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 -9استادیار گروه الهیات ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
 -1کارشناس ارشد گروه الهیات ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران.
 -6دانشجوی دکتری فلسفه و کالم اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران.

چکیده
در این مقاله عالوه بر بیان دیدگاه ابن عربی در زمینه معااد جسامانی ساعی شاده باه بررسای
هویت و جایگاه وجودی انسان ،حیثیات و مراتب نفس به بدن و کیفیت سیر صاعودی انساان از
عالم جسمانی تا برزخ روحانی پرداخته شود .از نگاه ابن عربی ،اگر به عالم که سراسر تجلیگاه
کماالت حق است نیک بنگری؛ همه آنچه را که در عاالم اکرار متفارس اسات در عاالم انساانی
خواهی یافت و هیچ حقیقتی در عالم نیست ،مگر اینکه به مقتضای شرع و عقل در عاالم وجاود
انسانی ظهور کرده باشد .پس میتوان برای انسانی که ازحیث مرتره اول است و از حیاث تققاق
آخر است دو معاد جسمانی و روحانی در نظر گرفت و اگر اختالفی در این بین باشاد باه نقاوه
اعاده و کیفیت آن باز می گردد .در نهایت ابن عربی معتقد است که روح بعد از مار

و تعلاق

به عالم برزخ در قیامت به همراه بدن عنصری حاضر میشود.
واژههای کلیدی :ابن عربی ،معاد جسمانی ،نفس ،بدن اخروی.

* نویسنده مسؤول

Leila_mortazavi2000@yahoo.com
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مقدمه
معاد جسمانی یکی از اساسیترین و بقثانگیزترین مسائل درحوزه دیانشناسای اسات کاه
اختالف نظر های زیادی را در بر می گیرد .ابن عربی در خصوص مسئلة معااد ،خاود را نیازمناد
دانش انریا (ع) میداند ،او در کتاب فتوحات از کسانی که به صورت انفرادی و مجارد از فای
الهی و تنها به حسب اقتضای عقول خویش به بقث از معاد و مسائل مربوط باه آن مایپردازناد،
انتقاد میکند و میگوید« :شخصی که ناصح نفس خویش است سزاوار است که به بیانات انریاء
عظام (ع) و رسوالن کرام (ع) در امر معاد و حشر مراجعه نماید» (ابن عربای ،9111 ،ج )499 :4
و از آن جایی که هیچ علمی به شرافت و منزلت علم معاد نیست ،لذا هار کسای را تاوان علمای
آن نیست که در آن باره سخن گوید و نیز سخنی تلقی به قرول میشود که از راه تقوی و تزکیه
به دست آمده باشد.
جایگاه وجودی انسان
از نگاه ابنعربی سراسر عالم ،بسط کماالت حق و مظهر و تجلّیگاه حقاایق الهیات اسات و
به هر کجا که بنگری ،تجلّی حقیقتی الهی را خواهی دید .امّا باید توجه داشات کاه ایان حقاایق
الهی در سراسر عالم پراکنده و متفرّس اسات .اکناون اگار بخاواهیم هماة ایان حقاایق را کاه در
جزءجزء عالم قابل مشاهده است و در سراسر هستی به گونه ای متفرّس و پاره پااره وجاود دارد،
مجموعاً و یکجا در موجودی بنگریم ،آن موجود انسان است .ایان نکتاه را ابان عربای در آثاار
خود به تکرار و با تعابیر مختلف بیان کرده است .در نخستین فاصّ از کتااب «فصاوص القکام»
انسان را «کون جامع» مینامد و او را موجودی میداند کاه هماة حقاایق هساتی را یکجاا در بار
دارد( .ابن عربی )43 :9671 ،در جای دیگر میگوید « :خادا بصایرتت را ناورانی گرداناد؛ گار
نیک بنگری همة آنچه را که در عالم اکرر متفارّس اسات ،در عاالم انساانی خاواهی یافات؛ چاه
ملک باشد چه ملکوت» (ابن عربی ،9111 ،ج )113 :1سپس همة آن چه را که در عالم شاناخته
شده است به تفصیل در وجود انسان نشان میدهد و سر انجام میگوید « :اینهاا هماه در انساان
موجود است» (ابن عربی ،9111 ،ج )111 :1در جای دیگر مایگویاد« :هایچ حقیقتای در عاالم
نیست مگر این که در عالم انسان وجود دارد؛ پس او همان کلمة جامعه و مختصر شریف است.
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تمام حقایق الهی که عزم ایجاد عالم کرده ،یکجا به ایجاد ایان نشائة انساانی اماامی روی آورده
است» (ابن عربی ،9111 ،ج )919 :1همچنین مایگویاد« :خداوناد انساان را مختصاری شاریف
آفرید و همة معانی عالم کریر را در او فراهم آورد؛ و او را نسخهای قرار داد که [ از یاک ساو ]
جامع همة آن چیزهایی است که در عالم است و [از سوی دیگر] جامع هماة اسامائی اسات کاه
در حضرت الهی وجود دارد» (ابن عربی ،9111 ،ج.)74 :1
میان انسان و عالم موازات ،مشابهت و همانندی وجود دارد .تماام عاالم تجلّای هماة حقاایق
الهی است و انسان نیز به تنهایی مظهر همان حقایق است .پس عالم ،همان انسان اسات و انساان،
همان عالم؛ با این تفاوت که عالم – به جهت در برداشاتن انساان کامال – انساان کریار اسات و
انسان ،عالم صغیر؛ « انسان گرچه جرمی کوچکتر از جرم عالم دارد امّا همة حقایق عالم کریار را
مشتمل است .از این رو عقالء عالم را انسان کریر نامیده اند( » .همان ،ج )934 :6بنابراین میتوان
گفت که رجوع این تفاوت به تفاوتی کیفی است نه کمّی؛ یعنی انسان مشتمل بار هماة حقاایقی
است که در عالم کریر است امّا این حقایق در عالم کریر به گونهای جدای از هم و مشتت وجود
دارد در حالی که انسان ،به گونه ای مجموع و یکجا دیده میشود.
در بقث جامعیت وجودی انسان ،به این نکته باید توجره داشت که گرچه ابان عربای انساان
را به تنهایی تجلّی گاه کماالت حق ،کون جامع و « مختصر عالم » میداناد (ابان عربای:9671 ،
 ،)41در آغاز فصّ آدمی ،وی از راز آفرینش چنین پرده بر میدارد که :خدا میخواسات خاود
را در آیینه ای بریند ،عالم را آفرید .به لقاظ نشئة ماادّی و عنصاری ،عاالم پایش از آدم آفریاده
شد .عالمِ بدون آدم همانند آینه ای بود مکدّر و زنگار گرفته که خدا را نشان نمی داد؛ «اقتضای
امر آن بود که آینة عاالم جاال یاباد؛ پاس آدم ،عاین جاالی آن آیناه و روح آن صاورت شاد»
(همان )41 :بنابراین کتاب موجودات عالم ،بدون وجاود آدم قابال قرائات نیسات و نمایتواناد
حقیقت را به ما نشان دهد « عالم در نمایانگری صورت حق کامل نرود تاا آن کاه انساان در آن
به وجود آمد .با آدمی عالم کامل شد .پس آدمی از حیث مرتراه [ وجاودی ] اول اسات امّاا در
وجود [ و تققّق عینی ] آخر است .در نتیجه انسان باه لقااظ رتراه اش پایش از جسامانیت خاود
قرار دارد .بنابراین عالم به واسة انسان به صورت حق است؛ [ امّا] انسان بادون عاالم باه صاورت
حق است» (ابن عربی ،9419 ،ج 74 :3و ج.)919 :7
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ابن عربی ،انسان را دارای فطرت الهی میداند و میگویاد« :فطارت او آن چیازی اسات کاه
آدمی با وجود خود ،آن را به ظهور میرسااند کاه عراارت اسات از تجلّای الهای کاه آدمای باه
صرف اینکه از جانب خدا ایجاد میشود ،آن را داراست؛ پس استعدا هماة موجاودات عاالم در
او نهفته است» (ابن عربی ،ج)919 :6؛ همچنین به ترع قرآن او را خلیفة اهلل میخواند؛ و بر اساس
همین جامعیت وجودی است که آیة امانت را تفسیر میکند و قائل است « :هایچ انساانی نیسات
مگر این که امانت را حمل کرده است» (ابن عربی ،ج.)113 :6
ابن عربی همواره بر جامعیّت وجودی انسان تأکید دارد و از این طریق مشاابهت و هماننادی
انسان را با خدا و عالم بیان میکند ،تفاوت انسان و عالم را نیز به وضوح نشان میدهد .اساس این
تفاوت را بایاد در هماان واژة « فاصاله » کاه نمایاانگر موقعیات برزخای و مارزی انساان اسات،
جستجو کرد .وی جامعیت انسان را چنین تقلیال مایکناد « :او متّصاف باه وجاود اسات» (ابان
عربی.)43 :9671 ،
چیستی هویت انسان
از دیدگاه ابن عربی جسم به جهت آنکه مقل نفخ روح و عقل اسات .باا روح قرابات دارد.
عقل اولین موجود صادر از حق متعال است و خداوند در این رابطاه فرماود« :و نفخات فیاه مان
روحی» (حجر.)11 :
نفس باالتر از جسم و مادون عقل و مقل زراعت روح است و بذری را که خداوند بواساطه
روح در مزرعه نفس پاشیده است را میرویاند .این بذر اعم از خاواطر ،شاهوات و دیگار اماور
است پس تمام علوم ،خواطر ،اعمال بواسطه بذری حاصل شود که از ناحیه خدا توساط روح در
نفس و جسم پاشیده و رویانده شده و از این باب است که نفس جهتی به عالم عالی و جهتی باه
عالم سافل دارد (ابن عربی ،9419 ،ج.)696-691 :3
از دیدگاه ابن عربی ،نفسْ حقیقتی مجرد است که همواره در کار تدبیر بدن است «اعلام نن
الروح االنسانی نوجده اهلل مدبّر ًا لصورة حسّیة سواء کاان فای الادنیا نو فای الرارزخ نو فای الادّار
اآلخرة» اما این مطلب بدان معنا نیست که تدبیر بدن به عنوان اضافهای بر بدن عارض شاده و در
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نهایت قابل انفکاك از آن باشد؛ بلکه حقیقت نفس ذاتاً و همواره مدبّر بدن اسات و هرگاز ،در
هیچ نشئه و موطنی ،از تدبیر بدن منصرف نمیشود (ابن عربی ،9111 ،ج.)317 :1
نفس از سنخ عالم برزخ است و حالت برزخ بر کسی واقع میشود که شعایر و حرمات الهی
را تعظیم بدارد .پس هر کس شاهد نفاس خاویش باشاد ،آن را ساایه ای از صاورت حاق دیاده
میفهمد که سایه ،شخصی جز صاحب خود ندارد و باا افعاال صااحب ساایه اسات کاه آن هام
حرکت مینماید و به کلی منفعل از صاحب خویش است (ابن عربی ،9111 ،ج.)119 :6
به همین دلیل است که خداوند نشأت انسانی با جمیع کماالت ظااهری و بااطنی آن ،اعام از
روح و نفس و جسم ،همه را به صورت و صفات کمالیه خویش قارار داده اسات و جمیاه اماور
این نشأت نیز به دست خالقش بوده ،هر کس غیر خدا را به والیت گزیند به خود ظلم مایکناد
و امارات الهی را خراب میسازد (ابن عربی.)937 :9671 ،
اصوالً از دیدگاه ابن عربی ،روح انسان از سنخ مالئکه ای است که تدبیر اماور را در دسات
دارند؛ از این رو ،تدبیر در سرشت روح نهفته شده است .بر این اسااس ،از دیادگاه ابان عربای،
روح آدمی شعاعی از روح واحد الوهی که به تعدّد قوابل ،تکثّر پیدا میکند(.ابن عربای،9111 ،
ج .)619 :6روح آن است که عالم غیب را به نقو خاصی بر قلب القا میکند و نفس با آن روح
صادر میگردد ،پس نفس معلول اوصاف عرد نیست ،بلکه معلول روح است (همان ،ج-199 :6
.)191
حکمت خداوند مقتضی آن است که جزئیت ارواح انساانهاا هماواره و در تماامی نشا ت
حفظ شود؛ از این رو ،به جهت بقای این انوار الهی به نقو جزئیت در هار نشائه ای ،متناساب باا
آن ،قابلی به عنوان بدن خلق می شود کاه در نشائة دنیاا ماادّی در بارزخ برزخای ،و در آخارت
طریعی است( .همان ،ج )933-937 :6بنابراین ،روح انسانی ،همواره باا بادنی هماراه اسات و در
هیچ نشئه ای از نش ت سه گانة دنیا ،برزخ و آخرت ،از بدن جسمانی بی بهره نیست .به تصاریح
ابن عربی ،بدن جسمانی – که از سنخ عالم طریعت در معنای خاصّ عرفاانی آن اسات – در هار
یک از نش ت سه گانه ،به تناسب آن نشئه ،از ناحیة خداوند انشا میشود (همان ،ج.)619 :6
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خط سیر انسان از ابتدا تا انتهای عالم است و در تمام این مسیر ،که از عدم باه وجاود آماده،
به سوی بی نهایت الهی رجوع خواهد نمود ...« ،و الیه یرجع االمر کله( »...هود )916 :پاس سایر
انسان دوری است ،مجدداً به نقطه آغازین باز خواهد گشت (همان.)913-917 :
نفس از دیدگاه ابن عربی
از دیدگاه ابن عربی نفس انسانی از سنخ عالم ملکوت و قدرت و نور الهی است .ابان عربای
میگوید :تجلیات انوار ،منابع عرفان در انسان است و به واساطه ازدیااد ایان تجلیاات اسات کاه
معارف در قوای انسانی متولد میشود و به موجب این انوار است که حیاات در وجاود کائناات
سیران می یابد .با توجه به مسیری که برای انسان از ابتدا تا انتها در نظار گرفتاه شاده اسات ،ایان
معرفت و نور در ضمیر بشری الزم بوده و این نور برای انسان در حکام مرادن و وسایله و غایات
مقسوب میشود .نور «مردن» انسان است زیرا اصل وجود هماه موجاودات اسات .ناور «وسایله»
انسان است زیرا موجب بقای مادی و معنوی اوست و چون نورِ معارف هم حسی و هم عقلای و
هم غیری است پس این نور وسیله معرفت انسان است همین طور نور «غایات» انساان در حیااتش
است زیرا موجب تققق وجود او در ابد خواهد شد (ابن عربی.)64 :9637 ،
حقیقت نفس برای ما قابل شناخت نیست ،زیرا گوهری در بقر بی نهایت است و به مقا
ورود در ایان دریااای ژرف ،غاارس خااواهیم شاد چااون شااناخت نفااس ماا را بااه شااناخت خااالق
میکشاند و اندیشه ما را از این شناخت عاجز و حیران است و به همین سرب است که نری اکارم
(ص) فرموده اند« :من عرف نفسه فقد عرف ربه» و چون ذات حق را نمیتوان شناخت ،حقیقت
گوهر نفس را نیز نمیتوان شناخت (ابن عربی.)93-97 :9671 ،
هر کس که بخواهد نفس الهی را بشناسد ،زیرا کل عالم صورت نفس الهی است .هر کاس
نفس خود را شناخت خدا را شناخته زیرا نفس صورت رب است( .همان.)949 :
نفس از سنخ عالم برزخ است و حالت برزخ بر کسی واقع میشود که شعایر و حرمات الهی
را تعظیم بدارد .پس هر کس شاهد نفاس خاویش باشاد ،آن را ساایهای از صاورت حاق دیاده
می فهمد که سایه ،شخصی جز صاحب خود ندارد و باا افعاال صااحب ساایه اسات کاه آن هام
حرکت مینماید و به کلی منفعل از صاحب خویش است (ابن عربی ،9111 ،ج.)119 :6
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به همین دلیل است که خداوند نشأت انسانی با جمیع کماالت ظااهری و بااطنی آن ،اعام از
روح و نفس و جسم ،همه را به صورت و صفات کمالیه خویش قارار داده اسات و جمیاع اماورِ
این نشأت نیز به دست خالقش بوده ،هر کس غیر خدا را به والیت گزیند به خود ظلم مایکناد
و امارت الهی را خراب میسازد( .ابن عربی.)937 :9671 ،
به همین سرب است که عرد متصف به قرب الهی نمیشود ،مگر با اسم الهی ،چون اصال در
عرد این است که معلول و مجرور است و این معلولیت ،ذاتی عرد بوده ،هر معلولی مقتاج علات
خود است ،لذا چارهای نیست که در قرب نیز خود او کمک کند و با این وصف قارب عراد باه
حق ،ذاتی او است (ابن عربی ،9419 ،ج.)991-999 :91
نفس دارای دو حیثیت خلق ـ امر است
ابن عربی میگوید :هر وجودی که به موجب علتی مخلوس ایجاد شد از عاالم خلاق اسات و
هر وجودی که به موجب علتی غیر مخلوس ایجاد گردید ،از عالم امر است ،الرتاه در واقاع هماه
عالم ناشی لز عالم امر است و این ما هستیم که اینها را به دو گونه متوجه میشویم( .ابن عربی،
 ،9111ج )439 :9حال ظاهر انسانی از عالم خلق و عرد و باطن او از حق و صورت رحمانی و از
عالم امر است ،لذا از جهت حق بودنش است که مدبر هیکال انساانی اسات ،چاون روح ،مادبر
عالم سفلی است .چون در وقع کل عالم بر صورت حاق اسات ،انساان از حیاث مخلاوس بار دو
صورت حق و خلق ،یعنی عالم امر و عالم خلق است( .ابن عربی 193 :9671 ،و ص)11
از آن جایی که انسان دارای دو بعد روح و جسم است ،تا هنگاامی کاه روح او مقایم وطان
جسم و عالم حس است در حکم طریعت است و دیگر مسافر نیسات و هنگاامی کاه مساافر شاد
جسم را ترك میکند و به حال فنا در میآید و این اولاین قادم او در مساافرت اسات .خداوناد
آدم را به عنوان اصل نشأت انسانی آفریده وآن را مرکب از صورت جسمانی طریعی عنصاری و
نفس و روح الهی قرار داد .او جسم آدم را از گل آفرید سپس از روح خاود در او دمیاد و ایان
امر بیانگر دو وجهی بودن انسان است (ابن عربی ،9419 ،ج.)917 :99
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مراتب نفس
ابن عربی در این باره میگوید :قلب عاارف آن اسات کاه نفاس و ذات خاویش را نفاس و
ذات حق میشناسد و هیچ گونه غیریتی قایل نیست و به موجب این معرفات اسات کاه باه مقاام
جمع رسیه و این همن منظور قرآن است که میفرماید« :ان فی ذلک لذکری لمن کان لاه قلاب
( »...همان.)916-911 :
جمیع اعضای انسانی ،هم در دنیا و هم در آخرت تابع قلب میباشند .پس اگار قلاب صاالح
بود ،جمیع اعضا نیز صالقند و اگر فاسد شد ،جمیع اعضا نیز فاسد میگردند .این امر هم شاامل
بعد مادی جسم هم شامل بعد معنوی انسان میشود زیرا به موجاب قلاب گوشاتی و صانوبری و
گردش خون توسط آن است که روح حیوانی در جمیع بدن سرایت کرده و موجب رشد و نمو
جسم میگردد.
از بعد معنوی نیز قلب مرکز ادراك است ،با استناد به آیات کریمه از جملاه« :ان فای ذلاک
لذکری لمن کان له قلب »...و نیز « ...و لیذکر اولوااللرااب» اگار انساان توجاه باه غاذا و صاالح
مزاج خود نکند ،روح حیوانی او ضعیف میشود و به دنرال آن قوه خیال و تفکار و عقال او نیاز
فاسد میگردد و جمیع این تأثیرات ناشی از قلب اوست( .ابن عربی )34-31 :9111 ،با توجه باه
این که قلب مقل رویش خواطر اسات و باه موجاب ایان خاواطر اسات کاه بار جاوارح حکام
می کند ،پس هر خاطری در باطن قلب رخ دهد ،اثری در ظاهر بدن و حاس دارد( .ابان عربای،
 ،9419ج)131-133 :3
جسد برای نفس
جسم با روح قرابت دارد زیرا که مقل نفح روح و عقل است و عقل اولین موجود صاادر از
حق تعالی است .در این میان نفس بااالتر از جسام و ماادون عقال و مقال زراعات روح اسات.
بذری را که خداوند به واسطه روح در مزرعه نفاس پاشایده اسات اماوری را اعام از خاواطر و
شهوات میرویاند پس جمیع علوم و خواطر و اعمال ،به واسطه باذری حاصال مایشاود کاه از
ناحیه خدا ،در نفس و جسم پاشیده و رویانیده شده است و بدین خاطر است که نفس جهتی باه
عالم باال و جهتی به عالم سافل دارد( .ابن عربای )696-691 :9419 ،باه مجماوع ظااهر و بااطن
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حیوان ناطق ،انسان میگویند .اگر روح و نفس که همان بعاد ناطقیات انساان اسات زایال شاود
صورت باقی مانده را دیگر انسان نمی نامند و در ایان حاال دیگار فرقای باین انساان و حیاوان و
درخت و امثال اینها نخواهد بود (ابن عربی.)19 :9671 ،
تکون نفس در جسم
نفوس انسانی حصولشان در اجسام عنصری است و بعد از اعتدال جسام عنصاری و حصاول
جسمی است که روح الهی در آن دمیده میشود .پس به موجب تعادلی که در اجساام و نفاوس
ایجاد میگردد ،میزانِ استعداد اینها نیاز معاین مایشاود و باه هماان میازانِ اساتعداد و قابلیات،
میتوانند کسب افاضات و فضایل و علوم کنند در این مسیر بعضی نفوس سریع القرول و بعضای
بطیی و بعضی دیگر متوسط هستند( .ابن عربی)436-431 :9111 ،
تعلق نفس به بدن اخروی و بقای آن
ابن عربی میگوید :جسم با روح قرابت دارد ،زیرا که مقل نفخ روح و عقال اسات و عقال
اولین موجود صادر از حق تعالی است .خداوند در این باره فرموده اسات ...« :و نفخات فیاه مان
روحی .»...در این میان نفس باالتر از جسم و مادون عقل و مقل زراعات روح اسات .باذری را
که خداوند به واسطه روح در مزرعه نفاس پاشایده اسات اماوری را اعام از خاواطر و شاهوات
می رویاند .پس جمیع علوم و خواطر و اعمال ،به واسطه بذری حاصل میشود که از ناحیه خدا،
در نفس و جسم پاشیده و رویانده شده است و بدین خاطر است که نفس جهتای باه عاالم بااال،
جهتی به عالم سافل دارد( .ابن عربی ،9419 ،ج)696-691 :3
کیفیت سیر نفس
خط سیر انسان از ابتدا تا انتها عالم است و در تمام این مسیر ،که از عدم به وجود آماده ،باه
سوی بی نهایت الهی رجاوع خواهاد نماود ...« ،و الیاه یرجاع االمار کلاه( »...هاود )916 :و نیاز
خداوند میفرماید« :و ...الیه المصایر» (المائاده )93 :و هماین طاور ...« :و الای اهلل عاقراه االماور»
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(لقمان )11 :پس سیر انسان دوری است ،مجدداً به نقطه آغازین باز خواهد گشت( .ابان عربای،
 ،9111ج)913-917 :4
انسان از بدو تولد تا پایان عمر به طور مداوم و بی وقفه در حال سفر و ارتقال است تا نهایتااً
به بهشت یا دوزخ برسد و سف او قطع گردد .پس بر هر عاقلی الزم اسات کاه بداناد ایان سافر
همراه با سختی و مشقت و بالهای مختلف همراه است ،لذا باید فردِ مسافردایماً متوجه صاالح و
مصلقت خویش باشد و در هیچ منزلی قصد اقامت نکند ،دایماً در حال کوچ باشد تا بهتر بتواند
از شر حوادثِ راه ،نجات یابد .پس هیچ مسافری نراید طلب راحتای نمایاد تاا باه مقصاد برساد،
زیرا وقوف در هر مقطعی از دنیا موجب هالکت او خواهد بود( .ابن عربی)997 :9637 ،
نفس در سفر به سوی معرفت ربّ ،با ایمان به شارع ،موفاق مایگاردد .در ایان سافر ،عقال
(عقل جزئی بشری) از جمله عریدهای او و تقت فرمان اوست؛ اگار باه موجاب عقالِ تنهاا ایان
مسافرت را بپیماید ،به کسافری ماند که خالی از ایمان است ،لذا به طریق رشد و نجات نخواهاد
رسید .پس این مسافرت باید به حکم شرع و ایمان باشد و عقل «جزئای» در ایان سافر در حکام
عرد و خدمتکار شرع و نفس است( .ابن عربی ،9419 ،ج)19-37 :99
حامل جمیع معلومات عالی و دانی ،عقل است .عقل کل معلو مات را بادون واساطه از خادا
میگیرد ،سپس به نفس افاده میکند .پس نفس ،مستفید از عقال باوده و باه موجاب آن بالفعال
میگردد( .ابن عربی ،9111 ،ج.)11 :1
خداوند عقل را از نسرت حیات و نفس را از نسرت علم آفرید .پس عقل شرط وجاود نفاس
است ،همانطور که حیات شرط وجود علم است و حیات و علم هر دو منفعل از عقال و نفساند.
(ابن عربی ،9419 ،ج.)644 :4
با این وصف ،نفس در عین تجرد و وحدتش ،از عاالم بااال در بادن عمال مایکناد و افعاال
جمادی و نراتی جسم مانند :هضم ،دفع و سایر فعل و انفعاالت آن را به عهده دارد و باه موجاب
ارتراط با جسم است که دارای قوه المسه ،ذائقه و دیگر مدرکات میشاود اگرچاه بذاتاه سامع،
بصر و جمیع حواس و جوارح است .الرته نسرت نفس با بدن نسارت قیاومی نیسات ،بلکاه نسارت
تدبیری و تصرفی است.
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در رابطه با افعال انسان که همه تقت تدبیر عقل اسات و عقال هام باه طاور مساتقیم از حاق
تعالی کسب فی

می کند ،ابن عربی و مالصدرا هر دو هم عقیده هستند و نفس را تقات عقال

میدانند .به عرارتی دیگر عقل از حق تعالی کسب فی
نفس نیز به ماده که پایینتر از آن است فی

مینماید و باه نفاس افاضاه مایکناد و

میرساند.

تعلق نفس به بدن اخروی
تمام قوای نظری ،فکری ،حسی و خیالی در نفس انسانی مقتاج جسم عنصریاند و این قوا،
اگر چه در خدمت نفس انسانی نازل شدهاند ولی در عمل مقتاج جسم عنصری میباشاند .پاس
هرگاه نفس وارد جسم عنصری شد ،این قوا در خدمت او قرار میگیرد تا به این وسیله باه حاق
نایل گردد و روح در عالم ناسوت بدن را همراهی میکند( .ابن عربی )913 :9671 ،پاس خاناه
روح انسان جسم اوست و این خانه بایاد در آخارت هماراه نفاس مقشاور گاردد (ابان عربای،
 ،9111ج.)639 :3
خداوند نشأت اخروی را براساس «عجب الذنب» همان اصل فرد است که از بین نمایرود و
موجب حصول نشأت آخرت مای گاردد .الرتاه در اینکاه منظاور از «عجاب الاذنب» در روایات
چیست ،اقوال مختلفی هست .بعضی آن را نفس و بعضی جوهر فرد دانستهاند و ابن عربای هماه
اینها را از نظر عقلی مقتمل دانسته ،تنها این را قطعی میداند که «عجب الاذنب» هماان چیازی
است که موجب پیدایش فرد در آخرت میگردد (ابن عربی ،9419 ،ج.)677-673 :91
الرته ارواح ذات ًا طالب جسادند و اینکاه در قیامات اعماال صاالح نیاز در صاورت جاوانی باا
صورت و بوی خوش حاضر میشوند بیانگر جسم پذیری ارواح است (همان ،ج.)119 :99
تمام قوای نظری ،فکری ،حسی و خیالی در نفس انسانی مقتاج جسم عنصریاند و این قوا،
اگر چه در خدمت نفس انسانی نازل شدهاند ،ولی در عمل مقتاج جسم عنصری میباشند .پاس
هرگاه نفس وارد جسم عنصری شد ،این قوا در خدمت او قرار میگیرد تا به این وسیله باه حاق
نایل گردد و روح اگر چه مدبر بدن است ولیکن این تدبیر موقوف به وجاود ایان بادن اسات و
الجرم روح در عالم ناسوت بدن را همراهی میکند (ابان عربای )913 :9671 ،پاس خاناه روح
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انسان جسم اوست و این خانه باید در آخرت هماراه نفاس مقشاور گاردد (هماان ،9419 ،ج:3
.)639
جوهر انسان هسته ای از جوهر کلّی نفس رحمانی است و اگر صور و اعراض بر آن ،لقظاه
به لقظه (و در نش ت متعدّد) ،تردّل و تجدّد مییابد ،ضربه ای به وحدت هویت او نمای زناد .از
دیدگاه ابن عربی ،همین جوهر باقی اسات کاه در روایاات از آن « عجاب الاذنب » تعریار شاده
است .بر اساس روایات « ،عجب الذنب» امری ثابت در حقیقت انسان اسات کاه نشائة دنیاوی و
اخروی انسان بر آن تکیه دارد.
خداوند نشأت اخروی را براساس «عجب الذنب» (بن دم) که از نشأت دنیایی فرد باقی مانده
است بنا میکند که این «عجب الاذنب» هماان اصال فارد اسات کاه از باین نمایرود و موجاب
حصول نشأت آخرت میگردد .الرته در این که منظاور از «عجاب الاذنب» در روایات چیسات،
اقوال مختلفی هست .بعضی آن را نفس و بعضی جوهر فرد دانستهاند و ابن عربی همه ایانهاا را
از نظر عقلی مقتمل دانسته ،تنها این را قطعی میداتد که «عجب الذنب» همان چیزی اسات کاه
موجب پیدایش فرد در آخرت میگردد( .همان ،9419 ،ج)499-494 :3
از دیدگاه ابن عربی ،علوم و اعمال انسان نقش مؤثری در نشائة آخارت و چاه بساا حقیقات
انسان اخروی دارد .ابن عربی سعادت انسان را به میزان علم او وابسته مایداناد و اعماال تجسّام
یافتة آدمی را وسیلة لذات و آالم حسّی اخروی او به حساب مایآورد .وی جنّاات را باه جنّات
اختصاص ،جنّت میراث و جنّت اعمال تقسیم میکند و جنّات اعماال را سااخته شاده از اعماال
آدمیان میداند و تمامی لذات موجود در آن را مقصول (وحتی خود) عمل انجام شاده در دنیاا
قلمداد میکند .او در مواضع گوناگون دیگری ،تجسّد معانی از جمله اعمال انسانهاا را « مؤیَّاد
به کشف و شریعت ،امّا مخالف با عقل » میداند و بر آن است کاه اعماال مقساوس دنیاوی باه
صور مقسوسه ظهور مییابند و در موازینی مقسوس توزین میشاوند .از مجماوع عراارات ابان
عربی دربارة تجسم اعمال دنیوی در برزخ و نشئة آخرت ،چنین به نظر میرسد کاه ایان اعماال
در بیرون از صقع نفس و در کنار انسان حاضرند و جهنم و بهشت او را پار مایکنناد؛ الرتاه ابان
عربی در عرارتی نیز صراحتاً میگوید که بدن اخروی آدمی حاصل اعمال دنیوی اوست ،هماان

بررسی اندیشه دینی معاد ،هویت و جایگاه وجودی انسان در افکار ابن عربی 611 /

طور که نفس آدمی مقصول علم اوست « :انّ النفس تقشر علای صاورة علمهاا و الجسام علای
صورة عمله( ».ابن عربی ،9419 ،ج)916 :1
موت از دیدگاه ابن عربی
انسان از حیث جسم کوچک و صغیر و دارای عمری کوتاه است و در ایان مادت جسام او
رشد مقدودی دارد ،هر چقدر از نظر جسمی بزرگتر شود از نظر عمر دنیوی کوتاهتر میشود و
به مقتضای تدبیر الهی ،بین جسم و عمر و نفس اثر متقابل برقرار مایگاردد (ابان عربای،9419 ،
ج.)31-91 :1
بنابراین با اتمام عمر دنیوی مر

رخ میدهد و مر

سرب لقای الهی است ،زیرا انساان در

این دنیا مسافر است و به موجب نفس خود قطاع مناازل ماینمایاد و باه مالقاات حاق مایرساد
(همان ،ج.)914 :3
از آنجا که بدون مر

نمیتوان از دنیا به رویت حق نایل شد ،مار

دنیاوی بارای انساان

مقرر گردید تا به این سرب به مالقات حق نایل گردد (ابن عربی)193 :9671 ،
ارواح تا هنگامی که حیات آنها ذاتی است مر

ندارند ولای وقتای حیاات در اجساام ،باه

نقو بالعرض برای آنها حاصل شد ،موت و فنا بر آنها عارض میگردد .پس حیاات در جسام
از آثار حیات روح است ،همانند نور خورشید در زمین که با کنار رفتن خورشید زماین تاریاک
میشود .روح نیز اگر از جسم کناره گرفت ،آن جسم میمیرد و روح باه مرادن اصالی خاود بااز
میگردد و در این هنگام است که میگوییم فالنی مرده است (ابن عربی ،9111 ،ج.)149 :9
الزم به ذکر است که جسم انسانی از خاك خلق شاده اسات و باه سارب مار
خاك برمی گردد و روح نیز چون از سنخ عالم باالست ،با مار

مجادد ًا باه

باه ساوی مرادن اصالی خاود،

یعنی باری تعالی رجعت میکند و جسد را ترك مینماید (همان ،ج.)13 :3
هنگامی که انسان قطع تعلق از صورتهای دنیایی نمود متوجه صور برزخی میشود .همانند
این که انسان اگر بمیرد ،از این عالم منتقل به برزخ میشود و حیات دنیایی او ترادیل باه حیاات
برزخی میگردد (همان ،ج.)134 :1
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با توجه به ظهور و بطون تجلّیات ،از دیادگاه عاارف « ،مار

» عراارت اسات از :انتقاال از

عالم ظهور به عالم بطون (خروج از سلطنت اسم ظاهر و رجوع به والیت سلطان بااطن) شاخص
با مر

– خواه اختیااری و خاواه اضاطراری – باه کلای از عاالم ظهاور باه عاالم بطاون منتقال
معدوم شدن نیست ،چرا که عدم شار مقا

اسات و اعادام مرباوب

میشود؛ از این رو ،مر

موجری برای فنای رب به حساب می آید (قیصری )133 :9679 ،مر

اذهاب و رجاوع اسات،

نه اعدام و نفی؛ زیرا خداوند فرموده  «:إن یَشَأ یُذْهِرْکُمْ نیُهَا النَّاسُ وَ یَأتِ بِ خَرِینَ » (نساء )966 :
و نفرماوده اساات  « :یعادمکم »( .اباان عربای ،9111 ،ج )711 :9بااا ایان نگاااه باه وجااود و نظااام
مظهریت « ،قیامت »  ،روز ظهور و جلوه احدیت حاق اسات .قیامات قطاع تجلیاات نیسات بلکاه
تجلی حق تعالی با اسمایی دیگر است  :عالم با یک تجلی و باا اسام مرادی و خاالق ،باه عرصاه
ظهور رسید و کماالت الهی از بطون ذات الهی جلوه نمایی کرد؛ اما با تجلای دیگار ،و باا اسام
معید و قهّار ،بساط آن ظهور برچیده می شود و شائون ظااهر حاق باه ساوی او رجاوع مایکناد
(آملی.)711 :9633 ،
سیر انسان در برزخ
فاصله بین دو طرف را برزخ گویند .همانناد خیاال کاه بارزخ باین عقال و حاس اسات .در
اصطالح ،برزخ حد فاصل بین معلوم و غیر معلوم ،موجود و معادوم ،منفای و مثرات و معقاول و
مقسوس است .الرته برزخ در نفس خودش معقول و همان خیال اسات .همانناد اینکاه چیازی را
پس از رویت ،در ذهن خود مییابیم و درکی از آن شیء داریم در حالی که وجاود آن نازد ماا
نیست ولی قطعاً آن را درك میکنیم ،پس آن چیزی بین وجود و عدم اسات .خیاال نیاز هماین
صورت را دارد یعنی نه موجود است و نه معدوم ،ناه معلاوم اسات و ناه مجهاول و چیازی شاریه
برزخ است همانند صورتی که در آیینه میبینیم که هم قطعاً چیزی هست که ما درك مایکنایم
و هم در واقع چیزی در آیینه نیست (ابن عربی ،9111 ،ج.)411-417 :4
عالم تردّل و تمثّل را «برزخ» نامند .برزخ حد وسط حقایق جسمانی و روحانی و پیوناد میاان
صورتها و معانی است و به همین دلیل به تجلیات معانی کاه در ارترااطی جادایی ناپاذیر و بای
وقفه با صور هستند ،مقام وسط دادهاند (ابن عربی.)94 :9671 ،
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عالم برزخ کاملترین عوالم است و مصادر پیادایش عاالم مااده و دارای وجاودی مقکام و
حقیقی .در این عالم کلیه امور مقققند و معانی مجسد میشود و هار چیازی کاه قاائم باه نفاس
نراشد در این عالم قائم به نفس میشود و هر چیزی کاه واجاد صاورت نراشاد در بارزخ واجاد
صورت میگردد و هر امری که در عالم ماده مقال است ،در برزخ ممکن میشود و به هر نقاو
که انسان بخواهد میتواند در امور تصرف کند (ابن عربی ،9419 ،ج.)316-311 :96
حیات دنیایی و حیات اخروی
نفوس انسانی دو نقو حیات دارد :یکی جسدی و دنیوی ،دیگری نوری و اخاروی .صافات
مختص جسد ،مطابق جوهر جسمانی و مرکب و طرایع منزوج است و صافات مخاتص باه نفاس
مطابق جوهر روحانی و سماوی و نوری که بالذات دارای حیاتاند .بنابر همین صفات است که
غذاها و ارزاس اینها نیز دو جسم میشوند ،قسمی مادی و قسمی دیگر معنوی و غذاهای ماادی
و مقسوس همین اطعمه و اشربه مدی و غذای معنوی علوم و تجلیّات و احوال آن هاست .الرتاه
همه غذاهای درواقع معنویاند ،اگرچه بعضاً باه صاورت ماادّی باشاند ،ولای غاذای هار نشاأتی
مطابق همان نشأت جسدی یا حیوانی یا انسانی است (ابان عربای ،9111 ،ج  .)696 :6حیاات در
آخرت ،حیات و اقعی است زیرا دنیا خواب در خواب است و برزخ خاواب باوده و آخارت در
واقع بیداری است ،انسان در دنیا خواب است و با مر

منتقل به برزخ میشود .در برزخ حکام

کسی دارد که از خواب بیدارش کرده باشند .بعد منتقل به نشأت آخرت میگردد ،گویی باز از
خواب دیگر بیدار شده است ،ولی در آخرت دیگر بارای اهال ساعادت خاوابی نیسات و تمامااً
بیداری است ،برخالف آنچه که برای اهل شقاوت حاصل خواهد شد (همان ،ج .)497 :4
خصوصیات ابدان اخروی
نشأت آخرت نیز حسی شریه دنیاست ،ولی عاین آن نیسات ،بلکاه ترکیاب و مازاج دیگاری
دارد؛ یعنی ترکیرات و مزاج آن باا اعاراض و صافات مطاابق همان نشاأت مطرقات دارد و ایان
ترکیرات و امزجه شراهتی به این دنیا ندارد ،اگرچه هردو در عین داشتن سمع ،بصر ،دسات و پاا
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و دیگر اعضا و قوا دارای صورت واحد است ،ولی در نشأت اخروی این امور کامالتار هساتند
(ابن عربی ،9111 ،ج.)134 :6
معاد از دیدگاه ابن عربی
به مقتضای دالیل شرع و عقال ،معااد بار دو ناوع «جسامانی» و «روحاانی» اسات .پاس اگار
اختالفی بین مردم در خصوص معاد رخ داده است باه نقاو اعااده و کیفیات آن بااز مایگاردد.
همان طور که در نشأت دنیوی انسان غیر از نشأت قرل از آن بوده است ،در نشاأت اخاروی نیاز
انسان غیر از قرلش خواهد بود .یعنی به نقاو مقساوس در صاف اهال بهشات یاا جهانم حاضار
میشود ،ولی در صورتی غیر از صاورت نشاأت دنیاایی اوسات (ابان عربای ،9111 ،ج-499 :4
.)494
براساس بیان شرع ،مدت دنیا تمام خواهد شد و هار نفسای طعام مار

را خواهاد چشاید و

سپس در آخرت اعاده رخ میدهد و در آنجا تا بی نهایت حیاات فارد اداماه ماییاباد .بناابراین
مر  ،اقامه ،بعث اخروی ،بهشتها و نعمت هاا ،عاذاب هاا ،ماأکوالت ،نگااههاا و لرااسهاای
مقسوس و اشکال طریعی آن ،همه حق و ثابت است.
در قیامت جمع بین عقل و حس ،معقول و مقسوس ،غیب و شاهادت ایجااد خواهاد شاد و
مقل ثروت احکام اسم ظاهر و باطن الهی خواهد بود.
توضیح اینکه ،آنچه که ما راجع به جهان طریعت میدانیم اطالعات اندکی است و از این رو
بعضی گمان میکنند ،جهان طریعت و مقسوس در آن عالم نمیتواند مققق شود و حاال آنکاه
بیانات شرع دال بر نکاح ها ،میوه ها ،باغها و امثال اینها هماه مؤیاد حضاور طریعای ایانهاا باه
هیئت اخروی آن است (ابن عربی ،9111 ،ج.)499-441 :4
کیفیت معاد از دیدگاه ابن عربی
سرّ این که برخی از دانشمندان عالم را منقصر در روحانیّت میدانند ،عدم تصور درسات از
جسم است؟ و این که چگونه متصور است اجساد پس از سالها باقی مانده و اعاه شاوند؟ جنااب
مقی الدین در پاسخ این گروه ،یک جواب علمی مستند به علوم ظاهری میدهد و میگویاد« :
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در علم طریعی ،بقای اجسام طریعی در دو عالم میتوانند برای یاک مادت غیار متنااهی مساتمرة
الوجود باقی بمانند و آدمیان از امور طریعی تنها باه انادازه ای کاه حضارت حاق آنهاا را مطلاع
ساخته ،آگاهی دارند .همین دانشمندان گاه عمر طریعی آدمی را  911سال برشمردهاناد و وقتای
کسی بایش از آن عمار مایکناد ،گویناد عمار غیار مجهاول مایکناد و لاذا نمایتوانناد وقات
مخصوصی برای حیات مشخص کنند و به واقه اگر شرع نرود و ما را به مادت عمار دنیاا و ایان
که سرانجام ،هر نفسی مر

را خواهد چشید و نیز اقامت تنها در نشا ت آخارت اسات و باس،

آگاه نمی ساخت ،هیچگاه این حقایق را در نمییافتیم و لذا در بقث معااد حاق اسات کاه باین
عقل و حس و معقول و مقسوس جمع کنیم» (همان ،ج.)499-491 ،4
پس فهمیده شد که ابن عربی جمع بین جسم و روح میکناد و عاالم مقساوس و معقاول را
میپذیرد که نتیجة این حرف قائل شدن به معاد جسمانی و روحانی با هم است.
دربارة کیفیت اعادة اجسام و این که خداوند سرقان به چه کیفیت اجساد مردگاان را اعااده
میکند ،اختالف نظر است .برخی گفتهاند اعاده همچون ابتداء اسات یعنای هماان گوناه کاه از
آب و گل و نطفه و نکاح ،آدمیان به وجود آمدهاند ،به همان ترتیب نیز ،اعاده صورت میگیرد
و به این آیه استناد میکنند که « کَمَا بَدَنکُمْ تَعُودُون » (اعراف .)11 ،عدّهای دیگر متعرّد به ایان
روایت شدهاند که « انّ السماء تمطر مطراً شرهُ المَنیِ تمخ

باه االرض»؛ یعنای :آسامان باارانی

میبارد که همچون منی مایماناد کاه زماین را احیااء نماوده و آن را از ساکون باه حرکات در
میآورد؛ بدین سان نش ت آخرت آغاز میگردد؛ ولی نظر ابن عربی این است که هماان گوناه
که خداوند نش ت اول را بدون مثالی که پیش از آن باوده باشاد ،آفریاد ،باه هماان ترتیاب نیاز
نش ت آخرت را می آفریند؛ پس الزم نیست اعاده به مانند ابتداء باشد و هماان گوناه کاه علات
بعیدة آفرینش ما خاك و علت قریرة آن نطفاه اسات ،در حشار اجسااد هام باه یکای از ایان دو
صورت باشد .این گونه طرز تفکّر ،ناشی از عوامزدگی و تقلیدی اندیشیدن است.
خلقت مسروس به نسخهای پیشین نروده تا بر هماان اسااس مخلوقاات ،آفریاده شاوند .قارآن
کریم میفرمایند « :کَمَا بَدَنکُمْ تَعُودُن » (اعاراف ،)11 ،معناایش ایان اسات کاه « وَ لَقَادْ عَلِمْاتُمُ
النَّشْأةَ الْأ ولَی فَلَؤال تَذَکَّرُون » (واقعه )31 ،و نیز قول خداوند که میفرماید( :انریا )19 ،و این کاه
خداوند میفرمایند( :روم )61 ،هیچ ضرری به آن چه ما در ماورد نشاأت آخارت گفتایم ،نمای
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داند؛ زیرا معنایش این می شود که نشأت دنیا از روی اباداع و اختاراع و باا ذکار و تادبّر و نظار
آفریده شده؛ اعاده نیز این گونه است .خداوند متعال برای آفریدن نشأت آخرت هیچ نیاازی باه
مثال سابق و نمونة پیشین ندارد( .ابن عربی ،9111 ،ج)494-496 :4
امام سجاد (ع) در صقیفة سجادیه میفرماید :ابتدع الخلق ابتادعاً یعنای خداوناد خلاق را باه
ال خلاق باه معناای اباداع شایء اسات؛ بادون نموناه.
قدرت خویش اختراع فرموده است و اصو ً
خداوند میفرماید( :نقل )6 ،و به داللت (بقره)997 ،؛ یعنی اباداع فرماود آسامان و زماین را و
آفرینش بی مثال تنها منقصر در ذات حق است.
شیخ اکرر در ذیل آیة  997بقره ،گوید :نی مردعٌ سماواتة دار خیر غیر مسروقةٍ بماادةٍ و مادةٍ
بل هی ظالل ذاتة؛ فرض این که کسی بدون سابقیت به ماده ای چیزی را بیافریند ،باطل اسات و
لذا خالق به معنای مطلق تنها ،منقصر در حضرت حق اسات .و از اماام بااقر (ع) هام نقال شاده
است که میفرمایند :خداوند عزّوجلّ تمام موجودات را به طور بی سابقه ای ،به علم خود ایجاد
کرده ،بدون این که قرالً مانندی داشته باشد.
خلقت بی مثال از قادر مطلق ،صادر میشود و قدرت خالق یکتا بر مقدورات تعلّق میگیارد
و نیز اعادة اجسام چیزی نیست که خارج از حوزة قدرت حاق باشاد و ایان کاه ماا نمای تاوانیم
اعاده را به مانند ابتدا بپذیریم ،باز گشت میکند به تصورات ما که اصوالً قدرت حاق را مماثال
با قدرت خویش پنداشته ایم و لذا در تصوّر ،دچار مشکل مایشاویم و نهایتااً تصادیق نیاز نمای
توانیم بکنیم .ابن عربی که عرفانش را شهود تشکیل میدهد ،این مسئله را به راحتی میپاذیرد و
معاد را بی مثال نخستین همچون ابتدا میداند( .ابن عربی ،9419 ،ج.)997 :4
ابن عربی گوید :حضرت حق انشا نشاة آخرت بر«عجب الذنب» میکند و « عجاب الاذنب»
چیزی است که از نشاة دنیا باقی میماند و نشاة آخرت بر آن ترکیب مییاباد .از لقااظ لغاوی،
عجب ،آخری هر شیئی را گویند و ذنب ،دم را گویند و عجب الذنب ،عرارت اسات دم گااه و
آن استخوان باشد در پایین تیرة پشت دنرالة سارین .ابان عربای فهام ایان نکتاه را باه تقاوّم نشااة
آخرت بر عجب الذنب است ،ناشی از کشفی میداند که برای او واقع شده اسات و مایگویاد:
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عجب الذنب همان است که نشاة آخرت بر آن اساس تقوّم مییابد و آن نیز از ین نخواهد رفت
و قرول فساد نمیکند (ابن عربی ،9111 ،ج.)499 :4
اصطالح «عجب الذنب» برگرفته از کتب تفسیری و روایات است .گفته شده که جاوانی در
قوم بنی اسرائیل کشته می شود و مردم جهت پیدا کاردن قاتال باه حضارت موسای توسّال پیادا
میکنند و ایشان دستور ضارح یاک گااو باا ویژگایهاای مخصاوص را مایدهاد؛ پاس از بهاناه
تراشی های فراوان در یافتن آن گاو ،سرانجام گاو را ضرح میکنند .قرآن میفرماید (بقره)76 ،؛
یعنی آن گاه گفتیم بخشی از بدن گاو را به او بزنید تا زنده شود و خداوند این چنین مردگان را
زنده میکند و معجزات خویش را به شما می نمایاند تا بیاندیشد .در تفسایر اماا حسان عساگری
(ع) آمده که مردم این چنین کردند :فاخضوا قطعةً و هی عجب الذنب ،الذی منه خلق ابان آدم
و علیه یرکب اذا ارید خل جدیداً فضربوا( .مجلسی ،9631 ،ج)46 :7
پس حقیقت بدن عجب الذنب است و خلقت ،اساساش بار آن اصال اساتوار اسات و هماان
گونه که ابتدای خلقت از آن است ،حشر و نشر نیز بر هماان اسااس اسات و اگار انساان بمیارد،
چیزی از او باقی میماند که عجب الذنب نام دارد .مالصدرا گوید :عجب الاذنب در نازد شایخ
مقیی الدین همان ماهیت است که به نام عین ثابتة انسان نامیده مایشاود و مایدانایم عاین ثابتاه
همان قوابل تجلّیات حق اند که فائ

از فی

اقدس و تجلّی ذاتی الهی است و این اعیاان هایچ

گاه به عینه ظهور پیدا نمی کنند؛ بلکه این آثار و احکام آن هاست که ظهور مییابد.
پس نتیجه این میشود که موت سرب انعدام انسان بالکلیه نیست تا گفته شاود اعاادة معادوم
ممتنع است و نیز شرهه آکل و مأکول ،شره ای ناصواب است؛ زیرا عین ثابت انسان همیشه بااقی
است و خداوند تنها آثار و احکام آن را ظهور میدهد و در صورت انتقاال از حیاات دنیاوی باه
حیات اخروی آن چیزی که تغییر مییابد و در نگاه قشریون از بین میرود ،آثار و احکاام عاین
ثابته است و الّا عین ثابت به فی

اقدس الهی از ازل در علم حق ثابت بوده و با وجود او وجاود

داشته و وجودی مستقل از ذات ندارد.
اعتقاد به معاد جسمانی و روحانی از مسلّمات عرفان ابن عربی است و با توجه به سه نکتاهای
که یاد آور شدیم ،اوالً ابن عربی مرنای فکری خویش را از شریعت میگیرد ،ثانیاً خداوند قادر،
خلقت را بی مثال پیشین افریده ،اعاده نیز این گونه باشاد .ثالثااً هماان گوناه کاه اسااس خلقات
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ابتدایی بر عجب الذنب بود ،اعاده نیز بر همان اساس است و عین ثابتاه انساان ،مقاور تشاخیص
اوست که هیچ گاه از بین نرفته و نمی رود و با عنایت به نکات فوس ،به مرنای فکری ابان عربای
در کیفیت معاد و حشر و نشر اجساد پی میبریم .و به حق میتوان ادعا کرد ابن عربی متعراد باه
شریعت است؛ حداقل در این مسئله ابن عربی تقلیل عرفانی خویش را مساتند باه مرناای شارعی
قرار می دهد و اینجاست که نقش مقوری ابن عربی در عرفان اسالمی فهمیده میشود و آن چه
موجب باروری اندیشة شهودی ابن عربی در حوزة عرفان شده است ،شریعت بااوری او باوده و
این که او خود را نیازمند دانش افاضه ای انریا میداند و هر انسان منصفی ،با نگاهی باه آراء ابان
عربی به خصوص در علم معاد ،به این نکته اذعان خواهد نمود.
نتیجه گیری
به گفتة ابن عربی ،برخی از عرفا – هماهنگ با اکثر صاحب نظران – معاد را صرفاً روحاانی
میدانند و معتقدند :همان گونه که ارواح آدمیان قرل از تفصایل عینای و تققراق اعیاان ماادّی و
عنصری در حضرت علم حق ،به نقو تفصیل حضور دارند ،بعاد از حیاات دنیاوی هام ،فاارغ از
جسم و جسمانیت چنین سرنوشتی خواهند داشت( .ابن عربی ،9111 ،ج )917 :6امّا برخی دیگر
از عارفان ،که ابن عربی خود را نیز از ایشان می داناد ،اعتقااد باه معااد روحاانی صارف را تماام
حقیقت نمی شمارند و در کناار پاذیرش معااد روحاانی ،باه مادد شاریعت و شاهود ،معتقاد باه
جسمانی بودن معاد هم هستند .به اعتقاد ایشان ،روح بعد از مر

و بعد از تعلّق به بدنی برزخای

در برزخ ،باز هم در آخرت با بدنی طریعی همراه خواهد شد (ابن عربی ،9111 ،ج.)934 :6
از این رو ،ابن عربی – همچاون بسایاری از صااحب نظاران مسالمان – معااد را جسامانی و
روحانی می داند؛ چراکه از دیدگاه وی ،اگرچه نفس ذاتاً از بدن مجارّد اسات و هماین امار هام
موجب اعتقاد برخی به انقصار معاد در معاد روحانی شده اسات ،امّاا نفاس هماواره مادبّر بادن
است و در دنیا ،برزخ و آخرت ،بدن مالزم نفس است .به اعتقاد ابن عربی ،پس از مار  ،روح
از این هیکل مادّی طریعی جدا مایشاود و در صاورتی برزخای قارار مایگیارد کاه هماان بادنِ
برزخیِ روح است و هیئت و شکل آن را ملکات نفسانی انسان تعیین میکنناد باه هار صاورت،
ارواح ،بعد از مفارقت از صورت مادّی و برزخی شان ،در موعد بعث ،به اجسام دنیوی شاان بار
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می گردناد؛ هماان گوناه کاه خورشاید باا فرارسایدن شاب ،نیماةدیگر کارة زماین را روشانایی
می بخشد ،امّا به هنگام صرح روز بعد ،ظاهراَ دوباره به همان موضع نخست بازگشات ماینمایاد.
نخستین قضاوت در مورد دیدگاه ابن عربی آن است که وی معاد را با بدن مادّی دنیوی در نظار
میگیرد.
از دیدگاه ابن عربی ،انسان موجود مجرّدی است که همواره ،در تماامی نشا ت ،مادّر بادن
است و در هر نشئه ،بدنی مناسب با آن نشائه را تادبیر مایکناد .انساانی کاه ابان عربای تصاویر
میکند ،عالم صغیری است که در قوس نزول ،با گذر از تمامی مراتب عالم کریر (اعم از عقال،
مثال و مادّه) ،ویژگی هر یک را به وجود واحد در خود جمع کرده است و در قوس صعود هام
بعد از گذر از عالم دنیا ،به نشئة برزخ و آخرت وارد خواهد شد و در هر نشائه – باه تناساب آن
نشئه – ظهوری متفاوت خواهد داشت .این مظهر تاامّ الهای ،شاعاعی جزئای و متشاخص از ناور
مطلق حضرت حق است که این جزئیت و تشخص را مرهاون بادنی اسات کاه از او جداشادنی
نیست .تققّق انسان بدون بدن ،در یکای از نشا ت وجاودی ،باه معناای از باین رفاتن جزئیات و
مقدودة این مظهر انسانی و القاس آن به ذات الینتاهی الهی است؛ از این رو ،انساان هماواره باا
بدن همراه است.
با وجود تفاوت نش ت آدمی در عوالم گوناگون ،وحدت و هویّات انساان حفاظ مایشاود.
تریین چگونگی حفظ هویّت و وحدت حقیقت انساان ،در چاارچوب کلّای هساتی شناسای ابان
عربی قابل درك است .از منظر ابن عربی ،اولین صادر ،جاوهری منرساط اسات کاه از بااالترین
مراتب تعیّنات الهی تا پایین ترین تعیّنات خلقای جریاان دارد .ایان جاوهر منرساط اولاین تجلای
حضرت حق است .این جوهر که در جریان آن تمامی جواهر معنا مییابند ،هرگاز قابال انعادام
نیست؛ بلکه صور و اعراض نقش بسته بر این جوهرند که دستخوش تغییر مایشاوند ،بادون آن
که در اصل جواهر و اعیان تغییری حادث شود (همان گونه که با از بین رفتن صورت بناا ،اصال
مادّه و جوهر آن تغییری نمی کند) .بنابراین ،تردیلی که مظهر تقوّل حضرت حق و مقتضی بیان
آیة شریفة « کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأنٍ » میباشد ،تردّل در صور موجاودات اسات .چناان کاه گفتایم،
ابن عربی این جوهر واحدِ عدم ناپذیر را باه معناای « عَجْاب الاذَنَب » مایداناد کاه در روایاات
اسالمی ،حافظ هویّت شخصی انسان در نش ت دنیا ،برزخ و آخرت شمرده میشود.
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از دیدگاه ابن عربی ،باه یقاین ،معااد جسامانی اسات و آدمیاان ناه همچاون ارواح و عقاول
مجرّده ،که با صاور و ابادانی طریعای حشار و نشار خواهناد داشات و در بهشات یاا دوزخ قارار
خواهند گرفت .از این رو ،بنا به دیدگاه ابن عربی ،اعتقاد باه معااد روحاانیِ صارف ،آگااهی از
تمام واقعیت نیست :آنان که قائل به انقصار معااد در معااد روحاانی هساتند ،در اعتقااد باه ایان
انقصار ،به خطا رفته اند .وی در تقلیل چگونگی جسمانی باودن معااد ،باا وساعت بخشایدن باه
معنای جسم ،انقصار آن را در جسم عنصری دنیوی مردود میداند و آن است که جسام باا آن
که یقیناً معنای واحدی دارد ،در سیر نزولی و صاعودی ،مصاادیق گونااگونی را مایپاذیرد کاه
اطالس واژة « جسم » بر تمامی این مصادیقِ طولی ،به حقیقت و ناه مجااز اسات .جسام حقیقتای
دارای طول ،عرض و عمق است؛ امّا این ویژگی لزوماً در عالم عناصار اربعاه تققّاق نمای یاباد،
بلکه ممکن است که مصادیق جسم در عالمی که فراتر از عالم عناصر نیز کاه از ارکاان طریعای
تشکیل یافته است ،تققّق یابند.
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