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 1علیرضا آرام 

 *ابن عربیتأثیر وحی بر معناشناسی اخالق در اندیشۀ      2سیداحمد فاضلی 

 

 چکیده

طور  باهدر بااب معناشناسای اخاال  و  ابن عربیروش تحلیلی و انتقادی  به بررسی موضع  باحاضر  ۀمقال
براسااس نتاایب باه پاردازد.  ر میتحلیل نقش وحی در معنا بخشیدن به اخال  از منظر ایان متفّكا مشخص

را فاقاد معناای مساتقل از آنهاا در عین قبول باداهت معاانی اخالقای   ابن عربی دست آمده از این تحقیق
از عملای کاه  ابان عربایگذاری اعمال باور دارد. از نگاه  و به نقش تأسیسی وحی در ارزش دانستهشریعت 

تعابیر اخالقی و  بنابراین از این حیثگردد؛  متصف میخوب خوانده شود  به جواز شرعی نیز  منظر اخال 
  . در مقاام بررسای ایان رأیبود ندخواه مساو  با یكدیگر مصدا از نظر مساوی و  از نظر مفهومیشرعی 

کید بر واقعیت و عینیت اخال  و قبول  ابن عربی رسیم که ضمن یک مالحظۀ انتقادی به این دریافت می با تأ
 ایان نگارش بدیل ساخته است. در  ۀتر از اید مفاهیم اخالقی را مقبول ناگزیر بداهتتساو  اخال  و خیر  

تری از معاانی اخالقای را متجّلای  عالی ۀکند و مرتب مصداقی عمل میت اماابهوحی در جهت ترمیم  ۀآموز
سازد. با این مالحظه  هرچند پذیرش نقش امضایی و ارشاادی شاریعت در معناا بخشایدن باه واژگاان  می

 ماند. میباقی این متفّكر سازگار  ۀبا ارکان اندیش اماآید   به حساب می ابن عربیای بر آراء  خالقی تكملها
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ّمقدمه

بحث مشهور حسن و  را در  آن سابقۀتوان  که میگیرد  میدین و اخال  قرار  ۀتر رابط این مقاله ذیل عنوان کّلی
 -قاانون طبیعای/ امار الهای در ادبیاات فلسافی قلی/ شرعی در جهان اسالم و مناقشۀ میان دو نظریۀقبح ع

وجو کرد. امروزه ضمن تألیف آثار انگلیسی در این بحاث  تحقیقاات  کالمی رایب در جهان مسیحی جست
ای خاا  یاا باا  لهیک با تكیاه بار مسائاند که هر  ور انجام شدهای هم ذیل عنوان مذک فارسی قابل مالحظه

 اند. رجوع به آثار متفكری ممتاز به تحلیل این رابطه پرداخته

تازه اسات(  نسبت به)که بحثی  حاضر  این رابطه را با تمرکز بر پیوند معناشناختی دین و اخال  ۀدر مقال
ر معناا بخشایدن باه واژگاان با پرداختن به نقاش وحای د حقیقت تر بر مسئلۀ کرده و برای تمرکز بیشتحلیل 

بررسای حاضار باه  ۀکنیم. در حقیقات مقالا مای بررسای و تبیاینرا در این باب  ابن عربیاخالقی  موضع 
ۀ آن و هام متفكاری کاه تمرکاز لپردازد که هام مسائ می ابن عربی ۀدر اندیش سیسی یا امضایی بودن وحیأت

ایان پاژوهش نیاز  ۀفاید بیانهستند. در  نووهش پژ ۀاز حیث پیشین های او قرار دارد  اصلی بحث بر اندیشه
باه ویاژه متفكاران   تحلیلی و انتقادی با میارا  فكاری اندیشامندان سالف ۀتوان امیدوار بود که مواجه می

  بساتری بارای ابان عربایتأثیرات  ۀخا  اندیشمندی با وسعت آثار و گستر طورمشهور جهان اسالم و به 
گاهی در جهان معاصر و اخذ مب  کارآمد باشد.   انی فكری مستحكم  منسجم وخودآ

میان معانی اخالقی و مصطلحات  ابن عربیدهیم که از نگاه  بحث حاضر به این پرسش پاسخ می ۀدر ادام
اند؟  شرعی چه نسبتی برقرار است؟ به این معنا که آیا اخالقیات در داللت معنایی خود به زبان شریعت وابساته

منظور دست یاافتن باه  ات شارع  واژگان اخالقی داللت مستقل )بدیهی( دارند؟ بهئکه صرف نظر از انشا یا این
  به بحث اصلی مقاله که بررسی تأثیر وحی بر معاانی ابن عربیپاسخ  پس از بررسی معنای اخال  در اندیشۀ 

ت بندی مواضاع باه ظااهر متفااو که در حكم جمع -پردازیم و ضمن طر  مالحظۀ انتقادی اخالقی است  می
 رسانیم. مقاله را به پایان می -و بازسازی موضع نهایی این متفكر است ابن عربی

ّابنّعربیّۀمعنایّاخالقّدرّاندیش.1ّ

( از 1۵۲ :1391  ابن عربایتخّلق را به معنای چنگ زدن به ریسمان محكم الهی دانساته اسات.) ابن عربی
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داشاته و باا  عنایاتپذیری اخاال   و تعریف توان گفت وی به وضوِ  معنایی تعبیر حیات اخالقی رو می این
خود  اخالقی بودن را واجد معنای واضح  حامل داللت  ۀتوجه به تعالی مفاهیم مرتبط با خداوند در اندیش

چه بیان داشتیم  چون کار در نفس خود بر آن»نویسد:  می ابن عربیو حاوی وجه متعالی معرفی کرده است. 
  ابان عربای« )سعادت  با اخاتالف در اناواع ساعادت  خواهاد رساید.مستقر گشت  عاقبِت کار خلق به 

توان  بنابراین می  استبرابر سن عاقبت آدمیان با ح   در بیانی دیگر اخال   ( در واقع از نگاه وی1۶۶ :1380
سن عاقبت را باه جاای یكادیگر و باه عناوان معاّرف حیاات االمر امور و ح   اخال   سعادت  تطابق با نفس

 )همان(.به کار بردفكری ابن عربی  ۀیان در منظوممطلوب آدم

در تشریح معنای مورد نظر خود از اخال  و حیات اخالقی به تشبیه هم متوسل شاده اسات.  ابن عربی
ها  که مقصاود از  یعنی کاستن از زوائد و افزودن به کاستی طب»آمده است:  الحکمفصوصدر فّص ایوبی 

حق تعالی به رضا و غضب و به صفات]متضااد  »دهد:  وی ادامه می( 171 همان:«)آن طلب اعتدال است.
اخال  کاه باه معناای  براین اساس( 17۲ همان:« )اّتصاف دارد... و اعتدال یعنی برابر بودن رضا و غضب.

به معنای رعایت حریم و حدود مظاهر - سعادت و حیات بر مدار مسیر مطلوِب حق تعالی است  با اعتدال
نحاراِف موجاود در عاالم گویاد میال و ا گردد. جندی در شر  عبارت فاو  می ساو  میمالزم و م -وجود

گرداند. این اعتداِل مفقود  منحصار باه خداوناد متعاالی  اعتدال را در این جهان منتفی می طبیعت در عمل
ت و جا کاه فاعال اسا میل و انحراف از مقتضای ذاتی حق  در او راه ندارد. پس حق تعالی از آن زیرااست؛ 

شاود و اگار هام در جاایی گفتاه شاده کاه  کرده و از آن منحارف نمیرعایت را قابل نیست  همواره اعتدال 
یاا باه سابب باه هام  عال و انحرافرحمتش بر غضب او غلبه دارد  این نیز اقتضای ذات اوست نه بر اثر انف

 (572 -573 :13۶1خوردن اعتدال.)جندی  

ای  گیرد. وی خواب را مرتبه خواب بهره می ۀات عالم  از استعاربرای فهم معانی درست ظهور ابن عربی
 یاادرخواسات تعبیار   کند. به طور کلی موطن خیال از خیال دانسته و بر لزوم تعبیر و تأویل آن پافشاری می

بیارون  موجابچاه آن (8۶ :1380  ابن عربای.)دیگر دارد چه در ظاهر رویت شده به ساحتی گذشتن از آن
حیرت و ضاللت و درک معانی درست در میاان خلاق و مظااهر تجّلای گونااگوِن حاق  ۀز دایررفتن انسان ا

 ۀانسان به دیاد .کند ترغیب میانتخاب اصلح  را بهکه انسان  د شد  برخورداری از وصف حكیم استخواه
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آن رسد که تمام وجود او همراه با استعدادی که بر درک معاانی وجاود و ملحقاات  حكمت به این نتیجه می
ه اسات بخشنده همان الّلا: »ابن عربیشود. به بیان  حضرت حق میّسر می ۀدارد  به رحمت و بخشش واسع

ها را فقط به مقدار معّین و بر دست اسمی کاه اختصاا   که خازن اموری است که در خزائن خود دارد. آن
 (۶۵ )همان:«کند. بدان امر دارد  نمایان می

گرداند که تفاوِت مناازل وجاودی را رقام ازای ب ت را باید به همان نقطهسّر اختالف در معانی و دالال اام
گردند. هر اسمی واجد حقیقتی است کاه  اند و البته به اصول متناهی باز می زده است. اسماء الهی نامتناهی

شاود  تفااوت اساماء باعاث می و گاردد نهایت ظهور کرده و با مدلول خود از دیگر اساامی متماایز می تا بی
دانناد کاه خداوناد بارای آناان حكام و  بندگان خالص می همان(طایای اسمائی از یكدیگر متمایز شوند.)ع

 (۶0 همان:اناد.) ده کردهاآمااز این رو قلب خود را برای قبول قضای الهای  ؛قضای پیشین صادر کرده است
ین و پایش از وجاود آن دانند که علم خدا به انسان در همه حال همان علم است که در ثبوت ع این گروه می

نهفتاه   رات عالم در همان سّر عین بدان تعلق گرفته است. این گروه واقفان به سّر قدرند که معانی پنهاِن مقّد 
شاود. شاناخت ساّر قادر الهای  است. البته اطالع از سّر قدِر الهی نیز به دو نوع مجمل و معاّین تقسایم می

علام خادا باه خاودش  ۀلم انسان کامل به خودش باه منزلاباالترین نوع خودشناسی است و از این حیث ع
عناایتی از   اند و البته کسب این علام در ماورد بناده هر دو علم از معدن واحد صادر شده ؛ زیراخواهد بود

و اخاتالف  و معلاوم اساتجانب حق تعالی است. این همه در حالی است که استعداد بنده برای صاحب ا
گاردد. در  می و اسباب و حاّ  حقیقت امور به همین اختالف در اساتعداد بااز مراتِب آدمیان در درک معانی

شاود. حاق  تفاوت دو وجه معنایی  یعنی عوالم ظاهری و باطنی وجود  نمایاان میها   ۀ همین تفاوتسلسل
  هاای ناورانی کاه اروا  لطیاف ند و حجابهسات  بیعایهای ظلمانی کاه اجساام ط تعالی خود را به حجاب

شاود کاه  در هم تنیدگی ظاهر و باطِن عالم وجود  به کثرت ظهورات مرتبط می کند. توصیف می ند باش می
 با رجعت ظهورات به اصل واحد  ظواهر نیز در عالم باطنی و در سّر مكنوِن وجود سكونت خواهاد یافات.

  (60 -61)همان: 

ها و اعتباراتی است که وقتی باه  تمام اسراری که به عالم اسماء تعّلق دارد  از حكمت ابن عربیاز منظر 
رساند. درک این معانی مالزم باا فهام اساراِر وجاود و  ها مّتصف گشت  صاحبش را به سعادت ابدی می آن
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یا همان تخّلق به اخال  الهی خواهد بود. همچناین وضاع وجاودی معاارف ۀ انتقال به حیات مطلوب زمین
ند. باه هسات و آنهاا نامتنااهی بودهگونه     همینباشد می که متعّلق به حضرت الهیهنیز قدسی و معالم ربانی 

ند که برای آن دسته از معانی که حاق تعاالی در بنادگانش ایجااد هست    آنها حروف و الفاظیابن عربیبیان 
 (90 -94: 1391  ابن عربی)اند. ساخته  پدید آمده  کرده و با شهودشان قرین

ا« الیحق تع ۀبه اراد»در این حالت  معانی وجود  ون آشاكار بر انسان مكشوف شده و حجااِب عاالم ک 
تعاالی حجااب معاانی و  رود. سسس با رشد هّمت مخلو   باه عنایات حاق ها از میان می شود و غفلت می

التفات به وجه ظاهری امور و تعبیر و تأویل  در این میان  معانی باطنی عالم از پِس  .شود معارف برطرف می
دنیاا ۀ شوند  جلوه خواهند یافت. در حقیقت به ظواهر فریبند واقعی انگاشته می از روی غفلتیاهایی که ؤر

کثرت موجودات در عین حال که تجّلیاات حاق تعاالی و دلیال و راهنماای باه زیرا  ؛اعتماد چندانی نیست
حاصال مباّدل  هایی بی ها به مواناع مازاحم یاا ساراب سمت او هستند  با فرض متوقف ماندن سالک در آن

توقف در مظاهر باه  اماند  هست  یت مظاهر وجود قابل تشخیصؤدند. پس هرچند معانی اخالقی با رگر می
 (80)همان:  معنای ناقص ماندن درک معنایی صحیح خواهد بود.

موجاودات در عاالم اعیاان  منزلات و  ۀتواند تا جایی پیش رود که با نگاه به مرتب سیر اخالقی انسان می
هار ۀ در این حضرت اعیان ثابته  مرتباشناخته شود؛ زیرا   معنا نصیب آنان شده است که از عالم نیزای  بهره

 ابن عربای( به بیان 103 :1391  ابن عربی«)آشكار خواهد شد.  ای که از وجود نصیب آن شده علم و بهره
 هر که با ]درک وجه  ضرورت بر دلیل واقف گشت  مدلول نیز بارایش آشاكار خواهاد: »در این مشاهدات

شاود و معاانی)اخالقی( در  گر عیاان می ( یعنی داّل و مدلول و داللت  همگی بارای مشااهدههمان«)شد.
وصاف حكمات   یت و  معناشناسی عرفاانیؤیابند. با اّتصاف به این ر االمر ثبوتی خود وضو  تام می نفس

 ( 10۴ همان:«)ذارد.گ حكیم اشیاء را در جای خودش می»  ابن عربیکند و به بیان  دگرباره خودنمایی می

الهی به انسان عطا شده است  در فهم معانی وجود و تشخیص مراتب  اعتالء منزلتی که از تجّلی خاّ  
 ۀقلب بنده خانا»کند:  حق تعالی از این معبر بر بندگان تجّلی می زیرا؛ کند را ایفا می راهنمانقش موجودات 

  محال نازول فرشاتگان  .... رئایس جسام و اسارار ۀخصوصی خداوند  موضع نظار  کاانون علاوم  مرتبا
محل قاب  و بساط و رجاا و خاوف و   ( این قلب10۶ همان:«)]منصوب از جانب حق  است. فرمانروای
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 )همان(.باشد میشكر و صبر  همچنین محل ایمان و توحید و محل تنریه و تجرید 

تاا  خال  آدمیاان وابساته اساتنفوس به اآن غذای  براساسگیرد که  تغذیه بهره می ۀاز استعار ابن عربی
شود. وی معتقد است که انسان به عنوان حیاوان نااطق از  جایی که غذای رو  در تعّلق به توحید محّقق می

تا زمانی که به توحید تغذیاه کناد و باه  در سوی جسمانی خود ناقص است اما  باشد می خوی سویی فرشته
با اساتعارات محساوس  ابن عربی ۀسی اخال  در اندیشمعناشنا بینیم میکه  سعادت ابدی دست یابد. چنان

در کاه باشاد  میاخال  در واقع به معناای حیاات محساوس و قابال مشااهده و ارزیاابی مالزم است؛ زیرا 
ن در عاالمی دیگار تعایّ  باه نحاو ثباوتیواجد نتایب عینی و تأثیرات وجودی ملموسی است که البته  نهایت 

عالی آدمیان از عوالم محسوِس وجود به سمت عوالم مثالی و نامحساوس در اند. اخالقی زیستن برای ت یافته
از  ابن عربای)همچون طبابت و تغذیه( در درک و انتقال مراد  رو استعارات محسوس نظر گرفته شده و از این
 شود. البته با توجه به خیالی بودن وجود انسان  در توضایح واقعیتای باه واقع می مؤثرمعنای حیات اخالقی 

 )همان( تر خواهیم بود. وی نیازمند عباراتی دقیق ۀزد نام اخال  در حیات خواب

انی منادرج های وجودی و معرفتی انسان و نقصان او در درک معا تبا این همه همچنان باید به محدودیّ 
ای از عاالم  گویاد: مان نساخه اگر شنیدی کاه صاوفی می»که به بیان ابن عربی:  در علم الهی توجه داشت

 ۀدمااآچه در عالم گشته در یک زمان در او موجود است  بلكه او  تم  معنای سخن این نیست که تمام آنهس
برای شما صراط نصاب » :فرماید ( این در حالی است که خداوند می113 همان:«)قبول ]تمام  عالم است.

( 11۵)هماان: « .تان حدود مشخص کردم  پس از آن تجااوز نكنیاد کردم  پس از آن منحرف نشوید و برای
یم و حدود رعایت حر  که طبق آن کند کمک می ابن عربی ۀاین همه به فهم معنای حیات اخالقی در اندیش

 خواهد بود. مقارن اخال  مطلوِب حق تعالی  شیوۀ الهی با زیستن به

ارف خرد ظاهری بادون الهاام از معا اما  هستندعقالنی  اگرچهها معارفی است که این ابن عربیاز نگاه 
در حاالی کاه ایان تعاالیم در   کند را انكار می  ظاهری آنۀ ندارد و البته دید راهانی به سوی درک کامل آن ربّ 

ت عقل  قلِب ذاکر باه پی محدودیّ  درشمارد.  ها را جایز میند و عقل واقعی نیز آنهست  نفس خودشان بر حق
ا  د. در شارایطی کاه هار جزئای از عاالِم کنا یابد که خداوند بر او الهاام می تر دست می معانی متعالی ون ک 

اوسات...  ۀهماوجود  »یابد که:  ای باطنی راه میقلب عارف به این معن (118 -120همان: حجاب است )
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  الحکمشرح فصروص( به بیاان کاشاانی در ۴77 :139۵  ابن عربی«)معلوم اوست... و عالم هم اوست.
است. یاا باه  ز حیث صورت و معنیا تحدیدیه و تقییدیهفنای اعتقادات شناخت ذات حق تعالی مشروط به 

کاه البتاه  برای شهود روی مح  حق تعالی است تعبیر دیگر  شكستن بت اعتقادات و رفع حجاب تعّینات
 ( ۲1۵ :1370این حق در هیچ تعّینی مهجور نیست و جامعی میان تعّین و عدم تعّین است.)کاشانی  

 ابا به معناداری اخال  معتقد بوده و به معنایابی انسان از اخالقیاات ابن عربیرسد  به نظر می در نهایت
وجود مطلقی اسات کاه کال   کند  امیدوار است. خداوند متعال علمی که خداوند به انسان افاضه مییاری 

( غفلات از 13 :1۴13  ابن عربیآید.) یابد و فعل و خلق و صنعت او به شمار می ماسوای او به او وجود می
اثبات از حیث معناایی و معرفتای  بلكاه غفلتای در  الی نه یک غفلت مستند به واقعیت وجود و قابلحق تع

خفای خداوند از شّدت ظهور اوست... و او از : »ابن عربیحواس و منابع ادراک آدمی است. به بیان  ۀحوز
انستی به وجاود ناور پای تو افكند  نمی ای نمی گردد... اگر خورشید دائمی بود و سایه شّدت ظهور پنهان می

عموم  ۀت ظهور  از دیدنور خود در پرده شده است و به سبب شّد  ۀببری... پس منزه است کسی که به واسط
م و حاق و  انساان  ابن عربی ۀدر اندیش (۲9۴تا ؛ج:    ]بیابن عربی) «پنهان مانده است. بارز  میاان عاال 

 (1۴9 :الف  ؛تا بی]  ابن عربیاست.)جامع خلق و حق و خط فاصل میان حضرت الهیه و کونیه 

فقر و نیازمندی خود و پناه بردن باه  ۀاصل هر خیر و درک معنای آن  مشروط به مشاهد ابن عربیبه باور 
]حاق  کاه این»( باه تصاریح وی: ۲۵3 :ج  ؛تاا بی]  ابن عربیخداوند متعال در تمام مواقع و وقایع است.)

کاه  هور او در اسماء و صفات در دو عالم عین و خارج اسات و اینظ ۀامور باشد  به واسط ۀتعالی  عین هم
اختفاء ذاتی وی و برتری صفات او از مشابهت باا خلاق و تنزیاه وی از  ۀامور باشد  به واسط دیگراو غیر از 

( پس اول و باطن بودن و آخر و ظاهر بودن برای هماین 111 :1998  ابن عربی«)حصر و حّد و تعّین است.
واحاد وابساته باه  اماایابناد   اعداد از واحد تكوین می» ابن عربی( به تعبیر همانثابت است.) وجود عینی

  ابان عربای) «اعداد نیست... پس حكم واحد و توحید را دریااب و از تاوهم اّتحااد در ایان بااب بسرهیاز.
و هماو  ( باید توجه داشت که حق تعالی ظااهری اسات کاه آشاكارتر از او نیسات221 -222 :ج  ؛تا بی]

را در هماه  کاه خادانیز عین حال  خداوند از آن کس ( در ۲۵1 همان:) تر از او نیست. باطنی است که نهان
 حادود گذشات. ۀامور به یكسان برخورد کند... پس به هر حال نباید از دایر ۀبیند نخواسته که با هم چیز می
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 (۲1۲ همان:)

لقیات و اّتص البته ظرفّیت انسان در اف به اسماء حضرت حق برابار نیسات  باه نحاوی کاه ها در انطباع خ 
: 1391شامس تبریازی  «)بعضی از غلبۀ معنی الل شاوند.»که:  تعالیم عرفانی از فوران معنی سخن رفته و این

معانی در صورتی که بدون وجه تمثیلی سرازیر شوند  دشوار خواهاد باود. باا ایان مالحظاه   زیرا هضم؛ (138
  نزول وحی  راهی بارای هضام معاانی حقیقای  ابن عربینتیجه گرفت مطابق اندیشۀ توان  وطر خالصه می به

پردازیم: میان الفاظ اخالقای  به مسئلۀ اصلی مقاله می البته مطابق با تعالیم تدریجی نبوی است. از همین نقطه
اند؟ یاا  ابساتهو تعابیر شرعی چه نسبتی برقرار است؟ آیا اخالقیات در داللت معنایی خود باه زباان شاریعت و

 نهند؟ که صرف نظر از انشائات شارع  واژگان و مفاهیم اخالقی داللت مستقل خود را بر جای می این

ّ.ّتأثیرّوحیّبرّمعانیّاخالقی2

امر واقاع در عاالم » زیرا (221 -222 :ج  ؛تا بی]عربی   )ابن؛شارعی جز خداوند نیست ابن عربیاز نگاه 
كم مشیّ  کند که هایچ چیاز  ( او از ابوطالب مّكی نقل قول می1۶۵ :1380  عربیابن «)ت الهی است.بر ح 

کناد  خاارج  ت الهای را تعیاین میدر عالم وجود از عرش ذات که به ذات خود اقتضای حكم کرده و مشایّ 
کاه باه تعبیار شارعی هماان  که مخالفت با امر الهی ممكان اسات کند تأکید می ابن عربیشود. البته  نمی

رحمات بار در مورد حق تعالی باید گفت که . ت الهی ممكن نیستمخالفت با مشیّ  اما باشد  میت معصیّ 
منحصار باه و مسایر   همگان راه به سوی این غایت دارند بنابراین  غضب پیشی گرفته و در غایت قرار دارد

ر یت شفقت بارعا ابن عربیبه باور   از همین رو( 1۶۶ همان:رسیدن به غایت و دور شدن از غضب است.)
خداوناد در »گویاد:  عربای می ابان( 1۶9 همان:از غیرت ورزیدن برای خدا اسات.)بندگان خدا سزاوارتر 

کاه  چنان»دهاد:  و اداماه می( هماان«)مورد دشمنان دین  ]حكم  خراج و جزیه و صلح وضع کرده اسات.
 (1۶8 همان:«)]انسان  مقّرر گشته است. قصا  برای مصلحِت بقای نوع

دانساته و باه عناوان  برابرواژگان اخالقی را با استعماالت شرعی  ابن عربیدهد که  می تعابیر اخیر نشان
 ؛بارد یكدیگر و به معنایی منطباق باا تعاالیم شاریعت باه کاار می برابرخوب و بد و عاصی و مطیع را   مثال

بارای دوام صالح که برای مخالفیِن اعتقادی تعبیر دشمنان دین را به کار برده و حكمی مثل جزیه را  همچنان
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 امااگردند   می معتقد است اهل دوز  به نعیم باز ابن عربیدر مملكت انسانی ارزیابی کرده است. همچنین 
تعبیار که شاهد هستیم  این  همچنان( 1۶9 همان:شود.) صورت آتش به مرور بر آنان سرد می ؛ زیرادر آتش

کاران را بشاارت  د و عاقبت به خیری معصایتدر مورد اهل دوز  بر تسامح عرفانی او داللت دار ابن عربی
 آدمیان پرداخته است. ۀگذاری کردار و کارنام او با واژگان دینی به ارزش امادهد   می

قدر ایان نشاأه انساانی را فقاط »روشن است و به تعبیر وی:  ابن عربیحساب مطیعان پروردگار نیز از دید 
حاضرتر است و مذکور هم نشین اوسات و موفاق باه رؤیات  داند که حق را ذکر کند... ذاکر از غافل کسی می

( از نظر ابن عربی همگان در قبضۀ قدرت حق تعالی و خدایی کاه در او فقادانی وجاود 1۶8همان: «)اوست.
او در تفسیر مراد دین  اما( 170ندارد  قصا  را برای بازگشت خطاکاران به خودش مقّرر داشته است. )همان: 

کاه وی مخالفات  به مصالحی که خلفای الهی در نظار دارناد  توجاه کارده اسات. چنان و برپایی احكام دین 
خلیفه با ظاهر حدیث را نه به سبب اجتهاِد مقّرر در شریعت  بلكه به سبب کشف و شهود خلیفه دانسته است. 

ار بر آن بوده اسات  آشاك صورت حق مشروعی را که پیامبر»گونه کشف و شهودات  این ابن عربیاز نظر 
نویسد: در معرفی اولیاء الهی که نمایندگان خداوند میان بشر هستند  می ابن عربی( ۲83 :همان«)سازند. می

( ایان 1۶۲)هماان: «برایخ:ادرزمینخلیفگدنن ازانندااممسدندرن:هدا ردنالرودوهالمی سدن : »
پردازد که از سار جهال   ودیان میاند. در این بحث وی به مذّمت یه خلیفگان علم خود را از معدن رسول گرفته

 دانستند.)همان( را مخالف اعتقاد خود می  را نسذیرفتند؛ زیرا آن در شریعت موسی تصرفات عیسی

تاری  دیان  باه تارادف معناایی دیان و اخاال  وضاو  بیش با ورود به بحث الگو بودن اولیاء  ابن عربی
ك  » ۀبخشیده است. او با اشاره به آی ان  ل  ْد ک  ق  ه یْم فِ ل  ان  س  ه ح  ْساو  اِه أ  اوِل الل ّ س  چاه مقتادایی »ویساد: ن   می1«ر 

ز دین به عنوان تسالیم باه ( وی ا1۶0 همان:«)... برای کسی که به عنایت خداوند تعّقل نماید.تر از او بزرگ
باشاد...  همان اسالم است  اسالم عاین انقیااد می  همان گونه که دین»گوید:  تعالی سخن می  محضر حق

]در قباول  شاان وجود حق است... که صور آنان باه سابب اخاتالف احاوال ۀسّر و باطن آن تجّلی در آین اما
( این ادیان با توجه به مصلحت و مقتضای آنان نزد حق 9۶ همان:« )گردد. تجّلیات حق تعالی  مختلف می

ود باه معناای ها موافق حكام الهای در مقصا چون حكمت و مصلحت ظاهر در این»اند:  تعالی صادر شده
( بنابراین 9۵ همان:«)را همان گونه که از سوی او مقّرر شده بود  اعتبار کرد. باشد  خداوند آن شرع الهی می
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ند  دساتوراتی متناساب حاال مكّلفاین و هسات شرعیاتی که در مقام داللت معنایی خود مساوی اخالقیاات
 .باشند میمقتضای اوضاع حیات بشر 

آن مراقبت از حرکات نفس و هدایت آن باه مسایر  ۀگوید که وظیف سخن می« عقل شرعی»از  ابن عربی
از وضاع موجاودات در حاال   ( از نظر وی افتقاار طبیعای101: 1391  ابن عربیصحیح و مشروع است.)

( در توصایف تقّیاد باه 1۲۲ هماان:.)کناد حكایت میطبیعی خود و تمنای آنان برای فرارفتن از این حالت 
تقوا هر عملی است کاه تاو را از آتاش حفاظ »نویسد:  اشاره کرده و می تقواتعبیر آشنای به  ابن عربیشرع  

نماید و چون از حجاب حفظت کرد  عزیز  کند و چون از آتش حفاظت نمود  از حجاب هم حفظت می می
اگار عاارف باه مناسابت نفاس خاود باا  ابن عربای( از نظر 19۲ همان:«)و وّهاب را مشاهده خواهی کرد.

به حكماتش ترتیاب اثار هم وقتی حكیم  که  ؛ همچناننیابد  در معرفتش فریب خورده است توجهگار پرورد
 (19۴ همان:ندهد  از خدمت حق تعالی عاجز است.)

ابان خوریم که توضیح وجه وجودی آنان به این بیاان  از این رو گاه به تعابیر نادرست از منظر اخال  بر می
ر و دروغ باطل است  در حالی کاه هار دو در عاالم وجاود بااقی هساتند  اگر بگویی کف»وابسته است:  عربی

اند؛ زیارا  کنند  در عالم وجود ظاهرند و از این رو بر حق گوییم مسّلم است حروفی که کافر و دروغگو بیان می
( در 1۵9هماان: «)باشاند. اناد  ملحاق باه عادم می معانی که تحت این حاروف پنهان امااند.  وجود پیدا کرده

شاود   ها در استعمال و تطبیق واژگان بحاث می نشناسی انسان جا از تطبیق اشتباه معانی و موقعیت حقیقت این
پس ثابت شاد کاه »رسد:  ها. ابن عربی از سخن خود به این نتیجه می نه ابهام تعابیر اخالقی یا حشو معنایی آن

 (1۶0همان: «)د  محجوبند.باطل  عدم مح  است و پیروانش به الفاظی که بر عدم داللت دارن

کاه علات آن اشاتباه در مصاادیق  باشاند می اخالقی از حیث معنایی همان عدم خیر خطاهایدر واقع 
ت تر عدمیّ  در توضیح بیش ابن عربیدر عالم وجود.  شّر  ۀهاست  نه شروری مستقل و قائم به اراد معنایی آن

کناد   ت الهای وارد نمیای در احادیّ  خدشاه  اسماءهمچنان که تعدد و تكّثر : »گوید می شّر در عالم وجود
 :139۵  ابان عربای) «ت ربوبی حق نیست.اند  منافی احدیّ  تعدد و تكّثر طرقی هم که مردم در پیش گرفته

 ۀعربی با تفاوت قائل شادن میاان امار و اراد  ( در واقع هیچ چیز از قلمرو حق تعالی خارج نیست. ابن۴7۵
گردد و باه تضامینی نباودن ساالمت و هادایت در کاار  با اوامر الهی باز می حق  به بحث مخالفت آدمیان
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بیانی دیگار معتقاد اسات کاه هرچناد در قارآن برخای از  به( او ۴۲3همان: .)کند میطبیب و پیامبر اشاره 
پسند و ناپساند باودن  امابشری  مانند مكر و استهزاء  به حق تعالی نسبت داده شده است   ۀصفات نكوهید

شاود. صافات در حقیقات ناه  اعتباری است که به عرف یا شرع و یا روابط اخالقی مربوط می یامرصفات 
 و از ایان نظار هماه یكساان باوده  ظهورات گونااگون حاق ۀدهند نشان هستند بلكه تنها محمود و نه مذموم

ده و شاّر ( در حقیقت این عرف و زبان شرعی است که خیر را به ثواب اختصا  دا318 همان:«)ند.باش می
انسان نیز برای اخالقی زیستن خود ملزم بنابراین ( ۶۵۲ :1  138۲)قیصری   را به عقاب منضم کرده است.

 ها بر مناسبات زندگی خویش است. به تبعیت از تعابیر شرعی و تجویز آن

 ها غیبت آنان از ساحت قرب و حضور است؛ زیرا آنان در سبب عذاب افراد و اّمت ابن عربیاز منظر 
پردازند. در واقاع هماین  برند و از طریق همان به احتجاج با پروردگار خود می تعّینات حجابی به سر می

( 3۵۵: ۲00۴دوری و حجاب آنان از حق  بزرگتارین عاذاب ایشاان در دنیاا و آخارت اسات.)جامی  
ل علمای ظاهر و باطن را چنین شر  می ظاهر با دهد که اهل  قیصری در شر  خود بر فصو  الحكم مث 

اهل باطن که از فهام  امایابند   را نمی  فهم اندک خود در ظواهر آیات و روایات توقف کرده و عمقی از آن
هااا را هماننااد دّر و جااواهر از ایاان بحاار عظاایم اسااتخراج  مندنااد  معااارف و حكمت دقیااق هاام بهره

 (1۲87: 1  138۲کنند.)قیصری   می

واساطه اسات و گااه باه  ی  الهی است. فی  خداوند گاه بیعربی  نزول دین از مصادیق ف به باور ابن
( پس ماا دو ناوع مناسابات ۴۲ :1370  ابن عربیگردد.) دیگر مخلوقات به مخلوقی دیگر منتقل می ۀواسط

و صفات الهی  خواه با واسطه و خاواه   ت و دیگری قبول ما نسبت به اسماءبا خداوند داریم؛ یكی نفس مثلیّ 
ناای پاذیرش فای  ( پذیرش شرعیات و تخّلق به اخالقیات  باه مع۲99  ج  ؛تا بی]  ابن عربیواسطه.) بی

ابان این فی  بادون واساطه وحای شاده اسات.  البته در مورد شخص پیامبر و نبّی که  الهی با واسطه است
ایمان و اخاال   که براساس این تقسیم بندی ها و مصایب را به مطلق و مقید تقسیم کرده است نعمت عربی

خلق و هر چه نیاز باه شاقاوت  همچنان که کفر و سوء  ر چه به سعادت یاری رساند  نعمت مطلق استو ه
سالمتی و مال  نعمت مشرط است همچنان کاه بیمااری و فقار نیاز  امامصیبت مطلق است.   رساندیاری 

باه ذات  که افعال معاصی)گناهان( قائم الزم است دوباره تكرار کنیم( ۲9۶ همان:مصیبت مشروط است. )
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 (۲۶0 همان:)و به معنای عدم قبول عنایت حق تعالی( هستند. ) نیستند  بلكه قائم به نفس مخالف

چه  توّکل بنده به خداوند را به سه علم مشروط کرده است: الف( بدانی که خداوند متعال به آن ابن عربی
ردن نفع و ضرر برای تو را دارد. به نفع یا ضرر توست علم دارد. ب( بدانی که خداوند متعال قدرت محّقق ک

چاه  ( باه بیاان وی آن۲۵۲ هماان:ج( بدانی که خداوند متعال نسبت به بندگانش در نهایت رأفات اسات. )
اسات ناه مهام شود. البته شناخت قضای الهای  می نیزها  خداوند بدان حكم کرده شامل گناهان و مخالفت

( اگر هم غیظ و عضابی برساد و حاّدی ۶8 :1370  ابن عربیراضی شدن به مقتضی یعنی کفر و عصیان.)
رحمت الهی و تسلیم محا  بناده باه  طور کامل بهاجرا شود  به ظاهر اعمال مربوط است و در عالم باطن 

سن شناسانه است که  اخال  ۀ( به سبب همین پشتوان1۴الف   ؛13۶7  ابن عربیاست.)جاری حق  ۀاراد ح 
ر خاود سن خلق را در جاواخداوند صاحب ح   ؛ زیرابوده است خلق حتی با کّفار از سلوک اصحاب تصوف

 (۲ :1۴01دهد.)سلمی   قرار می

 ئ ( در هار شا10ب   ؛13۶7عربای   )ابان شود. ذات مطلق الهی همان است که از آن به هو تعبیر می
  ت( در عین حال  عاالم اساماء و صافا10 :19۵۴  ابن عربی) ت او داللت دارد.ای است که بر وحدانیّ  آیه

چون هر چه از رضاا و   از این تقسیم دو منزلگاه بهشت و جهنم ظاهر گشته است»ها است و  مقتضی تقابل
  ابان عربای«)الهای اسات. 2  جااللنشاأت گیاردلطف باشد  جمال الهی است و هر چه از غضب و قهر 

که معرفات جاامع  ادل میان تنزیه و تشبیه است( وجه تعادل میان جمال و جالل  همان تع۲۴7ج    ؛تا بی]
 آورد.  نسبت به حق تعالی را پدید می

راه تشخیص مواضع درست اعمال و درک معانی صحیح اخالقیات  رجوع به کاالم رساوالن الهای  اما
نفس آدمی به او کماک    رسوالن از جنس آدمی هستند تا به استخراج امور غیبیابن عربی. به بیان باشد می

 :۲007  ابان عربای) .قرار داردمربوب و مقام رسول میان این دو   آسماِن عرِش رّب است و  کنند. رسالت 
ای هم اشاره کرده که در آن ادراک حقایق از طریق استماع و  در بحث از مراتب نقباء  به مرتبه ابن عربی( ۵1

 ای از مراتاب سالوک ( در واقع تبعیت از رساوالن نیاز مرتباه۵۲ :۲00۲  ابن عربی) قول است نه مشاهده.
حاق ایشاان را بقاا »د که: یاست. با طّی این منازل آدمی طعم تخّلق را خواهد چشید و به مراتبی خواهد رس

داد در وحدت محّبت خویش... که در این بحر راهی است که جز به ترک جان نتوان ساسرد... و ژرفای ایان 
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 (۴۲ :137۶غزالی  «)ت است.بحر آن است که اظهار وحدانیّ 

لق را باه معناای ح   اصطالحاتالصوفیهدر عبدالرزا  کاشانی  سان صاحبت باا حاق و خلاق معرفای خ 
را به معنای تحّقاق باه اخاال  حاّق در بقاای بعاد از فناا دانساته   لق  آندر واپسین مدارج از خ   اما  کند می

کاه  هساتیم چنان نیاز مضامون مشاابهی را شااهد ابن عربی( در بیان 258 -259 :1۴13است.)کاشانی  
ابان «)کناد و در میاناه ایماان را و در انتهاا احساان را. در ابتدای توفیق اسالم را به تو هدیه می»: نویسد می

( در تعبیری دیگر در باب معنی تخّلق آمده است: آن چه را مناسب شأن بندگی است به 1۶9: 1998  عربی
ج    ؛تاا بی]  بایابن عرچه را مناسب شأن خدایی است باه خداوناد نسابت دهایم.) خود نسبت دهیم و آن

۲99 ) 

توان وابستگی معنایی اخال  به شریعت را برداشت کرد. توضایح  عربی می که دیدیم از بیانات ابن چنان
سن مصاحبت با خلق و هام  -کند که اخال  در تمام مراحل آن کاشانی این نكته را اضافه می هم در مقام ح 

از قواعدی است که از سوی حاق تعاالی باه انساان  به معنای مراقبت -حق  در مقام سكنی گزیدن در اسماء
 شود. ابالغ یا بر او الهام می

ّ.ّمالحظهّانتقادی3

در موضوع رابطۀ معانی اخالقی و تعاالیم وحیاانی  وابساتگی معناای اخاال  باه  ابن عربیبا مالحظۀ سخنان 
بیم. باا ایان حاال باه نظار یاا انشاء شرعی و در واقع تأسیسی بودن مفاهیم شرعی برای معانی اخالقی را درمی

متارادف و حتای دارای  امااتوان معانی اخال  و شرع را مساتقل  می ابن عربیرسد با توجه به مبانی عرفانی  می
کنیم از وابسته دانستن معانی اخالقای باه مفااهیم شارعی  کاه  وجه تشكیكی دانست. در این تفسیر تالش می

 او نیز سازگار است  دست یابیم. ۀکه البته با رئوس اندیشتر  موضع صریح ابن عربی است  به موضعی معتدل

االمار اماور و  توان اخال   ساعادت  تطاابق باا نفس گفتیم که به باور ابن عربی در یک ترادف معنایی  می
سن عاقبت را به جای یكدیگر و در واقع به عنوان معّرف حیات مطلوب آدمیان به کار برد. از ایان رو باه نظار  ح 

 3توان مطابق مبنای فكری این متفكر به وجود معانی اخالقی مستقل از شاریعت کاه عقال )قلاب( یرسد م می
الله به آن رسیده است  قائل شد. البته این معانی که با فطارت و فكارت انساانی تحصایل  انسان در مقام خلیفة
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نساان باا الهاام از اشارا  عقل ا اما  شوند  در مدولول نهایی خود با مفاهیم اخالقی شریعت منطبق هستند می
یابد. در واقع اخال  در داللات معناایی  الهی به صورت مستقل از انشائات شرعی به ساحت این معانی راه می

 پی تالش عقلی و عملی است. درفهم این بداهت محتاج جالی روحانی انسان  اماخود بدیهی است  

نمایاد.  یات اخالقای مطلاوب را تساهیل میهر حال این عطایای حق تعالی اسات کاه تخّلاق و ترب به اما
قلام » ابان عربایاز نگااه  شاود. مطار  می ابن عربیعطایای الهی به مخلوقات  گاه با تعبیر قلم در مكتوبات 

طبیعی برای نگارش حروف اجسام اروا  است و نفخ  که همان قلم الهی است  بارای نگاارش اروا  اجساام 
شناخت  این دو قسم قلم را خواهد شناخت و نیز چگونگی صادور است... پس هر کس که این دو حقیقت را 

در واقع باوجود صدور حقیقت انسان از حق تعالی  (1۲۲: 1391  ابن عربی«)شناسد. اشیاء را از آن دو باز می
و در عین وابستگی انسان در جمیع شئون خود به حضرت حق  باروز خطاا در معناشناسای و ساایر مناسابات 

ت. البته باید خطای بالفعل یا محتمل را با رجوع به منبعی مطمئن چاره کرد کاه باه بیاان ابان بشری گسترده اس
 ( 183: 1393  قونویاست که درست و ثابت نیست.) 4هایی تر علوِم مردمان به خدا  گمان عربی بیش

را به آناان  برای اصال  خطایای انسانی  حق تعالی رسوالن خود را بر آنان فرو فرستاده تا معانی حقیقی
 ابان عرباینمایناد. باه بیاان  ها اماالء  القاء کنند و با زبان شریعت  مصادیق اسماء را در موضع مطلوب آن

اناد و  االمر خادمان احاوال ممكنات اند و آنان در نفس خادمان فرمان الهی در عموم»رسوالن و وارثان الهی 
باه  (93 :1380  ابن عربای)«اند. ان بر آن بودهش شان از جمله احوالی است که در حال ثبوت اعیان خدمت

نقاد فرمان الهی هستند.»آنان  تعبیر دیگر ا این بیان  ب( 98 همان:)«رسول و وار  پزشک اخروی نفوس و م 
از اعمالی مخصو  اسات کاه خداوناد باه عناوان سرپرسات  منعتكلیف به اعمالی مخصو  و یا شرع  

با نزول شرایع خود  حق والیت از این طریق نازل کرده است. حق تعالی آدمیان و نیز به عنوان دوستدار آنان 
ای اسات کاه در  اخالقای ویاژه ۀنام درس  شریعت  ( در واقع98 همان:)خود را بر بندگان تمام کرده است.

 کنار منبع عقل و در حقیقت به عنوان مكمل و مستدرک عقل به انسان عطا شده است.

عربی و در عین قبول استقالل معانی اخالقای از انشاائات شارعی   نی ابنتوان طبق مبا بدین ترتیب می
کارکرد معنایی وحی را تأیید یا ترمیم معانی اخالقی مكشوف برای خرد انسانی معرفی کارد. در واقاع عقال 

در صاورت  اماا  یاباد ت الهی به مفاهیم بدیهی اخاال  التفاات میاماانسان به عنوان یک منبع دریافت اله
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ن بیان تفصیلی شرع است که در نقش ع در برابر ادراک معانی بدیهی  ایمصداقی یا با فرض بروز مانخطای 
ه ساحت د و الهام الهی را از ساحت قلبی و پنهان بشو وارد عمل میها  قوای ادراکی انسانمكّمل یا مصّحح 

 د.کن لفظی و آشكار منتقل می

و مبانی فكری وی وفادار است  شأن مستقل اخال  را هام  ابن عربیتفسیر باال در عین حال که به سخنان 
ون جامع توجه دارد. این در حاالی اسات کاه باا  به رسمّیت شناخته و هم زمان به قوای ادراکی انسان به عنوان ک 

وابسته دانستن معانی اخالقی به بیانات شرعی و قبول نقش تأسیسی شریعت در اباالغ اخاال   شاأن مساتقل 
نقااد تبادیل  خرد انسان در شناخت مفاهیم اخالقی کمرنگ شده و انسان خلیفة اخال  و قابلیت الله به مؤمن م 

نگاهی همدالنه است و حتی مؤمِن مطیع امر الهی را از کسی که باا   به اهل ایمان ابن عربیشود. البته نگاه  می
تمایز عااِلم و ماؤمن مسالم  او به اما( 1۲3یابد. )همان:  عقل ناتمام خود مدعی کشف حقیقت است  برتر می

( در واقع مؤمِن منقاد امر الهی با وجوِد برتری بار صااحبان عقال ظااهری  از 18۵نیز قائل شده است.)همان: 
رو قبول شأن ممتاز معنایی برای  تر است؛ از این کنند  پایین عارفانی که حقیقت را در وعاء حقیقی آن رؤیت می

 .است ابن عربیو منطبق با دستگاه فكری  اخال   امری منطبق با سلوک عرفانی

لق است.)ابن  مسكویه  انسان به بیان ابن لق ۲۶۵ :۲011مسكویه   مطبوع به قبول خ  ( به این معنا که خ 
در خواناد.  و در حقیقت فطرت آدمی او را به پذیرش خلق و تربیت آنی یا تدریجی برای تقویت خلق فرا می

تواند به عناوان یاک پرساش معناشناساانه مالحظاه  می خوبز معنای اخال   پرسش ا ۀمباحث رایب فلسف
که معنای سعادت برای ما روشن شود  الزم است به ایان بحاث بساردازیم کاه  شود. در این تقریر  قبل از آن

 -Aristotle, 2004, p xii )چیسات؟ و به عبارتی وجه قوام صفت انسانّیت بارای او کارکرد وجود انسان

xiii )کنیم  تعبیر خاوب  یک اثر هنری یا یک کتاب خا  صحبت میهنگامی که دربارۀ ی حتّ  -الا مث -زیرا
تعبیار  (Foot, 2002, 139)باریم. بودن را با توجه به مقصدی که از استعمال آن در نظر داریم  باه کاار می

قالنی وی شود  خوب بودن انسان یا خیر انسانی را در کنش ع مشهوری که در جواب از این پرسش بیان می
 5(Korsgaard, 2008, 129) کند. و بر اساس الگوی فضیلت تفسیر می

کناد  از حیاث ارجااع باه  دربارۀ خوب بودن و اخالقی زیساتن بیاان می ابن عربیرسد تعبیری که  به نظر می
سن عاق ابن عربیمالحظه با بیان باال دارد  با این تفاوت که  کارکرد خا  حیات انسانی شباهتی قابل بت انساان ح 
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تر در اندیشاۀ وی اّتصااف باه  را در عمل وی مطابق با الگوی تخّلق به اخال  الّله به کار برده است. به تعبیار دقیاق
ای واالتر از اّتصاف به وصف حكمت  یا اّتصاف به مرتبۀ واالتر حكمات اسات. خارد انساان و قاوای  حق  مرتبه

امكاان خطاا در درک معانی)هرچناد بادیهی( خصالتی  امااد  کننا شناسایی او  وی را در درک این معنا یاری می
رو وحی به عنوان یک آموزۀ تكمیلای باه یااری قاوای شاناختی  از این ؛متناسب با وجه خاکی و ناقص انسان است

 گر وی در درک معانی اخالقی و تخّلق به اخال  الهی باشد. یاری  آید تا در مواقع خطا انسان می

بشار اسات   هکه محصول خطاب مستقیم حاق تعاالی با   بیان شرعابن عربی ۀبدین ترتیب طبق اندیش
تر معاانی اخالقای  ساز دسات یاافتن باه مرتباه عاالی مكّملی بر تصّورات و تصدیقات اخالقی بشر و زمینه

به ویژه با عنایت به شأن اولیاء الهی و معرفی آنان به عناوان الگوهاای  -. با این وصف  اخال  دینیباشد می
 شود. از اخال  عمومی متمایز می -یاخالق
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ّگیریّنتیجه
اخاال     کناد. از نگااه وی به بداهت و بساطت تقریار می تقریباا را   با واکاوی معنایی اخال   آن ابن عربی

سن عاقبت همگی مترادفاتی هستند که به معنا و مسّمای واحد که هماان تحّقاق و  سعادت  وصال حق و ح 
گردند. باداهت معناایی وجاود و تسااو  آن باا خیار  درک معناای  می تعالی است  بازتخّلق به اسماء حق 

کند. پس از التفات به مفهوم وجود  تصدیق داللت اخال  بر قدر جاامعی باه ناام  اخال  را هم تسهیل می
ربای ابن عدریافت که  طور مختصر بهتوان  این تقریر می با توجه به  موّجه خواهد بود. رجعتبهاصلوجود

و اخال  ماورد نظار وی دارای مادلول واقعای در عاالم خاارج  قائل استبه وجه شناختی مفاهیم اخالقی 
 .باشد می

با معنا کردن اخال  به رعایت آداب و مناسبات شأن بندگی حاق  ابن عربیرسد  در عین حال به نظر می
ۀ کند. با این توضیح که در اندیشا یترین منبع تعریف مفاهیم اخالقی معرفی م تعالی  دین را به عنوان اصلی

جاا کاه شارایع  تقّرب به مسیر سلوک الهی است و از آن  به سعادت رسیدنجا که یگانه راه  عربی  از آن ابن
آسمانی و پیامبران الهی همگی از جانب حق تعالی ماأمور باه رسااندن پیاام الهای بارای ساعادت انساانی 

آسامانی  ۀنهادن در وادی شریعت حقا گاماخال  و تخّلق به آن  هستند  یگانه راه مطمئن برای درک معنای 
 است.

یعنی بداهت معنایی اخاال  و  -ینپیش ۀ  توجیه امكان سازگاری دو ایدابن عربی ۀبا نظر به مبانی اندیش
عربای باه  رساد عرفاان ابان پذیر است. در این مقاام  باه نظار می امكان -وابستگی معنایی اخال  به وحی

گردند  توجه دارد. باه ایان ترتیاب  باز می -یعنی حضرت حق -که همگی به مسمای واحد فاوتی متهای راه
الّلهای وی  باه عناوان یاک منباع شاناخت  ةخلیفا ۀت بخشیدن به رتببا فعلیّ  توانند میقوای شناختی انسان 

ا( باه ارشااد به سبب نقصان نوع بشر و نیاز عمومی انسان)ه اما  مطمئن در فهم معانی اخالقی عمل نمایند
مكّمل و مصّححی برای فهم معاانی اخالقای  راک و اشتباه در مصدا   وحی الهی انبیاء در مواقع قصوِر اد

تر  است. در این تعبیر  نقش امضایی وحی نسبت به مضامین اخالقی در برابار نقاش تأسیسای آن برجساته
انی  منزلات ممتااز اخاال  الهای بار تر وحی الهی نسبت به خارد همگا عالی ۀبا توجه به مرتب اما  شود می

 یابد. بیشتر می یاخال  عمومی نیز وضوح
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ّهاّنوشتّپی
                                                      

 .۲1 /. احزاب1
به نیت نفی غارور عاشاق است.)قیصاری  توان گفت که جالل به معنای ظاهر کردن بزرگی معشو   . به بیانی می 2

1393: 7) 
( در ایان 3۵۲  :ب ؛تا بی]. ابن عربی لطافت بطن را به معنای جودت عقل و حسن رأی دانسته است.) ابن عربی  3

 مفهوم  عقل)کامل( و قلب کارکرد واحدی دارند که همان کشف حقیقت و اتصاف به واقعیِت وجود است.
حق تعالی مجازی است. چارا کاه مشایت حضارت حاق زماانی  ۀزمانی به کار رفته دربار . به عنوان نمونه  تعابیرِ 4

( اما درک معنای واقعی زمان و نسبت آن با ذات سرمدی الهی  البته بادون راهنماایی ۶7 :139۲نیست.)تلمسانی  
 منابع دینی دشوار و بلكه نامقدور است.

ر به فرد( وجود انسان از منظر ارسطو تفاسایر متعاددی ارائاه . در باب اصطال  کارکرد)یا فایده و کارآمدی منحص5
ها بر عهده ارسطوشناسان است. اما اجماال و با نظر به تفسیر مشترکی که پایه مباحث  شده است  که تحلیل دقیق آن

توان گفت: ارسطو با طر  این پرسش که کارایی مفید هر شایء چیسات؟  شناسی ارسطو است  می بعدی در اخال 
دهد که کارکرد چشم دیدن است و کارکرد اسب چنین و چناان اسات و ...   وی باا  ود خود را چنین توضیح میمقص

بسط این پرسش به تشریح کارآمدی خا  انسان که وجه تمایز او از انواع جانداران است  پرداخته و به ایان حكام 
د در فعالیت عقالنی و عمل به مقتضای رسد که کارکرد خا  وی و مقصود از حضور وی در جهان هستی را بای می

   فضیلت انسانی تفسیر کرد.
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دمشاق: الطبعة االولی    تحقیق محمد فوزی الجبر  اللهیلوازمّالحبّا(  1998) ________  .13

 .النمیر دار معد و دار
 تهران: مولی.   تصحیح محمد خواجوی  مواقعّالنجوم ( 1391________ ) .14



 

 
 

 ۲8 

 1398سال چهارم  شمارۀ هفتم  بهار و تابستان 

االولی   الطبعاة  و تحقیاق عمااد الهاللای ةدراس  تهذیبّاالخالق ( ۲011 ) مسكویه  ابوعلی ابن .15
 بیروت: منشورات الجمل. 

یزی ( 1391)الدین محمد.  ستبریزی  شم .16 چاپ   تصحیح محمدعلی موحد  مقاالتّشمسّتبر
 .تهران: خوارزمی  چهارم

  تصحیح اکبار راشادی نیاا  چااپ اول  شراّفصوصّالحکم ( 139۲) تلمسانی  عفیف الدین .17
 .تهران: سخن

بیاروت:   تصحیح عاصم اباراهیم الكیاالی  شراّفصوصّالحکم ( ۲00۴) جامی  عبدالرحمن .18
 .ةتب العلمیدارالك

مشاهد:   الدین آشاتیانی تصحیح سید جالل ؛شراّفصوصّالحکمّ( 13۶1) جندی  مویدالدین .19
 دانشگاه مشهد.

 ةحیدر آباد: جمعیه دائرالثانیة   الطبعة  االربعینّفیّالتصوف ( 1۴01) سینبن الح سلمی  محمد .20
 .  ةالمعارف العثمانی

 تهران: دانشگاه تهران. چاپ سوم  د مجاهد. به اهتمام احم  مجموعهّآثار ( 137۶) غزالی  احمد .21
 تهران: مولی. چاپ سوم     تصحیح محمد خواجوی ،فکوک ( 1393) قونوی  صدرالدین .22
تحقیق حسن حسان زاده   ۲و  1لد ج  شراّفصوصّالحکم ( 138۲) بن محمد القیصری  داود .23

 قم: بوستان کتاب.  آملی
 تهران: مولی.چاپ اول    جاعیحیدر ش ۀترجم  رسا لّقیصری(  1393) ________  .24
االولای  طبعاة  تحقیاق عبادالعال شااهین  اصطالحاتّالصوفیه ( 1۴13) کاشانی  عبادالرزا  .25

 قاهره: دارالمنار. 
 قم: بیدار.  شراّفصوصّالحکم ( 1370 ________ ) .26

27. Aristotle (2004), Nicomachean Ethics, translated and edited by Roger Crisp. 

Cambridge University press. 

28. Foot, Philippa (2002), Virtues and Vices and Other Essays in Moral 

Philosophy, Oxford. 

29. Korsgaard, Christine (2008), The Constitution of Agency, Oxford University 

Press.


