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مقدمه
مسئلة «دیگری» از وجوه مختلفی از جمله وجود شناختی ،انسران شرناختی ،جامیره
شناختی و نيز به لحاظ فرهنگی قابل طره و بررسی است .مطرره شردن «دیگرری» در
سطح وجود شناختی از ای جهت است که هر موجودی غير دارد و تشخص او چيزی جز
ای نيست که دیگر موجودات ،غير از او هستند .در سرطح انسران شرناختی کره گسرترة
محدودتری از غيریت را در بر میگيرد ،مقصود از «دیگری» ،افراد همنوع و انسانهرای
دیگرند .وجه جامیه شناختی نيز از دیگر وجوهی است که در آن ،مصداق «دیگری» براز
هم محدودتر میشود .بدی مینا که هر انسانی دارای هویت جمیری و عضرو گروههرای
مختلف اجتماعی است ،به گونهای که هویت جمیی او به تیداد عضرویتی اسرت کره در
جماعات مختلف دارد .مثالً عضو جامیة مسرلمانان یرا مسريحيان ،عضرو جامیرة سرفيد
پوستان یا سياه پوستان ،عضو جامیره اسراتيد یرا کرارگران و  .....اسرت .در ایر حالرت،
«دیگری» به مینای کسانی است که به لحاظ هویت جمیی با یکدیگر متفاوتند .فرهنگ
نيز از دیگر سطوحی است که «دیگری» در آن ظهور برجستهای دارد .از آن جرایی کره
همواره تالش انسان جهت رفع نيازهایش ،پدید آورنده فرهنگ بوده است ،بدیهی اسرت
که اقوام مختلف با توجه به شرایط زمانی و مکانی خود ،تکثر فرهنگها را رقم زدهانرد .از
ای رو «دیگری» در ای عرصه ،فرهنگ غير خودی است.
تلقی از «دیگری» در هر یك از سطوه فوق حائز اهميت است .در واقع آدمی در هر
یك از عرصهها خود را با دیگران مقایسه میکند؛ گاه از آن جهت که مسلمان است خود
را با صاحبان دیگر ادیان مقایسه میکند و گاه از آن حي که میلم اسرت ،سرایر اقشرار
جامیه را با خود میسنجد و گاهی نيز در جسرتجوی سرنجش فرهنرگ خرود برا دیگرر
فرهنگها است .از آن جایی که نتيجه ای سنجش و قيرا  ،تیيري کننردة نروع ارتبراط
انسان با «دیگری» است ،میيار قضاوت در ای داوری ،بسيار حائز اهميت است .قضاوتی
که در آن انسان میتواند از خود فراتر رود و با محترم شمردن تکثر موجود ،در مرز بري
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خود و «دیگری» قرار گيرد و بدی سان زمينه را برای شرکلگيرری گفتگرو و مفاهمره
فراهم آورد و یا با کوششهای افراطی و بينش تنگنظرانه ،بر اصالت خرویش پافشراری
نماید که در ای صورت حاصل کار چيزی جز منازعه و کينهتروزی و خشرونت ،نخواهرد
بود.
مسئلة «دیگری» و انواع مناسبات انسرانی و نترای حاصرل از آن ،توسرط برخری از
فيلسوفان میاصر در غر مورد توجره قررار گرفتره اسرت .در ایر ميران مریتروان بره
فيلسوفانی همچون هایدگر ،سارتر ،بوبر ،و مارسل اشاره کرد که هر یك رویکرد خاصری
نسبت به ای مسئله دارند و دغدغة آنها نسبت به مسئلة «دیگری» ،آنها را به ترالش
جهت پاسخ به پرسشهایی در ای زمينه واداشته است .از جملره اینکره ارتبراط اصريل و
ارزشمند با «دیگری» چگونه ارتبراطی اسرت و پيامردهای حاصرل از آن چيسرت؟ چره
نگرشی نسبت به «دیگری» سبب ارتباط اصيل با او مریشرود؟ ارتبراط غيرر اصريل برا
«دیگری» در چه صورتی رخ میدهد و عواقب آن چيست؟ و در نهایت شاید بتوان ایر
پرسش را به عنوان پرسش مشترک از زبان همه فالسفه فوق مطره کرد که آیا میتوان
از تفکر ابژهساز نسبت به «دیگری» رهایی یافت و بدو از منظری دیگر و فراترر از یرك
شئ نگریست؟
به منظور پاسخ به ای پرسشها ،هر یك از متفکران مذکور ،از زاویرهای بره مسرئله
نگریستهاند .از دیدگاه هایدگر اگرچه ارتباط با «دیگری» میتواند مناسبتی فراتر از رابطه
ابزاری بيابد لک مناسبات انسانی در خطر تبدیل شدن به مناسبات ابزاری قرار دارد کره
او از آنها با عنوان رابطه غير اصيل نام میبرد (احمدی.)811 :1838 ،
مارسل صورت اصيل و ارزشمند ارتباط با «دیگری» را در قالب رابطة م  -تو تیریف
میکند و بر ای باور است که تنها چني ارتباطی که طرفي  ،در حضور یکدیگر و نسبت
به هم ،حالت گشودگی و از خود گذشتگی دارند ،خالق ،سازنده و مولد است .از دیدگاه او
ارتباطی که در قالب رابطه م  -تو جلوهگر شود ،میتواند انسان را به آن چه مارسرل راز
هستی میخواند نزدیك کند (کي .)11-11 :1831 ،
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بوبر پس از مطره کردن رابطة م  -آن که طی آن نگاه به «دیگری» ،ابزارگرایانه و
بر اسا منفیت و کاربرد او صورت میگيرد (بوبر )11 :1831 ،و نيز پرس از اشراره بره
خطر جدی فراگيری و گسترش ای شکل از رابطه در عصر تکنولوژی (همان،)33 -31 :
رابطة م  -تو را شبيه آن چه در فلسفه مارسل وجود دارد ،به عنوان شکل مقابل رابطره
م  -آن میرفی میکند و بر ای باور است که در رابطة م  -تو« ،دیگری» یرك وجرود
انسانی مستقل و نه یك وسيله و ابزار است (همان 11 :و .)01
سارتر برخالف مارسل و بوبر ،نگاه «دیگری» را مانع فراروی انسان از وجرود لنفسره
خویش میداند و میتقد است ای نگاه ،انسان را بسان یك شیء ،ابژه خود مریسرازد .از
دیدگاه او متیلق شناخت «دیگری» واقع شدن ،به مینای از دست رفت هویت مستقل و
وحدت درونی و فروکاست به آن چيزی است که او مریشناسرد (سرارتر ،بریترا-811 :
.)811
در بي اندیشمندان مسلمان ،اگرچه «دیگری» به عنوان یك مسئلة مسرتقل مطرره
نبوده است ،لک به نظر میرسد در ميان نحلههای فکری متیدد در جهان اسالم ،عرفان،
از بيشتری ظرفيت جهت پرداخت به ای مسئله برخوردار باشد چرا کره در عرفران ،هرر
موجودی مظهر اسمی از اسماء حق است و به واسطة آن اسم ،با حق تیالی نسربتی دارد.
بنابرای در نزد عارف« ،دیگری» از همان مبدئی است که خود او بدان وابسته است و به
سوی مقصدی روان است که غایت خود اوست.
ای نوشتار به منظور دست یابی به موضع اب عربی ( )1141-1101به عنوان یکی از
نمایندگان عرفان اسالمی در قبال ای موضوع ،به بازخوانی آراء او پرداخته و پرسرش از
«دیگری» را به آثارش عرضه داشته است تا روش شود با توجه بره مبرانی ابر عربری،
چنانچه او در ای زمانه میزیست ،چه موضیی در قبال ای مسئله اتخاذ میکرد.
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جايگاه «ديگری» در آثار ابنعربی
اگر «دیگری» هموست که «خود» و «م » نيست و بيرون از «خود» و فراسروی او
قرار دارد (قراملکی و کریمیالسکی ،)181:1830 ،میتوان گفت حضرور آن در اندیشرة
اب عربی ریشهای عميق دارد و بح از آن ،هم گرام برا پرسرش از چرایری و چگرونگی
خلقت قابل طره است .در واقع در نظام هستیشناسی اب عربی« ،دیگری» اول برار در
مرز وحدت و کثرت خود را نشان میدهد و ظهورش با ظهور نظام آفرینش گره میخورد.
از نظرگاه اب عربی ،وجود مطلق و هویت غيبيه ،در نهایت کمون و خفا و فارغ از هر
اسم و رسمی است؛ هویتی که نه به اسمی موسوم میشود و نه به وصفی متصف مری-
گردد ،اطالق محض است و از هر قيدی حتی قيد اطالق و از هرر آن چره کره بره هرر
صورتی قابل تصور ،تیقل و یا فر باشد به دور است (قونوی )110 :1831 ،و به گفتة
فناری در حجا عزّ خود پنهان است و هيچ تیري و تکثرری در آن راه نردارد (فنراری،
.)138 :1111
«همانا حق ،وجود مطلقی است کره هريچ اخرتالف و تکثرری در آن
نيست بلکه وجود محض است به گونهای که چيزی غير او با او ترکيب و
اختالط نيابد و او به ای اعتبار هيچ ترکيرب و کثرتری نردارد بلکره هريچ
اسمی از اسماء حقيقی و هيچ رسمی و نیتی برایش نيسرت» (ابر ترکره،
.)101 :1831
با توجه به اینکه حرکت ،امری نسبی است و در بستر اضافه و نسبت واقع میشود ،در
چني وجود نامتناهی و فارغ از هر قيد و نسبتی ،حرکت راهی ندارد و به تبع آن ،خالقيت
از ای مرتبه منتفی است (اب عربی ،بیتا ،ج  .)111 :1ابر عربری میتقرد اسرت حرکرت
ایجادی و خالقيت ،در پی توجه آن ذات بی نام و نشان به خود ،شکل میگيرد .برر ایر
اسا حق تیالی به ذات خویش ،از آن جهت که واجد کماالت ذاتری و اسرمائی اسرت،
توجه میکند و همة اسماء و اعيان و اقتضائات و لوازمشان را در آن ،رؤیت مینماید کره
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ای خودآگاهی و علم حضوری خداوند به خودش ،اولي تیي پس از مرتبرة ذات اسرت.
مشاهدة کماالت ،ميل به ظهور آنها را در بردارد و ای ميل ،منشأ و آغازگر حرکت است
لک اگرچه ای مشاهده ،منشأ حرکت حبّی است اما به گفته فناری ای حرکت غيبی که
از آن به «احببت أن أعرف» تیبير شده است ،در مقابل خود قابلی نمییابد چرا که در آن
مقام ،غيری نيست که پذیرا باشد .از ای رو آن ميل عشقی با قوت به اصل خود باز می-
گردد اما به واسطة همان قوت عشقی ،حکم ظهور بر ال ظهور غلبه مییابد و به منظرور
تحقق خواستهاش که همان بروز کماالت است ،باز میگردد در حاليکه متیي اسرت بره
تیي قابلی که خواستهاش را که همان بروز کماالت اسمائی است ،تحقق بخشد (فناری،
.)148 :1111
نکتهای که در حرکت حبی وجود دارد اینکه آن ذاتِ خودآگاه ،پس از آن که به سبب
فقدانِ قابل ،باز می گردد ،در نهایت ترجيح می دهد غيری باشد تا بتذیرد و قبول کند ترا
نباشد و نتذیرد و چني است که ظهور و پيدایی او بر خفا و بطرونش پيشری مریگيررد و
حرکت را ،دیگر بار با توجه ایجادی و به منظور خلق قابل مقابلی از سرر گرفتره و تیري
ثانی را می آفریند .بنابرای منشأ حرکت حبی ،نوعی خودآگاهی و علم بره کمراالت و در
نهایت ميل به مشاهدة آنها در غير است .در ای زمينه پاسخ اب عربی به کسرانی کره
قائلند حق تیالی در ازل نسبت به خود و غير خود عالم بود و نيازی به غير نبود تا خود را
در آن مشاهده کند ،قابل تأمل است .از دیدگاه او بي دیردن یرك شرئ خرودش را بره
واسطه خودش ،با دیدن خودش به واسطه امری دیگر فرق است .همچنان که فرق است
بي اینکه شخص خودش را بدون واسطه ببيند با ای که چهره خود را در آینه مشراهده
کند .رؤیت خداوند خودش را در محل و بدون واسطه ،رؤیت عينی به اضافه رؤیت علمی
است در حاليکره مشراهده حرق خرود را در غيرر ،فقرط رؤیرت علمری اسرت (کاشران،،
 .)11:1811در واقع اب عربی با بيان ای عبارت ،بي میرفتی که بیواسطه ایجاد شود با
میرفتی که به واسطة غير حاصل شود ،تفاوت قائل میشرود و برر نقرش «دیگرری» در
میرفتشناسی و در آن چه مشهود واقع میشود ،تأکيد میکند.
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اب عربی پس از عنوان کردن تیي ثانی ،بح تضاد و تقابل بي اسرماء را در ایر
تیي مطره میکند .طره ای مسئله در اب عربی از دو حير برا مسرئلة «دیگرری» در
ارتباط است؛ اول به لحاظ امکان طره مسئله و دوم به لحاظ نحوة رویارویی و مواجهه با
آن.
در ارتباط با مورد اول ،از آن جایی که وحدت وجرود ،محرور جهران بينری عرفرانی و
جدیتری مبنای عرفا و به تبع آنها اب عربی است و نيز برا توجره بره اینکره بحر از
«دیگری» تنها در سایة کثرت امکان پذیر خواهد بود ،چنانچه وحدت وجود ،نرافی هرر
گونه کثرتی باشد ،مسئلة «دیگری» در نظام عرفانی اب عربی قابليرت طرره نمرییابرد.
عبارات اب عربی در برخی از مواضع ناظر به وحدت وجود است از جمله او هرر چيرزی را
جز خداوند باطل میداند و میتقد است که در دار هستی جز خدا چيزی نيست و ممکنات
اگرچه موجودند اما وجودشان به سبب اوست و کسی که وجودش به سبب غيرر خرودش
باشد در حکم عدم است .بر ای اسا  ،در عالم تنها یك وجود و موجود حقيقی و واقیی
وجود دارد که آن وجود حقيقی ،منحصر در خداونرد اسرت .ایر همران نظریرة وحردت
شخصی وجود و مبنای اصل وحدت وجود اسرت .وحردتی کره ابر عربری از آن سرخ
می گوید وحدت محض و حقيقی است که مقابل ندارد و در مقابل کثرت به کار نمریرود
زیرا مقابل داشت  ،فرع بر آن است که به جز واحد شخصی ،موجرودات دیگرری نيرز در
عالم باشند در حاليکه او موجودیت را جز برای حقتیالی قائل نيست (اب عربی ،بیتا110:
و 113؛ همان ،ج .) 14 :1ای دیدگاه مبتنی بر وحدت ممک است در بدو امر نافی کثرت
به نظر برسد لک توجه به برخی دیگر از عبرارات ابر عربری حراکی از آن اسرت کره او
عليرغم تبيي نگاههای مبتنی بر وحدت یرا کثررت صررف ،شرهود وحردت در کثررت و
مشاهده کثرت در وحدت را به عنوان نگاه جامع و منتخب بر میگزیند.
«وقوف و آگاهی نسبت به احدیت ذاتری ،شرأن موحردینی اسرت کره
محجو از خلقاند در حاليکه خلق ،مظاهر حقاند کره در او مسرتهلکند.
همچنان که توجه و آگاهی به عالم ،شأن محجوبي از حق است که جرز
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خلق را مشاهده نمیکنند اما باالتری مقام ،مقام کمّلي است که حرق را
در همة مظاهر حتی پست تری اشياء مشاهده میکنند و حق را برا خلرق
می بينند و وحدت را در کثرت و کثررت را در وحردت» (قيصرر:1811 ،،
.)11
اگرچه عبارات ناظر بر جمع وحدت و کثرت در آثار ابر عربری بسريارند (ابر عربری،
 ،33 ،38 ،13 ،114 :1340اب عربی ،بیتا ،ج  413 :1و همان ،ج  ،)131 :8لک مطرره
کردن تضاد و تقابل بي اسماء در تیي ثانی نيز دليل دیگری بر عدم نفی کثرت از سوی
اوست چرا که تقابل و تضاد تنها در صورت وجود کثرت ،محقق خواهد شد و اب عربی با
پذیرفت آن در عالم اسماء ،در واقع کثرت را پذیرفته است و در نتيجه بح «دیگرری»
در اب عربی (عليرغم رویکرد وحدت وجودی او) مجال طره مییابد.
در ارتباط با مورد دوم نيز اب عربی سرّ اختالف موجودات و پدید آمدن کثرات را بره
کثرت موجود در اسماء و صفات گره میزند و بر ای باور است که تقابل و تضاد در عالم
ماده ،مرآتی است که حکایت از تقابل در مأل اعلی دارد .او نه تنها صدور کثرت از وحدت
را ناشی از تقابل اسماء و صفات میداند ،بلکه استمرار فيض هستی را نيز به ایر تقابرل
نسبت میدهد و میتقد است که دوام فيض از جانب حقتیالی و اسرتمرار وجرودی همرة
تیي های خلقی (تیي عالم عقل ،مثال و ماده) ،تنها بر اسرا تضراد و تقابرل اسرماء و
صفاتی که در مظاهر خلقی بروز و ظهور مییابند ،قابل توجيه است.
«تیيّنات اسمائيّه در حضرت الهيّه و علميّه اقتضا م،کند تقابل را ،چه
اگر تقابل ایشان در باط نبرود ،در ظراهر هرم نبرود ،،از آنکره ظراهر
صورت باط است و وجود خارج ،اخراج م،کند چيرز ،را کره در براط
است به ظاهر  ..........از برا ،همي مین ،که اسماء بیض ،مرر بیضر ،را
متقابل بود عالم نيز بر نهج ،ظاهر شرد کره بیضر ،را برا بیضر ،تقابرل
است» (خوارزم 118 :1813 ،،و .)111
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به عبارت دیگر؛ اب عربی برخالف حکمای اسالمی که تقابل و تزاحم را منحصر بره
عالم ماده می دانند ،دامنة تقابل و تضاد را تا عالم اسماء میکشاند و میتقد است از تقابل
اسماء جالل و جمال ،اسماء نامتناهی متولد میشود که هر یك ،مظهری در عالم اعيران
دارند و عالم طبيیت متأثر از تقابل آنها ،ایجاد و اداره میشود.
«عالم به تقابل اسماء اداره میشود؛ تقابل یینی تضراد و اینکره گفتره
می شود که تکامل بر اسا تضاد است بر ای مبنا استوار است که لطرف
و قهر و جمال و جالل متقابلند و نظام هستی مطلقاً در هر عالم و در هرر
صنف و نوع بر ای اسا است که جالل جمال میآورد و جمال جالل و
از ای دو مقدمه نتيجههای کلمات تکوینی حاصل میگردد» (حس زاده،
.)800 :1813
از دیدگاه اب عربی ،طبيیت مقتضی تقابل است و بنابر قاعدة مناسربت بري علرت و
میلول ،مؤثر بر آن نيز که همان اسماء الهی هستند باید متقابل باشند .بررهمي اسرا ،
خداوند فرموده است که با دو دست خویش گل آدم را سرشته اسرت کره ایر دو دسرت
کنایه از دو دسته از اسماء متقابل اوست که اسماء جاللی و جمالیاند .اگرچه اسماء جالل
و جمال در قوت تأثير یکسانند اما با یکدیگر تفاوت دارند و اقل ایر تفراوت اثنينيرت و
دوگانگی است .عالم طبيیت نيز متأثر از ای دو دسته اسماء متقابل ،ایجاد و اداره میشود
و تمامی تضادهای موجود در عالم طبيیت ناشی از تضاد و تقابل در عرالم اسرماء اسرت
(کاشان118 :1811 ،،؛ قيصر .)331 :1811 ،،بنابرای نه تنها تقابرل و تضراد اسرماء برا
یکدیگر ممدوه است ،بلکه اوج تقابل اسماء جالل و جمال ،به آفررینش برترری نمونرة
خلقت میانجامد که اشرف مخلوقات و مسجود فرشتگان و جامع حقرایق عرالم اسرت و
رتبة مالئکه از ای جهت از رتبة او پایي تر است که در آنها تضاد و تقابل ،بره نهایرت
نرسيده است (اب عربی.)141:1340 ،
چني رهيافتی میتواند یکی از مهمتری مبانی اب عربری در دیردگاهش نسربت بره
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«دیگری» باشد چرا که چني تلقیای از «دیگری» که او را مظهر اسماء الهری بدانرد و
اختالف او را با خود ،ناشی از اختالفات موجود در عالم اسماء بداند ،راه را برای دستیابی
به نگاه اصيلی که دغدغه فيلسوفانی همچون هایدگر ،مارسل و بروبر اسرت ،بره شرکلی
مبنایی (و نه صرفاً در قالب باید و نباید اخالقی) هموار مینماید .بر اسا مبنای هستی-
شناسی اب عربی ،دلمشغولی ای متفکران؛ یینی نگاه ابزاری به «دیگری» و او را تا حردّ
شئ فروکاست  ،محلی از اعرا نخواهد داشت چررا کره «دیگرری» همچرون «مر »،
مظهری از مظاهر حق تیالی است .در ای صورت رابطة «م » برا «دیگرری» نره تنهرا
رابطة م  -او نخواهد بود بلکه از رابطه م  -تو نيز فراتر خواهد رفت .در رابطة م  -تو
حداکثر اتفاقی که رخ میدهد آن است که انسان ،به چشم وسيله به «دیگری» نمینگرد
و او را یك وجود مستقل انسانی میبيند لک در اب عربی ،هيچ کس را وجودی مسرتقل
نيست بلکه همگان نشان از او دارند و هر یك در اندازه خود ،او را مینمایند و به سروی
او در حرکتند؛ حرکتی که در آن ،مقصدِ همره یکری اسرت و «دیگرری» را بره رسرميت
شناخت  ،طیّ طریق و رسيدن به غایت را آسانتر میکند.
به عبارت دیگر در اب عربی ،اختالف با «دیگری» به لحاظ هستیشناسری ،ناشری از
اختالف در مظهریت اسماء است .از ای رو در ای نظام عرفانی ،مشروط نمودن پذیرش
«دیگری» به حذف تمایزاتش ،فاقد میناست و تر متفکرانی همچون هایدگر مبنی بر
حاکميت و سلطة دیگران جایگاهی نخواهد داشت .به همي سبب است کره ابر عربری
برخالف برخی عرفا که به خلوت و عزلت نشينی تأکيد میکنند ،بره اصرل همزیسرتی و
همگرایی توجه دارد و به همراهی با جماعت توصيه میکند بدون اینکره در توصريه بره
زندگی جمیی همانند هایدگر و مارسل ،دغدغة تبدیل شدن مناسبات انسانی به مناسبات
ابزاری را داشته باشد و همچون بوبر ،نگران فروکاسته شدن روابط انسانها به رابطة م -
آن باشد و یا بسان سارتر ،دلواپس آن باشد که در ای جماعت ،یکی با نگاهش دیگرری
را برده خود سازد چرا که مبنای او با مبانی ای متفکران متفاوت است.
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او با اشاره به حدی نبوی «ید اللَّه مع الجماعة» ،انسانهایی که جماعت را همراهی
نمیکنند ،محکوم به هالکت مریدانرد (ابر عربری ،بریترا ،ج  441 :4و ج  .)131 :8او
همچني با استناد به آیة شریفة «واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيیاً» مریگویرد خداونرد در
چنگ زدن به ریسمان الهی ،امر به جماعت کرده تا کار بر مردم آسان شود .اعتصرام بره
حبل اهلل همان عهد خداوند است که افراد به صورت جداگانه و انفرادی نمیتوانند بردان
وفا کنند اما در صورتی که با یکدیگر جمع شوند ،از آن جایی که احوال مخاطبان مختلف
است ،مقصود حاصل می شود و حتی اگر به سبب سختی امر الهی ،ضیفی در آنها باشد،
خداوند با قدرت خود جماعت را یاری میکند (همان ،ج .)144 :1
رویکرد اب عربی در حوزة میرفت شناسی نيز میتواند از دیگر مبانی او در مواجهه برا
«دیگری» به شمار آید .اب عربی اختالف آراء و عقاید را ناشی از اختالف تجليرات حرق
میداند و بر ای باور است که حق در هر صورتی ،ظهوری دارد و برای هر کس به اندازه
فهمش ظهور میکند و شناخته میشود .بر اسا ای مبنا ،انسانها ،از آن جهت که حق
در محدوده ادارکشان بر آنها تجلی کرده است ،به خدا علرم دارنرد و از آن جهرت کره
حقتیالی فوق فهم ایشان است ،نسبت به او ناآگاهند .بدیهی است هر اندازه موجودی از
استیداد و ظرفيت وجودی بيشتری برخوردار باشد ،درک کاملتری از حق خواهرد داشرت.
البته اب عربی با مستثنی کردن عارفان حقيقی از ای قاعده ،بر ای باور است کره آنهرا
حق را هویت و حقيقت عالم می دانند و ظرف ادراکشان اقتضای خاصی نردارد بلکره بره
تناسب هر تجلی ای که خدواند بر ایشان بکند ،فهم ایشان نيز تغيير مری یابرد (کاشرانی،
 10 :1811و  .)11از دیدگاه اب عربی تفاوت ای دو گروه ،آن جا آشکار میشود که عرفا
همة تجليات را حق میدانند و آنها را پذیرا هستند ،حق را در هر صورتی میشناسرند و
او را سجده می کنند اما غير عرفا حق را تنها در همان صرورتی کره بردان اعتقراد دارنرد
می شناسند و چنانچه در غير آن صورت ،تجلی کنرد او را انکرار مری کننرد و از او برائرت
میجویند (همان.1)110 :
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بر اسا ای دیدگاه هيچ عقيدهای باطل محض نيست 2و هر انسانی از ایر جهرت
که به اندازه استیداد خود حق را درک کرده ،عقيدهاش حق است امرا براور او نسربت بره
کسی که از استیداد بيشتری برخوردار است و خداوند به صرورت کراملتری برر او تجلری
کرده ،ناقص خواهد بود .در واقع میتوان گفت اب عربی با گره زدن اختالف آراء و عقاید
به اختالف استیدادها و تجليات ،ایده دست نيافتنی بودن تمامِ حقيقت را پذیرفته است و
ای ایده میتواند از دیگر مبانی او در نوع مواجههاش با «دیگری» ،باشد چرا که در حوزة
میرفتشناسی ،اعتقاد به امکان فرا چنگ آوردن تمامِ حقيقت یکی از مهمترری عوامرل
دیگرستيزی است .بر اسا ای دیدگاه ،حقيقت میتواند به نحو ترامّ و تمرام در اختيرار
یك فرد و یا یك گروه باشد .الزمة چني باوری آن اسرت کره «دیگرری» ،بهررهای از
حقيقت ندارد و هر آن چه نزد اوست ،باطل است .اما رهيافت اب عربی که هر عقيردهای
را نشاندهنده وجهی از واقیيت ،هر چند جنبهای بسريار محردود و دارای اعوجراج از آن
میداند ،میتواند در مواجهه با «دیگری» ،عليرغم وجود اختالفهرای میرفرتشرناختی،
رویکردی مسالمتآميز داشته باشد .بر اسا چنري رهيرافتی نره تنهرا «دیگرری» ،بره
واسطة اعتقاداتش محکوم نيست بلکه اعتقراداتش بخشری از حقيقرت اسرت و هرر فررد
انسانی برای دست یافت هر چه تمامتر به حقيقت ،به «دیگری» نيازمند است .به واسطة
چني مبنایی است که اب عربی تقيد به عقيدة خاص را سبب فوت خير کثير میدانرد و
میتواند قلب خویش را قابل هر صورت ادراکی و اعتقادی سازد؛ گاهی چراگاه آهروان و
زمانی ،دیر راهبان (اب عربی.)11 :1813 ،
در اب عربی حضور «دیگری» ،در میرفت به حق تیالی نيز کامال برجسرته اسرت .او
شناخت بدون واسطه حق را ناممک میداند و با نفی امکان شناخت حقتیرالی در مقرام
هویت و احدیت ،چني میرفتی را تنها در مقام واحدیت و به واسرطة اسرماء و صرفات و
مظاهر آنها ممک میداند (قيصرر .)131 :1811 ،،او در ایر زمينره بره آیرة شرریفه
«سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِم» (فصلت )18 /نيز استشهاد مینمایرد و میرفرت
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«هر کس بخواهد نَفَس الهی را بشناسد ،باید عالم را بشناسد چرا کره
عالم ،همان ظهور اسماء است .در واقع از آن جرایی کره اسرماء ،مظراهر
خویش را طلب می کردند در ذات حق کربی حاصل شد پس حقتیالی به
منظور ازاله کر  ،تنفس کرد و اعيان بوجود آمدند .از ایر رو هرر کرس
بخواهد حق و نَفَس او را بشناسد ،ناگزیر باید عالم را بشناسرد؛ مقصرود از
عالم ،گاه عالم صغير (انسان) است و گاه عرالم کبيرر (اعيران خرارجی) »
(کاشان.)114 :1811 ،،
از ای رو اب عربی از حکمایی که شناخت حق را بیواسطه ممک دانستهاند ،انتقراد
میکند و می گوید برخی از حکما از جمله غزالی به اشتباه میتقدند که میرفت به خداونرد
بدون لحاظ عالم و اعيان ،ممک است در حاليکه نهایرت شرناخت حرق ،بردون در نظرر
گرفت عالم آن است که او را ذات قدیم ازلی بدانيم لک شناخت حق به اسماء و صفاتی
نظير الوهيت و ربوبيت متوقف بر لحاظ عالم و اعيان است و اعيان ،دليل بر ای اسماء و
صفاتند (کاشان.)31 :1811 ،،
بنابرای بر اسا آیة شریفه ،یکی از راههای شناخت حق ،آفاق است و میرفت حرق
از ای جهت که اله است ،متصور نيست جز به واسطه نظر در عالم و استدالل از عبودیت
بر میبودیت و از مربوبيّت به ربوبيّت (قيصری .)131 :1811 ،هرر موجرودی ،مظهرری از
مظاهر حق تیالی است و اسمی از اسماء را آشکار میکند و شرناخت او زمينره را جهرت
شناخت وجهی از وجوه حق فراهم مینماید .بدیهی است هر اندازه موجودی ،محل ظهور
اسماء بيشتری باشد ،شناخت آن به شناخت وجوه بيشتری از حق تیرالی منتهری خواهرد
شد.
با توجه به اینکه نشانههای خداوند همچنان که در آفاق (که همان عالم کبير اسرت)
ظاهر گشته ،در انسان (که عالم صغير است) نيز آشکار است ،میرفت نفس نيرز از دیگرر
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راههای میرفت به حق است .اب عربی با اشاره به حدی «م عررف نفسره فقرد عررف
ربّه» (اب عربی 141 ،31 ،03 :1340 ،و  ،)111بر ای باور است که اگر انسان به واسطه
شناخت نفس خود ،به میرفت ر ّ دست یابد ،به فقر و نقص و عجرز خرود و کمراالت و
محامد ر ّ ،علم پيدا می کند آن گاه پس از میرفت ر ّ ،دوبراره بره نفرس خرود رجروع
میکند و میرفت کاملتری نسبت به نفس برای او حاصل میشود .بدی مینا که نفس را
مظهر ر ّ میبيند و دوگانگی بي او و ر ّ متالشی میشود .در ای صورت چني انسانی
صاحب دو میرفت میشود؛ ابتدا نفس خود را میشناسد و به واسطه آن بره شرناخت ر ّ
نائل می گردد و ستس به واسطه شناخت ر ّ ،به شناختی اکمل و اترمّ نسربت بره نفرس
دست مییابد .همچنان که از رسول اهلل (ص) سؤال شد «به چره چيرزی پروردگرارت را
شناختی؟ فرمود به واسطه پروردگارم اشياء را شناختم» (قيصری.)011 :1811 ،
بنابرای بر اسا دیدگاه اب عربی نه تنها میرفت حق به واسرطة آفراق و یرا انفرس
تحقق پيدا میکند ،بلکه میرفت اتمّ و اکمل نيز در سایة حضور «دیگری» بررای انسران
حاصل میشود .بدی صورت که صاحب میرفتی که از طریق نفس ،به میرفت حق نائل
آید ،پس از میرفت ر ّ و رجوع دوباره به نفس خود ،نفس را مظهر ر ّ میبيند و میرفت
کاملتری نسبت به آن ،برای او حاصل میشود .از عبارات اب عربی چني بر میآید که نه
تنها شناخت کامل نفس ،بلکه شناخت کامل همة اشياء متوقف بر چني حرکرت رفرت و
برگشتی است .در واقع انسانی که ر ِّ خود را به واسطه نفسش مریشناسرد ،صراحب دو
میرفت میشود؛ ابتدا نفس ،در مقام «دیگری» حق را به او میشناساند و ستس ر  ،بره
منزله «دیگری» واسطه در شناخت اکمل و اتمّ دیگر اشياء مریگرردد (قيصرری:1811 ،
.)011
دیدگاه ویژه اب عربی در با سیادت و شقاوت را نيز میتروان یکری از مبرانی او در
تلقیاش نسبت به «دیگری» به شمار آورد چرا که انحصار رستگاری در قروم و گروهری
خاص و دیگران را اهل شقاوت پنداشرت  ،مریتوانرد اسربا تقابرل و موضرعگيرری در
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مناسبات انسانی شود.
اب عربی ضم آوردن دالیل متیدد ،خلود در عذا را رد میکند 3و همة انسرانها را
در نهایت ،نجات یافته میداند (اب عربی ،بریترا101 :1 ،؛ کاشران .)118 :1811 ،،ایر
نگرش مرهون تبيي ویژهای است که او از مقولة طاعت و میصيت و سیادت و شرقاوت
دست میدهد .اب عربی تالش میکند دایره شقاوت را گام به گام بره گونره ای محردود
کند که دیگرپذیری حداکثری را رقم بزند .او قائل است از آن جایی که حقيقرت انسران،
همان حق است که در ای قالب ظهور کرده است ،نمیتواند به شقاوت متصف شود .پس
هيچ انسانی به جهت حقيقتش ،شقی نيست و دشمنی با او از ایر حير وجهری نردارد
(کاشان .)111:1811 ،،اب عربی پس از سلب شقاوت از حقيقت انسان ،نراگزیر آن را بره
فیل انسان نسبت میدهد اما دربارة افیال نيز به طور یکسان حکم نمیکند بلکه پرس از
تقسيم افیال به دو دسته تکوینی و تشرییی ،حي وجودی تمامی افیرال را مطرابق امرر
تکوینی میداند .بر ای اسا از آن جایی که تمامی افیرال انسران از جهرت وجودشران
متیلق و مطابق امر تکوینی حقاند ،همة انسانها متیبد هستند و امر الهی را پياده میکنند
(کاشان .)111:1811 ،،بدی سان اب عربی در گام اول ،شقاوت را از حقيقت انسان طرد
میکند و پس از آن که شقاوت متوجه فیل انسان شرد ،حير وجرودی فیرل را متیلَرق
شقاوت نمیداند و میتقد است فیل ،تنها از جهت عدم مطابقت با امر شررعی مریتوانرد
متصف به ذمّ و به تبع آن متیلَق شقاوت واقع گردد .اما در ای زمينه نيز ضرم مرذموم
دانست ظ ّ و گمان بد نسبت به «دیگری» و نهی از تجسس و تفتيش باط او ،قضاوت
درباره افراد انسانی را بر احوال ظاهری آنها مبتنی میسرازد .او دوسرتی برا دیگرران را
صرفا به سبب مطابقت حال ظاهری آنها با حق ،الزم می داند و عمل کردن بررخالف
ای قاعده را مخاصمه با اسم ظاهر حق تیالی می داند (اب عربی ،بیتا ،ج.)443 :4
از دیگر مبانی اب عربی در ارتباط ميان انسانها ،سلب حقِّ دخل و تصررف در نشرئه
انسانی از انسان است .از آن جایی که خداوند نشئه انسانی را به طور کامرل برر صرورت
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خویش آفریده است ،پس تنها خود او به حلِّ نظام ای نشئه میپردازد و چنان چه کسی
بدون اذن حق به حلِّ نظام نشئه انسانی مباشرت کنرد ،از حردود الهری تجراوز کررده و
ستمکار است و در خرا کردن چيزی سیی کرده که خداوند به عمارت و برپا داشت آن
امر فرموده است .بر اسا ای مبنا مداخله در امر «دیگری» و تخریب و قتل او ،تجراوز
از حدود الهی است چرا که خداوند ای نشئه را اقامه و مراعات نمروده ،پرس انسران بره
مراعات آن سزاوارتر است (اب عربی.)101 :1340 ،
نتيجهگيری
دیدگاه اب عربی نسبت به مسئلة «دیگری» ،ریشه در هستیشناسی او دارد و بحر
اسماء الهی از مهمتری مبانی او در موضیی است که نسبت به «دیگری» اتخاذ میکند.
او نه تنها اختالف را امری ناپسند نمیداند ،بلکه بنای هستی شناسی خود را برر تمرایز و
اختالف استوار می سازد و نه تنها تقابل و تضاد را شرّ نمی انگرارد بلکره ریشره آن را در
عالم اسماء جستجو میکند و بر ای باور است که عالم ،به واسطه تقابل اسماء اداره می-
شود .از دیگر مبانی اب عربی در مواجهه با «دیگری» ،پرذیرش اخرتالف آراء و عقایرد و
مدلّل ساخت آن به تفاوت استیدادها و اختالف تجليات است که اذعان بره ناآشرکارگی
حقيقت و جستجوی هر چه تمامتر آن را در اندیشههای دیگر ،به دنبال دارد .دیدگاه اب -
عربی در با سیادت و شرقاوت نيرز از دیگرر مبرانی تیيري کننردة موضرع او در قبرال
«دیگری» است .گستردگی دایرة سیادت در اب عربی و اهل نجات دانست همه انسانها،
نگاه خوشبينانه به آنها را به دنبال دارد و از تنش و نزاع در مراودات بي انسانی مری-
کاهد.
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 .1از دیدگاه اب عربی از آن جایی که انسان کامل مظهر همة اسماء و صفات است،
از بيشتری ظرفيت در کسب تجليات حق برخوردار است.
 .1اب عربی میتقد است اگر اعتقادی با واقیيت به هيچ نحوی انطباق نداشته باشد،
وجود نخواهد داشت چرا که چيزی که موجود است ،به مقتضای حق که همان وجرود
است ،موجود است و از آن جایی که خداوند ،حکيم مطلق است همه امور را در مواضع
خود وضع کرده و به هرچيزی ،آفرینش آن را بخشيده اسرت و در آفررینش و نظرم و
ترتيب آن ،خطایی نيست (اب عربی ،بیتا ،ج  .)101 :1او ادراک ای مطلب را مقتضای
کشف اتمّ میداند (همان.)31 :
 .8اب عربی به منظور اثبات دیدگاه خویش مبنی بر عدم خلود در عرذا  ،دالیرل
متیددی را مطره میکند .در ای راستا او برخی از آیات قرآن را به گونرهای تفسريری
میکند که برخالف نظر برخی مفسران از جمله صاحب الميزان است (طباطبایی ،بیتا:
 .)14ای نوشتار در مقام بيان نقدها و اشکاالت احتمالی وارد بر دالیل اب عربی مبنی
بر عدم خلود در عذا  ،نيست و تنها نقش ای ایده را در مواجهه با «دیگرری» مرورد
بررسی قرار میدهد.
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