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حقیقت دین پدیده دیرپایی است که هموااهه پرسو هوای فراوانوی ها ده ذهون
پژوهشگران ماضاع دین مطرح کرده است .تاهیخ پیدای دین ،خاسوگگاه دیون،
سرشت و تعریف دین ،انااع دین و نیز چگانگی کاهکردهای فردی و اجگموا ی
آن ،برخی از همین ابهامهاست که خاطر فیلسافان دین ها به خاد مشغال داشگه
است .دهازدامنی این پدیده و تأمالت پیرامانی آن ،نگاهنده ها بر آن داشوگه تنهوا
با تمرکز بر معنای دین حق و انااع آن از نگاه رفانی بهویژه ابن ربی ،برخوی از
این چال های ماجاد ها پاسخ دهد؛ لذا پرس اصلی این ناشگاه آن اسوت کوه
معنای دین و انااع آن با تأکید بر اندیشههای ابون ربوی کودام اسوتپ پوژوه
حاضر با هوشی تاصیفی -تحلیلی نشان میدهد ابن ربی با تقسیم دین حوق بوه
تأسیسی و امضایی سه معنای تشکیکیِ انقیاد ،جزا و ادت ها ده دیون تأسیسوی
نهفگه دانسگه است .تاجه به این سه معنا ،ضمن دهیافوت دقیوق ماهیوت دیون ،از
حقایق قرآنی بسیاهی ده این باهه نیز پرده بور خااهود داشوت .تقسویم دیون بوه
مسگقیم و غیر مسگقیم نیز از دیگر تقسیمات اوست.
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مقدمه

ویل دوهانت تاهیخ نگاه و آمریکایی معگقد است بر پایه برهسیهای دانشومندان،
تاهیخ بشری با دین آمیخگه باده و هیچ گاه انسوان خواد ها بوینیواز از آن ندیوده
اسووت (دوران ت

 .)31 :0731ایوون پدیووده دیرپووا پرس و هووای مهمووی ها ده ذهوون

پژوهشگران ایجاد کرده است .تاهیخ پیدای

دین ،خاسگگاه  ،سرشوت و تعریوف

دین ،انوااع دیون و نیو ز کاهکردهوای دیون بورای فورد و جامعوه ،برخوی از ایون
پرس هاست که ذهن اندیشمندان و فیلسافان دیون ها بوه خواد مشوغال داشوگه
است .تناع مباحث دهباهه دین به قدهی گسگرده اسوت کوه پهنوهاش ها از ادیوان
آسمانی تا زمینی میتاان تاسعه داد ( .)Jaki, 1993: 122ده برخوی فورب بوادایی
نشانهای از خدا دیده نمیشاد ( .)Alston, 1927: 140اسالم بر وحدانیت خداونود
تأکید میکند .چه بسا دین زهتشت از دوگانهپرسگی و ثنایت جانبداهی مویکنود.
مسیحیت طرفداه تثلیث است .برخی دین انسانسگایی ها ترویج کوردهانود (.)Ibid
آن یکی نیز دین ها افیان تادهها نام داده است (.)pals, 1996: 141
با این همه انااع تعریف دین ها میتاان ده چهاه دسگه جای داد :الف) ادیوان
دهبرگیرنده مکاتب الهی و الحادی؛ ب) تعواهیف محدودکننوده دیون بوه مکاتوب
معگقد به ماجادات فرابشری؛ ج) تعاهیف دهبرگیرنوده مکاتوب خوداباوه ا وم از
تاحیدی و غیر تاحیدی؛ د) تعاهیف منحصر به مکاتب تاحیودی (ر.ک :یوستیان،

 .)3-00 :0731همچنین تاجه به تفاوت میان دو اصطالح دین حق و دیون محقوق
خاد میتااند کمک شایانی به سنج

این تعاهیف داشگه باشد؛ چراکه بسیاهی از

این تعاهیف دهصدد پردهبرداهی از ماهیت ادیان محقق برآمدهاند نوه لزوموا دیون
حق .همان گانه که از نام این دو اصطالح پیداست ،دین محقوق نوا ر بوه ادیوان
ماجاد ا م از حق و باطل و حق تنها نا ر به دین مطابق با واقع است؛ اما با همه
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این تناع تعاهیفی که از ماهیت دین وجاد داشگه ،بازخاانی سرشت دین از نگواه
بهویژه اینکه اگر خااسگه باشویم
اهف با جذابیتهای بیشگری همراه خااهد باد؛ 
دین حق -نه محقق -ها ده پژوه مان برهسی کنیم .اساسا واهف اسوت کوه ده
سیر باطنی خاد و با گذه از همه یا برخی سفرهای چهاهگانه سیر و سولاکی بوه
مویپوردازد .بوا ایون
حقیقت واصل شده ،با چشم خدابین خاد به شناخت هسگی 
تأکید که او با جداییناپذیردانسگن رفان و برهان و قورآن از یکودیگر ،از تفسویر
باطنی قرآن نیز بهره گرفگه ،ا گماد افزونتری ها برای مخاطب

به اهمغان میآوهد.

بر همین پایه این ناشگه بر آن است با تأکید بر کلمات اهف نامداه جهان اسوالم
محیالدین بن ربی به تبیین سرشت دین حق و انااع آن بپردازد تا از ههگذه آن
تاانسگه باشد به پرس

اصلی تحقیوق و اینکوه معنوای دیون و انوااع آن از نگواه

ابن ربی کدام است ،پاسخ دهد .بر هموین اسواا ابگودا بوه انوااع دیون از نگواه
ابن ربی خااهیم پرداخت و ده ادامه به معانی سهگانه مهمترین قسم دیون یعنوی
دین الهی یا تأسیسی همت میگماهیم و از دل ایون سوه معنوا بوه کشوف برخوی
حقایق قرآنی نیز دست میزنیم.
انواع دین

ابن ربی ده نگاهی کلی به دین حق ،آن ها بوه دو بخو

الهوی و خلقوی تقسویم

میکند .ده بیانی کاتاه مراد او از دین الهوی آن دسوگاههایی اسوت کوه از سوای

خداوند و با وساطت انسانهای برگزیده او فروفرسوگاده مویشواد کوه بوه دلیول
بدیعبادن

میتاان آن ها دین تأسیسی نیز نوام داد؛ همچنوین موراد وی از دیون

خلقی آن دسگاههایی است که خداوند بدان ا گباه بخشیده باشد؛ به همین جهت
میتاان بر آن دین امضایی اطالب نماد.
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 .1دین تأسیسی

از نگاه ابن ربی دین تأسیسی دینی است کوه منشوا ی الهوی داشوگه ،از مقوام
جمعالجمع خداوند یا همان تعیّن اول


تنزل مییابد و به تعویّن ثوانی مویهسود

(قیصری /663 :5731 ،ابنعربی ،بیتا ،ج .)571 :5تعویّن اول هموان تعویّن و هواهی
است که پس از لم حق به خاد شکل میگیرد بدون اینکه هیچ یک از کمواتت
اسمایی او به تفصیل ده آمده باشد .خداوند ده این تعیّن ،حقیقگی مطلق ،یکپاهچه
و بینهایت است( ...ر.ک :قونوی ،بیتا .)516 :تعیّن ثانی بر خوالف تعویّن اول کوه
لم ذات به ذات از حیث احدیت جمعی است ،بر لوم ذات بوه ذات از جهوت
تفصیلی اطالب میگردد (ر.ک :قونوی.)556 :5735 ،
وی با اسگفاده از آیه  111ساهه مباهکه بقره «وَ وَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُُ
يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ فَو ََُُوبَُنَّ إِلَّوا وَ َُْمو ُمْ لُمْولُُِبن »...ایون دیون ها
مصطفی و منگخب خداوندی دانسگه ،بر آن باوه است که نخست بر قلب مبواه
انبیای الهی افاضه میشاد و سپس آنها پس از دهیافگشان بوه تبلویغ

مأماهیوت

مییابند و به مردم انگقال میدهند و همین است که سبب شده آنان حجت الهی بر
خلوق قوراه گیرنود (ابننعربننی49 /5 :5496 ،؛ قیصنری .)663 :5731 ،گفگنوی اسووت
اسگعمال دین به شکل مطلق

اشاهه بوه هموین قسوم از انوااع دیون داهد و اهاده

معانی دیگر ،نیازمند قرینه است.
 .2دین امضایی

اما دین امضایی که از شریفه «ثُمَّ قَفَّيْنا عَلى آثارِهِمْ بِرُسُلِنا وَ قَفَّيْنوا بِعيمَوى ابْونِ
لَرميَمَ وَ آََيْناهُ المإُِمجيلَ وَ جَعَلمنا فوي قُلُوبُِ الَّونينَ اََّعَعُوبهُ رَْمفَوَ وَ رَةَُْوَ وَ رَهْعاُِيَّوَ
ابْ َدَعُبها لا كَ َعْناها عَلَيْهِمْ إِالَّ ابْ ِغاءَ رِضمبانِ اللَّهِ فَُا رَعَبْها ةَقَّ رِعايَ ِها فَآََيْنَا الَّونينَ

سال سیزدهم ،بهار  ،0011شماره مسلسل 04

141

آلَنُبا لِنمهُمْ َْجْرَهُمْ وَ كَثيرٌ لِنمهُمْ فاسِقُبن» ( :73حدید) اسگفاده شده ،بواهت اسوت از
دینی که خطاط کلیاش ها از دین تأسیسی گرفگه و جز یات
زای

ها از همان کلیوات

میکند .منشأ این دین پس از آنی است که اهف با مل و تعبود بوه دیون

تأسیسی و گرای

به حق سبحان ،ملکاتی از سای خداوند به قلب

الهام شده و

او از آن ملکات و تعالیم بورای هسویدن بوه هضواان الهوی بهوره مویجایود؛ بوه
دیگرسووخن بووه آن اموواه و جز یوواتی کووه سووالکان کووای حووق از هوی تجوواهب
سلاکیشان نفاا خاد ها به آن مکلف میکنند ،دین امضایی گفگه میشاد که به

طاه کامل برآمده از کلیات دینی و همسا با آن است .از آنجا که هودف و غایوت
صاحبان دین امضایی با هدف انبیای الهی که همان صاحبان دین تأسیسوی باشوند
یکی است ،این دین ماهد تأیید و امضای الهی نیوز واقوع شوده اسوت .تکمیول و
پروهش نفاا مسگعده از جهت لمی و ملی همان هدف مشوگرکی اسوت کوه
صاحبان دو دین تأسیسی و امضایی به دنبال تحقق

پا از سر نمیشناسند.

ابن ربی ده تبیین همه گیر نبادن دین امضایی ،سخگی و صعابت مول بوه ایون
دین ها تنها دلیل همگانینبادن آن میداند که چان همه ها تاان مل به دسوگاههای
دین امضایی نیست ،خداونود نیوز آن ها بور هموه فورا و واجوب نسواخگه اسوت
(ابنعربی .)41 /5 :5496 ،او همچنین هیشه دین امضایی ها پس از آنی میداند کوه
سالک نفس

ها با بادیت و بندگی خدا نواهانی و خواد ها بوه امواهی مکلوف

میسازد تا از ههگذهش بگااند نعمتهای الهی ها قدهشناسی کند؛ لذا قرآن کوریم

از این مسئله به ههبانیگی یاد میکند که مؤمنان آن ها ابگداع و اخگراع کردهاند؛ زیرا
اگرچه مل به دین امضایی بر آنها فرا نشده ،آنها تنها به هدف هضواان الهوی
طلب

میکنند« :رَهْعاُِيََّ ابْ َدَعُبها لا كَ َعْناها عَلَيْهِمْ إِالَّ ابْ ِغاءَ رِضمبانِ اللَّهِ».
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به ا گقاد ابن ربی هرچند قرآن کریم ده آیه یادشده بور فسوق اکثور صواحبان
ههبانیت تأکید داهد ،ده همان آیه ،مؤمنان این دسگه یعنی هاهبان ها مسگحق اجر و
پاداش میداند« :فَآََيْنَا الَّنينَ آلَنُبا لِنمهُمْ َْجْرَهُمْ» (ر.ک :همو ،بیتا 177 /7 :و .)733 /7
او ده ادامه آیه ،مصداب فاسقان ها کسانی میداند که ده برابر شریعت الهی خاضع
و منقاد نمیشاند و خداوند نیز نسبت به آنها انقیاد و انعطوافی نشوان نمویدهود:
«]الفاسقبن[ خارجبن عن االُقياد إِليها و القيام بحقها و لنم لم ينمقَد إِليها لم ينقد اليه»
(همان).
قیصری شاهح بزهگ ابن ربی نیز ده تاضوی موراد از فاسوقان ،آنهوا ها مصوداب
کسانی میداند که نه به این دسگاههای جز ی سالکان حقانی مل کردهاند و نوه بوه
آن احکامی که انبیای الهی ده دین تأسیسی بودان تأکیود داشوگهانود (قیصنری:5731 ،

 .)663-663ابن ربی ده مرضیبادن دین امضایی از سای خداوند به فوراز «وَ جَعَلمنوا
في قُلُبُِ الَّنينَ اََّعَعُبهُ رَْمفََ وَ رَةََُْ وَ رَهْعاُِيََّ ابْ َدَعُبها» تمسک می جاید که بور پایوه
آن ،خداوند خاد ده قلابشان بذه هافوت و هحموت و ههبانیوت ها کاشوگه و نهواده
به ویژه اینکه قصد و نیگشان نیز جز ابگغای هضاان الهی نبواده اسوت؛ هرچنود
است؛ 
سلاکشان دقیقا با سلا انبیا منطبق نمیباشد« :يطلعبن بنلك رضبان اللَّه -على غير
الطريقَ النعبيَ الُعروفَ بال عريف اإللهي» (ر.ک :ابنعربی ،بیتا 177 /7 :و .)733 /7
قیصری ده شرح دم مطابقت دین امضایی با طریق انبیا ،به طاه مشخص آن
ها به اماهی مازاد بر طریق انبیا تفسیر میکند که پیروان ههبانیت آن ها به شوکلی
اخگیاهی بر خایشگن فرا میکنند؛ اماهی چان تقلیل طعام ،منع از زیاده سوخن
گفگن و نیز اخگالط فراون با مردم ،زلت و کثرت هوزه و دوام ذکر و قلوت منوام
و ...از این قبیل است (قیصری.)635 :5731 ،
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رابطه دین امضایی و طریقت و رهبانیت

ده رفان اسالمی دین امضوایی ها مویتواان بخو

دوم از سوهگانوه شوریعت و

طریقت و حقیقت ،یعنی طریقت دانست که بوه هموراه شوریعت ،زمینوه ها بورای
وصال به حقیقت فراهم میآوهد .بر اساا هسگیشناسوی رفوانی ،مراتوب کلوی
سیر و سلا ها میتاان به سهگانوه شوریعت و طریقوت و حقیقوت تفصویل داد.
تهیجی ده شرح خاد بر گلشن هاز ،ضمن تطبیوق طریقوت بور رفوان ملوی و
حقیقت بر رفان نظری ،شریعت ها دسوگاههای واهری دیون ،طریقوت ها سویر
مخگص سالکان و حقیقت ها معاهف برآمده از طریقوت و سولا بواطنی واهف
میداند« :شریعت ...ده اصطالح باهت است از اماه دینی که حضرت زت ( ز
شأنه) جهت بندگان پاکان پیغمبر تعیین فرماده ]است[ ...و طریقت ...ده اصطالح
سیری اسوت مخصواب بوه سوالکان هاه الوه .حقیقوت هواه ذات حوق اسوت
بیحجاب تعیّنات و محا کثرات ماهامه» (الهیجی.)745-742 :5735 ،
اهل معرفت ده اهتباط میان این سه مرتبه که هابطهای طوالی میانشوان حواکم
است ،تصری میکنند که اساسا بودون الگوزام بوه شوریعت ،هسویدن بوه مقاموات
سلاکی و طریقت رفانی ناممکن است .همچنین میتاان میوان ایون سوه مرتبوه
هابطهای اهری -باطنی نیز ده نظر گرفوت کوه بوه ماجوب آن ،حقیقوت ،بواطنِ
طریقت و طریقت ،باطنِ شریعت است (کاشانی .)599 :5732 ،به سخن دیگر موراد
از شریعت ،احکام اهری و اوامر و نااهی شر ی و اخالقی است .طریقت همان
هاه سیر و سلا با هدف تقرب به خداوند همراه بوا تموام دسوگاهها و قاا ودی
است که مل به آنها برای هسیدن به این هدف ضروهت داهد و حقیقت ،معاهفی
است که پس از مل به شریعت و پیمادن مقامات و منازل طریقوت بوه گانوهای
شهادی بر اهف افاضه میشاد (ر.ک :یزدانپناه .)33 :5734 ،سیدحیده آملی بزهگ
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اهف جهان تشیع ،ده نگاهی کلی ،مجما ه تعالیم اسالمی یا همان شرع نبای ها
شامل سه مرتبه شریعت و طریقت و حقیقت مویدانود کوه هوی هوم هفگوه و بوه
صاهتی تشکیکی از حقیقگی واحد گزاهش میکنند .وی شریعت ها دیون نوازل و
طریقت ها دین مگاسط و حقیقت ها دین نهایی نام مینهد« :فالشريعَ اسم للبضو
االلهىّ و الشرع النعبىّ ،لن ةيث العدايَ و الطريقَ اسم له ،لن ةيث البسط و الحقيقَ
اسم له ،لن ةيث النهايَ» (آملی.)712 :5763 ،
برخی جهله صافیه با تشکیکی آشکاه نسبت به اهتباط طالی سهگانه حقیقوت
و طریقت و شریعت ،این هابطه ها انکاه کرده ،چنین بواوه داهنود کوه بوا هسویدن
اهف به آسگان حقیقت ،دیگر نیازی به شریعت نداشگه و با این دگرگانی حالی،
تکلیف از او ساقط میگردد .اما ده پاسخ به این اد ای واهی ،باید دقت داشت که
شریعت و بادات شر ی همچان نردبانی نیسگند کوه بوا صوعاد از پلوههوای

و

هسیدن به سطاح الی ،انسان ها از مراتب پایین بینیاز گرداند؛ بلکه شوریعت ها
باید نظیر لت محدثه و مبقیهای دانست که هم ده ابگدا و هوم ده اداموه و پایوان
وصال به غایت ،وجادش ضروهی است .به تعبیر سیدحیده آملی احکام شور ی
به سان قشریاند که هموااهه از آن بورای محافظوت از مغوز طریقوت و حقیقوت
اسگفاده میشاد و آن که طریقت سلاکیاش با شریعت پاسداهی نشاد ،هفگههفگوه
به فساد گراییده ،طریقگ

با هاا و هاا آلاده میگردد .چه اینکه چنین سوالکی

اگر بدون طریقت به حقیقت برسد ،حقیقوگ

نیوز بوه کفور و الحواد ده خااهود

آمیخت (همان.)717 :
چنانچه تاهم شاد که برابر با برخی نصواب دینوی ،ده اسوالم از هور گانوه
ههبانیت و گاشهگیری نهی شده است« ،عن رسبلاللَّهَُْ :ه َُهى عن ال َّرَهُّب و قَوال
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ال رَهْعاُيَّ في اإلس م (نوری ،)511 /59 :5763 ،پاسخ آن است که مراد از ههبانیوت
مذمام ،گاشهگیری از دنیا (یا همان زهد) نباده و همچنانکه از هوح دین و سایر
نصاب دینی هوشن میشاد ،گاشهگیری از جامعوه و دسوتشسوگن از و وایف
اجگما ی آن ههبانیگی است که ده اسالم نکاه

شده است .اساسا تفکیک میوان

گاشهگیری از دنیا و گاشهگیری از و ایف اجگما ی کلید فهم این مسوئله اسوت
(در این باره ر.ک :جوادی آملی.)733-742 /3 :5733 ،
حاصل آنکه دین امضایی ،همان طریقگی است که ده هندسه کلی شرع نبوای،
جز ی از آن و طریقی باطنی برای هسیدن به حقیقت به حساب میآید.
معانی دین تأسیسی

ابن ربی ده تحلیل ماهیت دین تأسیسی و همسا با آیات قرآنی به معانیای اشاهه
داهد که هر کدام نا ر به یکی از اوصاف دین باده و به شکلی طوالی و امگودادی
میتاان از دل هر معنا ،معانی دیگر ها اسگخراج نماد .سه گانه «انقیواد»« ،جوزا» و
« ادت» معانی دقیقی از دین تأسیسیاند که ده هسوگیشناسوی رفوانی ،تحوالی
شگرف ده فهم حقیقت دین ایجاد میکنند .قیصری معانی سهگانه دین ها حاصل
انگقالی میداند که از وضع لغای دین به وضع و معنای شر ی آن صاهت گرفگوه
است« :اعلم ْن "للدين" لغَ لفهبلات يطلق عليها باالش راك و قد اع عر في ُقله إلى
الشرع هنه الُفهبلات الث ث كلّه» (قیصری .)663 :5731 ،ده ادامه به هر یک از این
معانی و لاازم آن خااهیم پرداخت.
 .1انقیاد

جناب محیالدین ده برهسی اولین معنا از دین تأسیسی ،با الهام از شوریفه «ان
الدين عنداهلل االس م» (آل عمران )54 :دین ها همان اسالم یا تسلیم دانسگه و از این
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تسلیم به انقیاد تعبیر میکند .او ده تفاوتی آشکاه میان دین و شرع ،شرع ها فعول
خداوندی و دین ها آن فعلی از بد میداند که همسا بوا شورع ،از هوی انقیواد و
تسلیم صاده شده باشد .دلیل مسئله «این همانی» است کوه ده آیوه ،میوان دیون و
اسالم برقراه شده است « :فالدين ععارة عن اُقيادك و الني لن عند اللَّه َعوالى هوب
الشرع الني اُقدت ُْت إِليه .فالدين االُقياد» (ابنعربی.)49 /5 :5496 ،
وی ده تعبیری دیگر ،شرع ها ناماا الهی میداند که خداونود غیرتمندانوه از
آن حفظ و دفاع میکند« :و النالبس هب الشرع الني شورعه اللَّوه َعوالي» (همنان).
برخی بزهگان ده تاضی این فراز از بیان ابن ربی و پس از تعریوف نواماا بوه
آنچه انسان ده طال زندگی به حفظ و اخگفای

همت میگماهد ،شورع ها نیوز از

ناامیس الهی میداند .دلیل این اد ا از آنجاست که چان مقصد و مقصاد انبیوای
الهی گسگرش تاحید و بندگی خداوند ده الم باده و این مقصاد جز با حفوظ و
اهجگذاهی پنج مقدمه حاصل نمیشاد؛ لذا این پنج مقدموه ده ورف رفوان بوه

ناامیس الهی شهره یافگهاند .به باهتی چان این پنج حقیقت به انسان ده حفظ و
گسگرش کلمه تاحید ده الم مدد میهسانند ،ناماا الهی لقب میگیرند .اولوین
ناماا حیات است؛ چراکه با آن معرفت و بادیت خداوند تحقق مییابد .دومی
قل است؛ چراکه ابزاه این تشخیص و معرفت است .سوام موال اسوت؛ چراکوه
مردم با آن معاش و معادشان ها تأمین میکنند .چهاهم ِرا و آبروست؛ چراکوه
تاالد و تناسل و بسط معروفیت و معبادیت حق با آن شوکل مویگیورد و پونجم
شریعت و شرع است؛ زیرا تا آن نباشد ،هاه هسیدن به تاحیود و بسوط معبادیوت
ناممکن خااهد باد (خمینی.)597 :5952 ،
ابن ربی همچنین تزمه معنای انقیاد ها ده دین ،فا لیت بد نسوبت بوه دیون
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دانسگه و حق ها واضع احکام و دین ها قا م به بد میدانود .برهوان مسوئله ها از
نگاه او میتاان چنین سامان داد که چان -1 :دین انقیاد است -1 .انقیاد فعل بد
است .دهنگیجه دین نیز فعل بد خااهد باد« :فاالُقياد هب عين فعلك ،فالدين لون
فعلك» (ابنعربی.)49 /5 :5496 ،
ممکن است تاهم شاد که اگر دینِ به معنای انقیاد ،قا م به بد است و اوست
که دین ها ایجاد می کند ،پس چگانه ده قرآن کریم دین خالص به خدا نسبت داده
میشاد« ،اال هلل الدين الخالص» (زمر ،)7 :ابن ربی ده پاسخ به ایون تواهم از ایون
اصل رفانی مدد میگیرد که اگر انسان مظهر صفات الهی و نازل منزلوه اوسوت،
فعل

نیز نازل منزله فعل الهی باده و چان دین ،فعل بود اسوت ،مویتواان بوا

نگاهی دقیقتر فعل بد ها فعل خدا نیز دانست (همان) .به دیگرسخن انسان منقاد
با انقیادش نسبت به اوامر و احکام الهی به کمال و سعادت
میشاد .این مظهریت زمینهساز نسبت فعل

هسیده و مظهر الهی

به خدا شده و چان انقیاد نیز فعول

بد است ،به خدا نیز نسبت داده میشاد« :فإذا ْقُت الودين باُقيوادك اوالوره و
ْةكاله ال ي شرعها لك ،ةصل كُالك و صرت لن المعداء و ُْزلوك اللَّوه لنزل وه
ةيث ْضاف الدين الني هب فعلك إلى ُفمه» (قیصری.)632 :5731 ،
تفسیر باطنی انقیاد و تقسیم آن به تشریعی و تکوینی

ابن ربی ده تحلیلی میق و ده ذیل معنای اول دین تأسیسی ،با تقسیم انقیواد بوه
تکاینی و تشریعی ،فصل جدیدی ده معنای دینداهی میگشاید که بور اسواا آن
کافر نیز دینداه شمرده میشاد .پی تر تاجه به حقیقوت اسوم ده هسوگیشناسوی
رفانی ضروهی به نظر میهسد .ده رف رفان ،اسم الهی همان ذات خداوندی
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است اگر با صفگی ماهد مالحظه قراه گرفگه باشد« :النات ل صفَ لعينَ و اع عوار
َجل لن َجلياَها َمُى باالسم» (همان .)99 :باید نظر داشت که تکثور اسومایی ده
تعیّن ثانی صاهت گرفگه و ده این مقام است که اسمای الهی پس از اندماجشوان
ده مقام احدیت ،از هم تمایز مییابند .اهباب معرفت ده یک تقسیم کلی ،اسومای
الهی ها به دو قسم کلی و جز ی تفصیل میدهند که بر اساا آن ،اسومای جز وی
تحت هبابیت اسمای کلی قراه میگیرند .ایشوان معگقدنود هور ماجوادی ،مظهور
اسمی از اسمای الهی باده و چان مخلاقات الهوی نامگنواهیانود تجورم اسومای
جز ی نیز بدون تناهی خااهند باد؛ همچنین ده ماهد اسمای کلی و تعداد آنها ده
رفان نظری ،تقسیمات گاناگانی مطرح شده که مشهاهترینشان تقسیم هفتگانه
اسمای حیات و قدهت و اهاده و لم و سمع و بصور و کوالم اسوت .ایون هفوت
اگرچه نسبت به اسمای جز ی دیگر اصلاند ،بین خادشان نیز تقدم و تأخری داهنود
(جامی /92 :5732 ،قیصنری /91-99 :5731 ،فنناری ، 763 :5739 ،جنندی.)15 :5735 ،
همچنین ده تقسیمی دیگر میتاان چهاه اسم اول و آخور و بواطن و واهر ها از
اسمای اصلی و کلی الهی دانست (قیصری /91 :5731 ،آشتیانی .)717 :5732 ،هرچوه
باشد همه این اسمای هفتگانه یا چهاهگانه ،تحت هبابیت اسم کلویتوری قوراه
میگیرند که تجلی آن به شماه میهوند .این اسوم کوه اسوم جوامع اش باشود ،بوه
گانه ای ست که تا گوایی هموه اسوما هنوب و بوای آن ها بوه خواد گرفگوهانود

(جندی .)16 :5735 ،دهواقع این اسم جامع است که تفصیل یافگه و به شوکل تموام
الم ده آمده است .همچنین اهل معرفت ده چگانگی تحقق اسمای جز ی ،آن ها
محصال تناک و ترکیب اسمای کلی میدانند که به صاهت تصا دی تا بیشوماه
اسم جز ی ادامه مییابند« :ي بلد ايضا لن اج ُاع ااسُاء بعضها لو بعو

 ،سوباء
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كاُت ل قابلَ ْو غير ل قابلَْ ،سُاء غير ل ناهيَ و لكل لنها لظهر في البجبد العلُي و
العيني» (قیصری .)96 :5731 ،ده فرایند نکاح اسمایی ،هرچند سیر از کلی به جز ی
است و با این تناک  ،اسمها محدودتر و جز یتر میشواند ،اموا از دیگرسوا ایون
سیر تا بینهایت ادامه خااهد داشت و دایره اسمای جز ی گسگردهتر خااهد شود.
شایان نظر است که ا یان ثابگه صاه و مظاهر اسمای الهیاند؛ بدین معنوا کوه هور
اسمی برای خاد مظهری خاب داهد و ده شکل مظهری پیدا میشاد .این مظهور
همان ین ثابت یا ماهیت خاب مرباط به آن اسم است (یزدانپنناه.)967 :5734 ،
ا یان ثابگه ها سر قده هم میخاانند .مراد از قَدَه همان نقشه کلی است که ده این
الم با نظرداشگن تمامی اسباب و شرایطی چان زمان و مکان و لت و آثواه و...
برای چیزی یا کسی هخ می دهد .سر این قده و هندسه و اندازه ،همانا ا یان ثابگه
و اقگضا ات آن است؛ زیرا آنچه ده این الم هخ میدهد ،بنا بر اقگضوا اتی اسوت
که ده ا یان ثابگه به طاه ازلی ثابت باده است .بنابراین قده ،اماهی است کوه بور
اشیای خاهجی بنا بر اقگضای ین ثابگشان میگذهد؛ از هموین هو اگور کسوی بوه
مرحله شهاد ا یان ثابت برسد ،بر همه آنچه بر اشیا میگذهد و خااهد گذاشوت،
واقف میشاد (ر.ک :قیصری.)351 :5731 ،
با تأکید بر این مقدمه ،ده نگاه ابن ربی ،انقیاد تشوریعی و بوه دنبوال

منقواد

تشریعی آن کسی است که مطیع اوامر الهی ده دین تأسیسی بواده و دسوگاههای
شریعت ها سرمه دیدگان خواد قوراه داده باشود و انقیواد تکواینی آن اسوت کوه
ماجادی از هوی تکاین

و به اقگضای اسم حاکم بور خواد مول کورده باشود؛

بنابراین با لحاظ معنای باطنی انقیاد میتاان چنین نگیجه گرفت کوه هوم مخالفوان
شریعت و کفاه ،دینداه و منقاد به شماه میهوند و هم خداونود نسوبت بوه آنوان
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انقیاد داهد .تاضی بیشگر اینکه انسان مکلف از دو حال بیرون نیسوت :یوا مطیوع
اوامر و نااهی تشریعی الهی اسوت یوا مخوالف آن .چنانچوه مطیوع باشود کوه ده
انقیادش و به دنبال آن ده دینداهی

تردیدی نیست؛ اموا آن کوه بوه مخالفوت بوا

شریعت جساهت میوهزد ،او نیز دهواقع با این معصویت ،مطوابق اقگضوای وین
ثابت خاد مل کرده است که گاه فا و غفران الهی و گاه صفت قهر و انگقام او
ها میطلبدْ « :لا الُخالف فإُِه يطلب بخ فه الحاكِمِ عليه لن اللَّه َعالى ْةود ْلورين
إِلا ال جاوز و العفب و إِلا ااخن علي ذلك» (ابنعربی .)46 /5 :5496 ،با طلب

نسبت

به فا و تجاوز ،اسم فا و غفاه خداوندی به هاه میهسد و با تقاضای ین
نسبت به انگقام و قهر الهی ،اسم منگقم و قهاه او اهر میگردد که بر پایه هور دو
تقدیر (یعنی چه تقاضای فا و چه تقاضای انگقام) این تقاضا خاد انقیادی باطنی
است؛ هرچند ده حین مخالفت اهریاش با احکوام الهوی بواده باشود« :و علوى
ال قديرين ،يكبن الُخالف لنق ادا لربه الحاكم عليه لن العفب و الغفبر و الُن قم و القهار
لن ةيث العاطن» (قیصری.)637 :5731 ،
ده قرآن کریم نیز برابر با برخی آیات ،پیروان و مگالیوان شویطان بوا اینکوه از
جهت تشریعی ضالاند ،از جهت تکاینی با هدایت شیطان به ذاب سعیر هدایت
میشاد« :كُ ِبَ عليهِ ََُّْه لن َبَلَّاهُ فَأََُّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلَى عَونَاُِ المَّوعِيرِ» (حن )9 :؛
یعنی بر شیطان فرا و واجب شده که هر کس وتیگ
ها گمراه ساخگه و به ذاب آتش

ها بپوذیرد ،قطعوا او وى

مىکشاند .آیه بوه هوشونی مویهسواند کوه از

جهت تکاینی بر شیطان فرا شده که پذیرنودگان وتیوگ

ها بوا وجواد آزادی

تشریعیشان به سای ذاب جهنم هدایت نماید.

همچنین قرآن کریم ده تاصیف جهنمیان و سرکشوان ،جوزای آنهوا ها ماافوق
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ا مالشان دانسگه ،از این ماافقت به «جزاءا وفاقا» تعبیر میکند« :لَوا يَونُوقُبنَ فِيهَوا
بَرمدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا ةَُِيًُا وَغَمَّواقا جَوزَاءً وِفَاقوا» (نبن  .)76-79 :ده تفسویر بواطنی و
رفانی این آیه ،جزای وفاب ،مطابق ذات گنهکاهان دانسگه شده ،ثااب و مجازات
ابدی او با قضای ازلیاش همسا به شماه میهود« :این است معناى قوال خوداى
( ز و جلّ) "جَزاءا وِفاقا" جزاء فى اتبد یاافوق القضواء فوى اتزل و نیوز گفوت:
"كَُا بَدََْكُمْ ََعُبدُونَ" همان جا برمگان که [به] آغاز آوهدم؛ یعنى اول توأثیر محبوت
ازلى باد به آخر باز ثااب ابدى برم و اول تأثیر داوت ازلى باد به آخر به ذاب
[ابدى] برم( »...مستملی.)935 /7 :5767 ،
ده هر صاهت چان انقیاد باطنی به حسب ماافقت مکلف با اسم حاکم بور او و
ین ثابگ

اتفاب افگاده ،معنای دین نیز ده او محقق شوده اسوت؛ از سوای دیگور از

آنجا که خداوند به اقگضای ین ثابت مکلفان لبیک گفگه و آنچه ین

سؤال نمواده

ها طا میکند ،او نیز منقاد به شماه میهود« :فصح اُقياد الحق إلى ععده افعاله و لا
يق ضيه ةاله بإعطاء لا يطلب لنه بحمب عينه الثابت» (قیصری.)637 :5731 ،
تزم به ذکر است که انقیاد خداوند نسبت به بد ده واقع به حکاموت اسومی
از اسمای الهی بر دیگر اسمای

بازگشت میکند و چنین نیست که بد از خواد

شأن و جایگاهی ده این تأثیربخشی داشگه باشد؛ به باهتی اگر ین ثابت بد هم
اقگضا اتی داهد ،این خاد ناشی از هاه اسمی از اسمای الهی ده مظهر ین ثابت
اوست نه اینکه ین ثابت ،خاد شأنی جدای از حضرت حق و اسومای او داشوگه
باشد .همان طاه که گذشت ،ین ثابت مظهر اسمای الهی است .به سخن دقیقتر
این اسمی از اسمای الهی است که نسبت به اسمی دیگر انقیاد داهد.
 .2جزا

ابن ربی ده ادامه تحلیل خاد از سرشت دین ،از لاازم معنوای اول آن ،یعنوی
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انقیاد مدد گرفگه ،دین ها نا ی جزا بر میشماهد (ابنعربی ،بیتا 157 /5 :و .)765 /9
وی معگقد است چان حضرت حق نسبت به اقگضا ات ذاتی بود منقواد اسوت و
سؤال ین ثابت او ها بیپاسخ نمیگذاهد و ده مقابل ،بد نیوز اقگضوا ات هموین
ین ثابت ها به هاه میهساند .پس تا گایی هر کدام فعلی مقابل فعول دیگوری
انجام داده و داد و سگد و معاوضه ای میان طرفین صاهت بسگه است .این معاوضة
دو انقیاد ده برابر هم ،همانی است که ابن ربی از آن به جزا یاد میکند؛ چراکه ده
هر جزایی اهتباط مگقابلی میان دو امر شکل میگیرد« :لُّا كان الععد لنقادا للحوق و
الحق لنقادا للععد ،كان لكل لنهُا فعل يقابل فعل اآلخر ...فحصل في الدين الني هب
االُقياد عين الُجازاة ،فكان الدين جوزاء» (قیصنری .)637 :5731 ،او همچنوین ایون
معاوضه ها به دو بخ

ما یسرّ و ما تیسرّ تقسیم میکند .مایسرّ جزایی است کوه

بد ها مسروه و ما تیسرّ آنی است که او ها مغموام مویسوازد« :فُون هنوا كوان
"الدين" جزءاْ ،ي لعاوضَ بُا يَمرُّ ْو بُا ال يمرّ» (ابنعربی.)46 /5 :5496 ،
قیصری ده تفسیر معاوضه خشونادکننده و ناخشونادکننده معگقود اسوت اگور
بدی ده اهر با انجام تکالیف ماافق باشد و ده باطن هضواان الهوی ها بطلبود،
معاوضه ما یسرّ هخ داده که جزای

همان ا طای باغ و بهشوت و ثوااب و فوا

است و حگی اگر ده اهر معصیگی کرده باشد و ده وین حوال مشومال فوا و
تجاوز الهی شد ،باز هم این معاوضه ما یسرّ خااهد باد؛ اما چنانچه بد معصیگی
کرده باشد و مشمال فا الهی قراه نگیورد ،معاوضوه موا تیسورّ اتفواب مویافگود
(قیصری.)637 :5731 ،
تفسیر باطنی جزابودن دین

ابن ربی برابر با هسگیشناسی رفانی خاد ،ده تفسیری بواطنیتور و دقیوقتور از
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حقیقت جزا ،آن ها به زبان سر قده باز میگاید .وی که ده این تفسیر از خاصیت
مرآتیت مگقابل خداوند و خلق

بهره میبرد ،معگقد است گاه اشویا ،آینوه وجواد

حقاند و کماتت الهی ها به هاه میهسانند و گاه نیز خدای سبحان آینوه ا یوان

است و ا یان ده آینه او دیده میشاند .آنجا که اشیا مرآت حقند ،همان است که
قرآن کریم از آن به آیات انفسی و آفاقی و به ناان مرایای هاه حق یاد میکند:
«سَنُرِيهِمْ آيَاَِنَا فِي المآفَاقِ وَفِي َُْمفُمِهِمْ ةَ َّى يَ َعَيَّنَ لَهُمْ ََُّْهُ المحَوقُّ» (فصنل )17 :؛ اموا
آنجا که حق مرآت اشیا باشد ،گرچوه از آن ده حکموت بوا برهوان صودیقین توا
حدودی پرده برداشگه شده ،به شکل دقیقتور ده رفوان و بوا تجلوی ذاتوی از آن
سخن به میان میهود .تاجه به این نکگه نیز ضروهی است که این دو حالوت نوه
وصف خاهج که وصفی برای شهاد سالک است و او ده شهادش گاه آیه «فاینما
تالاا فثم وجه اش» (بقره )551 :ها شهاد میکند و گاه شریفه «اش ناه السوماات و
اتها» (نور.)71 :
ده آن فرضی که خداوند مرآت اشیا باشود و سوالک کثورات ها ده آینوه حوق
ببیند ،گاهی چنان است که حق ها با اسم لیم شهاد میکند ،گاه قدیر ،گواه هازب
و خالق و باسط و گاه هم به صفت دیّان .چنانچه خداوند با صفت دیان آینه خلق
باشد ،سالک ده مییابد هر جزایی که نصیب و سهم اشیا میشاد (ا م از جنت و
ثااب و قاب) ،از خاد اشیا باده که به اشیا باز میگردد .ده چنین فرضی ،چیزی
از آینه به صاحب صاهت نمیهسد ،بلکه آینه بیآنکه چیزی به صاحب صواهت
افزوده باشد ،تنها احااتت صاحب صاهت ها بوه او نشوان مویدهود« :فإُِوه ااي
الجزاء) َجلٍ في لرآة وجبد الحق ،ف يعبد على الُُكنات لن الحوق إِال لوا َعطيوه
ذواَهم في ْةبالها ...فُا ْعطاه الخير سباه و ال ْعطاه ضد الخير غيره ،بل هوب لونعم
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ذاَه و لعنبها» (ابنعربی.)46 /5 :5496 ،
بر همین پایه است که ابن ربی حمد و ذم فرد ها تنهوا تیوق خایشوگن خواد
میداند؛ چراکه او خادش با ث و مسبب همه این حمدها و مذمتها باده است:
«ف ينلَّنَّ إِال ُفمه و ال يحُدنَّ إِال ُفمه» (همان) .البگه نباید از ذهن دوه داشت کوه
این بیان ،حاکی از مرتبه مگاسط حال سالک باده و سالکی ها شرح میدهد که هناز
به مقام تاحید دست نیافگه است .اما اهف واصل به مقام تاحید ،همانی اسوت کوه
الم ها یکپاهچه هاه حق دیده و میان حامد و محماد تفاوتی قایل نمویشواد« :و
الطريق ااخرى ْن ينظر العارف فيرى إن وجبد الُُكنات الُمو فاد إُُوا هوب عوين
ظهبر الحق فيها فهب ل علق الثناء ال ااكبان  ...فيرى إن الحالد عين الُحُبد ال غيره
فهب الحالد الُحُبد و ينفي الحُد عن الكبن لن كبُه ةالدا» (همو ،بیتا.)977 /5 :
ابن ربی همچنین ده تفسیری میقتر از جزا و به زبان سر سر قوده ،از حوال
اهفی سخن میگاید که با سلاک

به مقام احدیت دست یافگه و بوه دنبوال آن،

دیگر محلی برای اجرای جزا نمی بیند تا جزا نسبت به آن معنا پیدا کند .ده همین
مقام است که ا یان بایی از وجاد نبرده و ده حضرت لمیه تمایزی میان صفات
الهی مالحظه نمیشاد و دیگر سخن از جوزا و مجوزی پوذیرفگنی نخااهود بواد:
« ااعيان الُُكنَ باقيَ على ْصلها لون العودم غيور خارجوَ لون الحضورة العلُيوَ»
(قیصری.)639 :5731 ،
 .3عادت

ابن ربی ده آخرین معنا از معانی طالی دین تأسیسوی معگقود اسوت ده دیون
معنای سامی اشراب شده که به ماجب آن دین ،نا ی ادت بوه شوماه مویهود
(ابنعربی ،بیتا .)537 /7 :این معنا که از لاازم معنای جزا به شماه میهود ،بر دیون
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اطالب شده است؛ چراکه جزا محصال و نگیجه بازگشت فعول انسوان بوه انسوان
است و همین خاد نشان از اد و بازگشگی ده جزا داهد که مجاز حمول معنوای
اد و ادت بر دین میشاد؛ به سخن دیگور چوان ده جوزا ،مول (بوه معنوای
وسیع

ا م از ا گقاد و خلق و کاه) به صاحب

باز میگردد و دامنگیر صاحب

میشاد ،پس صحی است جزا ها همان امر و ملی بدانیم که به صواحب

واد

میکند .اینکه به ادات ده انسان ادت گفگه میشاد نیز از همین جهت است که
با ادت ،هفگاههای انسان تکراه میشاد و دا ما بازگشت میکند .به بیان بهگر دینِ
به معنای جزا ها ادت هم میتاان نامید؛ چراکه جزا همیشه به دنبال مول بود
اد میکند و این اد خاد نگیجه احااتت و اقگضا ات مگعاقبی اسوت کوه وین
ثابت بد طلب نماده است« :سُى ْو شرح الدين بالعادة ،اُه عاد عليه لا يق ضويه
و يطلعه ةاله :فالدين العادة» (همو )46 /5 :5496 ،؛ جزاء تعاقب حالی پس از حوال
اول است که این تعاقب ناشی از اقگضا ات ذاتی حال اول باشد.
چنانچه اشکال شاد که چگانه ممکن است جزا ،اد باشد ،ده حالی که واد
و ادتِ بعینه امری قال محال باده و به دنبال  ،ادتبادن جوزا نیوز نواممکن
خااهد بادپ بهویژه اینکه با مساوقت وحدت با وجاد ،تکراه وجاد که ثانیشدن
آن ها تزم داهد ،امری نشدنی به شماه میهود .به سخنی دیگور « وادت اقگضوای
تکراه ده وجاد ها داهد» و «تکراه ده وجاد محال است» .ده نگیجه تعاقوب وین
یک حال پس از حال اول (جزا) نیز محال خااهد باد.
ابن ربی ده پاسخ به ایون اشوکال ،گرچوه وادت ها از جهوت قلوی محوال
میشماهد ،از جهگی این اطالب ها با تسامحی جایز میداند .وی ده ین حال کوه

تکراه ده وجاد ها ناممکن میداند ،به لت تشابه حسی میان دو ماجاد ،وادت
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و اد ها به ماجاد دوم نیز نسبت میدهد؛ برای مثال اگر لی از خانهای خواهج
و حسن به همان خانه واهد شده باشد ،اگرچوه حسون شوخص دوموی از انسوان
است ،میتاان چنین گفت که انسان به این خانه بازگشگه است .بوا وجواد اینکوه
لی غیر از حسن است ،تشابه ده ناع انسانیت و لحاظ وحدت جامع میان لوی
و حسن کافی است تا ادت انسان به خانه ها ده این مثال جوایز بودانیم .بنوا بوه
گفگه ابن ربی از هوی تشابه حسی میان لی و حسن ده انسانیت ،تکراه انسانیت
ها جایز میشماهیم؛ اما با دقت قلی ،از آنجا که تشخص وجادی لی با حسون
مگفاوت است ،چنین ادت و ادی ها قال تجایز نمیکنیمُ« :علم ْن زيدا لوي
عين عُرو في الشخصيَ؛ فشخص زيد لي

شخص عُرو ل َحقيق وجبد الشخصيَ

بُا هي شخصيَ في االثنين .فنقبل في الح

عادت لهنا الشعه و ُقوبل فوي الحكوم

الصحيح لم َعد» (همان.)43 :
با این بیان ابن ربی باید چنین نگیجه گرفت:
 .1تکراه ده وجاد قال ممگنع است .1 .تکراه دو ماجاد بوه لحواظ وحودت
جامع میان آنها و تشابه صاهی یا حسی میان آن دو جوایز اسوت 1 .جوزا کوه از
دایره وجاد بیرون نیست ،مشمال همین قا ده باده و تکراهش از جهگی ناممکن
و از جهت دیگر ممکن خااهد باد .4 .امکان حسی تکراه جزا نوه امکوان قلوی
آن ،از آن ساست که باطن و ین ثابتِ یک مل اهری ،چنین اهری ها اقگضا
میکند؛ لذا با چشمپاشی از تفاوت میان اهر و باطن مل ،ده یک تشابه حسی
میتاان اهر ها همان تکراه باطن دانست .دهنگیجه با تجایز تکراه ده جزا ،تکراه
و ادت ده دین نیز به وقاع پیاسگه و این ادت از جهگی بر دین ،قابل حمول و
از جهت دیگر غیر قابل حمل است« :فُا ثَمَّ عادة ببجه و ثَمَّ عادة ببجه ،كُا ْن ثَمَّ
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جزَاءً ببجه و لا ثم جزاء ببجه فإِن الجزاء ْيضا ةالٌ في الُُكن لن ْةبال الُُكن»
(همان).
تقسیم دیگر دین

ابن ربی ده نگاهی دیگر گاه دین ها به مسگقیم و غیر مسوگقیم نیوز تقسویم کورده
است .از منظر او دین مسگقیم همان شریعت ناب نبوای اسوت کوه غوایگ

حوق

سبحان و سعادت هاسگین است .دین غیر مسگقیم نیز اگرچه ده هدف «هسیدن بوه
خداوند» با دین مسگقیم مشگر

است ،نکگه اینجاست که این دین ممزوج با فکر

و قل بشری باده و ده دهیافگ  ،فهم و فکر قلی دخالگی اساسی داهد« :و ربُا
يقام لك فى بع

هنه الُباطن الدين الُم قيم الحكُى النعبى االخ صاصى الخالصى

والدين غير الُم قيم الحكُى الُُزوج الفكرى العقلى و َُيز بينهُا و َرى غايَ كول
طريق لنهُا الحق سعحاُه( »...ابنعربی.)6 :5763 ،
اساسا اهل نظر ،اصحاب کالم و فلسفه ها صاحبان دین غیر مسگقیم مویدانود؛
زیرا تنها ،دینی ها دین میدانند که ماهد تصدیق قل و یا قابل دهیافت با تجاهب
دهونی آنها باشد .ابن ربی ده سنج

میان دیون مسوگقیم و غیور مسوگقیم ،دیون

مسگقیم ها اهجمندتر از غیر مسگقیم می انگاهد؛ چراکه ده هوش فکری هایج میوان
اهل نظر ،دینی مقبال است که با دلیلشان ماافقت داشگه باشد و هر آنچه همافوق
با فکر و فهمشان نباشد ،تجرم ماهد انکاه قراه میگیرد ،بوا اینکوه ممکون اسوت
دلیل آنها ناقص باده و یا تخیل تمامی دلیل ها داشگه باشند ...« :و لعل دليول هونا
الُمكين لم يكُل اركاُه و هب ي خيل اُه كالل» (همان.)3 :
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ابن ربی ده نگاهی کلی به دین حق ،آن ها بوه دو بخو

الهوی و خلقوی تقسویم

میکند .مراد او از دین الهوی آن دسوگاههایی اسوت کوه از سوای خداونود و بوا
وساطت انسانهای برگزیده او فرو فرسگاده میشواد کوه بوه دلیول بودیعبوادن
میتاان آن ها دیون تأسیسوی نیوز نوام داد .همچنوین مورادش از دیون خلقوی آن
دسگاههایی است که خداوند بدان ا گباه بخشیده باشد و به همین جهت میتواان
بر آن دین امضایی اطالب نماد .ده رفان اسالمی دین امضایی ها میتاان دوموی
از سه گانه شریعت و طریقت و حقیقوت یعنوی طریقوت دانسوت کوه بوه هموراه
شریعت ،زمینه ها برای وصال به حقیقت فراهم میآوهد .سهگانوه انقیواد ،جوزا و
تأسیسیانود کوه ده هسوگیشناسوی رفوانی ،تحوالی

ادت معانی دقیقی از دین
شگفت ده فهم حقیقت دین ایجاد مویکننود .ابون ربوی تزموه معنوای اول دیون
تأسیسی یعنی انقیاد ها فا لیت بد نسبت به دین دانسگه و حق ها واضع احکام و
دین ها قا م به بد میداند .او ده ادامه تحلیول خواد از سرشوت دیون ،از لواازم
معنای اول آن یعنی انقیاد مدد گرفگه و دین ها نا ی جزا بر میشماهد .به بواوه او
چان حضرت حق نسبت به اقگضا ات ذاتی بد منقاد است و سؤال ین ثابت او
ها بیپاسخ نمیگذاهد و ده مقابل ،بد نیز اقگضا ات همین ین ثابت ها به هواه
میهساند ،پس تا گایی هر کدام فعلی مقابل فعل دیگری انجام داده و داد و سگد

و معاوضهای میان طرفین صاهت بسگه است .ادت سامین معنایی است کوه ده
دین اشراب شده است؛ چراکه جزای محصال و نگیجه بازگشت فعول انسوان بوه
انسان است و همین خاد نشان از اد و بازگشگی ده جزا داهد که مجواز حمول
معنای اد و ادت بر دین میشاد .ده پایان به تقسیم دیگری از دین نیز اشواهه
شده که به ماجب آن ،دین به مسگقیم و غیر مسگقیم تفصیل مییابد.

سال سیزدهم ،بهار  ،0011شماره مسلسل 04
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منابع
 قرآن كريم.
 آش ياُي ،سيدج ل ا ،)۰۷۳۱شرح لقدله قيصري بر فصبص الحكمَ ،هران :اليركعير.
 آللي ،سيدةيدر ا ،)۰۷3۳جال االسرار و لنع االُبارَ ،صحيح هنوري كوربن و عثُوان يحيوي،
َهران :اُ شارات َبس.
 ابنعربي ،لحيالدين ا۰211ق)َ ،فمير ابنعربى اَأوي ت ععودالرزاق)َ ،حقيوق سوُير لصوطفى
رباُ ،بيروت :دار اةياء ال راث العربى.
 ابنعربي ،لحيالدين ابيَا) ،الف بةات الُكيَ ا2جلدي) ،بيروت :دار صادر.
 ابنعربي ،لحيالدين ا۰423م) ،فصبص الحكم ،قاهره :دار اةياء الك ب العربيَ.
 ابنعربي ،لحيالدين ا۰۷3۳ق) ،رسالَ الفناء في الُشاهدة ،لجُبعَ رسائل ابنعربي ،بيروت :دار
اةياء ال راث العربى.
 جالي ،ععدالرةُن اُ ،)۰۷۳۱قد النصبص في شرح ُقش االفصبص ،لقدله ويليام چي يكَ ،هران:
وزارت فرهنگ و آلبزش عالي ،لؤسمه لطالعات و َحقيقات فرهنگي.
 جندي ،لؤيدالدين ا ،)۰۷3۰شرح فصبص الحكمَ ،صحيح سيدج ل آش ياُي ،قم :ببس ان ك اُ،
 جبادي آللي ،ععداهلل ا ،)۰۷۳۳سيره پيالعران در قرآن ،قم :اسراء.
 خُيني ،روحاهلل ا۰2۰۱ق)َ ،عليقات على شرح «فصبص الحكم» و «لصعاح ااُو »َ ،صوحيح
ةمن رةيُيان ،قم :پاسدار اس م.
 دوراُت ،ويل اَ ،)۰۷۳۱اريخ َُودن ،جَ ،۰رجُوه اةُود آرام و ديگورانَ ،هوران :اُ شوارات و
آلبزش اُق ُ اس لي.
 فناري ،لحُد بن ةُزه ا ،)۰۷۳2لصعاح االُ َ ،صحيح لحُد خباجبيَ ،هران ،اُ شارات لبلي.
 قبُبي ،صدرالدين ا ،)۰۷3۰اعجاز العيان فى َفمير امالقرآنَ ،صحيح سويدج ل آشو ياُي ،قوم:
اُ شارات دف ر َعليغات اس لى.
 قبُبي ،صدرالدين ابيَا) ،الفكبك ،بيجا.
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 قيصري ،داوود ا ،)۰۷۳1شرح فصبص الحكمَ ،صحيح سيدج ل الدين آش ياُيَ ،هران ،شوركت
اُ شارات علُي و فرهنگي.
 كاشاُي ،ععدالرزاق ا ،)۰۷۳۱اصط ةات الصوبفيهَ ،حقيوق لحُود كُوال ابوراهيم جعفور ،قوم:
اُ شارات بيدار ،چ.1
 الهيجي ،لحُد ا ،)۰۷۳۰لفاَيح االعجاز في شرح گلشون راز ،لقدلوه كيوبان سوُيعيَ ،هوران:
اُ شارات سعدي.
 لم ُلى بخارى ،اسُاعيل ا ،)۰۷3۷شرح ال عرف لُنهب ال صبفَ ،صحيح لحُد روشنَ ،هران:
اُ شارات اساطير.
ُ بري ،ةمين بون لحُودَقي ا ،)۰۷33لمو درك البسوائل و لمو نعط الُموائل ،قوم :لؤسموه
آل العيت

الةياء ال راث.

 يزدان پناه ،سيديداهلل ا ،)۰۷34لعاُي و اصوبل عرفوان ُظوريُ ،گوارش سويدعطاء اُزلوي ،قوم:
اُ شارات لؤسمه آلبزشي و پژوهشي الام خُيني اره) ،چ.1
 يبسفيان ،ةمن ا ،)۰۷34ك م جديودَ ،هوران :سوازلان لطالعوه و َودوين ك وب علوبم اُمواُي
داُشگاهها اسُت) -قم :لؤسمه آلبزشي و پژوهشي الام خُينياره).
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