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Abstract
In the view of the mystics, the Divine Essence is the “Unconditional Existence that
is the Subject of Division of Existence.” This Being is incapable of being understood
due to its limitlessness and undetermined nature. The result of the incapability of the
understanding of the Divine Essence is that it no ruling is capable of being passed
regarding it. This is something that the mystics have explicitly stated. The
impossibility of the understanding of the Divine Essence and the incapability of
passing any judgment regarding it results in many problems. For example, the
Divine Essence will be incapable of being worshipped. Secondly, this contradicts
the religious texts that speak of the possibility of understanding God. Thirdly, it
opposes some rules that we pass regarding Him, such as “His being existent.” In
order to free themselves from this problem, some mystics have admitted that it is
possible to understand the Divine Essence in a somewhat ambiguous and concise
manner. They have said that the demonstrations that are mentioned to prove that
knowledge of the Divine Essence is impossible are specifically concerned with the
complete and elaborate knowledge of God. These mystics present three important
interpretations for the aforementioned “concise” knowledge. All of these mystics
seek to justify the direct knowledge of the Divine Essence in such a manner that the
thing that knowledge is directly concerned with is nothing but the Divine Essence.
However, based upon the limitlessness of the Divine Essence, the direct
understanding of God seems to be impossible, even if it be in a concise manner. This
research paper divides understanding into direct and indirect knowledge. The
analysis of the All-Pervasive Being and the Station of Simplicity and the discovery
that these things need a reality beyond them is a type of indirect understanding of
the Divine Essence that is capable of being expressed in the forms of concepts. The
thing that this knowledge is related to is not the Divine Essence. So, it is not negated
by the demonstrations that conclude that the Divine Essence is incapable of being
understood. This knowledge is related to what the All-Pervasive Being and the
Station of Simplicity externally depict, i.e. the Divine Essence that lies beyond them.
This external depiction of the Divine Essence resembles a type of indirect
knowledge of that Essence.

KeyWords: knowledge of the Divine Essence, concise knowledge of the
Essence, indirect knowledge of the Essence, external depiction by the Station of
Simplicity, concepts that indicate.
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چکیده
ذات الهی از نگاه عارفان «وجود البشرط مقسمی» است که بهسبب عدم تناهی و عدم تعیّنش ،هیچگونه
ادراکی نمیپذيرد .پیامد ادراکناپذيری ذات ،حکمناپذيری اوست که ازسوی عارفان تصريح شده است.
نفی ادراک و حکم از ذات الهی با مشکالت مهمی روبهروست؛ مانند  .1پرستشناپذيری ذات؛  .2تقابل
با متون دينیِ گويای ادراک؛  .3تقابل با بايستگی برخی احکام مانند «موجودبودن» .برخی عارفان برای
رهايی از مشکالت يادشده ادراک اجمالی ذات را پذيرفته و برهانهای ادراکناپذيری را به ادراک
تفصیلی منصرف ساختند .ادراک اجمالی از نگاه ايشان سه تفسیر مهم دارد که همگی میکوشند ادراک
بیواسطۀ ذات را به گونهای که متعلَّق ادراک ،مستقیماً خود ذات باشد ،توجیه کنند؛ اما برپايۀ عدم
تناهی ذات ،ادراک بیواسطۀ آن ،حتی به گونۀ اجمالی نیز نارواست .اين پژوهش با تقسیم ادراک به
«بیواسطه» و «باواسطه» ،چنین معتقد است :تحلیل فیض منبسط و مقام احديت ،و کشف نیاز آنها به
حقیقتی ورای خويش ،گونهای ادراک باواسطه از ذات به دست میدهد که در قالب مفهومهای
اشارهکننده گزارش میشود .متعلَّق اين ادراک ،خود ذات نیست؛ تا از سوی برهانهای ادراکناپذيری
نفی شود .متعلق اين ادراک ،بروننمايیای است که فیض منبسط و مقام احديت ،نسبت به ماورای
خويش (ذات الهی) دارند؛ اين بروننمايی به مثابۀ ادراک باواسطۀ ذات قلمداد میشود.
واژههای کلیدی :ادراک ذات الهی ،علم اجمالی به ذات ،ادراک با واسطۀ ذات ،بروننمايی احديت،
مفهومهای اشارهکننده.
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 .1مقدمه
ادراک ذات الهی مسئلهای اختالفی در علوم عقلی است .بیشتر متکلمان و فیلسوفان،
ادراک و توصیف ذات را میپذيرند؛ گرچه در گستره و چگونگی آن اختالف دارند .اما
خوانش ويژهای که عارفان از ذات الهی دارند ،ادراک و توصیف آن را دشوار میسازد.
برخی پژوهشگران ديدگاههای گوناگون را دربارۀ توصیف ذات ،در شش گروه شمارش
کردهاند (← علیزمانی 1387 ،و قدردارن قراملکی )1392 ،که چنین دستهبندی میشود:

نمودار  .1دیدگاههای گوناگون در توصیف ذات الهی

نکتۀ سرنوشتساز در پذيرش يا نفی ادراک ذات ،خوانشی است که انديشمندان از
ذات الهی پیدا میکنند؛ متکلمان و فیلسوفان ،ذات الهی را «وجود بشرط ال»،
صوفینمايان «وجود البشرط قسمی» و عارفان «وجود البشرط مقسمی» میدانند.
ادراک ذات برپايۀ هريک از ديدگاههای يادشده ،سرنوشت جداگانهای دارد؛ برای نمونه،
حکمت متعالیه ذات الهی را برترين رتبۀ نظام تشکیکی میداند که به جهت سلب
قیدهای مراتب پايین «وجود بشرط ال» نامیده میشود .اين خوانش از ذات ،کمالهای
مراتب پايین را بهگونهای برتر و بدون نقصهايشان داراست ،و بهواسطۀ همین کمالهای
مشترک ،قابل ادراک و توصیف خواهد بود (مالصدرا 35/1 :1981 ،؛ سبزواری 675 :1360 ،و
طباطبايی .)283 :1416 ،برپايۀ تشکیک وجود ،واژگان کمالی نه برای مصداقی خاص ،که
برای روح معنا وضع شدهاند؛ روح يگانهای که در همه مصاديق بهگونه تشکیکی سريان
دارد (فیض کاشانی 31-33/1 :1415 ،و طباطبايی.)9-11/1 :1390 ،
ذات الهی از ديدگاه عارفان وجود البشرط مقسمی است؛ وجود نامحدود و بیتعیّنی
که ورای نظام تشکیکی و محیط به اوست .اين خوانش از ذات ،برترين رتبۀ نظام
تشکیکی نیست تا بهوسیلۀ کمالهای مشترک با آنها ،ادراک و توصیف شود .او در گونه
خود يگانه و بیهمتاست .عدم تناهی ،عدم تعیّن و بیهمتايی از مهمترين برهانهايی
است که برخی عارفان را به ادراکناپذيری مطلق ذات الهی کشانده است .بر اين اساس،
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آدمی در نهايیترين ادراک خويش ،تنها تعیّن نخستین ذات (مقام احديت) را خواهد يافت
و از ادراکِ خودِ ذات ناتوان است .نتیجۀ منطقی ادراکناپذيری مطلق ،توصیفناپذيری و
حکمناپذيری ذات الهی است .بر اين اساس ،ذات الهی مجهول مطلق ،دستنايافتنی و
درنتیجه پرستشناپذير خواهد بود .ديدگاه يادشده با اشکالهای مهمی روبهروست؛ زيرا
ذات الهی از سوی خود عارفان با اوصافی چون «البشرط مقسمی»« ،نامتعیّن» و
«نامتناهی» خوانده میشود .افزون بر اينکه ايشان ،ساحت ذات را فراتر از «وجود بشرط
ال» دانسته و بهگونهای ضمنی ،به ورای احديت (وجود البشرط مقسمی) اشاره میکنند .اين
سخنان متناقضنما ،شگفتی دوستان و اعتراض دشمنان را برانگیخته است.
اين تنگناها گروه ديگری از عارفان را به تفصیل در مسئلۀ ادراک ذات کشانده است؛
چنانکه ادراک تفصیلی ذات را ناممکن و ادراک اجمالی آن را روا میشمارند .ايشان
ادارک اجمالی ذات را تا جايی که صدور احکامی چون «نامتناهی»« ،نامتعیّن» و مسئلۀ
پرستش را روا سازد ،میپذيرند؛ اما تبیین ادراک اجمالی ،بهگونهای که با صراحت سخن
عارفان و برهانهای ايشان ،مبنی بر ادراکناپذيری مطلق سازگار باشد ،کار دشواریاست
که تاکنون به انجام نرسیده است .پژوهش پیش رو ضمن تبیین مراد عارفان از
ادراکناپذيری مطلق ذات الهی و تنگناهای اين ديدگاه ،میکوشد تفسیر شايستهای از
ادراک اجمالی ذات به دست داده ،تنگناهای فراروی اين ديدگاه را کنار نهد.
 .2تقسیمهای وجود و خوانش عارفان از ذات الهی
هرگونه داوری دربارۀ ديدگاه عارفان ،در گرو تصور خوانش ايشان از ذات الهی است؛
ازاينرو ،بحث کوتاهی دربارۀ «تقسیمهای وجود» و خوانش عارفان از ذات الهی ،ضروری
مینمايد .نمودار پايین تقسیمهای وجود و فرآيند پیدايش آنها را به دست میدهد:

نمودار ( .2قیصری 24-22 :1375 ،و مالصدرا)311/2 :1981 ،

أ) وجود بشرط شیء (آفريدهها) :حقیقت هستی به شرط ثبوت تفصیلی تعیّنهای ويژه،
که کثرت را به تفصیلی عینی پديدار میسازد .بـ ).وجود بشرط شیء (مقام واحديت):
حقیقت هستی به شرط ثبوت جمعی (بسیط) تعیّنهای ويژه ،که کثرت را به تفصیلی
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علمی (غیر عینی) پديدار میکند .جـ) وجود بشرط ال (مقام احديت) :هستی به شرط
سلب همۀ تعیّنهای ويژه ،که هیچگونه کثرتی (عینی و علمی) بروز نمیدهد .تحقق
کمالهای بی شمار در آفرينش با حیث تقییدی شأنی ،در واحديت با حیث تقییدی
اندماجی و در احديت بهگونۀ استهالکی است .د) وجود البشرط قسمی (فیض منبسط):
ساحتی از هستی که ثبوت و سلب تعیّنهای ويژه از آن سلب شده است؛ بهگونهای که
هويت او به خود اين سلبِ فراگیر ،که گونهای اطالق است ،مقیّد میشود؛ بنابراين ،او به
اطالق و سريان در ساحتهای پیشین مقیّد است و هويتی ورای اين سريان ندارد .هـ).
وجود البشرط مقسمی (غیبالغیوب) :حقیقت هستی که مقسم قسمهای باال و رها از
قیدهای آنهاست .او حتی به اطالق و سريان نیز مقیّد نیست و درنتیجه هويتی ورای
سريان دارد .او نیز البشرط و مطلق است؛ اما اطالقی فراتر از البشرط قسمی که «وجود
البشرط مقسمی» نامیده میشود .اطالق او تا جايیاست که حتی واژۀ اطالق نیز او را به
بند نمیکشد .اطالق در اينجا تنها عنوانی اشارهکننده است ،نه مفهومی حکايتگر (ترکه
اصفهانی.)18 :1360 ،
ذات الهی از نگاه متکلمان و فیلسوفان ،وجودی بینیاز از علت (واجب) است .بینیازی
او بهسبب رهايی از مجموعه قیدها و نقصهايی است که نیاز معلول به علت را رقم
میزنند .سلب همۀ اين قیدها از ساحت ذات ،نامیدن او به «وجود بشرط ال» را روا می-
سازد (مالصدرا 330/2 :1981 ،و 145/6و 284و سبزواری)511/3 :1369 ،؛ زيرا سلب قیدها ،تعیّن
ويژۀ چنین ساحتی است .اما عارفان برپايۀ شهودهای نهايی خويش ،ساحت ذات را ورای
«وجود بشرط ال» يافتهاند .ذات الهی از نگاه عارفان ،وجود نامحدودی است که بهسبب
عدم تناهی ،هیچ تعیّنی را بر نمیتابد و حتی در تعیّن اطالق نیز نمیگنجد (قونوی،
116 :1381؛ قیصری 8 :1381 ،و يزدانپناه .)308-303 :1388 ،نامحدودی و نامتعیّنی ذات،
چنانکه خواهد آمد مانعی استوار ،برای ادراک ذات الهی است.
 .3تبیین دیدگاه ادراکناپذیری مطلق ذات الهی
 .1-3بررسی سخنان عارفان دربارۀ ادراکناپذیری مطلق

عارفان در جاهای گوناگون به ادراکناپذيری ذات الهی تصريح و پیامدهايی چون
حکمناپذيری را بر آن بار کردهاند .صراحت و اطالق برخی از اين سخنان تا جايی است
که مطلق ادراک را از ذات الهی نفی میکند؛ برای نمونه ،محییالدين عربی میگويد:
تجلی ذات به اندازۀ گیرندۀ تجلی است و گیرنده ،چیزی جز صورت خويش در آينۀ حق
را نمی يابد .اين نهايت ادراک آدمی بوده و بیش از آن دست نايافتنی است .برترين
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چیزی که از ذات الهی میتوان دريافت ،سکوت ،حیرت و ناتوانی است (ابن عربی:1946 ،

 62/1و بیتا .)126/1 ،او توحید (خداشناسی) را از اموری میداند که اثبات آن به نفیاش
میانجامد و اموری اينچنین ،شايستۀ سکوت و توقفاند (بیتا .)290/2 :وی آگاهی از اسم
مُستَأثَر را ويژۀ خداوند و نهان از آفريدهها میشمارد (همان .)321/3 :صدرالدين قونوی نیز
اسم مستأثر را فاقد ظهور و حکمی در عالم میانگارد ( )14 :2010و ذات حق را از جهت
اطالقش به هیچ حکم و وصفی متصف نمیداند ( 6 :1371و .)10همچنین احاطۀ علمی به
ذات حق را خالف اجماع عارفان میداند؛ زيرا ذات نه به حکمی متعیّن و نه به وصفی
مقیّد میشود .از سوی ديگر ،آنچه تعیّن و تمايزی ندارد ،تعقل نمیپذيرد؛ زيرا عقل به
آنچه انضباط و تمیز نپذيرد ،محیط نمیشود (قونوی 35 :1381 ،و  .)104-103به باور
قیصری همۀ انبیاء و اولیاء(ع) ،حتی پیامبر خاتم(ص) ،در ذات الهی حیراناند (.)346 :1375
ذات غیبی حق با هیچيک از ماسوا نسبتی ندارد تا معلوم آنها قرار گیرد و تنها از جهت
اسماء و صفاتش ادراک میشود ،نه از جهت ذات (همان 392 :و )744؛ بنابراين ،هويت ذات
بر همگان پوشیده است ،حتی بهجهت تنزل ذات در مراتب اکوان (همان .)870 :مالصدرا
ناتوانی از ادراک را نهايیترين ادراک ذات برشمرده و ادراکِ حقیقی ذات را منتفی
میداند ( .)39 :1354او مشاهدۀ ذات حق را تنها از ورای حجاب روا میشمارد ،حتی
نخستین آفريده نیز ذات الهی را بهواسطۀ شهود نفس خويش مشاهده میکند؛ بنابراين
ذات خدا را به اندازۀ شهود خودش مینگرد (مالصدرا .)452 :1422 ،امام خمینی (:1410
15-14و 116؛  14 :1376و  ،)18 :1387عالمه طباطبايی ( 176 :1417؛  156/2 :1388و :1999
 7-6و ،)16-15آشتیانی ( ،)131 :1370حسنزاده آملی ( 137 :1375و  )162 :1378و جوادی
آملی ( 534/9 :1386و 1387الف )191/4 :نیز چنین ديدگاهی دارند.
برخی سخنان افالطون و فلوطین نیز مؤيد چنین ديدگاهی است (← افالطون:1380 ،
 1082 ،727/6و  1672و کاپلستون .)535/1 :1375 ،فلوطین «واحد» را حقیقتی ورای وجود
میداند که در انديشه نمیگنجد و توصیفناپذير است (ياسپرس ،)17 :1363 ،تاجايیکه
حتی نمیتوان گفت «هست» (فلوطین)30/1 :1366 ،؛ ازاينرو اگر او را واحد میخوانیم،
تنها برای آن است که در مقام سخن ،ناگزير ،به او اشاره کنیم (همان.)1085/2 :
 .2-3دلیلهای ادراکناپذیری مطلق
 .1-2-3دلیلهای نقلی
عارفان ،نقل را يکی از راههای درستآزمايی مدعاهای خويش میدانند (فناری50 :1374 ،

و قیصری)101 :1375 ،؛ ازاينرو میتوان مدعای ادراکناپذيری را به برخی متنهای دينی،
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مستند ساخت .آنچه میآيد ،برخی متنهای دينی است که میتوان ادراکناپذيری
مطلق را به آنها مستند کرد و ذکر آنها به معنای تايید نهايی اين استناد نیست .قرآن
اليُحيطونَبِهِعِلما﴾ (طه﴿ ،)110 :ماقَدَرُوااللَّهَ حَقَّقَدْرِه﴾ (انعام.)91 :
کريم میفرمايد ﴿ :
سلب احاطۀ علمی و تقدير کامل ذات ،به سلب هرگونه ادراکی از او میانجامد؛ زيرا او
بسیط و بخشناپذير است؛ «لَا تَنَالُهُ التَّجْزِئَةُ وَالتَّبْعِيض» (رضی)115 :1414 ،؛ بنابراين،
ادراک بخش يا ساحتی از او ممکن نیست .ادراک او يا به همه است يا به هیچ .اکنون که
ادراک همۀ او محال است ،بههیچوجه ممکن نیست .افزونبراين ،قرآن کريم نیايش با
ذات الهی را به وساطت اسماء میداند ،نه مستقیم؛ ﴿لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها﴾
(أعراف.)180 :
نیز شناخت شايستۀ ذات را از خويش نفی نموده (مجلسی:1403 ،
پیامبر خاتم
(ع)
 )23/68و امت را از تفکر در ذات نهی میکنند (ورام .)250/1 :1410 ،امام علی تجلی خدا
را برای خلق باواسطۀ خود خلق معرفی میکنند (رضی ،)155 :1414 ،و عقل و قلب را از
شناخت ويژگی و چگونگی او کنار میدانند (همان 39 :و  .)115همچنین کنه ذات را
کاهندۀ چشمهای تیز و کوبندۀ گردش انديشهها معرفی میکنند (کلینی.)139/1 :1407 ،
امام سجاد(ع) نیز زبان را از ستايش شايستۀ حق کوتاه ،و عقل را از شناخت کنه جمال او
ناتوان میدانند؛ چندانکه برای شناخت ،راهی جز ناتوانی از شناخت نمیشناسند
(ص)

(مجلسی .)150/91 :1403 ،امام باقر

(ع)

نیز «اهلل» را به معبودی که آفريدگان از شناخت

چیستی و احاطه به چگونگیاش ناتواناند ،تفسیر میکنند (صدوق )89 :1398 ،و
دقیقترين تصورهای عقل را مخلوق انسان (نه خالق او) معرفی مینمايند (مجلسی:1403 ،
 .)293/66امام صادق(ع) نیز خدا را برتر از توصیف میدانند (همان .)313 :شايان يادآوری
است که نفی ادراک و توصیف خداوند در ايندست روايات ،تنها منصرف به ذات الهی
است؛ زيرا اوصاف و افعال خداوند به دست خود روايات توصیف شده است.
 .2-2-3دلیلهای عقلی

ذات حق ،وجود نامحدود و جز او همه محدودند .از آنجاکه محدود ،گنجايش نامحدود را
ندارد ،ادراک ذات حق از سوی آفريدگان ناممکن است .توضیح اينکه علم حضوری به
معنای حضور خود معلوم برای عالم است ،و نامحدود ،هرگز برای محدود حاضر نخواهد
شد .علم حصولی نیز به معنای حضور صورت معلوم برای عالم است ،و نامحدود در هیچ
صورت مفهومیای نمیگنجد تا اينگونه به ذهن آيد .وانگهی هر مفهوم حکايتگری از

 /138تنگنای ادراک ذات الهی در عرفان اسالمی و راه برونرفت از آن

حدّ (اگر مفهوم ماهوی باشد) يا حیث ويژۀ شیء خارجی (اگر مفهوم فلسفی باشد) گرفته
میشود .درحالیکه ذات الهی بسیط و نامحدود است؛ بنابراين ،حدّ يا حیث ويژهای ندارد
تا مفهومی از آن حکايت کند .متعلَّق ادراک ،همواره حدّ يا حیثیت ويژهای در مدرَک
است و هر ادراکی از تعیّنی در مدرَک حکايت میکند؛ از اينرو ،ذات الهی تا هنگامیکه
مطلق به اطالق مقسمی و رها از تعیّنهای اسماست ،مناسبتی با ماسوا ندارد که با
تحلیل اين نسبت شناخته شود.
 .3-3حکمناپذیری ،پیامد ویژۀ ادراکناپذیری

برخی عارفان حکمناپذيری ذات را بر ادراکناپذيری او مبتنی میسازند؛ زيرا حکم ،به
معنای محمولی است که بر موضوع بار شده و از آن گزارش میدهد ،و هر محمولی برای
بارشدن بر موضوع نیازمند تصور پیشین موضوع است .تصور موضوع میتواند اجمالی
باشد؛ اما حکمکردن بر موضوعی مانند ذات الهی که هیچگونه تصوری از آن در دست
نیست ،محال خواهد بود .قونوی حکمناپذيری را از مسائل مورد توافق عارفان میداند
( 103 :1381و  .)30 :1371البته سلبِ حکم از ذات الهی بهگونۀ ايجاب عدولی نیست که
خود سلب ،حکم و تعیّن ويژهای برای موضوع (ذات الهی) باشد .بلکه بهگونۀ سلب
تحصیلی است که هیچ حکم و تعیّنی بر او بار نمیکند؛ يعنی سلبِ حکم است ،نه حکمِ
به سلب؛ بنابراين ،محمولهايی که بهظاهر بر ذات الهی بار میشوند ،در واقع بر ظهور
بیکران او (فیض منبسط) بار شدهاند (جوادی آملی.)44/7 :1386 ،
به باور جوادی آملی وحدت موضوع و محمول به دست محمول است و موضوع تنها
در افق و به اندازۀ محمول با او متحد میشود؛ برای نمونه ،در سه قضیۀ «زيد ناطق
است»« ،زيد عالم است» و «زيد ايستاده است» ،موضوع ،واحد و محمول ،متعدد است؛
محمول در قضیۀ نخست با ذات موضوع ،در قضیۀ دوم با وصف او و در قضیۀ سوم با فعل
او متحد است ،اما ذات حق ،وجود نامتناهی و بسیطی است که چیزی در کنار يا درون
او قابل تصور نیست؛ ازاينرو در افق ذات ،چیز ديگری نیست تا با او (از جهت و افق
ذاتبودنش) بپیوندد و بر او حمل شود؛ بنابراين ،در محمولهايی که برای ذات شکل
میگیرند ،ذات بهلحاظ تجلی و ظهوری که در مرتبۀ همان اسم يا فعل دارد ،به محمول
متّصف میشود (همان537/9 ،529/3 :؛  369/3 :1394و 371؛  272-273/6 :1389و .)107/8
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 .4مهمترین اشکالهای ادراکناپذیری مطلق
 .1-4مشکلِ «پرستشناپذیری»

پرستش فرع ادراک است و اگر ذات الهی ادراکناپذير باشد ،قابل پرستش نخواهد بود؛
درحالیکه اديان و پیامبران الهی همواره از پرستش غیر ذات نهی کرده و آن را به مثابۀ
شرک در عبوديت قلمداد کردهاند .اکنون عارفان يا بايد بر ادراکناپذيری مطلق اصرار
ورزيده ،پیامد پرستشناپذيری را بپذيرند ،يا از ادارکناپذيری مطلق دست کشیده و
ادراک اجمالی ذات را بپذيرند .برخی عارفان با پذيرش پرستشناپذيری ،معتقدند که
تکلیف انسان به اندازۀ توان اوست؛ اگر ادراک ذات بماهوذات بههیچوجه ممکن نیست،
پرستش آن نیز میسور نخواهد بود؛ بنابراين ،پرستش به سوی مقام احديت جريان
میيابد .به ديگر بیان ،آنچه پرستیده خواهد شد ،ذات از جهت تعیّن نخستین اوست ،نه
ذات از جهت ذاتبودن؛ مانند شخصی که خواهان ديدن خورشید است ،اما سرانجام جز
نور خورشید چیزی نمیيابد (جوادی آملی 276/6 :1389 ،و  .)278عبادت همواره در حجاب
اسماء و صفات خداوند رخ میدهد (موسوی خمینی116 :1410 ،؛  13 :1376و .)19-18 :1387
آفرينش ،آويختن پردهای است که تار و پود آن را تعیّنها تشکیل دادهاند (جوادی آملی،
 .)536/3 ،1386هر آفريدهای برای يافتن وجود مطلق ،در حجاب تعیّن خويش قرار دارد؛
حجابی که هرگز برداشته نمیشود ،حتی در مقام فنا.
مسئلۀ پرستش به تأمل بیشتری نیاز دارد؛ از يکسو برپايۀ برهانهای ادراکناپذيری،
ذات حق هیچگونه ادراک و حکمی برنمیتابد .از سوی ديگر ،پرستش غیر ذات ،شايسته
به نظر نمیرسد؛ زيرا قرآن کريم در پاسخ أمرِ أنإعبدونِی هذاصراطمستقيم

(يس:

 ،)61راهکارِ إياکنعبد را پیشنهاد میدهد و گاه با واژۀ «هو» به هويت غیبی حق
اشاره میکند .دستور به پرستش ذات (ضمیر ياء) و اشاره به آن (ضمیر هو) ،وجود راهکاری
برای برونرفت از مشکل پرستش را نشان میدهد؛ راهکار باريکی که برخالف برخی
عارفان ،پرستش ناگزيرِ احديت (اسم اعظم) را روا نمیشمارد و در پی اشاره به ورای
احديت است .چنانکه امام صادق(ع) نیز پرستش اسمِ جدا از ذات را کفر ،پرستش
مجموعه اسم و ذات را شرک ،و پرستش ذات همراهِ افکندن (القاء) اسماء بر او را ايمان
2
حقیقی میدانند (کلینی.)87/1 :1407 ،
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 .2-4مشکلِ «تقابل با متون دینیِ گویای ادراک»

پیامد منطقی ادراکناپذيری مطلق ،ناتوانی عقل از تصديق ذات الهی و درنتیجه انکار
اوست .اين ناتوانی که گاه «تعطیل» نامیده میشود ،از سوی روايات نهی شده است .امام
(ع)
جواد نامیدن خداوند به «شیء» را برای برونرفت از تعطیل روا میشمارند (کلینی،
 .)82/1 :1407امام علی(ع) نیز انديشۀ آدمی را در اندازۀ ضروری از شناخت خدا توانا
میدانند (رضی )88 :1414 ،و امام صادق(ع) اثبات صانع برای مصنوع را ضروری دانسته و
اين اندازه از شناخت را مايۀ محدودنمودن خدا نمیبینند؛ زيرا گريزی از تعطیل
3
(خداناپذيری) و تشبیه (توصیف مخلوقگونه) نیست (صدوق.)246 :1398 ،
اينگونه روايات نشان میدهند شناخت ذات الهی تا اندازهای که او را به احکامی
چون «وجود» و «شیئیت» متصف و پرستش ذات را موجّه سازد ،پذيرفتنی است؛
درحالیکه دستهای ديگر از متنهای دينی و نیز برهانهای ادراکناپذيری ،به سلب
هرگونه ادراک از ذات نظر میدهند .برخی عارفان برای برداشتن اين تعارض ظاهری ،به
تفصیل در ادراک ذات گرويدهاند؛ بهگونهای که دلیلهای نافی ادراک را به علم تفصیلی
و شواهد مؤيد ادراک را به علم اجمالی منصرف میدانند .اين گرايش چنانکه خواهد
آمد ،ديدگاه نهايی عارفان را پذيرش ادراک اجمالی و نفی ادراک تفصیلی میداند.
 .3-4مشکلِ «تقابل با بایستگی برخی احکام»

گرچه عارفان ذات حق را از هر ادراک و حکمی برکنار میدانند ،نمونههای نقضی بر اين
مدعا يافت میشود که کلیت آن را کنار مینهد .مهمترينِ اين نقضها عبارتاند از:
 .1-3-4نقض یکم :تصور اجمالی موضوع در سلب تحصیلی

عارفان تأکید میکنند که سلب حکم (و ادراک) از ذات حق ،سلب تحصیلی است که
اساسِ حکم را سلب کرده ،هیچ تعیّنی به وجود مطلق نمیبخشد (جوادی آملی:1386 ،
47/10؛ 118/1 :1394؛ )29/5 :1386؛ اما سلب تحصیلی نیز خود نیازمند تصور پیشین
موضوع است .اگر ذات آنگونه که برخی عارفان میگويند ،مجهول مطلق باشد ،هیچ
قضیهای ،حتی سلب تحصیلی ،برای او شکل نخواهد گرفت؛ بنابراين ،سلبِ تحصیلی نیز
گونهای ادراک را برای ذات ثابت میکند .در پاسخ میتوان گفت سلب تحصیلی ،سلب
اساسِ حکم است ،نه حکمِ به سلب؛ بنابراين ،حکم (محمول) واقعیای در کار نیست ،تا
نیازمند تصور پیشین موضوع باشد ،اما نمیتوان انکار کرد که سرانجام در مقام گزارش،
واژهای نقش موضوع را بازی خواهد کرد (ذات حق حکمپذير نیست) .اين واژه مفهومی دارد
که ذهن بهگونهای آن را تصور کرده است ،اما گونۀ تصور ذهن از ذات تصورناپذير الهی،
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مايۀ شگفتی است؛ اين شگفتی در مواردی به انکار تصور ذهن از ذات انجامیده است .اما
پژوهش پیشرو با تبیین مفاهیم اشارهکننده و تمايز آنها با مفاهیم حکايتگر ،در پی
حل اين مسئله است.
 .2-3-4نقض دوم :ناگزیری از پذیرش برخی احکام

سلب حکمهای مانند «وجود» از ذات الهی پذيرفتنی نیست؛ زيرا سلب وجود ،بهمعنای
اثبات «عدم» برای ذات و انکار اوست .پذيرش حکم وجود ،کلیت مدعای عارفان مبنی
بر سلب مطلق ادراک را نفی میکند؛ بنابراين ،ادراک اجمالی ذات ،تا جايی که صدور
حکم وجود را موجّه سازد ،ضروری مینمايد .در پاسخ میتوان گفت سلب حکمِ وجود از
ذات حق ،به معنای اثبات عدم نیست؛ زيرا عدم نیز ،خود گونهای حکم است که بنا بر
ادراکناپذيری مطلق ،از ذات سلب میشود (قونوی 116 :1381 ،و قیصری.)8 :1381 ،
در نقد پاسخ يادشده ،میتوان گفت سلب وجود و عدم از ذات حق ،ارتفاع نقیضین
است و محال؛ بنابراين ،اثبات يکی از دو حکم برای ذات ،ضروری است و صدور حکم،
گونهای از ادراک ذات را اثبات خواهد کرد .هواداران ادراکناپذيری مطلق ،در پاسخ اين
نقد میگويند :مراد عارفان از سلب دو سوی نقیض ،سلب توانايی ذهن از صدور حکم و
سکوت است ،نه حکم به سلب دو سوی نقیض در نفساالمر .در واقع ذات الهی بهجهت
عدم تناهی و عدم تعیّنش ،در عقل حکیم يا شهود عارف نمیگنجد و به هیچ حکمی
محکوم نمیشود ،نه اينکه در ذهن بگنجد و سپس به رفع دو سوی نقیض محکوم شود.
رويکرد عارف با وجود البشرط مقسمی ،از جهاتی مانند رفتار حکیم با ماهیت البشرط
مقسمی است (جوادی آملی .)277/4 :1386 ،حکیمان نیز آنجا که وجود و عدم را از ماهیت
منحیثهی سلب میکنند ،مرادشان رفع حکم از مرتبۀ ماهیت است ،نه حکم به رفع
نقیضین از ماهیت (طباطبايی .)72 :1416 ،پاسخهای يادشده تا اندازهای نقض دوم را کنار
میزنند ،اما سرانجام ناتوانی انسان از موجودخواندن ذات الهی ،بهمثابۀ ناتوانی از پذيرش
ذات و درنتیجه انکار اوست .بهزودی راهکار برونرفت از اين تنگنا نیز روشن میشود.
 .3-3-4نقض سوم :صدور برخی احکام از سوی عارفان

عارفان به رغم توافق بر سلب هرگونه ادراک و حکم از ذات الهی (قونوی،)103 :1381 ،
خود ،حکمهايی چون «اطالق مقسمی»« ،عدم تناهی» و «عدم تعیّن» را به ذات نسبت
میدهند .اين رويکرد ادراک ذات الهی ،اگرچه بهاجمال ،را در خود دارد؛ بنابراين عارفان،
خود ،نخستین کسانی اند که ادراک اجمالی ذات و صدور برخی احکام را پذيرفتهاند
(يزدانپناه 309 :1388 ،و  .)52-51 :1384در پاسخ میتوان گفت واژگانی چون «نامتناهی»
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و «نامتعیّن» به معنای ادراک اجمالی و حکمکردن بر ذات نیست؛ زيرا اين واژگان از
ناچاری برای اشاره به ذات ،هنگام گفتوگو گزيده شدهاند؛ چراکه گفتوگو از حقیقتی
فراگیر که چیزی مانند او و دربرابر او نیست ،دشوار است؛ بنابراين ،کاربست واژگان
يادشده بهمنزلۀ تعبیر از شیء به ويژهترين ويژگیهای اوست؛ بهگونهای که اگر مفهومی
با گسترۀ معنايی فراختر میبود ،همان برگزيده میشد (ترکه اصفهانی.)18 :1360 ،
در نقد اين پاسخ گفته میشود اگر ذات الهی از هر جهت ناشناخته بود ،ذهن انسان
برای تعبیر از او ،ناچار به گزينش چنین واژگانی نبود .گزينش واژه ،به هر سبب و با هر
روش ،نشاندهندۀ مفهومسازی برای ادراکی است که ذهن در پی انتقال او به ديگری
است؛ ادراکی که ذهن در پی تفکر يا شهود از ذات الهی دريافته است؛ اين ادراک
میتواند اجمالی باشد ،اما مفهومسازی و گزينش واژه برای بیادراکی محض ،بیمعناست.
بیگمان عارف ،دريافتی از ذات الهی داشته که کاربست وجود البشرط مقسمی برای او
را روا و کارگیری وجود به شرط شیء و  ...را ناروا میسازد؛ دريافتی که بهسبب عدم
تناهی و عدم تعیّن ذات ،هرگز تفصیلی نخواهد بود؛ اما پرستش ذات و صدور برخی
احکام ضروری را برای او موجَّه میسازد ،بدون اينکه ذات را از اطالق مقسمیاش بیرون
آورد؛ اين دريافت ،تفسیر ويژهای از علم اجمالی است که بهزودی بیان میشود.
 .5نقد و بررسی تفسیرهای کنونی از علم اجمالی
برخی عارفان برای رهايی از مشکلهای يادشده ،به تفصیل در مسئلۀ ادراک ذات
پرداختهاند .به باور ايشان برهانهای ادراکناپذيری ،تنها ادراک تفصیلی ذات را نفی
میکند و ادراک اجمالی از محدودۀ اين برهانها بیرون است .اين گروه برای تبیین و
توجیه ادراک اجمالی ذات ،سه راهکار مهم پیشنهاد دادهاند .بیگمان اين تفسیرها بايد
بهگونهای باشند که با دلیلهای عقلی و نقلی ادراکناپذيری سازگاری يابند.
 .1-5تفسیر یکم« :شهود اجمالی ذات در فرآیند فنا»

برخی با تفسیر ويژهای از مقام فنا معتقدند که سالک در اين مقام به ادراک ساحتی از
ذات دست میيابد که روياروی اوست .ايشان مقام فنا را به اضمحالل تعیّن سالک در
ذات الهی و اتحاد با هستی بیکران الهی تفسیر میکنند؛ چنانکه قطره با افتادن در
دريا ،با آن يکی میشود؛ البته محور اين اتحاد ،ساحت ويژهای از ذات است ،نه همۀ آن؛
زيرا هیچ عارفی ادراک همۀ ذات را روا نمیداند .بنابراين سالک در مقام فنا ،به ادراک
ساحتی از ذات ،که روياروی اوست ،دست میيابد .قونوی میگويد :شناخت حقیقت خدا،

فلسفه ،سال  ،48شمارۀ  ،2پاییز و زمستان 143/ 1399

بدون اسم و رسم و حکم و نسبت ،محال است .اگر کسی بويی از معرفت خدا استشمام
کرد ،بهيقین پس از فنای رسم و انمحاء حکم و تعیّن و اسم خواهد بود (.)140 :1381
مالصدرا نیز میگويد :گروهی از عارفان ادراک ذات را در فرآيند فنا جايز میشمارند
( .)335/2 :1981عبدالکريم جیلی نیز خودشناسی شهودی را نردبان شناخت ذات میشمارد
(.)39 :1418
 .1-1-5نقد تفسیر یکم

اوالً :تفسیر فنا به رفع تعیّن سالک و نابودی در ذات الهی ،درست نیست؛ زيرا  .1تبديل
وجود سالک به عدم ،يا بهگونۀ انقالب در خود وجود است ،يا پذيرش عدم ازسوی وجود،
که هردو محالاند؛ بنابراين ،تبديل وجود به عدم از پايه محال است؛  .2عارفان ،به
وحدت شخصی وجود باورمندند .براينپايه ،سالک و هیچ آفريدۀ ديگری ،اساساً وجودی
ندارد تا نابود شود .از نگاه عارفان همۀ آفريدهها از نخست فانیاند و امتیاز آدمی ،تنها
يافتن اين فنا در پايان سلوک اوست؛ بنابراين فنای عارفانه به معنای محو و نیافتن
تعیّنهاست ،نه رفع و نابودی آنها؛  .3به گزارش متون دينی آنچه پس از فنا باقی
میماند ،چهره و نمود ذات الهی است ،نه خود ذات (الرحمن .)27-26 :اگر فنا به معنای
نابودی تعیّن سالک و اتحاد با ذات الهی بود ،میبايد در پايان فنا خود ذات آشکار شود،
اما چنین تفسیری از سوی متون دينی تأيید نمیشود .از نگاه قرآن ،عالم را وجه و
رحمت خدا پر کرده است ،نه ذات او (بقره 115 :و اعراف)156 :؛ بنابراين ،سالک پس از
فنای تعیّن خويش ،وجه خدا را میيابد ،نه ذات او را.
ثانیاً :اين تفسیر بر فرض درستی نیز ادراک اجمالی ذات را بهدست نمیدهد؛ زيرا .1
ذات الهی بسیط و بخشناپذير است؛ بنابراين ،ادراک شهودی بخشی از ذات که در برابر
سالک است ،معقول نخواهد بود؛  .2هیچ عارفی فنا را مايۀ احاطه به همۀ ذات و ادراک
کامل او نمیداند؛ بنابراين سالک در فنا با ساحتی از ذات که در برابر اوست ،رويارو
میشود و همان را ادراک میکند .درنتیجه تعیّن او همچنان برجاست و او از روزنۀ تعیّن
خويش با هستی نامحدود روبهرو شده است (ابن عربی62/1 :1946 ،؛ بیتا126/1 :؛ قونوی،
104 :1381؛ مالصدرا452 :1422 ،؛ جوادی آملی)252/1 :1386 ،؛ بنابراين ذات تعیّنيافته را
میيابد ،نه ذات البشرط مقسمی را .برای تشبیه معقول به محسوس ،میتوان از نمايش
آينههای شفاف ،نسبت به فضايی نامتناهی سخن گفت .هرآينه گرچه حقیقت نامحدودی
را که برابر اوست نشان میدهد ،اما نمايش هريک ويژۀ زاويۀ محدود اوست و هرگز
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نامحدود را آنگونه که هست ،نشان نمیدهد .انسان نیز در هر مقامی که باشد (حتی مقام

فنا) ،مانند آينهای است که آگاهی و شناخت او با اعتراف به عجز همراه است (همان.)252/1 :
 .2-5تفسیر دوم« :ادراک اجمالی ذات از روزنۀ اسماء»

گرچه ادراک ذات بماهو ذات ،محال است ،اما ادراک او از جهت اسمايش ممکن است.
همین ادراک ذات از روزنۀ اسماء ،در باور برخی عارفان ،ادراک اجمالی ذات تلقی شده
است .قونوی میگويد :اگر ذات الهی به کوچکترين نسبتی متعیّن شود ،از جهت همان
تعیّن معلوم می شود ،نه از جهت اطالقش .اين اندازه شناختی است اجمالی که از کشف
أجلی به دست آمده است؛ کشفی که هیچ واسطهای جز خود تجلی معین ،از ذات غیبی
حق ندارد (قونوی .)104-103 :1381 ،عبدالکريم جیلی نیز شهود ذات در قالب اسماء را
نردبان ادراک ذات میشمارد ( .)21 :1418اين ديدگاه برخالف ديدگاه پیشین ،میپذيرد
که ادارک ذات از جهت ذات ،مطلقاً (اجماالً و تفصیالً) روا نیست؛ اما میکوشد ادراک ذات
از روزنۀ اسماء را بهمثابۀ ادراک اجمالی ذات تلقی کند.
 .1-2-5نقد تفسیر دوم

اين تفسیر با جابهجايی محل نزاع ،میکوشد از مشکلهای يادشده رهايی يابد .آنچه
برخی عارفان ادعا کردند و با انتقادهايی روبهرو شدند ،ادراکناپذيری خود ذات بود ،نه
اسماء و صفات .ايشان میگويند :ذات بماهوذات (وجود البشرط مقسمی از جهت اطالق
مقسمی) ادراکپذير نیست و مخالفان همین مدعا را با مسئلۀ حکمپذيری و پرستش نقد
میکنند .اما تفسیر دوم برای رهايی از اين انتقادها ،چنین پاسخ میدهند :گرچه ذات
بماهوذات ادراک نمیشود ،اما ذات از جهت اسماء (وجود البشرط مقسمی از جهت تعیّنهای
مقام احديت و واحديت) ادراک میپذيرد .اين پاسخ نکتۀ درستی است که ارتباطی با نزاع
ندارد؛ زيرا دو سوی اين نزاع ،ضمن پذيرش نکتۀ يادشده ،در نکتۀ ژرفتری درگیرند.
 .3-5تفسیر سوم« :ادارک اجمالی ذات از راه برهانهای عقلی»

شهود ،علم حضوری است و به خود معلوم خارجی تعلق میگیرد .ازآنجاکه ذات حق
بسیط و نامحدود است ،هرگز قابل شهود اجمالی و تفصیلی نیست ،اما علوم حصولی با
چنین مانعی روبهرو نیستند؛ زيرا ستون علم حصولی مفهوم است و مفهومهايی چون
نامتعین و نامتناهی بهآسانی در ذهن شکل میگیرند و ذهن از روزنۀ آنها به گونهای از
ادراک اجمالی ذات دست میيابد؛ چنانکه نخست مفاهیمی چون «ذات حق» و «وجود
البشرط مقسمی» در درون ذهن ساخته و سپس برهانی بر تحقق مصداق خارجی آنها
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برپا میشود؛ بهاينترتیب ،ذهن بدون راهيابی به خود مصداق خارجی ،به کمک مفاهیم،
آن را ثابت میکند و به گونهای از علم اجمالی دست میيابد (ترکه اصفهانی94 :1360 ،؛
جوادی آملی 507/9 :1386 ،و .)207-208 :1384
 .1-3-5نقد تفسیر سوم

تفسیر سوم با اين کاستیها روبهروست .1 :ذات الهی بهسبب بساطت ،عدم تعیّن و عدم
تناهی ،هیچ صورت مفهومیای نمیتواند او را چنانکه هست ،حکايت کند؛ بنابراين،
صورتی که از واژگانی چون البشرط مقسمی ،نامتناهی و  ...در ذهن نشسته ،تنها به
حمل اولی نامتناهی و البشرط مقسمی است؛ اما به حمل شايع ،وجود ذهنیِ محدود و
مقیّدی دارد که بشرط شیء و متناهی است (جوادی آملی 507/9 :1386 ،و .)477/26 :1389
عقل با استلزامهای تودرتوی مفهومی ،مفاهیم تازهای بهدست میدهد که به آن حقیقت
نامحدود اشاره میکنند؛ اما اين اشاره ،چیزی بیش از سلب برخی نقائص و بازگردانی
سلب به ثبوت نیست و علم ويژهای ارائه نمیدهد (جوادی آملی1387 ،ب .)113/2 :مفاهیم،
هرگز خود وجود خارجی را همانگونه که در خارج است ،بهدست نمیدهند؛ چنانکه
مفهوم عسل نه شیرين است و نه شفابخش .دربارۀ وجود البشرط مقسمی نیز تنها
همین مفاهیم و الفاظ در اختیار ماست و روشن است که آن وجود نامحدود ،اين مفاهیم
و الفاظ نیست؛  .2حتی اگر پذيرفته شود که صورت ذهنی (مفهوم) خداوند ،برابر وجود
خارجی اوست و مفاهیمی چون وجود البشرط مقسمی به حمل شايع چنیناند ،مشکل
از سويی ديگر رخ مینمايد؛ زيرا ذهن انسان محیط به صورتهای ذهنی است و احاطۀ
ذهن محدودِ انسان به صورتی که به حمل شايع نامتناهی باشد ،محال خواهد بود.
مُدرَک حقیقی ذهن ،صورتی است که با تمام وجودش برای ذهن حاضر است .وجود اين
صورت نسبت به ذهن ،رابط (فیغیره) و ذهن مالک حقیقی و محیط به اوست (طباطبايی،
 140-138 :1414و 153؛  237-236 :1416و  289و  .)299اگر اين صورت واقعاً (به حمل شايع)
نامتناهی و نامتعیّن باشد ،در ذهن محدود و متعیّن انسان نخواهد گنجید؛  .3برهانهای
اثبات خدا سطحهای گوناگونی دارند .برهان امکان ماهوی وجودی متصف به وجوب را
ثابت میکند که رجحانبخش ماهیتهای ممکن است و خود بهسبب نداشتن ماهیت،
نیازمند رجحان ديگری نیست .او بهسبب سلبِ هرگونه نیاز به مرجّح ،وجود بشرط ال
خواهد بود .برهان صديقین مالصدرا برترين رتبۀ نظام تشکیکی وجود را نشانه میرود؛
وجودی که بهسبب سلب نواقص و محدوديتهای مراتب پايین «وجود بشرط ال» خوانده
میشود؛ البته صدرالمتالهین سخن نهايیتری دارد که موافق عارفان است؛ بنابراين ،ذاتی
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که برهانهای حکیم مشائی و متعالیه ثابت میکنند چیزی جز وجود بشرط ال نیست.
اين ساحت از سوی عارفان نیز ادراکپذير قلمداد شده و حتی ادراک تفصیلی او بهسبب
فنای عارف در آن مقام ،پذيرفته میشود .مدعای ادراکناپذيری عارفان ،به ساحتی برتر
تعلق دارد؛ ساحتی که فیلسوف هیچ نشانهای از او نیافته است .وجود بشرط ال از نگاه
فیلسوف ،خود ذات و در ديدگاه عارف ،تعیّن نخستین ذات قلمداد میشود؛ درنتیجه،
اين سخن که برهانهای عقلی گونهای از علم اجمالی به ذات را ارائه میدهند ،تنها
دربارۀ ذات فلسفی درست است و گره ذات عرفانی را نمیگشايد.
 .6راهکار پیشنهادی برای اشاره به ذات
اين پژوهش با تقسیم ادراک به «بیواسطه» و «باواسطه» ،براينباور است که ادراک
بیواسطۀ ذات الهی هرگز ممکن نیست؛ به بیان ديگر ،خود ذات الهی متعلق ادراک
تفصیلی يا اجمالیِ آدمی قرار نمیگیرد؛ زيرا برهانهايی که هواداران ادراکناپذيری
مطلق نشان دادند ،تا جايی گسترده است که همۀ گونههای ادارک بیواسطه (تفصیلی و
اجمالی) را نفی میکند؛ بنابراين ،ادراک اجمالی ذات اگر در چارچوب ادراک بیواسطه
تفسی ر شود ،نادرست و ناپذيرفتنی است؛ اما ادراک باواسطۀ ذات ،چنین مشکلی ندارد؛
زيرا خود ذات الهی متعلق ادراک آدمی نیست تا بهوسیلۀ برهانهای ادراکناپذيری نفی
شود .آنچه متعلق ادراک باواسطه قرار میگیرد ،بروننمايیايست که در متن فیض
منبسط و مقام احديت نهفته است .عقل و شهود با يافتن اين بروننمايی و بهواسطۀ آن،
به گونهای از علم اجمالی به ذات دست میيابند که مشکالت تفسیرهای پیشین از علم
اجمالی دامنگیر آن نیست .ادراک باواسطۀ ذات که با تحلیل فیض منبسط و مقام
احديت بهدست میآيد ،دريچۀ تازهای برای ادراک و تصديق ذات میگشايد که از گسترۀ
برهانهای ادراکناپذيری بیرون است .اين راهکار بدون انکار مدعا و برهانهای عارفان،
مبنی بر ادراکناپذيری و حکمناپذيری ذات ،راهی برای اشاره به او نشان میدهد.
4

 .1-6فرض «انسان معلّق در فضا»

انسانی را فرض کنید که در فضايی گسترده ،اما متناهی معلّق است و با ارادۀ خويش به
هر سو روان میشود ،اما توان خروج از مرزهای فضای يادشده را ندارد .او هنگامیکه با
حدها و قیدهای فضای يادشده برخورد میکند ،میيابد که ورای اين فضا ،بهيقین
ساحت برتری است که قیدهای فضای کنونی را ندارد؛ اما نمیتواند بیرون از محدودۀ
خويش را تجربه کند .اکنون فرض کنید فضای يادشده فیض منبسط (وجود البشرط
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قسمی) و مقام احديت (وجود بشرط ال) برترين ساحتِ اوست و انسان معلّق در اين فضا،
پرواز انديشۀ حکیم يا شهود عارف است؛ بنابراين ،عارف در شهود حضوری و حکیم در
تعقل حصولی میيابند که مقام احديت با همۀ برتری و بلندايی که دارد ،باز مقیّد و
محدود است؛ درنتیجه حکم میکنند که مقام احديت ،ماورايی دارد؛ اما آن ماوراء چگونه
است؟ عقل و شهود پاسخی ندارند؛ زيرا اوالً ،ماورای احديت نامتناهی ،تعیّنناپذير و
درنتیجه حکمناپذير است؛ ثانیاً ،عقل و شهود ،خود آن ماورا را هرگز نیافته است.
 .2-6ثبوت «ماورا» برای «مقام احدیت»

به باور عارفان ،عالم عبارت از فیض يگانه و گستردهای (وجود البهشرط قسمی) است که
از برترين مراتب (مقام احديت؛ وجود بهشرط ال) تا پستترين آنها را در خود جای داده
است؛ اما هردو ساحت يادشده مقیّد ند و عقل و شهود با تحلیل حصولی و حضوری آنها
میيابند که وجود البهشرط قسمی به خود اطالق ،و وجود بهشرط ال به خود سلب،
مقیّد هستند .اکنون عقل حکم میکند که اين مقیّدها ،ماورائی دارند که خود آن ماوراء،
هرگز قابل شناخت و توصیف نیست (قونوی26 :2010 ،؛ يزدانپناه.)318-314 :1388 ،
 .3-6پذیرش ماورای احدیت ،بدون صدور حکم برای ماورا

شايد گفته شود نتیجۀ برهان يادشده ،صدور حکم موجودبودن بر همان ماورای
ناشناخته است؛ بنابراين ،اين راهکار نیز مانند روشهای پیشین ،به صدور حکم بر ذات
الهی و تضاد با برهانهای ادراکناپذيری میانجامد ،اما چنین نیست؛ زيرا نتیجۀ برهان
يادشده قضیهای است که موضوع آن فیض منبسط و محمول آن داشتن ماوراء است؛
بنابراين ،محمول (حکم) بر فیض منبسط بار شده است ،نه ذات حق متعال .اين راهکار
بدون هیچگونه صدور حکم بر ذات ،توان اشاره به آن را بهدست میدهد .اين اشارۀ گنگ،
عارف و حکیم را به پرستش ماورای ناشناخته توانا میسازد ،درحالیکه هیچ ادراکی از
خود او ندارند و تنها با تحلیل عقلی يا شهودی فیض منبسط به او رسیدهاند .در اينجا
واژۀ «ماوراء فیض منبسط»« ،البهشرط مقسمی» و  ...از جنس مفاهیم اشارهکنندهاند که
هیچ حکايت و کاشفیتی از واقعیت خارجی ندارند و تنها برای اشاره به ماورای فیض
منبسط ،در ذهن ساخته شدهاند .عارفان چنین واژگانی را «عنوان مشیر» نامیدهاند و
آنها را در برابر مفاهیم حکايتگر (مفاهیم ماهوی و فلسفی) قرار میدهند.
شايد گفته شود گرچه نتیجۀ برهان يادشده صدور حکمِ داشتن ماورا برای فیض
منبسط است و خود ذات حق ،محکوم به حکمی نشده است ،اما اگر فیض منبسط
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ماورايی دارد ،بهيقین آن ماورا موجود است؛ پس صدور حکم وجود بر ماورا (ذات الهی)

مدلول التزامی نتیجه است؛ گرچه مدلول مطابقی آن نیست ،اما اين گفتار نیز موشکافانه
نیست؛ زيرا خود عقل بهسبب برهانهای ادراکناپذيری و حکمناپذيری ،مانع چنین
التزامی خواهد شد؛ به ديگر سخن ،عقل میيابد که ماورا ،قابلیت ادراک و حکم ندارد و
همین دريافت ،مانع از التزامگیری يادشده میشود؛ ازاينرو ،عقل در عین اينکه حکم
داشتن ماورا را برای فیض منبسط صادر میکند ،از توصیف خود ماورا ناتوان و حیران
است؛ اين حیرت نیکويی است که پیشوايان دينی جويای آناند« :ربِّزِدنیفيکتحيّراً»
(مالصدرا.)123/1 :1361 ،
 .4-6شواهد فلسفی بر راهکار پیشنهادی

فیلسوفان میگوين د ذات حق با برهان لِمّی قابل اثبات نیست؛ زيرا علتی ندارد که از راه
علت ثابت شود .از سوی ديگر ،برهان «إنّ دلیل» که از معلول به علت میرود ،نیز
يقینآور نیست (بوعلیسینا1404 ،الف348 :؛ 1404ب 70 :و 1404ج)94/3 :؛ بنابراين ،فیلسوفان
تالش میکنند با ساختاری مانند آنچه گفته شد ،ذات الهی را ثابت کنند .آنان میگويند:
«عالم مؤلَّف است .هر مؤلَّفی نیازمند مؤلِّف است؛ پس عالم مؤلِّفی دارد» (همان89-88/3 :؛
طوسی308/1 :1375 ،؛ میرداماد219 :1376 ،؛ مصباح يزدی .)362-361/2 :1383 ،فیلسوفان
چنین برهانی را «لِمّ بالعرض» مینامند؛ زيرا «مولَّفبودن» علت بالذاتِ «مؤلِّفداشتن» و
علت بالعرضِ «مؤلِّف» است؛ بنابراين ،برهان يادشده از علت به معلول رفته و يقینی
است؛ اما نتیجهای که چنین برهانی بهدست میدهد ،مؤلِّفداشتن است ،نه وجود مؤلِّف.
البته خدای فلسفی که همان وجود بهشرط ال است ،محذوری برای برهان لمّی
مستقیم ندارد؛ زيرا وجود بهشرط ال مقیّد به سلب است و از عروض سلب به حقیقت
وجود بهدست میآيد .از سوی ديگر ،هر عروضی نیازمند مقوّمی در بیرون معروض است؛
بنابراين ،وجود بهشرط ال مقوّمی دارد که میتواند حد وسط برهان لمّی قرارگیرد؛ اما
اين محذور برای خدای عارفان (وجود البهشرط مقسمی) بهحقیقت مطرح است و ضرورت
راهکار پیشنهادی اين پژوهش را روشن میکند.
 .5-6شواهد دینی بر راهکار پیشنهادی

امام علی(ع) نهايیترين شناخت خدا را تصديقِ بدون توصیف او میداند؛ زيرا تنها چنین
تصديقی توحید او را مخدوش نمیسازد (رضی .)40 :1414 :تصديق ذات الهی بدون
توصیف آن ،همان استدالل يا شهودی است که نیاز فیض منبسط به چیزی ورای
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خويش را آشکار میسازد ،گرچه حکمی بر ماورا (ذات حق) بار نمینمايد .ايشان همچنین
عقل را بر اندازه ضروری از شناخت خداوند توانا میدانند (رضی .)88 :1414 ،امام صادق
نیز میفرمايند :مصنوع ،يا دارای صانع است يا نیست .ازآنجاکه ارتفاع نقیضین محال
است ،يکی از دو طرف نقیض بايد ثابت شود .با بررسی مصنوع و نیاز او به صانع ،يافت
میشود که طرف ثبوتی «مصنوع ،صانعی دارد» ،درست است؛ چنین برهانی ذات الهی را
محدود نمیکند؛ زيرا نتیجۀ برهان ،ثبوت صانع برای مصنوع است ،نه ثبوت وجود برای
ذات صانع (صدوق 5.)246 :1398 ،کاربست واژۀ «هو» در متون دينی و عرفانی ،به همین
تصديق بیتوصیف اشاره میکند که آخرين ادراک ممکن از ذات الهی است .اکنون اگر
مراد از ادراک اجمالی ذات الهی همین ادراک باواسطه باشد ،مورد پذيرش است؛ اما اگر
ادراک بیواسطۀ ذات ،بهگونۀ اجمالی مراد باشد ،پذيرفتنی نیست.
(ع)

 .6-6مفاهیم اشارهکننده و گزارش آنها از ذات الهی

بیترديد هر مفهومی برای نشاندادن حقیقتی بیرون از خود وضع شده است؛ اما اين
حقیقت بیرونی (برابرنهاد) الزاماً چیزی در جهان خارج و در برابر ذهن نیست ،بلکه گاه
برابرنهاد يک مفهوم ،خود ،تصور ذهنی يا مفهومی ديگر است که اگرچه از دايرۀ مفهوم
مورد نظر بیرون است ،اما درون ذهن سامان يافته است؛ برای نمونه ،مفهوم «اسب بال-
دار» حقیقتی بیرون از مفهوم خود را نشان میدهد؛ حقیقتی که اساساً تحققی در خارج
ذهن ندارد و تنها با ترکیب صورتهای اسب و عقاب ،در ذهن ساخته شده است .مفهوم
«کلیت» نیز حقیقتی بیرون از خود را نشان میدهد؛ اما اين حقیقت بیرونی نیز در
خارج ذهن محقق نیست و تنها در مرتبۀ ديگری از ذهن تولید میشود؛ زيرا کلیت،
عبارت است از توان مفهومی ديگر برای صدق بر مصداقهای بسیار؛ ازاينرو ،کلیت
مفهومی است که حالت برخی مفهومهای ديگر را گزارش میدهد .برابرنهادِ مفهوم
کلیت ،درون ذهن و در مرتبۀ ديگری از آن روی داده است.
مفاهیمی چون «نامحدود»« ،نامتعیّن» و «اجتماع نقیضین» نیز اينگونهاند؛ زيرا
ذهن انسان بهسبب متعیّن و محدودبودنش ،نمیتواند نامحدود و نامتعیّن خارجی را
دريابد و از آنها مفهومگیری کند .همچنین اجتماع نقیضین اساساً تحقق خارجیای
ندارد تا از سوی ذهن يافت شود .اينگونه مفاهیم از حقیقت خارجی خود گرفته نشدند
تا بتوانند از آن حکايت کنند .اين مفاهیم در فرآيندهای تودرتوی ذهن ساخته شدهاند
تا به حقیقتی که ذهن باواسطه دريافته ،اشاره کنند؛ برای نمونه ،مفهوم نامحدود از الغاء
حدّ در وجودهای محدود ،در ذهن زايیده شده است .اين ذهن است که با نفی حدّ از
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اشیاء محدود ،تصوری باواسطه از وجود نامحدود بهدست میدهد .برابرنهادِ چنین
تصوری ،حقیقت خارجیِ وجود نامحدود نیست ،بلکه ذهن با فرآيندهای تودرتوی
خويش به ادراکی باواسطه از نامحدود دست يافته است .براينپايه ،میتوان دستهبندی
نوينی برای مفاهیم نشان داد و آنها را به «حکايتگر» و «اشارهکننده» دستهبندی
کرد .مفاهیم حکايتگر ،برابرنهادی خارجی دارند که از آن گرفته میشوند و از همان
حکايت میکنند .مفاهیم حکايتگر خود دوگونهاند .1 :مفاهیم ماهوی :از حدود وجودی
اشیاء بیرونی گرفته میشوند؛  .2مفاهیم فلسفی :از حیثیتهای نهفته در متن اشیاء
خارجی گرفته شدهاند .اما مفاهیم اشارهکننده ،مفاهیمی هستند که اساساً از شیء
خارجی گرفته نشدهاند و نمیتوانند از خارج حکايت کنند .آنها در فرآيندهای تودرتوی
ذهن ساخته میشوند و جز اشاره به حقیقتی بیرون از خويش ،کارايی ديگری ندارند.
گرچه مفاهیم اشارهکننده نیز برابرنهادی بیرون از خود دارند ،اما بیرون از دايرۀ مفهومی
آنها ،نه بیرون از ذهن و تحقق در خارج.
چنانکه در راهکار پیشنهادی اين پژوهش گذشت ،آدمی با تحلیل عقلی يا شهودی
مقام احديت میيابد که مقام احديت از عروض قید سلب بر حقیقت هستی بهدست
آمده؛ بنابراين ،هستی مطلق از چنین قیدی با تقید به اين قید ،مقام احديت را آشکار
میسازد؛ درنتیجه ،مقام احديت به چیزی ورای خويش که از قید سلب رهاست ،نیاز
دارد .با کشف اين بروننمايی ،ذهن تالش میکند واژگانی برای نمايش معنای
کشفشده بهدست دهد؛ واژگانی که در فرآيندهای درونذهنی ساخته و پرداخته
میشوند و چون از حقیقت خارجی گرفته نشدهاند ،توان حکايت او را ندارند .مفاهیم
اشارهکننده تنها میتوانند به آن حقايق خارجی ،اشارهای باواسطه کنند و اين نهايیترين
6
ادراک ممکن از چنان حقايق بسیط و نامتعیّنی است.
اين اشارۀ گنگ ،همان ادراک باواسطۀ ذات الهی است که در قالب مفاهیم
اشارهکننده در ذهن منعکس میشود .ذهن با ساختن چنین مفاهیمی ،میکوشد به
حقیقتی که به قیدهای فیض منبسط و مقام احديت مقیّد نیست ،اشاره کند .اين اشارۀ
باواسطه هیچ حکايتی از خود آن حقیقت مطلق ندارد و تنها از روزنۀ بروننمايیِ نهفته
در فیض منبسط و مقام احديت ،امکان چنین اشارهای فراهم شده است.
 .7نتیجه
ذات الهی از نگاه فیلسوفان وجودی است که بهسبب سلب هرگونه نقص و نیاز ،به وجوب
متصف میشود؛ بنابراين ،خدای فیلسوفان مقیّد به سلب و «وجود بهشرط ال» است؛ اما
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عارفان ،ذات الهی را در ساحتی برتر جستوجو میکنند که بهسبب رهايی از هر قیدی،
«وجود البهشرط مقسمی» نامیده میشود .خدای فیلسوفان ازآنجاکه باالترين رتبۀ نظام
تشکیکی است ،کمالهای پايین را بهگونهای برتر داراست؛ بنابراين ،تا اندازهای که اين
کمالهای مشترک میتوانند ،خدای فلسفی را معرفی میکنند .اما خدای عارفان محیط
به تشکیک و کمالهای اوست؛ در نتیجه ،اشتراک خدای فلسفی با مراتب پايین ،در
خدای عارفان منتفی است .وجود البهشرط مقسمی ،از جهت اطالق مقسمیاش با
چیزی مناسبت ندارد تا از اين روزنه شناخته شود .ارتباط او با ديگران ،تنها از روزنۀ
اسمای اوست؛ ازاينرو ،ذات حق ،بماهوذات ،ادراکپذير نیست و تنها از جهت اسمای
متعیّن خويش شناخته میشود.
عدم تناهی و عدم تعیّنِ ذات ،بهروشنی مدعای ادراکناپذيری را ثابت میکنند.
پیامد قطعی ادراکناپذيری ذات ،حکمناپذيری اوست؛ زيرا موضوع تنها در افق محمول با
او متحد میشود؛ اما ذات الهی نامحدود است و چیزی در افق او نیست تا با هويت او
متحد و بر او حمل شود .افزون بر اينکه اثبات محمول برای موضوع ،نیازمند تصور
پیشین موضوع است؛ اما ذات الهی تصورناپذير است و موضوع حکمی قرار نمیگیرد.
ادراکناپذيری مطلق با مشکالتی جدی روبهروست که پذيرش آن را دشوار ساخته
است؛ مشکالتی مانند پرستشناپذيری ذات ،تقابل با متون دينیِ گويای ادراک و
بايستگیِ برخی احکام .همین مشکالت برخی عارفان را به تفصیل در مسئلۀ ادراک و
پذيرش ادراک اجمالی وادار کرده است .از ادراک اجمالی سه تفسیر ارائه شده است که
همگی کاستیهايی دارند؛ تفسیر نخست ،فنا را به نابودی و رفع تعیّن سالک معنا می-
کند ،درحالیکه اصل اين تفسیر و توجیه ادراک اجمالی بهسبب آن ،درست نیست؛
تفسیر دوم ،ادراک ذات از روزنۀ اسماء را گونهای علم اجمالی میشمارد ،درحالیکه اين
سخن تنها محل نزاع را جابهجا کرده است؛ زيرا مدعای ادراکناپذيری دربارۀ ذات
بماهوذات مطرح است ،نه ذات از جهت اسماء و تعیّنها؛ تفسیر سوم ،برهانهای عقلی و
مفاهیم حصولی را مفید ادراک اجمالی میداند ،درحالیکه برهانهای عقلی رايج ،خدای
فلسفی را ثابت میکنند و از اثبات خدای عارفان ناتواناند .افزون بر اينکه هیچ صورت
مفهومیای توان حکايت از حقیقت نامتناهی و نامتعیّن را ندارد.
اين پژوهش پس از تقسیم ادراک به بیواسطه و باواسطه ،همۀ گونههای ادراک
بیواسطه (اجمالی و تفصیلی) را از ذات الهی منتفی میداند .سپس ضمن پايبندی به
برهانهای ادراکناپذيری و حکمناپذيری ذات الهی ،راهکاری برای اشاره به ذات نشان
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میدهد؛ راهکاری که ادراک باواسطۀ ذات را به ارمغان میآورد و مفاهیم اشارهکنندهای
برای ذات جعل میکند .عقل و شهود با تحلیل فیض منبسط و مقام احديت میيابند که
اوّلی مقیّد به اطالق و دومی مقیّد به سلب است؛ بنابراين ،حقیقت هستی با عروض
اطالق ،فیض منبسط ،و با عروض سلب ،مقام احديت را آشکار میکند؛ اما خود هستی
حقیقتی ورای ايندو دارد .آنچه از اين تحلیل بهدست میآيد ،قضیۀ «مقام احديت،
ماورايی دارد» است .موضوع اين قضیه نه ذات الهی ،که مقام احديت است .چنین
رويکردی با حفظ مدعای عارفان ،مبنی بر حکمناپذيری ذات الهی ،به چیزی ورای
احديت اشاره کرده است؛ البته ،اين اشاره از گونه مفهومهای حکايتگر نیست تا حکمی
درپی داشته باشد ،بلکه تنها اشارهای است گنگ که از تحلیل مقام احديت و فیض
منبسط يافته میشود .مفهوم اشارهکننده از خارج گرفته نمیشود و از خارج حکايت
نمیکند ،بلکه در ذهن ساخته میشود و به چیزی خارج از دسترس ذهن اشاره میکند.
پینوشت
 .1برای تحقیق دربارۀ حیثیت تقییدی و گونههای آن (← يزدانپناه.)170-196 :1388 ،
« .2مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ دُونَ الْمَعْنَى فَقَدْ كَفَرَ وَ مَنْ عَبَدَ الِاسْمَ وَ الْمَعْنَى فَقَدْ أَشْرَكَ وَ مَنْ عَبَدَ الْمَعْنَى بِإِيقَاعِ
الْأَسْمَاءِ عَلَيْه ...أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا».
« .3لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِينَ ...قَالَ السَّائِل :فَقَدْ حَدَدْتَهُ إِذْ أَثْبَتَ وُجُودَهُ .قَالَ
أَبُوعَبْدِاللَّه (ع) :لَمْ أَحُدَّهُ وَ لَكِنْ أَثْبَتُّهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَ النَّفْيِ مَنْزِلَةٌ ...لَا بُدَّ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ جِهَةِ
التَّعْطِيلِ وَ التَّشْبِيهِ لِأَنَّ مَنْ نَفَاهُ فَقَدْ أَنْكَرَه ...وَ مَنْ شَبَّهَهُ بِغَيْرِهِ فَقَدْ أَثْبَتَهُ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِين ...لَا بُدَّ مِنْ إِثْبَاتِ
ذَاتٍ بِلَا كَيْفِيَّةٍ لَا يَسْتَحِقُّهَا غَيْرُهُ وَ لَا يُشَارِكُ فِيهَا وَ لَا يُحَاطُ بِهَا وَ لَا يَعْلَمُهَا غَيْرُه».
 .4مالصدرا سخنانی دارد که میتوان چنین تقسیمی را بدان مستند ساخت (مالصدرا.)388/1 :1981 ،
« .5لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ لِوُجُودِ الْمَصْنُوعِينَ وَ الِاضْطِرَارُ مِنْهُمْ إِلَيْهِ أَثْبَتَ أَنَّهُمْ مَصْنُوعُونَ ...قَالَ
السَّائِل :فَقَدْ حَدَدْتَهُ إِذْ أَثْبَتَ وُجُودَهُ .قَالَ أَبُوعَبْدِاللَّه(ع) :لَمْ أَحُدَّهُ وَ لَكِنْ أَثْبَتُّهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْإِثْبَاتِ وَ النَّفْيِ
مَنْزِلَةٌ».
 .6گرچه خود اين اشاره میتواند گونهای از حکايتگری قلمداد شود ،اما حکايت از چیزی که تحققی
ورای ذهن ندارد ،با حکايت از اشیاء خارجی تفاوت دارد؛ ازاينرو ،میتوان حکايت را دوگونه نمود.1 :
حکايت عام :که صرف نشاندادنِ برابرنهاد بیرونی است؛ خواه ذهنی باشد ،خواه خارجی؛  .2حکايت
خاص :که تنها برای نشاندادنِ برابرنهاد خارجی بهکار میرود .با اين توضیح ،تعريف تازهای از مفاهیم
حکايتگر و اشارهکننده به دست میآيد که برپايه آن ،مفهوم حکايتگر از برابرنهادی خارج از ذهن
حکايت میکند .اما مفهوم اشارهکننده ،از برابرنهادی در ذهن حکايت میکند.
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