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Mystical veil is regarded as one of the significant subjects in first and second mystical traditions.
Ibn Arabi, the seventh-century mystic, attempts to assert existence of mystical veil through
verses and Hadiths. He sees the existence of universe as a result of Names and manifestation of
features of God. God's Names and features turn as a veil between God and the servant. These
veils cause a void in knowing and comprehending God, they are also impossible to be eliminated
in terms of knowing the existence view. Because this reveals the unity nature of God and as a
result, it leads to the destruction of possibilities. Meanwhile, in terms of the Path, passing the
stations and states, wayfarer can unveil these covers and achieve God's intimacy. Veil
elimination leads a wayfarer to unveil and gain knowledge of hidden affairs and inspirations of
the heart which cause his knowledge of God. Therefore, veils related to knowing knowledge
eliminated through the Path, and veils based on knowing the existence through the knowledge.
Thus, veil in first mystic tradition is regarded as an imperfection and the wayfarer should
consider its elimination. However, in the second mystic tradition, veil is a reality which has
effects on the existence of the world order and it is considered as the perfect plenitude.
Eliminating veil has no sense in this regard and it is just traverse in veils and passing from one
veil to the other one. According to the importance of Ibn Arabi's categorization in different veils
and their eliminations, there is a need to have a descriptive-analysis investigation on mystic veil
and decipher the apparent disparities in his thought system.
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تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابنعربی


عظیم حمزئیان -قدرت ا ...خیاطیان -سمیه خادمی
چکیده

حجاب عرفانی ،یکی از موضوعهای مهم در سنت عرفانی اول و دوم است .ابنعربی ،عارف قرن هفتمم ،بتا کتاربرد
آیات و احادیث ،وجود حجاب عرفانی را ثابت کرد .او عالم هسمی را نمیجة تجلی اسماء و صفات خداوند میداند و
از سوی دیگر همین اسماء و صفات خدا ،خود حجابی بین بنده و پروردگار است؛ این حجابها سبب می شتود تتا
انسان خداوند را نشناسد .ازنظر هسمی شناسی ،این حجابها زدوده نمیشوند؛ زیرا احدیتِ ذات خداونتد را آشتکار
می کنند و این زدودن به نابودی ممکنات میانجامد؛ اما از دیدگاه سیر و سلوکی ،سالک این حجابها را بتا پیمتودن
مقامات و احوال میتواند کنار زند و به قرب الهی دست یابد .رفع حجاب ،به کشف و آگاهی سالک از امور غیبی و
واردات قلبی می انجامد و سبب شناخت او از خداوند می شود .پس می توان گفت ،حجابهای معرفتتشتناخمی بتا
سلوک و حجابهای هسمیشناخمی با معرفت زدوده میشوند .درنمیجه حجاب در سنت عرفانی اول یک کاستمی و
نقص است و سالک باید به زدودن آن توجه کند؛ اما در سنت عرفانی دوم ،حجاب یک واقعیمی است که در چینش
نظام هسمی تأثیر میگذارد و درواقع کمال است؛ رفع حجاب در اینجا معنی ندارد و فقط رفتوآمد در حجاب و گذر
از حجابی به حجابی دیگر منظور است .ابن عربی برای انواع حجاب و زدودن آنها دسمهبنتدی ای ارائته متی کنتد کته
درخور تفکر است؛ به همین سبب الزم است حجاب عرفانی در سیسمم فکری او به روش توصیفی ت تحلیلی ،بررسی
و از ناسازگاریهای ظاهری آن در نظام فکریاش گرهگشایی شود.
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1ـ مقدمه
در حوزة تاریخ و مبانی تصوف و عرفان اسالمی ،یک تقسیمبندی برپایة ستنت عرفتانی اول و دوم
شکل گرفمه است؛ معموالً سنت اول عرفانی ،از قرن اول تا ششم هجری و سنت دوم ،از قرن هفمم
به بعد است؛ البمه مرز زمانی دقیق و مشخصی برای این دو سنت عرفانی وجود ندارد .مقصد عارف
در هر دو سنت عرفانی ،دستیابی به معرفت است .در سنت عرفانی اول مبنای معرفتت دو رکتن
خداوند و انسان است؛ بنابراین معرفت وقمی حاصل می شود که عارف بهدرسمی جایگتاه انستان و
خداوند را بشناسد و شیوة ارتباط این دو را دریابد .در سنت عرفتانی دوم ،معرفتت بتر سته رکتن
خداوند و انسان و هسمی اسموار است .معرفت با شناخت جایگاه این سه رکن و رابطة سهگانة آنها
به دست میآید (میرباقریفرد 39 :4934 ،ت .)37
یکی از نکات مهم دربارة معرفت این است که بنده تا چه اندازه میتواند خداوند را بشناستد و
به او نزدیک شود .پاسخ عارفان باتوجهبه شیوة سلوک شخصی آنان ،تاحدّی ممفاوت است و گاهی
حمی در ظاهر ناسازگار به نظر می رسد؛ اما باتوجهبه اسمعداد و ظرفیت انسانها ،بتا حفت مراتتب،
امکان شناخت و نزدیکی به خداوند تاحدّ بسیاری وجود دارد؛ البمه عارفتان معمقدنتد ذات حتق را
نمی توان شناخت؛ آنان اندیشة اتحاد را برنمی تابند .عارفان در آخرین مراتب و مقامات در سیر الی
اهلل ،از فاصلهای سخن میگویند که از آن به نوعی حجاب میتوان یاد کرد.
یکی از موضوعات مهم در سنت عرفانی اول و دوم ،مسئلة حجاب عرفانی است .محیتی التدین ابتن
عربی ( 762ت  696ق) عارف مشهور قرن هفمم ،ازجمله عارفانی است که دربارة حجاب عرفانی ستخن
گفمه است .او در بیشمر آثار خود ،بهطور پراکنده به بحث حجاب عرفانی توجه میکند.
دربارة حجابهای عرفانی تاکنون پژوهشهایی انجام شده است؛ «حجاب قرآنی و نسبت آن با
حجاب عرفانی» (خیاطیان« ،)4934 :حجتاب عرفتانی در معتارف بهتاءولتد و مثنتوی» (مشترف و
حیدرزاده سردرود« ،)4969 :بررسی حجابهای عرفانی از دیدگاه ابوعبتداهلل نفتری» (حمزئیتان و
اسدی )4937 :از آن جمله است؛ اما تاکنون پژوهش مستمقلی دربتارة حجتاب عرفتانی از دیتدگاه
ابنعربی انجام نشده است.
در این پژوهش باتوجهبه جایگاه و اهمیت بحث حجاب عرفانی در اندیشة ابنعربی ،با تمرکتز
بر افکتار ایتن عتارف بتزر

و بته روش توصتیفی تت تحلیلتی ،حجتاب عرفتانی در سته محتور
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معرفتشناسی ،هسمی شناسی و سیر و سلوکی بررسی و تحلیل می شود .این پژوهش در پی پاستخ
به این پرسش است که آیا حجاب در این سه محور می تواند زدوده شود یا خیر .هم چنتین در ایتن
جسمار از ناسازگاریهایی گرهگشایی شده است که بهظاهر در اندیشة ابنعربی دیده میشود.
2ـ حجاب در عرفان اسالمی
عارفان به حجاب در عرفان اسالمی بسیار توجه کرده اند .آنان باتوجهبه حدیث پیامبر(ص) که فرموده
است« :اِنَّ لِلّه سَبْعینَ ألف حِجابٍ مِن نُورٍ و ظلمةٍ لَو کَشَفَها لَأحْرَقَتْ سُبُحاتِ وَجهِهِ ماأدرَکَهُ بَصَترُهُ
مِن خَلقِه» (مجلسی4121 ،ق ،ج ،)17 :77هرکدام تعریفی بترای حجتاب ارائته داده انتد و بترای آن
انواعی در نظر گرفمهاند.
حجاب ،هرچیزی است که مطلوب را از چشم پنهان کند (جرجانی4926 ،ق .)93 :سیّد شریف
جرجانی ( 312ت  646ق) در تعریف حجاب میگوید« :حجاب عبارت است از نقشپتذیری صتور
وجودی در قلب که مانع قبول تجلی حق میشود» (همان) .ابونصر سراج طوسی (ممتوفی  936ق)
در کماب اللمع فی المصوف ،حجاب را پرده و سدّی میداند که بین طالتب و قاصتد و مطلتوب و
مقصود قرار گفمه است (سراج طوستی4341 ،م .)972 :حتاف ابتونعیم اصتفهانی ( 996ت  192ق)
تصوف را رفع حجاب میداند« :إن المصوّف البتروز متن الحجتاب ،إلت رفتع الحجتاب» (ابتونعیم
اصفهانی ،بیتا .)32 :حجاب درواقع ،پترده و متانعی میتان طالتب و مطلتوب استت و درحقیقتت
هرچیزی است که سالک را از حق بازدارد (بقلت شتیرازی .)732 :4931 ،شتیخ نجتمالتدین رازی
( 739ت  671ق) حجاب را مانعی میداند که دیدة بنده را از دیدن جمال حضرت جلّت ،بازمیدارد
(نجمالدین رازی .)942 :4933 ،فخرالدین عراقی ( 642ت  666ق) نیز حجاب را مانعی میدانتد کته
عاشق را از معشوق بازمیدارد (عراقی .)142 :4969 ،اصطالح عرفانی «ران» نیز به معنتای حجتاب
است .عبدالرزاق کاشانی (مموفی  396ق) در تعریف ایتن اصتطالح متیگویتد« :عبتارت استت از
حجاب  ،حایل ،مانع بین قلب و بین عالم قدس؛ به واسطة اسمیال ،غلبة هیآت و اشکال نفستان بتر
وى و رسوخ و نفوذ ظلمانیت و تیرگ جسمان در او؛ بهطورىکه بهکل از انوار ربوب پوشیده و
محجوب گردد» (کاشانی.)93 :4933 ،
در باور عارفان ،انواع و تعداد حجابها مخملف است و هر عارفی باتوجهبته اندیشته و تجربتة
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برخاسمه از سلوک شخصی خود ،به حجابهایی بین خدا و بنده در سیر التی اهلل اشتاره متی کنتد؛
نظرهای مخملف عارفان دربارة حجاب بهگونهای است که حمی یک عارف نیز در مراحتل مخملتف
زندگی عرفانی خود ،تعداد حجابها را همانند دیگران بیان نکرده است .هجویری (مموفی  167ق)
حجاب بین بنده و خداوند را به دو گروه رینی و غینی تقستیم متیکنتد (هجتویری .)7 :4937 ،در
حجاب رینی ،ذات بنده حجاب حق میشود و چون از نظر صاحب آن ،حق و باطل یکسان است،
هرگز از بین نمیرود .حجاب غینی ،حجابی است که صفت بنده ،حجاب حتق متیشتود؛ صتفات
بشری ماندنی نیسمند ،پس حجاب غینی نیز با تزکیة نفس نتابود متیشتود (العجتم4333 ،م 236 :ت
 .)233بعضی از عارفان از حجابهای مخملفی یاد میکنند که از آن جمله است :هفماد هزار حجاب
نورانی و ظلمانی (اسفراینی 2 :4976 ،ت )9؛ (عراقتی 932 :4969 ،تت  ،)932هجتده هتزار حجتاب
(نجمالدین رازی ،)942 :4933 ،حجاب نفس (محمد بن منتور ،4966 ،ج)263 :2؛ (غزالتی،4966 ،
ج ،)673 :9چهار حجاب دنیا ،نفس ،خلتق و شتیطان (مستمملی بختاری ،)36 :4969 ،دو حجتاب
سالممی و مال (موالنا ،)276 :4966 ،هفت حجاب دوسم مال ،دوسم جاه ،تقلیتد متادر و پتدر و
معصیت ،شهوت بطن ،شهوت فرج و دوسم فرزند (نستفی 416 :4966 ،ت  413و  .)274حجتاب
ازنظر امام محمد غزالی ( 172ت  727ق) دنیا ،مشغولشدن به عالقهها و شهوتها ،خوف میان خدا
و بنده و مشغولشدن به هر چیزی بهجز خداست (غزالی ،4966 ،ج 76 :1و  492و  226و .)923
کشف در عرفان مقابل حجاب قرار میگیرد .داوود قیصری (ممتوفی  374ق) معمقتد استت کته
کشف ازنظر لغت ،برطرفشدن حجاب است؛ برای مثال وقمی گفمه م شود زن چهرهاش را کشف
کرد ،یعن نقابش را برداشت و در اصطالح عارفان ،اطالع و آگاه از معان غیب

(اعیان ثابمته) و

امور حقیق (عقول و مفارقات) است که در پشت حجاب ت ازنظر وجدانیافمن یا شتهود ت وجتود
دارد (قیصری .)37 :4963 ،زدودن حجابها ،عوامتل رفتع آنهتا و دیتدن حقیقتت ،از موضتوعات
دیگری است که با حجاب عرفانی در پیوند است .غزالی معمقد است با زدودن حجاب ،حقیقت در
سالک ممجلی و نمایان می شود و نورهای معارف از باطن دل پدید می آید .او ریاضت و تعلم را از
عوامل رفع حجتاب متی دانتد (غزالتی ،4966 ،ج)64 :4؛ (همتان ،ج .)492 ،49 :1ازنظتر او زدودن
حجاب بهطور کامل با مر

انجام می گیرد؛ اما در بیدارى نیز حق می تواند بتا لطتف خفت کشتف

حجاب کند (همان ،ج.)12 :9
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3ـ حجاب عرفانی از دیدگاه ابنعربی
بحث حجاب عرفانی در نظام فکری ابنعربی ،جایگاه مهم و ویژه ای دارد .او در آثار خود ازجملته
فموحات مکیه ،فصوصالحکم ،رسائل ،کشف المعن عن سر اسماء اهلل الحسن و به ویژه در کمتاب
حجاب هسمی بهطور گسمرده دربارة حجاب سخن میگوید.
در ابمدا به موضوع حجاب عرفانی از دیدگاه ابنعربی بهطتورکلی نگریستمه متیشتود و ستسس
اندیشه او دربارة حجاب عرفانی در سه محور معرفتشناسی و هسمیشناسی و سیر و سلوکی تبیین
میگردد.
ابنعربی در پاسخ اینکه حجاب چیست؟ میگوید« :چیتزی استت کته مطلوبتت را از دیتدهات
میپوشاند» (ابنعربی ،4966 ،ج .)716 :6ازنظر او ،پترده و دامتنهتاى سِتمر و پوشتش و حجتاب
برابرند .او بر این باور است که همان گونه که معان زیر پوشش الفاظ قترار دارنتد ،استماء حقیقت
خارج در زیر پوشش اسماء ظاهرى ن هفمه هسمند و اسم شریف الباطن زیتر پوشتش نتام مبتارک
الظاهر قرار دارد؛ او همة وجود و جهان هسم را پنهانکننده و پنهانشده میداند؛ انستان در غیتب
عالم پنهان است و جهان ،وجود او را زیر پوشش گرفمه و پوشانندة اوستت؛ بنتابراین گناهتان رخ
م نمایند؛ برخالف کس که خدا دربارهاش م فرماید :من سمع و بصر او هسمم؛ بنابر همین اصتل
است که وقم به پیامبر(ص) گفمه شد« :آیا پروردگتارت را دیتدهاى؟» ،فرمتود« :آرى او را مت بیتنم،
نوران است» (همان 72 :4969 ،ت .)79
ابنعربی در رسائل خود از هفماد یا هفماد هزار حجاب نام میبرد و میگوید«« :سبعین مترة» در
حدیث « :انه لیغان عل قلب و ان السمغفر اهلل ف کل یوم سبعین مرة» ،کنایه از هفماد حجاب است
که عبارت از تعداد هفماد هزار حجاب باشد و اگر بیشمر و اگر کممتر ،منقتول همته یکت استت و
تفاوت به تفصیل و اجمال است و این مقام به تفصیل محماج است و وقتت ،گنجتایش آن نتدارد»
(همان .)99 :4937 ،ابنعربی از حجابهای نورانی و ظلمانی نام میبرد و از جانب خداوند دربارة
علت پیدایش آنها میگوید« :آفریدم عوام خالیق را؛ چون طاقت نور و بهاء من نداشمند ،ظلمت را
حجاب کردم میان خود و میان ایشان و آفریدم خواص را و ایشان طاقت نیاوردنتد مجتاورت مترا؛
نورها را حجاب ساخمم میان خود و میان ایشان» (همان .)12 :این عتارف قترن هفتمم ،در جاهتای
بسیاری بنابر حدیث مشهور پیامبر اکرم(ص)« ،اِنَّ لِلّه سَبْعینَ ألف حِجابٍ مِن نُورٍ و ظلمةٍ لَو کَشَتفَها
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لَأحْرَقَتْ سُبُحاتِ وَجهِهِ ماأدرَکَهُ بَصَرُهُ مِن خَلقِه» ،بحث هفماد هتزار حجتاب نتورانی و ظلمتانی را
مطرح میکند (همان .)242 ،433 ،462 ،471 ،32 :همچنین ابنعربی در فصوصالحکم حجابهاى
ظلمان حق تعال را اجسام طبیع و حجابهاى نورى او را ارواح لطیفه می داند که هر دو مظهتر
صفات انتد و پوشتانندة ذات هستمند (همتان ،4932 ،ج)71 :4؛ (ختوارزم  ،4961 ،ج .)31 :4ایتن
حجابها در باور او بسیار لطیف و پنهتان هستمند (ابتنعربتی  ،4963ج 34 :3تت  .)32ابتنعربتی،
همچنین اسماء الهی را حجاب میداند (همان ،4966 ،ج 116 :6ت  )113و از دو حجتاب غفلتت و
شماب صحبت میکند (همان .)933 :او کِبر را حجاب بین بنده و خداوند میداند؛ یعنتی بنتده را از
شناخت کُنه و حقیقت مُرتدی که نفس خودش است محجتوب و پوشتیده متیدارد؛ پتس ستزاوار
است که پروردگارش را بشناسد (همان.)121 :
ابنعربی ظهور حق تعالی را در عقل اول میداند که قلم اعالست و آن نخسمین خلقی است که
خداوند آفریده است؛ از این نظر او اول مظهر است؛ زیرا نخسمین موجودی است که از وی صتادر
شد؛ پس ذات ازلی به اولبودن توصیف نمیشود؛ بلکه «اهلل» به آن توصیف میشتود .پتس «االول»
همان «اهلل» و عقل ،حجاب و پوشش آن است و برای حمالت پیدرپی صفات بر وی ،سسر استت؛
همة اعیان از آن نظر که مظاهرند ،نسبمشان به اولوهیت ،از آن نظر که ظاهر است ،یک نسبت است؛
به همین سبب «اهلل» به اسم «آخر» نامیده شده است (همان .)966 :در اندیشة ابنعربی خداونتد در
صورتها تجلی میکند ،بنابراین صوری که دیدگان بر آنها میافمد و صوری که عقول آنها را ادارک
میکنند و صوری که قوة ممخیله آنها را صورت میبخشد ،همگی حجابهایی هسمند که حق تعالی
از آن سوی آنها دیده میشود و اعمالی که از این صور سر میزند به خداوند نسبت می یابد (همان،
 ،4934ج 297 :49ت .)296
4ـ نقش حجابها از دیدگاه معرفتشناسی
چنانکه گفمه شد ،ابنعربی به حجابهایی میان انسان و خداوند اشاره کرده است و بتر ایتن بتاور
است که این حجابها ،موجب میگردد تا «شخص نزد اشیاء توقف کند و این سبب ضعف ادراک
میشود» (همان)63 :4964 ،؛ درواقع نظر ابنعربی بر این است که حجاب بنده نسبت بته خداونتد
باعث میشود که شخص نمواند نسبت به حق تعالی به معرفت دست یابد و شناخت او بته انتدازة
دیدن همین اشیاء است که خود حجاب شدهاند.
ابنعربی با اسمناد به آیه «نَحْنُ أقرَبُ اِلیهِ مِن حَبْلِ الوَرید» (ق )46 :بیتان متیکنتد کته خداونتد

تحلیل حجاب عرفانی از دیدگاه ابنعربی 27 /
بسیار به انسان نزدیک است؛ اما حجابها مانع دیدن خداوند شدهاند .وجود این حجابهتا ،متانع
انسان از دیدن در این قرب بزر

میشود؛ البمه آدمتی نیتز چیتزی از ایتن حجتابهتا را مشتاهده

نمیکند؛ پس حجابها هم از انسان پوشیدهاند .ابنعربی در ادامه به آیه «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنکُمْ وَ
لَکِن لَّاتُبْصِرُونَ» (واقعه )67 :اسمناد میکند و میگوید« :پروردگارا ما تو را نمیبینیم و حجابهتا و
پردهها را هم نمیبینیم؛ ما پشت پردهایم و تو به ما نسبت رشتمة ستیاهر

را داری و از متا بته متا

نزدیکتری و این قرب سبب نبودن مشاهدة ماست از اینکه (مشاهده) بته تتو تعلتق گیترد؛ انستان
خودش را نمیبیند ،چگونه ما تو را بینیم ،درحالیکه تو از ما به ما نزدیکتری؟ پتس غایتت قترب
حجاب است؛ چنانکه غایت بُعد و دوری هتم حجتاب استت» (همتان ،4963 ،ج .)32 :3درواقتع
دربارة بحث قرب باید به این مسئله توجه داشت که خداوند به همه نزدیک استت و ایتن قترب و
بُعد وابسمه به بنده است و حجابها هم به بُعد مربوط میشود.
ابنعربی بحثی را با عنوان احمجاب ما از حق تعالی و احمجاب حق تعالی از متا و ستلبیبتودن
صفات الهی مطرح میکند .او معمقد است که انسان از خداوند جز به ختدا پوشتیده و در حجتاب
نیست و خدا هم از انسان ،جز با ظهورش پوشیده نیست .خداوند شناخمه نمیشود؛ چون متا او را
از نامش میطلبیم؛ چنانکه فرشمه را از نام و صفمش طلب میکنیم؛ پس حق تعتالی معنتایی استت
غیر ظاهر به آن اسم و به آن صفت؛ بلکه ظهورش برای ما ،ظهوری ذاتی است؛ پس خدا با ما تکلم
میکند و ما هم با او تکلم میکنیم .او ما را گواه میگیرد و ما هتم او را گتواه متیگیتریم؛ او متا را
میشناسد و میداند؛ اما ما او را نمیدانیم؛ این قویترین دلیل بر این است که صفات او سلبی است
نه ثبوتی؛ زیرا اگر صفات ثبوتی بود ،وقمی به ذاتش ظاهر گشت ،خودش را ظاهر میساخت و متا
او را میدیدیم؛ پس ما او را جز به تعریف ختودش نمتیشناستیم؛ بنتابراین متا در معرفتت بته او
تقلیدکنندة او هسمیم؛ پس اگر صفاتش ثبوتی باشد باید عین ذاتش باشد و ما او را بته نفتس آنچته
میبینیم ،بشناسیم ،درصورتیکه کار اینگونه نیست (همان ،4963 ،ج 39 :3ت .)31
علم یکی از چیزهایی است که سبب معرفت به حق تعالی می شود .ابنعربی توقف در علتم را
یک حجاب میداند .او معمقد است که حجاب علم ،یکی از نخسمین حجابهاستت و آن حجتاب
عینالعین است؛ عین حجاب از علم دوم است که به حق تعبیر م شود و حق آن است که معلوم به
آن اشاره دارد که پیش از عین دانسمه م شود؛ بنابراین این علم دوم نیز حجاب از عین است .این سه
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مرحله ،مراتب هسمند که وجود ندارند؛ مگر در آنجاکه معلوم بخش از هسم است (همان:4964 ،
 .)63باتوجهبه سخن ابنعربی ،حجاب علم ،تجلی اول است و حجاب عینالعین ،تجلی دوم است.
ابنعربی از حجابی به نام حجابالعلل نام میبرد .حجاب علتها به این معنی است که هرکس
خداوند را از جانب خود م بیند؛ نه از جانب خداوند و هرکس خدا را از جهت خود ببیند ،خود را
دیده است (همان .)412 :4964 ،حجاب کبر یکی دیگر از حجابهای بین بنده و خداست که مانع
شناخت خداوند میشود .در روایات آمده است که «الکبریاء ردائی» و آن حجاب بین بنتده و بتین
حق تعالی است؛ یعنی بنده را از دانسمن کُنه و حقیقت مرتدی که نفس خودش است ،محجتوب و
پوشیده میدارد؛ پس سزاوار است که پروردگتارش را بشناستد؛ بتا ایتن همته کبتر ،جتز بته غیتر
پوشندهاش نسبت داده نمیشود؛ زیرا آن حالت شگفمی است (همان ،4966 ،ج .)121 :6پس با این
توصیف ،معرفتشناسی خداوند دچار کاسمی میشود؛ زیرا حجاب علتتهتا ستبب متیشتود کته
شخص بهجای خداوند ،خود را ببیند.
5ـ غیرحقیقیبودن حجابها (هستیشناسی حجاب)
ابنعربی برای حجاب ،حقیقمی در نظر نمیگیرد؛ بلکه آن را جزو نبودها و عدمها میداند و معمقتد
است «اگر حجابها حقیق بودند ،باید آنکه از تو پوشیده شد ،تو را نم دید» (همان.)63 :4964 ،
بنابر نظر او اگر حجابها بین خداوند و انسان ،وجود حقیقی داشمند ،باید خداونتد هتم انستان را
نمیدید؛ اما خداوند در هر حالمی انسان را میبیند و این انستان استت کته بته ستبب وجتود ایتن
حجابها توانایی دیدن خداوند را ندارد؛ بنابراین شیخ اکبر ،حجاب را یک امر حقیقی نمتیدانتد و
آن را جزو عدمها و نبودها به شمار میآورد.
ابنعربی از حجاب واحدیت نام میبرد .در تجلی اسماء و صفات خداوند ،اول مقام احدیت و
سسس مقام واحدیت قرار دارد .در مقام احدیت حجاب معنا ندارد؛ زیرا حجاب در وجود منبسط و
تعینات آنها مطرح است؛ بنابراین ابنعربی معمقد است که «حجاب از ختودى ،در مراتتب استمای
چون دو و سه تحقق م یابند ،در اسماى واحد وجود دارند؛ چه اصل و پایه واحد است و اگتر در
خود ضرب شود ،جز خود به دست نم آید .شمارنده به آحتاد مت نگترد؛ پتس همتة واحتدها بتر
وحدانیت اسموارند» (همان 424 :ت .)422
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ابن عربی بیان میکند که خداوند خود عین حجابهاست؛ به همین ستبب حجتابهتا پوشتیده
است و دیده نمیشوند؛ بااینکه نور و ظلمت هسمند و خداوند آنها را برای ما به الظاهر و الباطن نام
نهاده است .بنابراین اگر خداوند عین حجابی که بر اوست نباشد ،یعنی حجاب نوری از اسم الظاهر
او و حجاب ظلممی از اسم الباطن او ،در این صورت انسان مشرک بتود؛ امتا ثابتت استت کته متا
موحدانیم و ثابت شد که خداوند عین حجاب است (همان ،4963 ،ج 39 :3ت  .)31باتوجهبه اینکته
همة هسمی ،تجلی اسماء و صفات خداوند استت و استماء الهتی ختود حجتاب هستمند؛ بنتابراین
ابنعربی کون و هسمی را حجابی میداند که از مشاهدة خداوند جلوگیری میکنتد و درواقتع کتل
هسمی ،حجاب به شمار میرود (همان 43 :4964 ،ت .)427
ابنعربی معمقد است که حجاب هم از خلق است و هم از حق .ایسمادن با خلق ،حجاب تتو از
حق است و ایسمادن با حق ،حجاب تو از خلق؛ این موضوع از باب گشایش و ایجاد و انس است.
در کماب و سنت نیز از حجاب هاى نوران و ظلمان سخن رفمه است و مبناى حجابها بر همین
گشایش و مجازگوی است (همان.)63 :
6ـ حجابهای عرفانی از دیدگاه سیر و سلوک
عارف در سنت اول عرفانی یا به تعبیری عرفان عملی ،برای دستیابی بته معرفتت الهتی ،بایتد از
مقامات و منازلی عبور کند .او نباید در هیچ کدام از این مقامات بایسمد؛ زیرا در این صورت همتان
مقام ،برای او مانع دستیابی به معرفت میشود .سالک همة وجود ختود را از آنِ خداونتد دانستمه
است و اگر ناگزیر در مقامی توقف کند ،این توقف خود ،حجاب است؛ هنگامیکه از این مراحل و
مقامات بگذرد ،سرانجام به مقام قرب فرائض و نوافل میرسد .ابنعربی میگوید وقمی ستالک بته
قرب فرائض و نوافل میرسد ،دیگر خداوند چشتم و گتوش اوستت و آن شتخص حجتابهتا را
میشناسد (همان .)63 :درواقع چنین شخصی دیگر در این مرحله حجابشناس میشود .ابنعربتی
در کماب حجاب هسمی حجابهایی را معرفی میکند که در زمان سیر و سلوک و پیمودن مقامتات
و احوال برای سالک اتفاق میافمد .او معمقد است که سالک باید از این منازل عبور کند و توقف در
آنجا خود حجاب است .این حجابها عبارتند از:
 )4حجاب حب (محبت) :در باور شیخ اکبر ،محبت خود نوعی حجاب است؛ زیرا سالک را به
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فنا و بقا فرام خواند که ضد یکدیگر و از احکام محبتاند (همان 32 :ت  .)37او معمقتد استت کته
محبت ،حجاب میان محب و محبوب است؛ هرگاه محب از محبت فان گردد ،به وصتل محبتوب
میرسد (همان .)93 :4937 ،باالترین مقامات محبت است؛ اما ایسمادن در آن مقام ،خود ،حجاب از
محبوب است (همان.)63 :4964 ،
 )2حجاب خلوت« :خلوت ،پردة تجل غریب اعم است و جلوت ،پردة تجلت قریتب اختص
است و آنکه به هر دو آنها آگاه دارد ،در پرده استت» (همتان 37 :تت  .)36ابتنعربت خلتوت را
حجاب جلوت و جلوت را حجاب خلوت م داند .وقمی اول مقام بمیترد ،بترای او متوت معنتوى
حاصل میشود و از هرچه جز حق بیرون میآید و خلوت میکند ،چون این متوت حاصتل آمتد و
خلوت ایجاد شد« ،فقد قامت قیاممه» بر وى جلوه میکند (همان).
 )9حجاب سمر :سِمر در اصطالح عارفان آن چیزی است که آدم را از حق محجتوب گردانتد؛
مانند عادات ،رسوم و وابسمگی به غیر خدا؛ زیرا تازمانیکه آدم به دام هوا و هوس گرفمار است و
وابسمگیهاى حیات او را به خود مشغول داشمه است ،خود برای پیدایش آثار جذبات لطف حتق،
حجاب است (همان.)36 :
 )1حجاب صحو :صحو و هشیارى ،حجاب فناى در خداوند است؛ زیرا هشتیارى ،معرفتت را
به همراه دارد و معرفت ادب م آفریند و ادب حکمت را ایجاد م کند و حکمت نمت گتذارد کته
صاحب آن به کارى اقدام کند که زمانش نرسیده است (همان 36 :ت .)33
 )7حجاب اتحاد :اتحاد ،علو و بلندى بنده در توحید است و توحید ،شتناخت واحتد از واحتد
است؛ بنابراین اتحاد ،حجاب از حقیقت و صواب است؛ زیرا نابودى و فناى چیزى را م خواهد که
فان نیست و یا نیسم چیزى که موجود است (همان 421 :ت .)427
 )6حجاب توحید افعال :توحید افعال ،آن است که افعال خیر و شر ،زشت و زیبا ،فرمانبرى و
نافرمان  ،ایمان و کفر به سوى حق بازم گردد و درخور سمایش و نکوهش میشود .ایتن توحیتد،
حجاب از ادب اله است (همان 426 :ت .)423
 )3حجاب شوق و اشمیاق :شوق و اشمیاق از احکتام محبتت استت .شتوق و آزمنتدى نفتس،
گرایش دل به سوى غایب و امر نهانی است؛ درعین حال هنگام فراق ،حجتاب همتراه بتا محبتوب
است (همان.)444 :
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 )6حجاب حف ادب :حف ادب در کشیدن پرده از شهود است؛ زیرا دل به حفت ادب توجته
دارد و آن واجب است (همان.)446 :
 )3حجاب هیبت :هیبت ،حالم براى قلب است کته چتون بته بستاط مشتاهدت پتا مت نهتد،
نم گذارد قلب ،چیزى ببیند (همان 446 :ت .)443
 )42حجاب حف سِرّ  :نگهداشمن راز ،خود حجاب است و جز با مفارقت و جدای بته دستت
نم آید؛ اما در پیشگاه محبوب ،مشاهده صاحب سِرّ را مشغول نم دارد (همان.)422 :
 )44حجاب رؤیت :رؤیت ،حجاب دیدن است .رؤیت معناى لطیف دارد که تنهتا بیننتده آن را
درم یابد؛ به همین سبب حضرت موسی(ع) ،طالب دیدار شد؛ اما علم به چیز لطیف ،زمان که آن را
درک م کند و م خواهد با علم ،راى و نظرى پیدا کند ،در نزد او چیزى نم یتاب ؛ پتس رؤیتمش
حجاب او میشود (همان.)422 :
 )42حجاب سکون :سکون بهراسم خود ،حجاب است؛ زیترا از شترایط عبودیتت و بنتدگ ،
تحول و دگرگون و حرکت است و سکون ،ثبوت و ایسمای است (همان.)423 :
 )49حجاب قلق :نگران و اضطراب ،حجاب است و آن زبانههتاى شتوق بتر دلت برافروخمته
م شود که به محبوب گرایش پیدا کرده است یا اشمیاق به گرایش همیشگ دارد (همان.)426 :
 )41حجاب انبعاث :برانگیخمهشدن به مشاهده و دیتدار ،حجتاب بخشتش استت؛ زیترا بتراى
سالک ،ثابت و آشکار است که گشودن در ،جز با کوبیدن آن به دست نمیآید (همان.)426 :
 )47حجاب فمرت :فمرت ،حجاب حرکت و برخاسمن به سوى مقصود و هدف استت (همتان:
.)423
 )46حجاب صلصلة جرس :صلصلة جترس در اصتطالح عرفتان ،بته معنتای انکشتاف صتفت
قادریت است (دهخدا :4933 ،ذیل صلصله جرس) .ابنعربی صلصلة جرس را حجاب متیدانتد و
معمقد است که صداى زنگ ،حجاب همآهنگ و تناسب کل است و درد و التم از ناهمتاهنگ و
بیتناسبی آشکار میشود؛ اما صداى این زنگ چنان قوى استت کته چیتزى آن را پتس نمت رانتد
(ابنعربی.)492 :4964 ،
 )43حجاب قرب :قرب ،حجاب ذات است؛ زیرا در مقام قرب ،بقاى نشانة مشتاهده مت شتود
(همان.)492 :
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 )46حجاب رجوع :رجوع و بازگشت ،خود حجاب است؛ چتون در آن جتدای دیتدار استت
(همان.)492 :
 )43حجاب تقارب اوصاف :همگون اوصاف ،حجاب نزدیک و قریب است؛ چتون در آن بته
مقامها و جایگاههاى دوسمان میرود و نگران و هیجانش افزون م شود (همان.)499 :
 )22حجاب مراسلت :مراسلت ازنظر لغوی به معنای نامه و پیغام فرسمادن است (دهخدا:4933 ،
ذیل مراسلت) .ابنعربی معمقد است که مراسلت ،حجاب نزدیک است و ویژة مردان استت کته از
راه محبّت حاصل م شود .گاه انسان به وصل معشوق م رسد؛ اما چون خبر ندارد ،همچنان نامة
معشوق م خواند و از معشوق دیدار میخواهد .کسان که این نزدیک به معشوق را درنیافمتهانتد،
هنوز در حجاب مراسله و نامهنگارى ماندهاند (ابنعربی.)491 :4964 ،
 )24حجاب تلوین :تلوّن و گوناگون  ،حجاب اسموارى و پایدارى استت؛ زیترا موجتب جمتع
اضداد میشود و صاحب این مقام ،در میان اندوه و شادى در رفتوآمد است (همان.)497 :
 )22حجاب رجوع من بسط :بازگشت از بسط و شوق به خانه ،خرق عادات در مشاهده است.
چنین کس هرگاه بخواهد به آن حالت بساط ،خوش و سادگ برگردد و رانده شود ،همواره چشم
و دلش پرخون م شود (همان 496 :ت .)493
 )29حجاب من ذکر نفسه :حجاب من ذکر نفسه ،حجاب کس است که از ختود یتاد مت کنتد
(همان 496 :ت .)493
 )21حجاب من کممان محبمه :نهانداشمن محبت ،حجاب است؛ زیرا پنهانکردن خود بر بیتسلطی
و اقمدارنداشمن محبت داللت م کند و نهانکردن محبت درست نیست (همان 412 :ت .)414
 )27حجاب روحالقدسی :روح قدس انسان ،مطلوب است که با موضوع طبع در تضتاد استت؛
زیرا نفس طبیع در انسان ازنظر حکم ،نیرومندتر از روح قدس است؛ پس آنکه روح را از جایگاه
بلند خود میطلبد ،حجاب سمرک است که برانداخمن آن حجاب ،دشوار است؛ مگر بتر کست کته
خداى بزر  ،بصیرت او را به نور نبوت عامه و خاصه روشن کرده باشد (همان.)419 :
 )26حجاب العارف المردود :عارف زمانیکه به این جهان تنگ و زیبا میآیتد ،بته علتت هتایی
دردمند است و زمانیکه از او پرسیده میشود که چرا بته ایتن جهتان آمتدهای؟ در پاستخ جتواب
میدهد که اگر ضرورت نداشتت ،نمت آمتدم و چتون الزم بتود ،آمتدم و آن ،مقامتات اضتداد در
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بیاحمرامی به پیشگاه حق است (همان 411 :ت  )417که این خود ،حجاب است.
 )23حجاب مخالفت« :مخالفت ،حجاب است؛ چه آن از احکام محبت است که مناقض محبت
است» (همان 417 :ت .)416
7ـ زدودن حجاب ازنظر ابنعربی
ابنعربی به بحث زدودن حجاب بسیار توجه نشان میدهد و سخنان بهظاهر ممضتاد و ناستازگاری
درباره رفع حجاب بیان میکند .او بنابر حدیث هفمتاد هتزار حجتاب کته آن را هفمتاد هتزار عتالم
میداند ،معمقد است که برپایة هر عالم ،برای انسان دیدهای وجود دارد که با آن دیده متیتوانتد آن
عالم را مشاهده کند؛ او از آن به «کشف» یاد میکند؛ به این صورت که با گذر از هر حجاب ،برای
انسان دیدهای ممناسب با آن مقام گشوده میشود .او همة عوالم را در دو عالم غیب و شهادت ،نور
و ظلمت ،ملک و ملکوت ،ظاهر و باطن ،جسمان و روحان و دنیا و آخرت میگنجانتد (همتان،
 .)27 :4937برای اینکه بموان به تفکر ابنعربی دربارة رفع حجاب پی برد ،بهمتر استت کته زدودن
حجاب در سه محور معرفتشناسی ،هسمیشناسی و سیر و سلوکی بررسی شود.
از دیدگاه معرفتشناسی زدودن حجاب امکانپذیر نیست .ابنعربی بر این بتاور استت کته حجتاب
غفلت مانع کسب مقام عبودیت خالص میشود و زدودنی هم نیست .او میگوید غیترممکن استت کته
برای همیشه ،با وجود ترکیب ،زدوده شود ،خواه در معانی باشد و یا در اجسام؛ زیترا اگتر ایتن حجتاب
زدوده گردد ،سرّ ربوبیت دربارة این شخص باطل میشود و این همان سرّی است که سهل بتن عبتداهلل
تسمری و یا دیگری گفمه است که ربوبیت را سرّی است که اگر آشکار شود ،ربوبیت باطل میگردد؛ امتا
با نظر به نفس آن ،دستیابی به آن امکانپذیر است (همان ،4966 ،ج.)933 :6
ازنظر ابنعربی حجاب از دید هسمیشناسی نیز زدودنشدنی نیست .همتانطتورکته گفمته شتد
ابنعربی از هفماد یا هفماد هزار حجاب ،بنابر حدیث پیامبر(ص) ،نام میبرد که درواقع این حجابها
همان اسماء الهی هسمند که دو بخشاند :بخشی تمامش انوار است و آنها اسمایی هسمند که بر امور
وجودی داللت میکنند و بخشی تمامش ظلمت است و آنها اسمائی هستمند کته بتر تنزیته داللتت
دارند .اگر خداوند اسماء الهی را بزداید ،این حجابهتا و پتردههتا نیتز برطترف متیگتردد و اگتر
حجابهایی که اسماء الهیاند برطرف گردد ،احدیت ذات آشکار خواهتد شتد و هتر دیتدهای کته

 / 92پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال یازدهم ،شمارة سوم ،پیاپی  ،91پاییز 4936

ممصف به وجود است در مقابل احدیت ذات ،تاب مشاهده نخواهد داشت؛ در آن صتورت وجتود
اعیان ممکنات نابود میگردد و به وجود توصیف نمیشوند؛ زیرا آنها اتصاف به وجتود را جتز بته
واسطة این اسماء نسذیرفمهاند؛ پس ممکنات از آن سوی این حجتاب و پتردههتا ،بته جانتب مرتبتة
امکان ،هسمند ،پس آن تجلی ذاتی است که اتصاف به وجود را از آن سوی حجاب اسماء الهی بته
جای میگذارد؛ بنابراین علم به خدا برای اعیان ممکنات فقط درحدّ این اسماء استت؛ چته ازنظتر
عقل و چه شرعی (همان .)113 :خداوند خود را در حجابهای ظلمتانی و حجتابهتای نتورانی
وصف فرموده است .مراد از حجابهای ظلمانی اجسام طبیعی است و مراد از حجتابهتای نتور،
ارواح لطیف است؛ پس عالم از کثیف و لطیف سرشمه است و او خود حجاب ختود استت؛ پتس
همیشه در حجاب میماند و حجاب از میان برنمیخیزد؛ با اینکه میداند کته تمتایز او از آفریننتدة
خود به همان نیازمندی اوست؛ اما بهرهای از وجوبِ ذاتی که خاص وجتودِ حتق استت ،نتدارد و
هرگز حق را درنمییابد (همان 469 :4932 ،ت .)461
ابنعربی معمقد است که اگر حجاب بین انسان و خداوند زدوده گردد ت از آن نظر که موصوف
به سبحات و انوار وجهی هسمی است ت آنچه را که دیدة آدمی بهوسیلة ستبحات و انتوار وجهتت
درک میکند ،میسوزاند؛ به واسطة نور ظهور عالم صورت گرفمته استت و آن ،وجتود وی استت،
چگونه کسی که حقیقمش ایجاد است معدوم میگردد؟ اینجا آن حیرت و سرگشمگی دست میدهد.
او در ادامه خطاب به حضرت حق چنین میگوید :چون خودت را بنتابر دو امتر (اعتدام و ایجتاد)
داخل حکم محدودیت کردی و این را آن نیروی عقلی که ناظر بته صتفت فکتری استت و در متا
بازنهادهای انکار میورزد؛ درصورتیکه برای ما جز حس و عقل چیز دیگری نیست؛ با حس ادراک
نمیشوی و به عقل هم دریافمه نمیگردی؛ پس محدودیت واقع شد .اگر تتو پشتت حجتابهتا و
پردهها هسمی ،پس محدودی و اگر از حجاب به ما نزدیکتری ،باز هم محدودی؛ اگر هسمی ،تو به
نفی حدّ و محدودیت نزدیکتری؛ برای چه خویش را در محدودیت انداخمی؟ چون متا را هشتدار
دادی که بین ما و بین تو و بین تو و ما حجابها و پردههایی چند (هفمادگانه) مانع استت (همتان،
 ،4963ج 32 :3ت  .)39بنابر نظر ابنعربی ،در مقام احدیت ،حجاب برطترف نمتیشتود« :احتدیت،
جایگاه احد است؛ پردة عزت است که باال نم رود؛ پس در احدیمش کس او را جز او نمت بینتد؛
چه حقایق پذیراى آن نیست» (همان 26 :4964 ،ت  .)92ابنعربی معمقد استت کته عتالم و هستمی،
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نهتنها حجاب حق است ،بلکه عین حجاب بر نفس خویش نیتز هستت .تعتین و اِنّیمت کته عتالَم
به وسیلة آن ،عالَم است و از حق تعال مممایز می گردد ،عین حجاب آن است و اگتر ایتن حجتاب
زدوده گردد عالم نابود و نیست میشود (جندى 469 :4964 ،ت .)461
حجاب از دیدگاه سیر و سلوکی زدودهشدنی است .درواقع سالک با پیمودن مقامات و احتوال،
در همین دنیا به موت اخمیاری میتواند دست یابد و بقای باهلل برای او حاصتل شتود .پتس نفتس
ناطقه با روگردانی از لوازم این هیکل جسمانی و توجه نداشمن به این هیکل برکنده شتده ،بته متالء
اعل میپیوندد و در بحر محبت مسمغرق میشود .در این هنگام به آنچته ختارج از عتالم اجستام،
بلکه از عالم امکان است ،مشغول میشود و نسبت او به سایر اجسام مانند نسبت او به جسم ختود
میشود؛ بنابراین در هر جسم که بخواهد تأثیر میکند و چون از ایتن مقتام پیشتمر رود ،حجتاب
امکان از او زدوده میشود و به رب خود ممحد میگردد؛ چنتانکته بتا هیکتل ،اتحتاد داشتت و آن
هنگامی است که «أناالحق» و «سبحان » گویتد (ابتنعربتی .)77 :4964 ،زمتانیکته حجتاب زدوده
میشود و شخص به اخالق الهی خُلق میگیرد و اتحاد با خداونتد بترای او حاصتل متیشتود ،در
بیانکردن آنچه در رفع حجاب دیده است ،دچار شطحگویی میشود و ستخنانی متیگویتد کته در
ظاهر با شریعت مخالف است و بوی کفر میدهد.
وجد یکی از حاالتی است که به عارف دست میدهد و به معنای وارداتی از عالم غیب به قلب
عارف است .از نظر ابنعربی وجد مراتبی دارد؛ مرتبة اول آن است که دیدة دل سالک به عالم غیب
گشاده میشود و به سبب حیرت از آن عالم ،مشهود او میشود که به آن وجد میگویند .این وجتد
خود باعث آگاهی سالک است و چون آن وجد افزون تر شود و ظاهرتر گردد ،به آن کشتف گفمته
میشود؛ اگر آن کشف بیشمر شود ،آن را معرفت میخوانند و صاحب آن را عارف گوینتد؛ اگتر آن
معرفت زیادتر شود و ظاهرتر گردد ،آن را مشاهده گویند و اگر همة حجاب برطرف شتود ،بته آن
معاینه گفمه میشود (همان 19 :ت )11؛ پس در هر مرتبه حجابهایی زدوده میشتود و در آخترین
مرتبه از این سیر و سلوک که معاینه است ،همه حجابها از بین میرود.
البمه باید به این نکنه توجه کرد که اگر انسان به این مطلب بیندیشد که خود را از حجابهتا و
پوشیدگیها و در اصطالح صوفیان از شواغل حس برهاند ،همین توجه به ب حجابشدن و یتا از
حجاب رها گشمن ،خود نوع حجاب است که موجب اشمغال ذهن و قلب عارف م گتردد؛ پتس
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عارف نباید ،به نبودن حجاب توجه کند؛ بلکه باید توفیق رسمن از حجاب را از خداوند بخواهتد و
خود را در اخمیار او بگذارد (همان.)66 :
در مقدمة شرح قیصری بر فصوصالحکم ابنعربی نیز بیان شده است که علم به حقتایق اشتیاء
(اعیان ثابمه در واحدیت) آنچنانکه هسمند ،سخت است؛ مگر براى کس که قلتبش بته نتور حتق
نوران گشمه است و حجاب بین او و وجود خالص زدوده شده باشد (قیصتری 76 :4963 ،ت .)73
منظور این است که برای عارف کشف و شهودی اتفاق افماده باشد و واردات قلبی از عتالم غیتب
برای او رخ دهد.
قیصری در همین کماب به فایدة رفع حجاب نیز توجه دارد و بیتان متیکنتد کته نشتئه متادی،
حجاب حقایق میشود؛ پس بهاندازة نابودی حجاب ،حقایق در انسان ظاهر م شتود (همتان.)62 :
حواس روحان  ،اصل و ریشة حواس جسمان است؛ هرگاه حجاب بتین ایتن حتواس و حتواس
خارج زدوده شود ،اصل با فرع خود یک م گردد؛ درنمیجه آنچه را که با حواس روحان م بیند،
با حواس جسمان مشاهده م کند؛ روح (آدم ) ،همة حواس را به ذات خود مت بینتد؛ زیترا ایتن
حقایق در مرتبة روح ممحدند و همة حقایق در عقل اول با یکتدیگر ممحتد هستمند؛ ستسس ظهتور
معان در قوة عاقله است که بهکارگیرندة مفکره است؛ این همان قوة روحان استت کته در جستم
حلول نیافمه است و نور قدس نامیده م شود .حدس از پرتوهاى انتوار قدست استت؛ زیترا قتوة
مفکره ،جسمان است؛ بنابراین حجاب نور ،کاشف از معان غیب م شود و این ،پایینترین مرتبتة
کشف است؛ ازاینرو گفمه شده است :فمح (معان ) دو گونه است؛ فمح در نفس ،که بخشش علم
کامل از روى نقل و عقل است و فمح در روح که شتناخت را از روى وجتدان (شتهود) ت نته از
روى عقل و نقل ت م بخشد (همان 422 :ت .)33
8ـ تحلیل حجاب از دیدگاه ابنعربی
با تحلیل مطالب ابنعربی دربارة حجاب عرفانی ،نکاتی دریافت میشود که در ادامه بیان میگردد.
 )4حجاب هنگامی مطرح میشود که رابطة میان دو چیز یتا چنتد چیتز منظتور باشتد .در ایتن
صورت طرح بحث حجاب در عرفان نظری و مسائل سیر و سلوک ،ازنظر کثرت صورت میگیرد؛
یعنی در نگاه وحدتبین و ازنظر فنای مظاهر در ظاهر ،طرح موضوع حجاب جایگتاهی نتدارد .در
مقابل با نگاه کثرتبین و جدای مظتاهر از ظتاهر و از نظتر هویتتبخشتی استمقاللی بته اشتیاء و
موجودات ،مسئلة حجاب مطرح میشود.
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 )2در رابطة حجاب میان دو چیز ،یک طرف برتر و ارزشمندتر است؛ حمی در مثتالهتایی کته
دربارة مسائل جسمانی و کشف حجاب زده میشود ،رفع حجاب از یک ارزش دینتی یتا جستمی
مطرح است .دربارة حجاب بنده نسبت به خداوند و یا در مراتب سلوک هم همینطور استت و در
نقطة مقابل ،بنده در تجلیات صفاتی یا اسمائی و یا درجات معنوی برتری قرار دارد که امری مهم و
با ارزش است.
 )9اهمیت مطلوببودن و ارزشمندی طرف مقابل؛ اگر مطلوب و کشش نقطة مقابتل یتا هتدفی
نباشد که سالک به سوی آن در حرکت است ،سخن گفمن از حجاب ،اهمیت بسیاری ندارد .جاذبة
تجلیات و یا مقامات باالتر معنوی و فنای فی اهلل و بقای باهلل برای عارف ،موجب پررنگی موضوع
حجاب در عرفان و یا هر بحث دیگری میشود.
 )1رابطة یکسویه در حجاب؛ پوشش و مانعی که حجاب ایجاد میکند ،برای دو طرف رابطته
نیست؛ بلکه حجاب برای موجودی مطرح میشود که ازنظر اهمیت و ارزش ،پایینتر استت؛ زیترا
جانب مقابل که تجلیات اسمائی و صفاتی حضرت حق و یا مقامات باالتر عرفانی باشند ،نسبت به
پایینتر خود حجاب ندارند ،درواقع در رابطة سایه نسبت به آفماب ،سایه حجاب دارد.
 )7محدودیت محجوب؛ ماهیت حجاب ممکنبودن ،وابستمگی و ستایه و خیتالگونته بتودن و
نیازمندی محجوب را در خود نهفمه دارد .حجاب بتر موجتودات نامحتدود تصتورشتدنی نیستت،
بنابراین هرآنچه که حجاب دارد ،از نقص و نیاز و احمیاج برخوردار است.
 )6وحدت حجاب در محجوب؛ در یک نظام سلسله مراتبی حجابها ،موجودات و یا امتوری
که محجوباند ،خود میتوانند حجاب نیز باشند؛ اما این ،از یک نظر اتفاق نمیافمد .در میان سلسله
مراتب هسمی در نگاه هسمیشناسانه ،موجوداتی از مشتاهدة مراتتب متافوق ختود محجتوبانتد و
حجابی بر آنها کشیده شده است؛ اما خودشان نسبت به پتایینتتر از ختود حجتابانتد و از ایجتاد
شناخت و معرفت در مراتب پایین تر جلوگیری می کنند .آنچه دربارة حجابهای هسمیشتناخمی از
سوی ابنعربی گفمه شده ،از همین نوع است.
 )3حجابهای معرفتشناخمی بتا ستلوک و حجتابهتای هستمیشتناخمی بتا معرفتت زدوده
میشوند .در سیر سالک به سوی خدا و بتاالرفمن او از تجلیتات استمائی و صتفاتی ،گشتودن هتر
حجابی معرفمی را به وجود میآورد و در اثر مکاشفات ،دریاهایی از علم و دانش بر قلتب ستالک
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میگشاید .این معرفت حجابهای هسمیشناخمی را میدرد و سالک از وجودی وسیعتتر و هستمی
فراختری برخوردار میگردد و در مراتب باالتری از هسمی و وساطت فیض قرار میگیرد.
 )6در مراتبی از مقامات سلوک موضوع حجاب تغییر می یابد .باتوجهبه سخنان عارفان در مقتام
قرب فرائض و رویاهای رؤیت حق ابنعربی از سوی پیامبر (رؤیت با قلب) و هتمچنتین ممتون و
احادیثی که از امام علی(ع) به ما رسیده ت دربارة انسان کامل و یا سالکی کته بته مقتام جمتعالجمتع
دست یافمه و به مشاهده تجلیات ذاتی رسیده است ت حجابهای نورانی و ظلمانی گذشمه ،جایگاه
مهمی ندارند وبه جای آنها ،حجابهای معرفتشناخمی مطرح میشود و آن حجاب بندگان از ذات
حق و سُبحات جالل اوست .این موضوع به سبب جایگاه هسمیشناخمی ،وجودی مخلوقتات و یتا
انسان کامل نسبت به خالق است که از نظری کثرتبتین ،هرکتدام جایگتاه و مقتام ختویش را دارا
هسمند و جایگزینی و دگرگونی هریک به دیگری غیرممکن است.
 )3گاهی وجود حجاب رحمت است .حجابهای عارفانه در همة احوال و حاالت ،محدودیت
و عذاب نیسمند؛ بلکه وجود حجاب هم نعممی از حق بر بندگان است؛ زیرا با نبتودن حجتاب ،بته
سبب هسمی ضعیف و تحمل اندک و محدود محجوبان و شدت نور و ظهتور تجلیتات استمائی و
صفاتی حق ،همة هسمی محجوبان نابود میشد .بنابراین هتم حجتابهتای هستمیشتناخمی و هتم
حجابهای معرفتشناخمی ،رحممی از حق بر بندگان اوست .در حدیث معراج که عارفتانی ماننتد
مولوی آن را نقل کردهاند نیز به این موضوع اشاره شده است:
احمــــد ار بگشــــاید آن پــــر جلیــ ـل
گفـــت او را هـــین بپـــر انـــدر پـــیم

تـــا ابـــد بیهـــو مانـــد جبرئیـــل
گفـــت رو رو مـــن حریـــف تـــو نـــیم
(مولوی ،1331 ،دفتر  532 :4ـ )533

این بیت مولوی بر محجوببودن جبرئیل به برتتری وجتود پیتامبر اکترم(ص) و محجتوببتودن
جبرئیل نسبت به مقام او اشاره دارد.
 )42حجابها با ذکر ،کاهش و برطرف و حذف میشوند .بنابر آنچه که ابنعربی دربارة روایمی
از وجود مبارک پیامبر(ص) نقل کرده است ،با ذکر و ادامهدادن آن ،حجابها را میتوان کاهش داد و
یا از میان برداشت .در مراتب سلوک نیز مرشدان و پیران طریقتت بترای مبتارزه بتا وسوستههتای
شیطانی و مبارزه با آن به پیروان خود ذکرهایی تعلیم دادهاند.
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 )44رابطة میان حجاب و انجام معصیت؛ با انجام هر عمل زشت و نهیشده ای ،نورانیتت حتق
نسبت به بنده کاهش مییابد .گویا جنس حجاب دربارة حجابهای ظلمانی از جتنس معصتیت و
گناه است که با ایجاد تیرگی و زنگار ،مانع رسیدن کشف و تجلیات حق بر بنده میشود.
 )42فراوانی بسیار حجابها؛ به سبب افزونی شیاطین و همچنین تجلیات و توهمتات انستانی،
حجابهای میان مخلوق و خالق نیز بسیار و ممنوع و ممعدد هسمند .به همین سبب از هفمتاد هتزار
حجاب یاد شده است.
 )49معنایافمن حجاب برای سالک؛ برای کسی که نگتران رستیدن بته حتق نیستت و در مستیر
سلوک گام ننهاده است ،موضوع حجاب و گسسمن و گذشمن از آن معنا نتدارد؛ زیترا بته بتاالتر از
خویش توجهی ندارد .درحقیقت آن دل او را نربوده و به خود مشغول نداشمه است .به همین سبب
است که موضوع حجاب را به معرفت پیوند میدهند.
 )41رابطة حجاب و معرفت سالک؛ اگر سالک ،معرفتت و شتناخمی بته مقامتات و مکاشتفات
نداشمه باشد ،گسسمن و گذشمن آنها نیز مطرح نمتیشتود؛ بنتابراین معرفتت یتا از ستوی متراد و
ارشادات او ایجاد میگردد یا از با رویاها و مکاشتفات و تجربیتات عرفتانی تتا دل او را بربایتد و
کشش و جاذبهای را برایش ایجاد کند .درنمیجه تا معرفت نسبت به مراتب و مقامات باالتر نباشتد،
حجاب خود را نشان نمیدهد؛ بنابراین این حجاب از نوع حجاب معرفتشناخمی است.
 )47انواع حجاب؛ مسئلة دیگری که در عرفان اسالمی کممر بته آن پرداخمته شتده استت و یتا
بهطورکلی توجهی به آن نشده ،نگریسمن به حجابها باتوجهبته تعتداد آنهتا و انتواع آنهاستت .از
سخنان ابنعربی دربارة تعداد حجابها و بیان دسمهها و شاخههای مخملف آنها ،تفاوت و اخمالف
حجابها را میتوان نوعی دانست؛ زیرا با اسمفاده از آنچه در منطتق گفمته شتده استت ،برختی از
حجابها ذاتی با برخی دیگر ممفاوتاند و این تفاوت ذاتی موجب میشتود تتا بیتان کلمتة انتواع
حجاب توجیه شدنی گردد؛ البمه برخی از حجابها مانند حجابهای رینی و غینتی ،حجتابهتای
نورانی و ظلمانی و حجابهایی که از منظر هسمیشناسی مطرحاند ،در درون هر نوع قترار گیرنتد،
تفاوت ذاتی با یکدیگر ندارند؛ حمی به جایگاه سالک و مراتب ستلوک او بتازمیگردنتد و در ایتن
صورت واژة اقسام دربارة آنها مناسب است.
 )46شواهد ممفاوت حجابها؛ از سخنان ابنعربی در عبارات گذشمه چنین دریافت میشود که
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حجابها از انواع مخملفی تشکیل شدهانتد و حمتی برختی حجتابهتا از نتوع صتفات ناشایستت
اخالقیاند؛ بنابراین ازنظر دقت در مصادیق هسمیشناخمی ،معرفتشناخمی و اخالقتی ،چنتد دستمه
حجاب را میتوان مطرح کرد:
الف) حجابهای نوری که شامل هسمیشناخمی ،معرفتشناخمی و اخالقی است؛
ب) حجابهای ظلمانی که شامل اخالقی و معرفتتشتناخمی استت؛ هستمی مختالف ظلمتت
نیست؛ پس از حجابهای ظلمانی هسمیشناخمی نمیتوان یاد کرد .همچنین حجابهتای ظلمتانی
معرفتشناخمی همان معرفت محدود و ناقص انسان است که مانع سلوک میگردند .ازجملتة ایتن
حجابها تکیهبر علم خویش در مقابل علم الهی است .از حجابهای ظلمانی اخالقی نیز به کبر و
غرور و طمع میتوان اشاره کرد.
 )43رابطة حجابهای عرفانی و مظاهر وجودی؛ باتوجهبه سخنان ابتنعربتی در بتاب حجتاب
اسماء الهی و حجابهای اجسام طبیعی و ارواح لطیفه و اشارة او به این نکمه که حجاب در مظاهر
خود را نشان میدهد ،میتوان گفت آنچه محجوب و یا دارای حجاب شناخمه میشود ،حمی برخی
از حجابهای هسمیشناخمی ،خود ،مظاهر صفات حقاند .ظاهر ،یعنی همتان ذات حتق هتیچگتاه
محجوب نمیشود و در حجاب قرار نمیگیرد؛ بلکه این ،صفت مظاهر آنهاست کته عبتارت انتد از
صفات حق و موجودات پایینتر از آنها.
 )46مسئلة نزدیکی و دوری حجاب؛ دربارة حجاب در سخنان ابنعربی رابطة حجاب و دوری
و نزدیکی از حق بیان میشود .همانطور که در آثار وی ذکر شد ،ابنعربی با اسمناد به آیات قترآن
کریم معمقد است که خداوند نسبت به بندگان حجاب نتدارد و بته همتة مخلوقتات و موجتودات
نزدیک است؛ حمی همة آنها در حضور حق حاضرند و هیچ حجابی در میان نیستت؛ امتا از ستوی
بندگان نسبت به خداوند مسئلة حجاب و نزدیکی و دوری مطرح میشود .هرچه حجتاب بیشتمر و
ظلمانیتر و غلی تر باشد ،دوری بندگان نسبت به حق بیشمر است و برعکس.
 )43رابطة حجاب و صفات سلبی حق؛ دربارة عباراتی که از حضترت حتق در قالتب صتفات
ایجابی و سلبی بیان میشود ،در میان ممکلمان و عارفان تفاوت نظر وجود دارد .بیشمر ممکلمان بیان
صفات حق را به صورت سلبی ،به توحید نزدیکتر میدانند .در ممون ذکترشتده از ابتنعربتی نیتز
همین نکمه اشاره شده است .او به وسیلة وجود حجاب ،به تقدم و درسمی بیانات سلبی نستبت بته
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ایجابی اسمدالل میکند؛ درحقیقت بر آن است که چون متا از حتق محجتوبیم ،معرفمتی شایستمه و
درخور صفات حق نداریم و این همان بیان سلبی صفات حتق استت .درواقتع در صتفات ستلبی،
تصور موضوع یعنی ذات حق و یا صفات او الزم نیست و این نکمه بتا وجتود حجتاب و معرفتت
دریافمنی است.
 )22حجابهایی از جنس سلوک؛ همانطور که پیشمر بیان شد ،برخی از حجتابهتا از جتنس
سلوک و عرفان است و نوع نگاه به کیفیت و منظتر و جایگتاه آنهتا ،حجتاببتودن آنهتا را تعتیّن
میبخشد به آن صورتی که آمده است .درحقیقت از این دیدگاه حجاب عبارت است از هر مرتبهای
از مراتب سلوک و هر مکاشفهای از مکاشفات و هر کرانهای از هسمی که در مستیر ستالک وجتود
دارد و یا به هسمی او فراخی و گسمرش میبخشد؛ البمه اگر موجب سکون او شود.
 )24ادراک حجاب؛ آنچه از جانب خداوند میآید همواره به وستیلة ظرفتی کته آن را دریافتت
میکند ،رنگ میپذیرد و به تعبیر عرفانی آب به رنگ ظرفش درمیآید .این اصل یکی از مهمتترین
اصول در آموزههای ابنعربی است .او در فموحات دربارة آن سخن گفمته استت (چیمیتک:4934 ،
 .)466هر سالکی و یا هر طریقة سلوکی ،نگاه خاصی به حجتاب و نتوع و جایگتاه آن در ستلوک
دارند .باتوجهبه سخنان ابنعربی ،درمجموع دیدگاه او نسبت به شناخت ایجادشده بهوسیلة حجاب
برای سالک ،مثبت است؛ زیرا حجابها مانع سلوک و مشاهدهاند؛ اما موجب سالمتماندن ستالک
از ویرانگری تجلیاتی میشود که هنوز ظرفیت و توان تحمل آن را ندارد .البمه این حجابها شتوق
سلوک را در دل سالک باال میبرند و او را در جسمجوی نایافمنها حرکت متیدهنتد .بته طتورکلی
مکاشفه هنگامی معنا مییابد که حجاب وجود داشمه باشد؛ ولی همته چیتز از همتان آغتاز آشتکار
است .در این صورت سلوک معنا نمییابد.

 )22جهل نسبت به حجاب؛ آگاه نبودن سالک از حجاب ،نکمهای است که ابنعربی در فموحات
مکیه بر آن تأکید میکند؛ درواقع سالک از این نظر جهل مرکب به حجاب دارد (ابنعربتی،4963 ،
ج .)34 :3او با اشاره به حدیث مشهور هفماد هزار حجاب میان خدا و بنتده استمدالل متیکنتد کته
آدمی چیزی از این حجابها را به سبب لطافت آنها نمیبیند (همتان .)32 :درواقتع تتذکردادن بته
سالک دربارة حجابها و آگاهاندن او ،بر لزوم پیر و مرشد در عرفان تأکید میکند.
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3ـ نتیجهگیری
موضوع حجاب عرفانی ،از موضوعات مهم در سنت اول و دوم عرفانی یا بته بیتان دیگتر ،عرفتان
عملی و نظری است .در اندیشة عارفان مسلمان ،دربارة تعداد حجتابهتا نظریتة یگانته ای وجتود
ندارد؛ هم چنین نظریه ها دربارة توانایی زدودهشدن حجابهای بین بنده و حق نیز ممفتاوت استت؛
البمه بیشمر عارفان معمقدند هر چیزی که بین بنده و حق فاصله اندازد ،حجاب است .ابنعربی یکی
از عارفانی است که در آثار خود به موضوع حجاب عرفانی توجه دارد .در آثار او حجاب را در سه
محور معرفتشناسی ،هسمیشناسی و سیر و سلوکی میتوان بررسی کرد.
ابنعربی از منظر معرفتشناسی معمقد است که این حجابها مانع شناخت خداونتد متیشتود؛
خداوند در نزدیکی انسان قرار دارد؛ اما انسان با دیدن اشیاء در همان مرحله بازمیماند.
حجاب باتوجهبه حقیقمش ،نیست است و وجودی ندارد؛ زیرا اگر حجاب وجود حقیقی داشت،
باید از طرف خدا نسبت به بنده هم حجاب وجود داشتمه باشتد؛ امتا از جانتب خداونتد ،قترب و
نزدیکی به بنده است و از جانب بنده نسبت به خداوند بُعد وجود دارد .درواقع خداوند بتا تجلتی
اسماء و صفات خویش ،هسمی را آشکار کرده است و همین اسماء و صفات الهی ،حجاب به شمار
می روند .ازنظر هسمیشناسی نیز زدودن حجابها ناممکن است؛ زیرا این حجابهتا ،استماء الهتی
هسمند و اگر زدوده شوند ،احدیت ذات آشکار خواهد شد و هیچ چشمی توانتایی دیتدن احتدیت
ذات خداوند را ندارد؛ در این صورت همة ممکنات نابود خواهند شد.
حجابها از منظر سیر و سلوکی ،از طرفی بته عرفتان عملتی و طتیکتردن مقامتات و احتوال
برمیگردد و از جهمی نیز به عرفان نظری و مباحث کشف و شهودی ارتباط مییابد .درواقع انستان
چون از عالم علوی و عالم غیب به عالم سفلی و عالم ماده رسیده است ،یک قوس نزولی را پیموده
است و درنمیجه بین او و خداوند ،حجابهایی قرار گرفمه است .سالک میتواند با پیمودن مقامات
و با مر

اخمیاری که در این جهان به آن دست می یابد ،این حجابهتا را کنتار زنتد؛ زدودن ایتن

حجابها به کشف و شهود و ورود معانی از عالم غیتب بته قلتب او متیانجامتد .درواقتع زدودن
حجاب در سیر و سلوک ممکن است؛ اما گنجایش سالک در پیمودن این سیر و ستلوک از نکتات
درخور توجه است .نکمة مهم دیگر آن است که وجود این حجابها ضتروری و الزم استت؛ زیترا
باعث میشود که سالک در سلوک قالب تهتی نکنتد و از دیتدار یتکبتارة خداونتد بته حیترت و
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سرگشمگی دچار نشود .سرانجام میتوان گفت حجابهای معرفتشناخمی بتا ستلوک تت البمته بته
کشف نیز میانجامد ت و حجابهای هسمیشناخمی با معرفت زدوده میشوند.
درنمیجه میتوان گفت که حجاب در سنت اول عرفانی یا عرفان عملی یک نقص است و سالک
برای زدودن آن باید بکوشد تا قرب الهی برای او حاصل شود؛ اما در سنت دوم عرفانی یتا عرفتان
نظری ،حجاب یک واقعیمی است که در چینش نظام هسمی تأثیر میگذارد و درواقع کمال به شمار
می آید؛ درحقیقت در این مرحله رفع حجاب معنی ندارد؛ بلکه تنها رفتوآمد در حجاب ها و گتذر
از حجابی به حجابی دیگر منظور است.
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