
درآمدی بر كتاب حکمت و هنر در عرفان ابن عربی
حسين مفيد

مقدمه

فلسفة هنر از جمله مباحث مهمی است كه در فلسفه غرب، به ويژه در دوران مدرن، جايگاه ويژه ای يافته است تا 
بدانجا كه كم تر فيلسوف مهم و تأثيرگذار غربی را می توان يافت كه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به اين مسئله 
نپرداخته باشد. اّما، اين مهم در فلسفه اسالمی و در ميان انديشمندان مسلمان، در پيشينة سّنتی خود، جايگاه فلسفه 
غرب را نداشته است. با اين وجود، ساليانی است كه برخی صاحب نظران و انديشه ورزان در حوزة سّنت فلسفی اسالمی 

دست به كار تأمل و بازخوانی موضوعات و مباحث فلسفة هنر از ميان انديشه فيلسوفان مسلمان شده اند. 
از جمله اين پژوهش ها، كتاب حكمت و هنر در عرفان ابن عربی است كه به منظور تأمل در مبانی زيبايی شناسی 
عارف شهير قرن شش و هفت قمری، محی الدين ابن عربی، انجام پذيرفته است. مؤلف اثر، نصراهلل حكمت، مقصود خود 
از نگارش اين كتاب را بازشناسی حكمت و هنر در مبانی ابن عربی بيان كرده است؛ از اين روی عنوان فرعی كتاب خود 
را »عشق، زيبايی، و حيرت« قرار داده  و كوشيده است  در سه بخش انسان شناسی، حكمت، و هنر بحث كند كه البته 

بخش انسان شناسی كه فربه تر از دو بخش ديگر است، به عنوان تمهيدی بر دو بخش بعدی آمده است. 
در اين اثر، اگرچه كوشيده شده است تا آثار ابن عربی به دقت ديده شود و به شروح آن نيز رجوع شده است، اما 
بيش از هر چيز محوريت بحث با فصوص الحكم وی است تا بدانجا كه نويسنده نامناسب نديده است كه موضوع پژوهش 

خود را حكمت و هنر در »فصوص الحكم« نيز بداند. 
اساساً پژوهشگر اين پژوهش مباحث خود را با تأمل در فصوص مختلف فصوص الحكم و با آغازيدن از فص آدمی 

پی  گرفته است و در ابتدا بر آن بوده تا به تفسير نكات موجود در فصوص در بارة زيبايی بپردازد.
از آن كه بررسی كتاب ياد شده باشد، دست يابی به مبانی  به هر روی، آنچه مطمح نظر اين سطور است بيش 
زيبايی شناسی ابن عربی است كه، البته، از رهگذر اين پژوهش به دست خواهد آمد و از اين روی تأمل در مبانی مقدماتی 

آن ـ كه چندان به موضوع مورد نظر ما مرتبط نيست به فرصتی ديگر سپرده می شود.

تـاريخ دريــافت مقاله: 1391/09/09
تـاريخ پذيـرش مقاله:  1392/02/19
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واژهشناسیهنر

واژة »هنر« در زبان سانسكريت به صورت سونر به  كار 
می رفته است كه به معنای نيک مرد/ زن يا هر انسان 
تحوالت  در  البته  و  است  صاحب فضيلتی  و  نيک رفتار 
زبانی و با ورودش به زبان فارسی تبديل به هنر گشته 

است. )فرديد، 1381: 276( 
كهنش  لغوی  معنای  به  فارسی  زبان  در  واژه  اين 
شجاعت،  فضيلت،  پاكی،  نيكی،  چون  كاربردهايی  در 
دانش و كماالت انسانی به كار می رفته است كه با ورود 
ديدگاه های فلسفی يونانی در عصر ترجمه و تحت تأثير 
يعنی  افالطونی،  چهارگانة  فضائل  معانی  به  افالطون 
است.  رفته  كار  به  عفت  و  شجاعت،  عدالت،  حكمت، 
رفته رفته هنر معنايی غير از فضائل انسانی، اما مرتبط 
با آن، نيز پيدا كرده كه معادل با فّن و صنعت می باشد. 
در نهايت، واژة »هنر« استعمالی دوگانه يافته كه در 
معنای آرته، به معنی فضيلت و تخنه به معنی آثار هنری 
و يا مصنوعات دست انسانی، استعمال شده است. معادل 

اين واژه در زبان عربی »فن« بكار رفته است.
به نظر می رسد واژة معادل »تخنه« در آثار ابن عربی 
واژة »صنعت« باشد كه هر دو جهت حضور دستی توانا 
ايجادی هارمونيک را در بر دارد.  ابداع و  و قدرتمند و 

)حكمت، 1389: 191(

درجستجویتعریفهنر

مسلک  كه  داشت  ياد  به  بايد  چيز  هر  از  پيش 
نظام های  از  متفاوت  مسلكی  ابن عربی  معرفت شناختی 
فلسفی ارسطويی و مشائی است. از اين روی در انديشة 
ابن عربی راه شناخت حقايق تعريف آن ها به حدودشان 

نيست. 
هم چنين، نكتة حائز اهمّيت ديگری كه پژوهشگر 
است كه  آن  آن می نهد  بر روی  تأكيد  انگشت  محترم 
سنخ  از  اساساً  هنروری،  و  هنر  كه  برد  خاطر  از  نبايد 
برای  تالش  روی،  اين  از  و  نيست  تفلسف  و  فلسفه 
به  حدودی  تعاريف  و  مفاهيم  طريق  از  هنر  شناخت 

ترين  مهم  می رسد  نظر  به  است.  بی ثمر  تالشی  نظر 
دوری  به  ايشان  گرايش  رأی  اين  برای  نويسنده  دليل 
زبان و  به  و رويكردهای جديد  ارسطويی  از ذات گرايی 
تعريف اشياء است. )همان، 1389: 193( از اين روی، او 
پيشنهاد می كند كه شناخت هنر را در زمرة موضوعاتی 
قرار دهيم كه مربوط به حيات انسان است و از مسائل 
روزمره زندگی آدمی محسوب نمی شود كه با طلبی دائم 

و جستجوی مداوم می توان به حقيقت آن نزديک شد.
برای رسيدن به پاسخ ابن عربی درباره چيستی هنرـ 
اگر بخواهيم بر پاية اصول وجود شناختی، انسان شناختی 
و جهان شناختی او سير كنيم ـ بايد به حيث پديداری 
هستی و جلوه گری مطلق متعالی در صحنة گيتی توّجه 
اثر كوشيده  پژوهشگر  مراحل آن چنان كه  اين  كنيم. 

سامان دهد، با يک سماع يا شنيدن آغاز می شود. 
عينی  تكّون  وقتی  موجودی  هر  ديگر،  عبارت  به 
در  تعالی  حق  ذات  وجودی  كن  مخاطب  كه  می يابد 
خطاب »انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون« 
)يس: 82( قرار گيرد. در اين فرايند، از يک سو خطاب 
االهی با حقيقتی به نام نفس الرحمان پيوند می خورد، 
)ابن عربی، 1420:  است  عام  و  فراگير  وجود  همان  كه 
ج9، 132(، و از سوی ديگر با اعيان خفته در عدم مرتبط 
دانسته  ابن عربی  نظر  در  ثابته  اعيان  همان  كه  است، 

می شوند. 
بنابراين بايد گفت آنچه در پهنة هستی ظهور و تبلور 
می يابد، چيزی جز تحقق كلمة االهی »كن« نيست و به 
همين خاطر می توان حقايق عالم را جملگی كلمات اهلل 
دانست، العالم كله كلمات اهلل فی الوجود. )همان، 1420: 

ج1، 551(
اين كلمات االهی، كه ظهور ارادة خداوندی هستند، 
از سويی متعلقات ارادة حق اند و از سويی تحقق قول و 
سخن خداوندی. پس از آنجايی كه متعلق اراده خداوند 
هستند دارای دو صفت حكمت و زيبايی اند، زيرا اراده 
خداوندی اراده ای از سر علم و حكمت است و از سوی 
در  مقرر  استعداد  با  تمام  و  تام  انطباق  سبب  به  ديگر 
عين ثابت او، ظهوری زيبا و نيكو دارد. از اينجاست كه 
ابن عربی تعبير هنر را درباره كار خدا استفاده می كند و 
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معتقد است »العالم صنعة اهلل« ، يعنی عالم هنر خداست. 
)همان، 1420: ج 6، 234( 

از  با اين مقدمات می توان به پاسخی برای پرسش 
چيستی هنر در منظر ابن عربی نزديک شد. ای  بسا به يک 
معنا بتوان حقيقت هنر در منظر ابن عربی را ظهور حّق در 
وجود دانست آنجا كه در فتوحات تصريح می كند »بالصنعة 
)234 ج6:   :1420 )همان،  الوجود«.  فی  الحّق  ظهر 
اگرچه عبارت يادشده از ابن عربی پرده ای را كه در 
به  اما  باب معنای هنر پيش روی ماست كنار می زند 
نظر می رسد اين بدايت راه در باب حقيقت هنر از منظر 
ابن عربی باشد و او با اين تعبير مقاصد بيش تری را مّد 
نظر دارد. پيش از اين، نويسنده تأكيد كرده بود كه برای 
مبانی  بايد  ابن عربی  ديدگاه  از  بحث  اين  بهتر  دريافت 
وجودشناختی در كنار انسان شناختی و جهان شناختی 
بخواهيم  اگر  را  اين مقدمات  قرار گيرد.  مورد مالحظه 
آن چنان كه پژوهشگر محترم بسط داده است، صورت  
بندی كنيم به نظر می رسد كه بايد گفت: )1( اختفای 
ذات حق كه حقيقت هستی است، غيب الغيوب و خارج 
به  كه  آدمی  روی،  اين  از   )2( است؛  بشری  ادارك  از 
كنه ذات او نمی رسد همواره در راه است. پس، در هر 
جوار  از  غربت  درد  می سازد  آنچه  هر  و  می كند  آنچه 
قدس حقيقت هستی هويدا و آشكار است؛ )3( بنابراين، 
مخصوصاً  و  هنری  آثار  ويژه  به  بشر  ساخته های  تمام 
كه  هستی  حقيقت  برای  است  نمادی  دينی،  هنر  آثار 
به عنوان  عالم  در جستجوی آن است؛ )4( هم چنين 
صنعه اهلل از تناكح اسمائی پديد آمده كه اساس آن علم، 
قدرت، اراده، و قول است؛ )5( از اين روی می توان عالم 
را ظهور بطون خدا دانست. در اين صورت، عالم كلمات 
اهلل )يعنی اعيان ثبوت و تكّون يافته به كن( صنعة اهلل 
)يعنی هنر و تجلی خدا( و جمال اهلل )يعنی آينه جمال 
و زيبايی حق( است؛ )6( از سوی ديگر، انسان به صورت 
نايب خدا  و  انسان خليفه   )7( است؛  آفريده شده  خدا 
تعليم كرده  را  اسماء  علم  انسان  به  )8( خداوند  است؛ 
جسمانی  و  مادی  نيازهای  برآورده سازی   )9( است؛ 
و  وجودی  مسائل  رفع  برای  فلسفی  كوشش  كنار  در 
پرسش های حياتی نتوانسته نياز انسان را رفع كند. بنابر 

اين، روی به سوی خيال نهاده است؛ )10( خيال برای 
انسان حجاب ها را كنار می زند، آدمی را آشكار می كند 
و سبب نگريستن او به حقيقت می شود و زيبایيها به او 
نشان داده می شوند. از اين روی، با مدد عشق و زيبايی 
آدمی دست به خالقّيت و آفرينشگری می زند. به همين 
جهت، هنر در نزد آدمی نيز با توجه به تعابير يادشده 
وجود  باالتر  مرتبة  در  و  آدمی  وجود  چيزی جز ظهور 

حّق نمی باشد.
درواقع در هنر باطن آدمی كه بر حقيقت االهی و 
صورت خداست با ظاهر او پيوند می يابد و گره می خورد 
و از اين طريق انسان به درون خود و قلب خويش كه 
بيت اهلل است راه می يابد، در را می گشايد و خدا و خود را 

نشان می دهد. )حكمت، 1389: 211و 212( 

هنروهنرمندیدرانسان

دانسته شود  انسان  اساس هنرمندی در  باشد  قرار  اگر 
درواقع بايد به تعاريف ابن عربی از انسان، در نسبتی كه 
با خدا و عالم برقرار می كند، اشاره كرد. او انسان را كلمه 
فاصل و جامع )ابن عربی، 1400: فص آدمی( می شمرد 
ايستاده  عالم  و  خدا  ميان  مرز  در  انسان  سويی  از  كه 
به  است.  االهی  اسماء  همه ی  مجمع  سويی  از  و  است 
تعبير ابن عربی انسان به صورت االهی خلق شده است. 
ذاتی  آن  صورت  آدمی  كه  است  معنا  بدان  تعبير  اين 
)خداوند( است كه تصويرش در عالم، در حقيقت انسانی 
تشكيل شده است. بنابراين، انسان مرز ميان خدا و عالم 
است. از سوی ديگر، انسان مظهر و مجالی همة اسماء 

االهی است و از اين روی كلمه جامع دانسته می شود. 
با توجه به مقدمات يادشده هنرمندی و صنعتگری 
و منزلت  از وجود  او  پر شدگی  به ميزان  انسان منوط 
وجودی اوست. و البته بسته به وجود انسانی اش قدرت 
و 219(  )حكمت، 1389: 218  دارد.  خالقيت  و  ابداع 
بر  مخلوقی  خود  كه  انسانی  خالقيت  و  ابداع  قدرت 
صورت خداوند است، در صورتگری و انشاء صورت است. 

)ابن عربی، 1420: ج7 ، 313( 
قائل  انسان  صورتگری  برای  قيدی  ابن عربی  البته، 
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است. به عقيده او صورتگری صرف كاری ناصواب است 
زيرا بايد روح مقتضی آن صورت را نيز در آن بدمد.

هر كس صورتی را بدون روح ايجاد كند، او همان 
كه  تصويری  خاطر  به  قيامت  روز  كه  است  صورتگری 
پديد آورده عذاب خواهد شد. بدين گونه كه او را گويند 
آنچه آفريده ای زنده گردان و او نمی تواند آن را زنده كند. 
به او می گويند كه در او روح بدم و او دمنده روح در آن 

كالبد نيست.)همان، 1420: ج7: 160(
با اين حال، به نظر می رسد ابن عربی اعتقادات و اعمال 
آدمی را نوعی ديگر از هنرمندی و صورتگری او می داند 
كه از نظر وی امری ُمجاز و صحيح دانسته می شود زيرا 
در آن ها روح حضور و اخالص بنده نسبت به پروردگار 
 )313 ج7،   :1420 )همان،  است.  شده  دميده  خويش 
در  ويژه  جايگاهی  شعر  ابن عربی  معرفتی  نظام  در 
او شعر  عقيدة  به  دارد.  انسان  هنرمندی  و  هنر  تفسير 
در  شعور  است.  برخوردار  اجمال  و  شعور  عنصر  دو  از 
برابر تفصيل دانسته شده است.  برابر علم و اجمال در 

)ابن عربی، 1995: 35(
به  است  راهی  ابن عربی  ديدگاه  در  درواقع،  شعر، 
سوی عالم غيبی كه منكشف علم ما واقع نمی گردد و 
همان  يا  شعور  راه  آْن  به  رسيدن  برای  آدمی  راه  تنها 
شعر است. در اين راه نه به كشفی تفصيلی با علم كه به 
شعوری اجمالی از عالم غيب دست می يابيم. بنابراين، 
شعر به عنوان يكی از عرصه های بسيار مهم هنرمندی 
آدمی بةكی از مهمترين ابزارها در قوس صعود معرفتی 
و سير استكمال آدمی تبديل می شود كه می تواند او را 
از عالم محسوس مكشوف به عالم غيب و درنهايت به 

حقيقت ربوبی رهنمون گردد.

خیال

انديشة  در  زيبايی شناسی  دربارة  كه  كسانی  معموالً 
را  خود  مباحث  از  بخشی  می كنند  پژوهش  ابن عربی 
ابن عربی اختصاص می دهند.  از منظر  به بررسی خيال 
اين مسئله تا بدانجا در نظر محققان مهم است كه گه 
گذاری  نام  نيز  خيال«  »فلسفة  را  او  عرفانی  نظام  گاه 

می كنند. )ابوزيد، 1998: 49(
محققان  روی  پيش  مهم  مسئلة  دو  اينجا  در  اما، 
است، نخست آن كه محقق پيش از هر چيز بايد از خود 
ابن عربی  بپرسيد كه چرا مسئله خيال در نظام عرفان 
مطرح شده است و او با طرح اين موضوع در صدد است 
در  كه  دوم  پرسش  اّما  گويد؛  پاسخ  را  پرسشی  چه  تا 
رابطة با موضوع مورد نظر ما، يعنی فلسفه هنر، مطرح 
می شود آن است كه آنچه ابن عربی از خيال گفته است 
با هنر، فلسفة هنر، و زيبايی شناسی، آن چنان كه امروزه 
با آن سروكار داريم، چه نسبتی دارد. البته، در اين اثناء 
پی جويی آن كه اساساً ابن عربی در منظومه انديشة خود 
آراء  از  به مسئله زيبايی چگونه می نگريسته و مستقل 
جديد و تحوالت اين شاخه از فلسفه پاسخ او به پرسش 
خود  چيست،  هنرمندی  و  هنر  و  زيبايی  حقيقت  از 

پرسشی درخور توجه است.
به بحث مسئله فلسفه هنر در  ما  آنجا كه ورود  از 
نظر ابن عربی در اين نوشتار با رويكرد بازخوانْی تحقيقی 
ابن عربی  عرفان  در  هنر  و  حكمت  كتاب  در  كه  است 
نظر  از  خيال  مسئله  می كوشيم  ابتدا  است،  شده  بيان 
ابن عربی را افزون بر تحقيق يادشده به مدد دو اثر گران 
برجسته  چهرة  عربی  ابن  محی الدين  يعنی  ديگر،  قدر 
عوالم  و  جهانگيری،  محسن  دكتر  اثر  اسالمی،  عرفان 
سپس  و  كنيم  گزارش  چيتيک،  ويليام  نوشته  خيال، 
نسبت ميان زيبايی شناسی و خيال از منظر ابن عربی را 

از تحقيق يادشده گزارش كنيم.  
به  توّجه  با  نويسنده  عقيده  به  گفت  بايد  ابتدا  در 
تبيينی كه ابن عربی از خيال ارائه می كند - و پس از اين 
اندكی دربارة آن سخن خواهد رفت - به نظر می رسد 
ابن عربی بيش از هر چيز در صدد بوده تا دو مسئله مهم 

را با طرح موضوع خيال حل كند. 
گونه ای  به  ابن عربی  وجودشناختی  نظام  سويی  از 
است كه وجوْد حقيقتی واحد و يگانه است كه تنها و 
تنها به ذات باری تعالی متعلق است. در اين نظام عالم 
و ساير مخلوقات كه ماسوی اهلل محسوب می شوند بةك 
تعبير عين وجود حق و بةك تعبير غير وجود حق در نظر 
می آيند. )جهانگيری، 1361: 426( او برای اين كه اين 
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معضل معرفت شناختی را حل كند مثال هايی از جمله 
ظّل و ذی ظّل آورده است . )ابن عربی، 1400: 101( از 
دائمی  و جريان  با مسئله سيالن  ابن عربی  ديگر  سوی 
هستی و ضرورت معرفت به اين امر جاری و نسبت آن 
با ذات حّق تعالی روبرو بوده است كه اين امور او را به 

ضرورت طرح خيال كشانده است.
او  برخی شارحان  ابن عربی آن چنان كه  به عقيده 
آورده اند، ماهّيت خيال تبّدل در هر حال و ظهور در هر 
صورتی است )جهانگيريع 1361: 428(  و از آنجايی 
عالم  و وجود  كه وجود حقيقی منحصر در وجود حق 
مجازی و ظلّی است، و از اين روی امری ناپايدار است، 
)ابن عربی،  به عالم يكسره خيال و وهم گفت.  می توان 

1400: ج4، 151( 
برای  ديگر  معنايی  شارحان،  برخی  گفته  به  البته، 
آن  و  آورد  نظر  در  می توان  نيز  عالم  ناميدن  خيال 
اينكه خيال چيزی است كه چيزی را در صورتی ديگر 
آن  كه  می شود  دريافته  شود  تأمل  اگر  اما  می نماياند، 
صورت درواقع همان چيز است نه غير آن. )جهانگيری، 
1361ك 429( بنابراين بايد گفت كه خيال در نظر او  

عبارت است از:
آن معنای فلسفی وسيعی كه شامل هر حضرت و 
رمزی  به صور  آن  در  وجودی  كه حقايق  است  حالتی 
می يابند.  تبّدل  و  تغّير  نيز  آن صور  و  نمايان می شوند 
صور  به  عقل  و  حس  در  كه  اموری  جميع  بنابراين 
شان  حقايق  معرفت  برای  و  می شوند  ظاهر  گوناگون 

تاويل و تعبير الزم می نمايد خيال است. )همان جا(
هم چنين تفسير ويليام چيتيک ـ در كتاب عوالم 
خيال - از قوه خيال چنان است كه می گويد قوة خيال 
خيال  قوة  درواقع،  می كند.  كار  باطنی  ادراك  بوسيله 
ادراكی كه  اما  ادراك می كند  صور را در اشكال حسی 
چشم  با  بلكه  نيست  فيزيكی  حسی  گوش  و  چشم  با 
 :1385 )چيتيک،  می پذيرد.  صورت  باطنی  گوش  و 
ابهام ذاتی می داند كه  را  اصلی خيال  او ويژگی   )152
در هر مرتبه ای كه خيال تعريف شود اين ابهام با اوست. 
)همان، 1385: 153( به عقيده او يكی از تمايزات مهم 

خيال و عقل در آن است كه خيال می تواند خدا را از 
حيث تجلی و تشبيهش ببيند در حاليكه عقل خدا را 
از  )همان، 1385: 157(  تنزيهش می شناسد.  از حيث 
شناخت  در  عناصر  مهمترين  از  يكی  خيال  روی،  اين  
تجلی خداست.  در شناخت  دقيقتر  تعبير  به  يا  و  خدا 
زيرا خيال، در مرتبة نفس، در اثر ادراك ملموس تجلی 
خدا با شهود باطنی، كه در آن امور روحانی )فراحسی 
يا نامشهود( را با امور مادی تركيب می كند، به شناخت 
تجلی دست می يابد. عالم خيال درواقع واسط  ای است 
نورانيت محض  و  ارواح بسيطه ـ كه حيات  ميان عالم 
از  و متشكل  و مركب  بی جان  كه  اجسام  عالم  و  است 

اجزاء است. )همان، 1385: 177( 
حقيقت  در  كه  ديگری  مهم  مسائل  جمله  از 
حقايق  تشخيص  گيرد،  قرار  توجه  مورد  می بايد  خيال 
خيالی است. يكی از داليل اهميت و البته دشواری در 
تشخيص و تمييز حقايق خيالی از حقايق حسْی ديده 
به  و  است  باصره  طريق حس  از  آن ها  دوی  هر  شدن 
عقيدة ابن عربی ضروری ترين علم برای اهل اهلل تحصيل 
همين علم است. )ابن عربی، 1420: 507( آن چنان كه 
ابن عربی گزارش می كند، اساس  ترين عامل  از  چيتيک 
است.  نشانه  نام  به  خيالْی چيزی  ماهيت  تشخيص  در 
)چيستيک، 1385: 181( نشانه چيزی است كه ميان 
ارواح مخلوقی فرشتگان، جن و انسان ها، كه در اشكال 
مثالی ظهور می يابند تفكيک می نهد. اما جالب آن است 
كه نشانه در نظر ابن عربی امری است ميان خدا و بنده 
كه در هر موردی نيز تفاوت می كند، و بنابر برخی تعابير 
ابن عربی به نظر می رسد نه تنها تعمد بر پنهان داشتن 
آن داشته است بلكه اين امر را به سبب ضرورت ممانعت 
از ادعاهای دروغين كاری ضروری می دانسته است. )ابن 

عربی، 1420: 473( 
از جمله نكات مهم ديگری كه در باب جايگاه نشانه 
و امكان خطا روی در تشخيص حقايق خيالی در انديشه 
بر  قرار می گيرد آن است كه وی  ابن عربی مورد توجه 
خالف غزالی معتقد نيست كه با گذشتن از عالم عناصر 
امنيت از اغوائات شيطانی حاصل می شود، بلكه وی بر 
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اين باور است كه بدون وجود نشانه، و يا به تعبير ديگر 
بّينه، در تمام مراحل احتمال ضاللت وجود دارد.)همان، 

)622 :1420
ويليام چيتيک در كتاب عوالم خيال خود، بخشی 
را به تنوع ادراكات مثالی اختصاص داده است و در آن 
سخن از طبقه بندی چهار معيار اصلی برای مشاهدات به 
ميان آورده است كه با در دست داشتن نشانه می بايد در 

يک ادراك خيالی مورد توجه قرار گيرد: 
معيار نخست، حالت شخص شهودكننده است كه به 
دو قسم بيداری و غير بيداری تقسيم می شود: مشاهدات 
صورت  مثالی  چشم  يا  و  حسی  چشم  با  بيداری  در 
می گيرد و مشاهدات در غير بيداری در حال خواب و يا 

درحال غيبت و فنا رخ می دهند. 
معيار دوم، واقعيت شیء متخيل است كه چهار چيز 
جنيان  نوريّه(،  )ارواح  فرشتگان  خدا،  نيستند  بيش تر 
)ارواح ناريّه(، انسان ها. اين حقايق می توانند خود را در 

صور مثالی ظاهر نمايند.
 معيار سوم، شكلی است كه اين حقايق می توانند 
خود را در آن ها ظاهر كنند كه به عقيده ابن عربی هر 

شكل حسی می تواند باشد. 
در نهايت، چهارمين معياری كه چيتيک از ابن عربی 
عالمی  مشاهدةا  كيهانی  جايگاه  تشخيص  برمی شمرد 
كه  اينجاست  در  می دهد.  رخ  آن  در  تجّسد  كه  است 
ابن عربی داستان عالم مثال صغير و مثال كبير يا مثال 
منفصل و مثال متصل را مطرح می كند و آن را با ادراك 

چشم حسی و چشم مثالی گره می زند.
در واقع، ابن عربی معتقد است معلومات بر سه قسم اند 
و چهارمی در كار نيست؛ وجود مطلق، عدم مطلق، حد 
فاصل ميان آن دو كه از آن با تعبير برزخ و خيال ياد 
می شود. اين برزخ و حد فاصل ميان وجود مطلق و عدم 
مطلق از نسبت نقيضينی است كه ميان اين دو برقرار 
همان  فاصل  اين حد  در  موجود  موجودات  و  می گردد 
امور ممكن اند كه ثبوت و شيئّيت از ظهور وجود مطلق 

در آينه عدم مطلق يافته اند. )حكمت، 1389: 241(
با اين تفسير می توان گفت كه همة حقايق وجودی 
حقايقی مستقر در عالم خيال منفصل اند كه ابن عربی 

آنرا سرزمين حقيقت می نامد. )محمود الغراب، 1993: 
20( فراگيرترين و وسيع ترين عالمی كه می تواند متعلق 
قرار گيرد، همان عالمی است كه حقايق  ادراك آدمی 
وجود در آن متقرراند و محاالت در آن واقع می گردند، 
آن چنان كه شهيدان در راه خدا زندگان روزی خور در 

نزد اويند. )همان، 1993: 16(
قوای  از  يكی  عربی  ابن  نظر  در  متصل  عالم خيال 
ادراكی انسان و بخشی از وجود آدمی است كه تصوير 
خيال  عالم  اما  می گردند،  ادراك  آن  واسطه  به  اشياء 
)حكمت، 1389:  است.  آدم  باقيماندة سرشت  منفصل 
243( با اين حال، عالم خيال متصل از خيال منفصل 

پديد می آيد. 
در صقع  كه  است  وجودی  منفصل حضرتی  خيال 
مدِرك  به  وجودی  بستگی  و  دارد  تقّرر  ثبات  و  تحقق 
ندارد، اما خيال متصل وابسته به كسی است كه تخيل 

می كند. 0همان، 1389: 247( 
البته، قوة خيال قابليت دريافت دو گونه صورت را 
دارد؛ صورت هايی كه به واسطه تخيل برای آن پديدار 
پديدار  او  بر  تخيل  بدون  كه  صورت هايی  و  می شوند 
ارادی است  فعلی  ابن عربی  می شوند. تخيل در ديدگاه 
كه فاعل آن، يعنی انسان، در بيداری و با اراده خويش 
صوری را پديد می آورد. اما، صورت هايی كه در خواب و 
بدون اراده آدمی بر او پديد می آيند در زمره تخيل های 
خيال  عالم   )468  ، ج3  )ابن عربی، 1420:  نيستند.  او 
منفصل عالمی برتر از ادراكات عقلی و ورای طور عقل 
است كه از اين روی می تواند محاالت عقلی را نيز در بر 

داشته باشد. 
متخيل  حّق  تعبير  اهلل  ماسوی  دربارة  ابن عربی 
می كند كه گويا در برابر حّق مطلق مورد نظر باشد. او 
در واقع هر چيزی جز ذات باری را حّق متخيل می نامد 

)همان، 1400: 104( كه همواره در حال تبّدل است.
از  يكی  می توان  ابن عربی  مبانی  از  تفسير  اين  با 
دانست  او  تخّيل  قدرت  را  انسان  هنرمندی  عرصات 
جهان  در  كه  متكّثری  مظاهر  ميان  از  می كوشد  كه 
و  صورتگری ها  و  ارادی  ساختن های  با  می كند  ادراك 
خالقّيت های هنری اش راهی به حق مطلق و اتصال با 
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او بيابد. )حكمت، 1389: 350( هم چنين كوششی كه 
درواقع  كه  حقايق،  همه  اين  ميان  از  تا  می كند  آدمی 
نمادی از حقيقتی باطنی و پوشيده اند، تأويلی به سوی 
حقيقت بيابد و به كشف آن برسد، اثری هنری از فاعلی 

ارادی است. )همان، 1389: 251(
نويسندة كتاب با توجه به تعريفی كه از قوة خيال به 
دست می دهد و آن را قوه ای می داند كه خدا به انسان 
صورت های  ايجاد  با  آن  وسيله  به  بتواند  تا  كرده  عطا 
به  را  راه  و  رفته  ادراكات عقلی  به ورای دنيای  ادراكی 
سوی حقيقت بگشايد )همان، 1389: 235( و هم چنين 
افزودن مقدمه ای هستی شناختی از ابن عربی كه آدمی 
و جهان را برزخی ميان وجود و عدم می داند كه ادراك 
اين واسطه به قوة خيال بوده و او همواره در برزخ ميان 
مرد  ادراك  چون  هم  او  ادراك  و  است،  آخرت  و  دنيا 
)همان، 1389ك 251(  است،  خيالی  ادراكی  خوابيده 
چنين نتيجه می گيرد كه آدمی برای نزديک شدن به 
حقيقت و كنار زدن پرده های كثرت و روی آوردن به 
به كار ساختن، صنعتگری،  سوی وحدت هرگاه دست 
و خالقّيت هنری شود، آنچه آفريده و صورتگری كرده 
است را می توان اثر هنری ناميد. )همان 1389: 25( از 
اين روی معرفت خيالی، كه در جهانی كه ميان نمادهای 
گرفته،  قرار  وحدت  عالم  حقيقت های  از  كثرت  جهان 
را طی  باطن  به  از ظاهر  تأويل  اين مسير  تا  می كوشد 
ـ  صورتی  هر  انشاء  و  صورتگری  بر  قدرتش  با  و  كند؛ 
ـ  شيطانی  القائات  از  دوری  شرايط  رعايت  صورت  در 
می تواند با پيوند با همت، كه به مثابه اراده االهی است 
)ابن عربی، 1420: ج6، 9؛ حكمت، 1389: 256( نه تنها 
خود آدمی، كه به مثابه هنر و صنعت االهی است، بلكه 
خود خدا را آشكار كند كه آدمی به صورت خدا آفريده 

شده است. )حكمت، 1389: 257( 

چندنکتهپایانی

نوشتار گفته شد، كتاب  اين  همان طور كه در مقدمه 
در  ستودنی  تالشی  ابن عربی  عرفان  در  هنر  و  حكمت 
بازخوانی انديشه محی الدين ابن عربی به منظور دستيابی 

ميان  در  واقع،  در  تا،  اوست  زيبايی شناسی  مبانی  به 
مباحث جديد فلسفة غرب پاسخی از دل سّنت اسالمی 
ديده  كتاب  مباحث  خالل  از  كه  چنان  آن  كند.  ارائه 
می شود مولف تسلطی ستودنی به انديشة ابن عربی داشته 
و البته ارادتی قلبی به انديشة او، و اين را از خالل عبارات 
و تفسيرهايش می توان دريافت. هم چنين، اثر يادشده 
صرفاً كتابی قابل استفاده برای مخاطبانی خاصی نيست 
و امكان استفاده عمومی تر از كتاب را برای عالقمندان 
حوزة عرفان اسالمی از آن روی فراهم آورده است، كه 
كوشيده مبانی مورد نياز برای بحث خود را با بسط و 
تفصيلی، گاه مطول، يک به يک ارائه كند تا خواننده در 
گام نخست با انديشة ابن عربی آشنايی منسجم تری بيابد 
و سپس به سراغ فلسفة هنر برود. اما، شايد بتوان يكی 
از كاستی های اثر يادشده را در همين حسن آن جستجو 
كرد. كتاب در تالش است تا راجع به موضوعی مشخص 
با چارچوبی معين، كه به شاخه ای از دانش تبديل شده 
مباحثی  ميان  در  را  آن  پاسخ  اما  بگويد  سخن  است، 
روی،  اين  از  است.  كرده  جستجو  فراگير  و  عام  بسيار 
ناگزير شده تا برخی مفاهيم پايه در انديشة ابن عربی را 
آن چنان گسترش دهد تا از باب عموم و خصوص من 
بيابند.  معنای جديدش  در  هنر  مسئله  با  نسبتی  وجه 
به نظر می رسد اين اتفاق با يک تالش لغت شناسی در 
برقرار كردن نسبتی ميان لفظ »هنر« در زبان فارسی و 
»تخنه« يونانی و »صنعت« عربی آغاز شده و سپس با 
تعابير صنعة اهلل  تا  بسط معنای صنعت كوشيده است 
نزديک  معنايی  به  ابن عربی  انديشة  در  را  آن  امثال  و 
به هنر، در كاربرد جديد آن، بازخوانی كند كه به نظر 
اين  البته، در  باشد.  با اجری قليل  می رسد سعی كثير 
ميان سستی های ديگری هم در متن ديده می شود.برای 
نمونه آنجا كه سخن از چيستی هنر به ميان آمده است 
و محقق تأكيد اكيد بر اين داشته است بر اينكه انديشة 
ابن عربی از سنخ انديشه ارسطوئيان و مشائيان نيست، 
هنر را به ناگاه از وادی فلسفه و تفلسف خارج می سازد 
از  آورد.  فراهم  ادعا  اين  برای  روشن  مبنايی  كه  بی آن 
سويی، از اساس به مسلک اشعری ابن عربی و نسبت او با 
انديشة نوافالطونی اشارتی نرفته است )برای نمونه، نک: 
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عفيفی، 1380( و از سوی ديگر، مستنداتی در راستای 
نقد ذات گرايی ارسطويی مبتنی بر انديشه ويتگنشتاين 
به  رسيدن  در  روشی  آشفتگی  اين  است.  شده  ارائه 
می شود.  ديده  نيز  »هنر«  لفظ  اتيمولوژی  در  مقصود، 
دار  وام  می رسد  نظر  به  چيز  هر  از  بيش  كه  تفسيری 
نظرية ذوقی انديشه ورزانی چون دكتر فرديد بوده است 
و كم تر به تحقيق های دقيق امروزين نظر داشته است. 
اشاره  نيز  اين مطلب  به  جا  كه همين  نباشد  بد  شايد 
كنيم كه نبود روش تحقيق در اين دست تحقيق های 
ارجمند كم بودی است كه عمدة تحقيق های ما ديده 
می شود. آنچه يک خواننده تازه كار معمواّل از مطالعه اين 
دست تحقيق ها نياز دارد دستيابی به يک روش تحقيق 
در جستجوی پاسخ يک پرسش است. از اين روی، الزم 
است كه از همان ابتدای كار روشن شود كه آيا هدف 
نويسنده بسط يک نظرية شخصی نسبت به يک مسئله 
بوده است و يا روش تفسيری را در پيش گرفته است 
كه باز در اين صورت بايد محدودة متن مورد نظر خود 
و روش تفسيری اش را روشن سازد. در اين اثر، خواننده 
می بيند،  كتاب  ابتدای  در  كه  ورودی  با  كه  نمی داند 
آيا  است،  آدمی شروع شده  از فص  با خوانی  نكته  كه 
با  عرفانی،  متن  يک  مشكالت  از  تفسيری  انتظار  بايد 
رويكردی به يک پرسش فلسفی، داشته باشد يا با ديدن 
تالش های اتيمولوژيک در معنای هنر منتظر بسط يک 
اين مشكل  ابن عربی.  انديشة  قرائت  در  نظرية شخصی 
وقتی بزرگتر می شود كه چندان سخن روشنی از ربط 
آثار مختلف ابن عربی با تحقيق ياد شده نمی يابد كه در 
آن روشن شده باشد محوريت حقيقی با چه اثری است 
و كدام اثر معين بر ديگری است. نويسنده در آغاز بهتر 
ديده تحقيق خود را »ـ حكمت و هنر در فصوص الحكم« 
آغاز  فصوص  از  كليدی  مباحث  بسط  با  سپس  بنامد، 
كرده، اما در بخش هنر آنقدر كه از فتوحات سخن رفته 

است به فصوص اشارت نشده است.
در آخر  بايد يادآور شد كه به نظر می رسد بحث و 
تفحص هرچه بيش تر پيرامون پاره ای موضوعات می تواند 
فهم بهتری، نه تنها در فلسفة هنر از منظر ابن عربی بلكه 
نمونه  برای  آورد.  پديد  ابن عربی  فلسفة  فهم  در  اساساً 

تأمل ژرف انديشانه دربارة مسئله نماد و نشانه و بّينه و 
نسبت آن ها با خيال، كه در اين اثر سخن مستوفايی از 
آن ها به چشم نمی آيد، مباحث بسيار مهمی در انديشة 
ابن عربی است. هم چنين، اگرچه نويسنده در جايی از 
تحقيق خود گفته است كه به عقيدة او ابن عربی راجع به 
زيبايی و آيا اين كه می توان آنرا تعريف كرد يا نه سخنی 
نگفته است )حكمتع 1389: 268( اما كشف و يا دست 
كم بازخوانی انديشة او بر اساس چيستی حقيقت زيبايی 
مسئله  می بخشد.  بحث  اين  به  توجهی  قابل  روشنايی 
انديشه  در  مهم  بسيار  امری  را  آن  نويسنده  كه  خيال 
ابن عربی دانسته اند نه تنها در موضوع زيبايی شناسی و 
نظر می رسد  به  نيازمند بسط جدی تری است كه  هنر 
جديدع  مباحث  فراخور  به  و  امروزين،  تحقيق های  در 
نيازمند ارائه نكته های تحقيقی بيش تر و ژرف تری است 
كه آگاهی خواننده را از دانش عمومی در شناخت خيال 

در آثار موجود فراتر برد.
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