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مقدّما   -1

ــر از یــک مفهــوم، جلــوه ای از نمادهــا و مجا    ــور، فرات زهــا را  فــرا روی اندیشــمندان     اصــطالح ن

در دیدگاه برخـی،   پرداختند و آن معانی باطنی ، به تأویلحقیقت نور است. برخی برای توجیهقرارداده

یکـی از حـوزه   عنوان اساس کار تأویل، مورد عنایـت بـود.   مندبودن و نقل معتبر از معصوم، بهضابطه

بـر  های معرفتی که تأویل در آن کاربرد وسیعی دارد، عرفان اسالمی است که بنای این نوع تأویـل،  

ی و ابـن عربـ   هـای اندیشه به بررسی تطبیقی ،. در این جستارمعرفت حاصل  از کشف روحانی است

ـیش از   ابـن ع شـود؛  النا به عرفان ابن عربی نزدیک میموایم. موالنا، در خصوص نور پرداخته ربـی ب

معتقد است؛ یعنی اتّکای انسان بـه عقـل   « علم و تأویل» شد، به بااعتقاد داشته « شوق و جذبه»آنکه به 

 جست. ز هر دو، یکی پس از دیگری سود میموالنا پیوسته بین این دو در نوسان بود و ا خود و

 بیان مسئلا       -1-1
 اسـت کـه   ت ایـن موضـوعات  ، با محوریّتبیین تجلّی نور حق بر همة موجودات مبنای بحث، نور و

     و هــا مــراد و منظــور از ایــن نــور چیســت؟  در تطبیــق ابــن عربــی و موالنــا، نمــادپردازی هــا، اســتدالل 

ـین شـود،    برداشت های ایشان، در رابطه با نور کدام است؟ از جمله نکاتی که باید حدّ و مـرز آن تعی

ـین   ای کـه مـی  ، رابطـه به عالوه؛ مثیلی تجلّی حق، در شاکلة بحث استمحتوای تتوصیف و  تـوان ب

 است.خالق و مخلوق، استنباط نمود، مسائلی است که در مقالة حاضر مورد نظر بوده

 پیشینة تحقیق -1-2

هـای  توضیحات مختصر و مبسوطی بـا زمینـه  در آثار علما و عرفای متقدّم و متأخّر، در باب نور، 

با امعان نظر و محـور   ،عرفانی و فلسفی، مفاهیم ظاهری و باطنی، جلب نظر می کند؛ در بحث حاضر

ـته  از جمله: آشتیانی، عفیفی، قیصری ،قراردادن آثار ابن عربی و شارحان آثارش ای و...، موارد برجس

از جمله: عثمان یحیی، خواجوی، خرّمشاهی  ،نظران و نویسندگان معاصراز افاضات و آرای صاحب

با ترجمة برخی نکات مـرتبط بـا    ،، لذااستبرخی از مطالب به زبان عربی  است.ی شدهو... گردآور

 است. در بررسـی نـور از نظرگـاه   ت برجسته مورد تحلیل قرارگرفتههای این شخصیّموضوع، دیدگاه

ـتا  شمس و فیه مافیه است ومثنوی، دیوان سنگ موالنا، محور بحث، آثار گران بـه آثـار    ،در این راس

است. بر ... استفاده شدهمعاصرین موالنا، نظر داشته و از توضیحات استادانی چون فروزانفر، چیتیک و

مستخرجات مربوط به نور را در چارچوب یک موضوع مشخّص و منسجم، با رویکـرد   آن شدیم تا
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و   بـه طـرح نظـرات و تحلیـل      ،موالنا، بررسی نماییم؛ لـذا  تطبیقی نمادگرایی نور در آثار ابن عربی و

 است.گیری مبادرت شدهنتیجه

   تحقیقضرورت و اهمّیّ -1-3

پردازی ایـن  عرفانی ابن عربـی و موالنـا و نمـاد   های تحلیل اندیشههدف اصلی در این مقاله، 

موضـوع، عـالوه بـر    ت پـرداختن بـه   خصوص نور است. اهمّیّعارف و متفکّر شهیر اسالمی در دو

هـا و پیونـدها را   نگـرش  ات عقلی، اشراقی و ذوقی، دامنةبخشی، فضایی از تفکّرات و کشفیّلذّت

ل عرفانی باشد. نکتة بـارزی کـه در   یب، راهکاری در مسیر رهپویان مسائدهد تا بدین ترتارائه  می

ومـات آن محسـوب   ث نوری، جـزءِ ملز هایی است که در بحتطبیق لحاظ شده، مفاهیم و رهیافت

شود و با استخراج این لوازم مشترک، مانند خیال، مثال و تمثیل آینه در بحـث  تجلّیـات حـق،    می

گونـه  تـری از ایـن  دیگر، زمینة تحقیق تطبیقـی گسـترده  ت بزرگ و عرفای از آثار این دو شخصیّ

 آید.میموضوعات فراهم 

 بحث -2

اهی پدید آمـد و بعـدها   تصوّف عملی و سلوک خانق ،در تاریخ تصوّف و عرفان اسالمی، ابتدا 

ـیم. مکتـب    عرفان نظری نمود یافت که اوج آن را در مکتب ابن عربی، معروف به شیخ اکبر، می بین

ود ابـن عربـی تـا امـروز     عرفان نظری ابن عربی، نافذترین مکتب عرفانی در جهان اسالم، از عهد خـ 

اصر ایرانی به مکتـب ابـن عربـی    جّه برخی از بزرگان معبارة تواست. استاد خرّمشاهی درشناخته شده

شناسـان داریـم کـه پیـرو و بلکـه شـارح ایـن        ، چه بسیار عارفـان و عرفـان  در ایران امروز»نویسد: می

زادة آملـی و  اهلل حسـن الدّین آشتیانی، آیتسیّد جالل نظیر امام خمینی)قدّس سره(، استاد اند؛مکتب

 (37: 1375خرّمشاهی، «)لی.اهلل عبداهلل جوادی آمآیت

نـوادر   نظیر است و در عرفان عملی نیـز از مباحث تصوّف کم ابن عربی در کثرت آثار علمی و 

ـیم،   است «فتوحات مکّیه» کتابیکی از آثار نفیس شیخ اکبر،  رود.مَشماربه ؛ با مطالعة این اثـر عظ

ـتگی   محقّقـان عرفـان  ثار عارفـان بـزرگ و   بریم که ابن عربی از حیث تتبّع درآپی می ـناس، برجس ش

نیـز   او «الحکـم فصـوص » کتاباست. آثار صوفیه را بر دیگران گشودهخاصّی دارد و راه رجوع به 

ـین دیـدگا   و زیبایی مطالب، حائز اهمّیت است در استحکام ه . این دو اثر بزرگ، مبنای بحـث، در تبی

ه، در آثار ابن عربی است کـه خـود،   نور یکی از مباحث عمداست. ابن عربی، در باب نور واقع شده
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و مفسّـران عقایـد و    شناسـان، صـاحبان مکاتـب فلسـفی، عرفـانی     راوان عرفانمنشأ نظرات و شروح ف

 است.آرای او قرارگرفته

ـیخ اکبـر برگزیـده      تی که در این مقالـه، در جهـت   شخصیّ شـده، حضـرت   بحـث و تطبیـق بـا ش

الــدّین، همــة آنچــه را کــه دربــارة آثــار عرفــانی مثنــوی و دیــوان شــمس موالنــا جــاللموالناســت. 

هـا، همچنـان   ن دو اثر بلند عرفـانی، پـس از قـرن   جا داراست. زیبایی و سازوارگی ایبرشمردیم، یک

 یـن دو کتـاب بـزرگ، سـخن از نـور اسـت؛      صفابخش و برانگیزانندة قلوب است. در جـای جـای ا  

ـیفتگان عـالم    نمامیفروز، خود نور است که روشنگری گویا این دو اثر جان ا ید و آتش در جـان ش

ـتم، در بـاب     بر همین اساس، نمادهایی که در دیدگاه این دو عارف بزرگ قرن ششـم  زند.می و هف

 است.، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفتهداردموضوع نور وجود

 پرداز  نور در آثار ابن عربینماد -2-1

 بـه نمـادپردازی تـوجّهی ویـژه دارد     های عرفانی خویش،شیخ اکبر در تبیین اندیشه

د گویای رموز و حقایق الهی باشند؛ تواننن و قالب محدود کلمات، عیناً نمیزیرا واژگا

هـای  ناپذیر است. نمادینهامری اجتنابدر این فضای الیتناهی، نمادگرایی  ،ناچارپس به

رگاه او، بر ایـن  نظ آید.مباحث محوری و کلیدی به شمار می نور در آثار ابن عربی، از

به پایه استوار است که نور، یکی است و تکثّر در مرتبة اسما و صفات و افعال راه دارد. 

بینـی عرفـانی نیـز از    که در جهـان  وجودی، از مهم ترین مباحث اوست عالوه، تجلّیات

ترین موضوع که نظریة تجلّیات، درصدد توجیه ای برخوردار است. اساسیجایگاه ویژه

در مقدّمـة تجلّیـات الهیـه،     ،عثمـان یحیـی   مسئلة ایجاد و خلقت عـالم اسـت.   آن است،

جـودی را بـر وجـه    ای در مسیر فکری ابن عربـی انجـام داده و تجلّیـات و   تحقیق ارزنده

گانه)ذاتی، صفاتی، افعالی(، از دیدگاه ابـن عربـی، بـه شـرح زیـر      کلّی در حضرات سه

 است: نموده خالصه
شود؛ است، بدون هیچ مظهر و صورتی که در عالم احدیّت محقّق میقسم اوّل: تعیّنات حق 

عالم  تجلّیات وجودی صفاتیِ تعیّناتِ حق که در مظاهر کماالت اسمایی او درقسم دوم: 

در صور اعیان  1«فیض اقدس» که مظهر حقیقت وجود مطلق از طریق شودوحدت، محقّق می

تعیّناتِ حق است که در مظاهر اعیان خارجی و  تجلّیات وجودیِ افعالیقسم سوم:  .است ثابته
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گردد . در این مرحله، حقیقت وجود مطلق، با ذات، ت، محقّق میحقایق عینی در عالم وحدانیّ

 (19-23: 1367)عثمان یحیی،یابد.، ظهور م2َصفات و افعال، از طریق فیض مقدّس

بـارة  )ربط واحد بـه کثیـر(، در   اوّلاین اندیشه، عالوه بر تبیین چگونگی ایجاد موجودات از مبدأ  

ناسـوت را مظـاهر و    او همة این عوالم، ملکـوت، جبـروت و   شود.استفاده میمعرفت و شناخت نیز 

 نویسد:  ملّاصدرا در اسفار می داند.شئونات وجود مَ

اندازد و سبب معرفت مَ داند که بر آینة دل شعاعمنزلة  حقایق ازلیه مَتجلّیات را به ابن عربی،»

آن چیزی  ،ای محکم است. تجلّی از دیدگاه اورابطه ،شود و بالجمله بین وجود و معرفتمَ

شود. پس معرفت، انکشاف حقایق اشیاست و است که از انوار معرفت برای قلب، کشف مَ

موجب کشف حقیقت مطلقه  ،االنوارنور، واسطة بین وجود و معرفت است و تجلّیات نور

 (140: 2ق ، ج1410، ملّاصدرا) «شود.مَ

اسـت، یـاد کـرده و    الدّین عربی، از جوانب دیگر نوری که کمتر بدان توجّه شدهمحیّ   

 است؛ این جوانب نوری که در فتوحات مکّیه آمده، عبارتند از:  ها را  مبهمات انوار نامیدهآن
 روی: آن انوار معیّت از جانب حق است که شریعت است. نوری که بدان راه می -1

 اسم الهی است.نور وقت است و عین  نوری که در پیشاپیش ماست: آن -2

 .کننده استنور یاری نوری که در جانب راست است : آن -3

کننده  و دو نوع است: نور ایمان و : نور نگهدارنده  از شبهات گمراهنوری که  جانب چپ ماست -4

 لیل. د

   که اقتداگر،  ما را بر مدارجمان پیروی  استنوری که پشت سر ماست: همان نوری  -5

 نماید.می

به علمی شگفت که دالیل عقلی نتواند  ،نوری که  باالی سر ماست: آن تنزّل نور قدسی الهی است -6

 رد کند. 

و دیگر  ری است که تحت حکم و تصریف ماستنوری که  جانب پایین ماست: آن نو -7

انواع انوار، مانند نور مولّدات: انواری که صورتش در صور اعیان، معادن و نباتات و حیوان 

 است  و دیگر انوار اسما، مربوط به اسمای حق و خلق که به ذات و صفات و افعال تعلّق دارد.

است و اختهانوار دیگر را انوار ریاح گویند و آن انواری است که شدّت ظهورشان، پنهانشان س  -8

کنند و نیز انوار ارواح که کنند و  جز در مرحلة برزخیّت، مشاهده نمیدیدگان آن را ادراک  نمی
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اند و همچنین انوار انوار، آنها  انواری هستند که اگر حق برخی از اهل طریقت، انوار عقول گفته

سوزانند. )ابن عربی، را میطرف سازد، ما می دارد، بر شانهایی را که از ما پوشیدهتعالی، حجاب

 (.366-373: 9،ج1385

 نمادپرداز  نور و ومود در آثار موالنا -2-2

ـاً فأحبابـت     » کنـد: آفرینش، به این حدیث، استشهاد مـی موالنا در تبیین فلسفة   أن  کنـت  کَنـزاً مخفیّ

ـناخته نهان بودم، پس دوست داشتم گنجی پ :3«ی اُعرَفاُعرَف فَخَلَقت  الخَلقَ لِکَ شـوم، پـس خلـق را    ش

 شوم:     آفریدم تا شناخته

ــقِ    ــن خل ــت ای ــار اس ــر اظه ــان به  جه
 کنـــت کنــــزاً گفـــت مخفیــــاً شنـــــو

 

ــنجِ    ـــد گ ـــا نمان ــت ت ـــان حکم ــا نه  ه
ــوهرِ ــو    ج ــار ش ــن اظه ــم مک ــود گ  خ
                                   (4/3029-3028) 

ـتی پدیـد آمدنـد.     گاه که تمایل به حق تعالی غیب مطلق است. آن»  دیدار خویش یافت، عـوالم هس

برخی این رابطه را به عکس و صاحب آن، آینه و صورت منقّش در آینه، سایه و صاحب سایه، علّت و 

 (.418:  1383)تاجدینی، «معلول و خالق و مخلوق تشبیه کرده اند.

ـیاری اسـت، هـر   وادی عرفان و معرفت حضرت حق، دا ه ایـن  کس کـه بـ  رای رموز و اسرار بس

ـتاقان  بی نهایـت، هـدایایی بـ    ت خویش، از آن راهِوادی راه یافته، در حدّ وسع و توان و ظرفیّ رای مش

اسـت تـا ابـد رازنـاک     بـودنش، مقـدّر شـده    امّـا آنچـه در ازل، سِـرّ    کوی حضـرت دوسـت آورده  

ـیمای عـالم     خواهد نمایـد.  ماند، مگر آن هنگام که پروردگار، اراده بر گشودن این پـردة اسـرار از س

انـد.  لک عرفا، به حقـایق دیـن نزدیـک نشـده    یک، مانند عرفان و مسدر میان مکاتب توحیدی، هیچ

، الفـاظ و صـور معـانی نیـز     دارد و در نتیجـه شدّت تحـت تـأثیر حقیقـت دیـن قـرار     معانی عرفانی، به

جهـان را  عرفـان،  اسـت.  رده و به زیباترین وجهی بیـان شـده  هایی مشابه کالم وحی، پیدا کویژگی

 داند.واحد الیتجزّی و پویا می

ـتین درون     ت پذیرش انـوار را دارد؛ در نگاه موالنا، وجود آدمی، ظرفیّ ـنایی راس او بایـد آن روش

کشـاند.   زشتی و تباهی میآدمی را به  خود را بشناسد و بدان روی آورد. دور ماندن از آن روشنایی،

 است:رداخته، به این نکته پ«وشتن غالمرقعه ن»وی در بخش

 دور از نـــور سرشـــت کـــه تـــو دوری  نورسـت و زشـت  زان همه کـار تـو بـی   
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                                              (4/1732                   )                                                                                               

شده در آثـارش،   وار عالی اشارهنماد معانی متعدّد است. اینک به مواردی از ان ،در اندیشة او، نور

 پردازیم:می

د و قـدرت  نـ نور الهی مثل نورهای معمولی که قوّت و ضـعف و سـایه و روشـن دار   نور حق:  -4-1

 یتعبیری ایمان یا هدایت است. نـور ند، نیست بلکه نور خدایی، بهروشنگری همة جهات اشیا را ندار

 دهد.چیز را واضح نشان مینقص که همهنافذ، کامالً شفّاف و بی

 موالنا مبنای همة نورها را، نور همیشه تابندة عنایت حق تعالی می داند که  مدام  نوربخش است:

 مـــــا همــــه تــاریکــــی و اهلل  نـــور   

 نـــور  آمیزســتدر ســرا چــون ســایه  

 

 

 

 شعـــاع ایــن ســـرای   زآفتـــاب آمــد 

ــواهی   ـــور خ ــرا ن ــن س ــام آی  زی ــر ب  ب

                                         ( 1075: 2902)غزل                              

چیـز   نمایـد و هـیچ  طلبـان رخ مـی  ر مختلـف، در وجـود حـق   این عنایت پروردگار، به ص وا -

 داند:حیات مؤمن را موقوف نور الهی می تواند مانع این نور و عنایت شود. وی نمی

 کوه قـاف ار پـیش آیــــد بهـــرِ ســد     

 

 درانـــورش بــــردا همچـــو کـــوه طــور   

                                                (6/3065               )                                    

 :رد و هر حجاب شامل چندین طبق هاستنور الهی هفتصد حجاب و پرده دا -

ــق    ــور ح ــرده دارد ن ــد پ ــه هفتص  زآنک

 

 

 

ــرده ـــق   پ ـــن طب ـــور دان چندی ــای ن  ه

                                                (2/821) 

ت، در اختفاست. تشعشعات نـور الهـی، مثـل و    حق تعالی نورمحض است و از شدّت نوریّ -

 مانند ندارد و نور حق، دارای ضدّی نیست تا بتوان آن را شناخت:

 هــــا بــه ضـــد پیـــدا شــودپــس نهـــانی

 

 پنهـان بـود   حق را نیست ضـد  چون که 

                                                (1/1131) 

 نور الهی، دور از دسترس اوهام و خیال است: -

 از همـــه اوهـــــام و تصویــــرات دور  

 

ـــور   ـــورِ نـ ـــورِ نـ ـــورِ نـ ـــورِ نـ ـــورِ نـ  نـ

                                                 (6/2146) 
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راکـه نــور حـق، سراســر گیتــی را   چ ،در برابــر نـور حــق، ارزش و جایگـاهی ندارنــد   محسوسـات  -

 گرفته است:فرا

 راکـب شـود   نــورِ حق بر نـــورِ حـس  

 

 آنگهی جـان سـوی حـق راغـب شــود     

                                                 (2/1290) 

بخشـد و  جمله انسان،  نور می چیز، ازهمه گر و پایدار است که بهاین نور اصل، نور  هدایت -

 گیرد:برنده،  مسجود  مالئک قرارمییضفانسان 

 آدمـی چـون نـــور گیــــرد از خــــدا   

 

ــ  ـــود مالئ ـــاهســت مسجـ  ـک ز اجتبـــ

                                                 (2/1353) 

 موجب عصمت است: ،نور الهی -

ـــور اهلل شـــدی  ـــر بنــ ـــا! ینظــ  مؤمنــــ

 

ـــدی   ـــن آمـ ـــو ایمـــ ــا و سهـــ  از خط

                                                 (4/1855) 

گنجـد، در  د و این نور که در هفـت آسـمان نمـی   کنهرچیزی را در پرتو نورش ظاهر میخداوند  -

 گیرد:میدل مؤمن جای
ــر کــه حــق فرمــوده   اســتگفــت پیغمب

ـــز   ـــرش نی ـــان و ع ـــن و آسمـ  در زمی
ــب   در دل ـــم ای عجـ ـــن بگنجــ  مؤمـ

 

 من نگنـجــــم در خـم بــــاال و پـست 
ــز   ــین دان ای عزی ــن یق ــنجم ای ــن نگ  م

 هـــا طلــبگــر مـــرا جویـــی در آن دل
                                    (1/2655-2653                ) 

وا ال ساـمائی وا  ال یاسع نی اَرضـی  »مولوی در دفتر اوّل مثنوی، این ابیات را در تفسیر حدیث 

کنـد. ایـن نـور، منبـع و سرچشـمة نورهـای عـالی و        بیان مـی  4«الم ؤمِنِ لکِن یاسع نی قَلب  عابدِیا

 درونی است:

کـه در آثـار موالنـا انعکـاس      هـای الهـی  دل، نور روح و جان: یکی از جلوه نور عقل، نور -4-1-1

م بـر هرچیـز و   اندیشه را مقـدّ  ،موالنا: » نویسددکتر فرشاد می ای دارد، نور عقل و نور دل است؛ویژه

، مقدّمـه:  1389)فرشـاد،  «آلیست یا طرفدار مکتب اصالت تصوّر است.داند؛ وی ایدهای   میهر مادّه

14) 

 :، متعلّق به عالم باال هستنداندها، اگرچه  در حجاب تن مستور و زندانیعقول و دل -
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ــل و دل ــیعق ــا ب ــانی عرشــیه ــدگم  ان

 

ــاب   ــی در حج ــی م ــور عرش ــداز ن  زین

                                                  (5/619) 

مولوی، بر این باور است که نور عقل و نور دل، برای اولیای حق، ارمغـانی الهـی اسـت؛    

نگرنـد و بـه همـین دلیـل، از     حقیقت، با نوری الهی به جهان مـی  به این معنا که اربابان طریق

نـور عقـل و دل، از مجالسـت بـا     سهو و خطا مصون هستند. او معتقد است که اولیا در پرتـو  

، بـا نجاسـات   طور که نـور مـاه و آفتـاب   شوند؛ همانهای پست و گناهکار، آلوده نمیانسان

 شود:زمین، آلوده و نجس نمی

ـــد    ـــردد ابـ ـــی گ ـــوده ک ـــه آل ـــور م  ن

 گــردد بـــه مـــاه  ک واجملــه پـــا  او ز

 

ـــد   ـــور بــر هــر نیــک و ب  گــر زنــد آن ن

ــه    ــوی ال ــان س ــل و ج ــور عق ـــو ن  همچ

                                     (5/1260-1258                ) 

هایشـان     گـذارد. نـور کـه فرمـانروای دل    ی دل اولیای حق، در بـدن تـأثیر مـی   لطافت و صفا

از فرشـتگان، دسـت          گیـرد و ایشـان بـه مراتبـی بـاالتر     باشد، سراسـر وجـود را در  برمـی   می

 یابند:می

 انـــدجسمشـــان را هـــم ز نـــور اسرشـــته

 

 انـــــد تـــا ز روح و از ملـک بگـذشتــه 

                                                         (3 /8) 

 ای به این مطلب دارد:  در فیه مافیه، اشاره 
جالله، در دل گنجد، الّا چون طالب آن باشی، آن را در دل یابی، نه از مشارق انوار حق، جلّ »

روی ظرفیّت که آن نور در آنجاست، بلکه آن را از آنجا یابی، همچنان که نقش خود را در 

« آیینه یابی و مع هذا نقش تو در آیینه نیست؛ الّا چون در آیینه نظر کنی و خود را ببینی.

 (188: 1385)مولوی،

هـدایتگری، غـذای روح آنهـا    شده به مردان الهی، عالوه بر جنبة قد است که این نور افاضهاو معت

بیـان آنکـه نـور کـه غـذای      » نویسـد: مـی  288نجم مثنوی، در مقدّمة بیت . وی در دفتر پنیز هست

 «:شود روح راشود تا او هم یار می، غذای جسم اولیا میجان است

ــ  ـــن مِثـ ـــورِ کُ ـــذِ بِالنّـ ـــراِغتَــ  ـلَ الباصا

 

 وافِــــقِ االَمـــالکا یــــــا خَیـــــرَالباشر  
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 (و همراه فرشتگان. ر الهی تغذیه کن و همچون چشم باشبا نو ،ای بهترین بشر)

هـل  چنـد در نـزد ا  اسـت، هر  کنند، حقیقت و باطن آن نورالیفی که اولیا بر خویش هموار میتک

 رسد: دنیا، به گونة آتش به نظر  می

 ضیـــا اســت و پر او درخــت موســی 

 

 بـاری بیــا  نـور خـوان نــارش مخـوان    

                                            (3/4371) 

علّقـات دنیـوی بـر    کنند، امّا گـرد و غبـار ت  ن کامل، با آنکه در دنیا زندگی میعارفان و مردا

 گردند:ند و همچون نور به اصل خود بر مینشیدامن قلبشان نمی

ـــورصــوفیان صــافیان چــون   ـــور خـ  نـ

ـــی ـــذر بـاز ب ـــاک از ق ـــر پ ـــداث  آمدن

 

ـــذر     ـــاک و قــ ـــر خ ـــاده ب ــدّتی افت  م

ـــور خــور ســوی قــرص بلنــد   همچــو ن

 (4188و  5/4187)                                

ـنی و بـ  ، دل و روح و عقل را بهچیتیک معتقد است که موالنا طـور مطلـق، از یکـدیگر متمـایز      هروش

  کند:نمی

این سه، به معنای انسان )در مقابل صورت او( تعلّق دارند. شاید بتوان گفت که  هریک از»

، «عقل»گیرد؛ واژة تر است و کلّ معنای باطنی انسان را دربرمی، از آن دو دیگری وسیع«روح»

ورزد خصوص بر خداآگاهی تأکید می، برآگاهی و به«دل»بر قوة تشخیص روح تأکید دارد و 

شود و میکارگرفته زمان با یک یا هر دو واژة دیگر بهها، گاهی همواژهولی هریک از این 

گوید، به هریک، شاخص یک واقعیّت پیچیدة چندالیه است. وقتی موالنا از عقل سخن می

ترین سطح  عقل جزوی تا باالترین درجة کند که از پایینطیف وسیعی از واقعیات اشاره می

گوید، ممکن است به هریک از همین ترتیب، وقتی از روح  میگیرد و به عقل کلی را دربرمی

، ممکن است «دل»باشد و منظور او از تر روح یا به نفس یا به خدا اشاره کردهسه سطح   عالی

شمار بین این یک از سطوح بیو یا هر« صاحبدل»ن باشد و یا دل مرکز آگاهی به معنای وسیع آ

 ( 51: 1383)چیتیک،« دو.

چه روح، دل، عقل و اندیشه، عاً این روح، معادل عقل است. اگرتوسّ ،موالنادر قاموس 

طور مترادف از آنها استفاده     موالنا، بهدر بیان  از لحاظ فلسفی با هم تفاوت دارند،

 کنیم:یک را در اشعار موالنا مشاهده میهایی از این تفکامّا ندرتاً نشانه شودمی
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ـــالن  حــس ـــاشد ای ف ـــل ب ـــر عق  اسی

 

 عقـــل اسیــــر روح بــــاشد هم بـــدان 

                                                  (3/1824) 

ـــورِ  ـــاز ن ـــورِ دل نـــورِ ب  خداســت ن

 

 پاک و جداسـت    عقل و حس کاو ز نورِ 

                                                 (1 /1127) 

دانـد. در  را ناشی از انـوار قـاهرة الهـی مـی     نور چشم را از نور دل و نور دلموالنا، منشأ 

اسّ باطنی دارد. حاصل کالم اینکه نوری کـه  نظرگاه حکما هم حواسّ انسانی، ریشه در حو

 شود، سایه ای از نور دل است:از چشم ساطع می

ــورِ ــم  ن ــورِ چش ــت  ن ــورِ دل اس ــود ن  خ

 

 است ها حاصـل نــور چشم از نــورِ دل 

                                              (1 /1126   )                                                 

 ندیشـه و طریقـت موالنـا، بـر ایـن اصـل      توان دریافت کـه محـور ا  از تأکید موالنا بر نور می

 شود:و قدرت اولیا از این غذا ناشی میاستوار است که غذای اصلی بشر نور خداست 

ــلیِّ  ــوت اص ـــورِ  ق ـــر نـ ــت بشـ  خداس

 

 و را نـاسـزاست ا قـوت حیــوانی، مــر 

                                             (2 /1083  ) 

ـنده از لبـانش جـاری مـی     خـورد، گ کس کـه نـور مـی   ، آندر نتیجه و سـخن  شـود  وهرهـای درخش

 گردد:گهربارش اثرگذار و نافذ می

 جـــالل              او نـــورِ کـــه باشـــد قـــوتِهر

 

 حـالل  چــون نـزایـد از لبش سحــرِ 

                                           (6 /2925) 

خـدایی   از آنجا که جان، جوهری مینوی است، غذای جان، نور و روشنایی اسـت، تـابش   

توان آن را نماد دانـش و  گردد و اساساً میو کشف حقایق می هابر جان، موجب شکافتن پرده

دانـد کـه بـا دل  و    آنِ کسـانی مـی  بینش دانست. البتّه موالنا رهاورد ایـن روشـنایی مینـوی را از    

 باشند:رون، خود را آمادة پذیرش آن کردهداشت دخواهان آن باشند و با پاکیزهجان، جویا و 

ــس  ــان ک ــت                               ک ــبری یافتس ــور ص  از ن

 

 جــان در تــار و پـــودش تافتســت   نـورِ 

                                              (6/3063) 
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اشـاره نمـود کـه     ار موالنا، می توان بـه نـور ایمـان   نور ایمان: از دیگر غذاهای نورانی در آث -4-1-2

نعمت ذات ایمان، : »استاز دفتر پنجم، چنین آورده 288  غذایی شگرف است و این نکته را در بیت

دنیـا کمیـاب اسـت وآن مقـدار      سازد که غذای ایمانی در ایـن ؛ او خاطرنشان می«لوتی است هول و

 شده هم، مورد حسادت سگان شیطانی است:تولید

ــم ا    ــدان کَ ــن زن ــانی دری ــوت ایم ــتق  س

 

ــم نکــه هســت ازوآ   قصــد ایــن ســگ درخَ

 ستا

                                                  (2 /635) 

سـازد. اگـر غـرض،    مند می، از فیوضاتش بهرهاندت یافتهخداوند متعال، بندگانی را که قابلیّ 

 که مراد از آن نور، نور  اسـت خـاص  بل اندشد، همة موجودات به آن رسیدهشدن باموجود

ن را تنها به مؤمنـان اختصـاص داده و ایـن نـور صـفابخش، حقیقـت ایمـان        آ ،که خدا  تعالَ

 سوزند، نوری است که غالب بر آتش است:اهل ایمان، در دوزخ نمیلیل آنکه د .است

ــو زود  ــد ای مــؤمن ت  زآنکــه دوزخ گوی

 

 بــرگـذر، کــه نــورت آتش را ربــــود 

                                            (4/2709) 

آتش دوزخ  را  ند و تابان گردد، هنگامی که با باورداشت و عشق الهی نیروم ،آری آن روشنایی درونی

 است:؟ موالنا پاسخی مستوفی بدان دادهاولیا چگونه به این نور رسیده اند کُشد.می

ــان   ــر ج ــور را ب ــاند آن ن ــق، فش ــاح  ه

 وآن نثـــــــار نـــــــور را او یــافتــــــه

 

 هــــامقبـــــالن برداشتـــــه دامــــــان 

ـــه   ـــدا بـرتـافتــ ـــر خــ  روی از غیــ

                                   (1 /762-760) 

ـتگان،   هـا تابانـده  ی، آن نور را به تساوی بر همة جـان حق تعال ،به اعتقاد وی    ـتعداد   امّـا شایس اس

ـیض آن نـور الهـی بـی      اند و هرکس از عشـق، بـی ب  دریافت آن را پیدا کرده ـیب      هـره بـوده، از ف نص

 است.مانده

 بررسی تطبیقی  نور در ديدگاه ابن عربی و موالنا  -2-3
هـای نـوری در وجـود    و موالنا برشمردیم، بخشی از جلوهدر آثار ابن عربی  نور ازآنچه 

انسان بود. انوار تابندة الهی بر وجود آدمی کـه سـالک وادی حقیقـت اسـت و او بـا اتّکـا و       
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اس ایـن دو عـارف و   پـردازد. آنچـه در قیـ   انوار، به ایفای نقـش در هسـتی  مـی   التجای بدان 

سـان و حقیقـت   کنـیم، ایـن اسـت کـه ان    گ اسـالمی، مشـاهده مـی   رپرداز بـز متفکّر و نظریه

هـای وجـودی انسـان    ل و پردازش نمادها، براساس جلـوه گرفته، تأویوجودی او، محور قرار

آن را در قالـب   ،است. خداوند متعال، جهت تفهیم معانی عـالی آسـمانی، ابتـدا   شکل گرفته

ـ  ه، در کسـوت تمثـیالت، بـ   تنگ حروف و کلمـات ریختـه و سـپس    ی نمـودار  صـورت حسّ

ـ  مؤلّف کتاب فرهنگ نمادها و نشانهاست. ساخته را  ت بحـث نمادشناسـی  ها، ضـرورت اهمّیّ

، معقـول و  تا حدّ زیـادی  ،مفاهیم دینی و مذهبی»دهد: گونه توضیح میمفاهیم دینی، این در

م انیایـد، افهـ  صـورت تمثیـل و الفـاظ قابـل فهـم در     مجرّد است و تا معانی عـالی معقـول، بـه   

 (.6 :1383تاجدینی،) «کنند.عمومی با آن ارتباط برقرار نمی

در مقایسة ابـن عربـی    ویکرد هر انسان عاقل و معتدل است.شناخت حقیقت، ر ،حالهربه   

انسـان کـه مجـالی پذیرنـدگی      جو را در مورد، دیدگاه این دو ارباب معرفتو موالنا، نخست

ت تـر اشـاره شـد، هـر دو شخصـیّ     کـه پـیش  طـور  همـان  دهـیم. نور است، مورد بررسی قرارمی

ــوار، در  ــه بزرگ ــین اندیش ــی   تبی ــان م ــه انس ــالت را ب ــود، اص ــای خ ــد. ه ــارح        قیصــریدهن ، ش

ن را چـون حـق، انسـا   »دارد: را در مورد انسان، چنین بیـان مـی   الحکم، عقیدة ابن عربیفصوص

در ایـن نشـئه ظـاهر     ،صفات چه در صورت الهیّت بود از اسما وخلیفه و ختم گردانید، پس هر

بـه وجـود عینـی، رتبـت احاطـت و منزلـت        ،پس ین کماالت بالفعل در وی پدید آمد؛شد و ا

ابـن عربـی، جهـان را صـورت حقیقـت انسـانی       ( 32: 1363)قیصـری،  «.ت را جـامع شـد  جمعیّ

طور تفصـیل و ظهـوراتی اسـت در عـالم     ، بهت، ظهوراتی است در عالمحقیقت انسانیّ»داند: مَ

ـ   (30: 1380)آشتیانی،« صورت اجمال.، بهنسانیا ه در نظرگـاه  بر همین اساس، حقیقـت محمّدیّ

بیانگر ایـن   ،فصوص او»نویسد: ت است. آشتیانی در ادامه میاو، خالفت حقیقی و کمال انسانیّ

ت خاتمـه  ت فـی کلمـه محمّـدیّ   شود و به فصّ فردیّت شروع مَمراحل است که از فصّ آدمیّ

، مظهر های عرفان اسالمی و در واقعترین ویژگیه از مهمحقیقت محمّدیّ (30مان:)ه« یابد.مَ

هـر اسـم   مظ ،سان که جمیـع موجـودات  اسم جامع اهلل است. عرفای اسالمی، اعتقاد دارند همان

، انسان کامـل  چون پیامبر )ص( ،لذا باشند، مظهر انسان کامل نیز هستند؛حضرت حق تعالی می
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در حقیقـت و   ،و اوست که از خود فانی و به بقای حق بـاقی شـده، پـس   االقطاب است و قطب

پـدر جسـمی و محمّـد )ص(،     ،آدم ،بدین ترتیـب  ، در جمیع موجودات جریان دارد؛عالم معنا

 شود.  میی بشر دانستهاوّلین پدر روحان

تابیـده  است که نورش بر آدم تعبیر شده« نور صافی»مبر)ص(، به روح و حقیقت پیا ، ازدر مثنوی

الساّلم، تجلّی نمـوده و در  و او را پیامبر خدا ساخته و گاهی بر نوح و ابراهیم و موسی و عیسی علیهم

از ایـن   ،طور که اشاره شـد، عارفـان  است. همانخویش، بر پیامبر اکرم )ص( تابیدهترین مراتب عالی

ـتناد بـه حـدیث       کننـد. تعبیر مـی « هحقیقت محمّدیّ»نور به   5، «اوّلُ مـا خَلَـق الّلـه  نـوری    » موالنـا بـا اس

بـه   و و پـالوده گشـت   شـد قد است که این نور، از نار گرفتهداند؛ او معتنورمحمّدی را برترین نورها می

 هیئت نور صافی درآمد و آنگاه برهمة نورها غلبه یافت:

 صـاف سـاخت   گرفت از نـار و نـورِ  بر

 

 مصطفــی  نـــورِ  چنان کـز صقـــلِ آن

 

 بــر جملــة انــوار تــاخت     وانـگه او 

                                             (2/909) 

 هـزاران نــوع ظلمـت شـد ضیــا    صد

                                         (6/1861) 

 گیرد.ر خداست و در تجلّی از او نور میمظه ،انسان کامل  -

 مـن نیــم جنــس شهنشـــه، دور از او  

 

 تجلّــــی نــــور از او  لیـک دارم در  

                                          (2/1174) 

 بیمی ندارد و در امان است: ،در پناه حفاظت الهی است و از گزند بدسیرتان ،انسان کامل

 رو در امـــان تــو بـه نــــور او همــی  

 

 در میـــان اژدهـــــا و کــژدمـــــان   

                                             (4/610) 

با عنوان مردمک چشم حـق و روح   ،کنایه از انسان کامل است و ابن عربی از آن نور دیده،

 گوید:   است.  موالنا  میالبد جهان یاد کردهک

ـــم  ـــور قدیـ ـــدة نـــــ ـــود آدم دیـ  بــ

 

 مـوی در دیــده بـود کــوه عظیـــم     

                                                 (2/18) 
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، بـه نـور محمّـدی    «تعظیم نعت مصطفی)ص( کـه مـذکور بـود در انجیـل    »موالنا در قسمت 

 6ها گشت.که پاسداشت حرمت نام او، موجب ایمنی نصرانیان از فتنه اشاره نموده

کنـد، منـوّر       از نظرگاه ابن عربی، عقل آدمی، اگر با قلـب منشـرح بـه انـوار الهـی، اتّصـال پیـدا        

عقل، قادر خواهد بود تا  به ادراک امور شهودی نایـل   ،روگردد؛ از این شود و مصدر حقایق میمی

تَنـوشرا بِـالنّورِ   اَلقَلب  اِذا »کند: صوص، این بحث را چنین ارزیابی میقیصری در شرح خود بر ف آید.

ائِقَ االِلهیِّ یاتَنَوشر  العاقلُ اَیضاً بِنورِهِ، وا یاتباع  العاقلُ اَیضاً بِنورهِ لِاَنَّـه  قُـوشة  مِـن قُـواه  فَی ـدرِک  الحاقـ      

ی وقتی قلب، منوّر به نـوراله (: 70: 1،ج1387)قیصری، «بِالتَّباعیشةِ اِدراکاً م جارَّداًمِنَ التَّصارنفِ فیها.

عقـل،   ،پـس  ای از قـوای قلـب اسـت؛   شود چون عقل، قـوّه تبع نور قلب، منوّر میقل نیز بهشد، ع

 کند، بدون آنکه در آن حقایق تصرّف نماید.تبع قلب درک میحقایق را به

در بحـث ولـی و والیـت مشـاهده         این شهود، همان علم بـاطنی اسـت کـه محـور اصـلی آن را     

. دانستن نبـی بـا ولـی اسـت    مبنای یکی تعبیر ابن عربی از والیت، اساس مراتب روحی و بر کنیم.می

علمی الهامی و القـایی کـه اکتسـابی     ،داند؛ یعنیلی ولی را، معرفت و علم باطنی میوی مشخّصة اص

ـین آمـده:     یاعتَبِـرُ  »و استداللی نیست. عبارت این مضمون، در تعلیقات عفیفی بر فصوص الحکـم، چن

فَکُلن راسولٍ والیٌّ وا کُلن نَبـیل والـیا وا أخَـصُّ صِـفاتِ      .کُلَّها حیَّةِاَساسا الماراتِبِ الرّو« یَةَاَلواال»اِبنُ عارَبیِ 

العِلم  الباطِنُ الَّذی ی لقی ِفـی القَلـبِ إلقـاءً وا ال یاکتَِسـب  بِالعاقـلِ عاـن طَریـقِ         اَی فَةُ:الوالیِّ اَیّاً کانَ الماعرِ

 (24،  فصّ ثانی: )عفیفی. بی تا« .رهانِالب 

موالنا رسیدن به این معرفت و علم باطنی را منوط به پرهیز از خودخواهی و شکمبارگی 

بـردن از نـور حقیقـی    منظور فـیض هنمودن وجود، بطلبی وآماده، تالش در مسیر حقو سپس

 داند:می

 تـــو رخشـــان شــود جهـــد کــن تــا نـــورِ

 

ــورد   ــو خ ــاه و ج ــه ک ــود  هرک ــان ش  قرب

 

ــود   ــا ســـلوک و خـــدمتت آســـان شـ  تـ

                                           (3/4584) 

 حق خـورد، قــرآن شـود هــرکــه نــورِ

                                                   (5/2478                                                    ) 
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لذایـذ دنیـوی بـرای او بـی ارزش         روحـانی را بچشـد، دیگـر   و هنگامی که طعم این غـذای  

 گردد:می

 نـور  بـار از مـأکولِ  چون خوری یـک 

 

 خـاک ریـزی بـر سـر نــان و تنــور     

                                            (4/1959) 

ش نور را بیابـد، موالنـا   ابتدا برای نیروبخشی به روح و باطن که توان و ظرفیت پذیر       

 کند: توصیه می
ل بی یاد او مباش که یاد او، مرغ روح را قوّت و پر و بال است. اگر آن مقصود کلّی حاص»

کردن حق، اندک اندک باطن منوّر شود و تو را ازعالم شد، نور علی نور. باری، به یاد

انقطاعی حاصل گردد؛ مثالً همچنان که مرغی خواهد بر آسمان پرد، اگر چه بر آسمان 

 ،ایگیرد یا مثالً در حقّهشود و از مرغان دیگر باال میدم از زمین دور میبهالّا دمسد نر

الّا  توانی آوردنکنی، مشک بیرون  نمیمشک باشد و سرش تنگ است؛ دست در وی می

چه به گردد. پس یاد حق همچنین است. اگرشود ومشام خوش میدست معطّر می ،هذامع

های عظیم از ذکر او حاصل جالله، اثرها کند در تو و فایدهذاتش نرسی الّا یادش جلّ 

  (175: 1385)موالنا، « .شود

 نایستد،گرفت و در طیّ طریق، از حرکت بازانسانی که در این طریقت قرار

بنابراین،  بیند؛چیز را به نور الهی میرد که همهآوخداوند نوری در باطن او پدید می

 گردد:مصون از خطا و سهو می

ـــا ـــدی   مـؤمنـــ ـــوراهلل ش ـــر بِنــ  ینظُـ

 

ـــدی   ـــن آمـ ـــو ایمــ  از خطــا و سهـ

                                            (4/1855          )                                  

اِتَّقوا فِراساةَ الم ـؤمِنِ  » برگرفته از این روایت نورانی پیامبر)ص( است: ،این سخن مولوی  

زیـد کـه او بـا نـور     بینی مؤمن بپرهی(: از روشن131: 1،جق1413)دیلمی،  «یانظُرُ بِنورِ اهللِفَاِنَّه  

 کند.  خدا نگاه می

که در نظرگاه ابن عربی بدان پرداختیم، توجّه داشته و بر این باور است  مولوی نیز به مفهوم ولی 

ه بر اینکه جهان را برپا شان، عالوکه تا روز قیامت، اولیای الهی بر روی زمین حضور دارند و وجود ای

 دارد، عاملی است برای امتحان اخالص و ایمان مردم:می نگه
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 ای قـائم اسـت  پس به هر دوری، ولـی 

 

 آزمــــایش تـــا قیـــامت دائـــم اســت 

                                             (2/815           )                                                                         

ـ  ای دارد وبی که با حقیقت نور، ارتبـاط ویـژه  یکی دیگر از اعتقادات ابن عر    ت مظهریّ

شود، خیال اسـت. در جلـد اوّل فتوحـات مکّیـه، در     از اسمای الهی)النّور( محسوب مییکی 

، کنـیم کـه از جهتـی   ایـن بحـث را مشـاهده  مـی    قسمت تجسّد و تمثّل ارواح در آینة خیـال،  

بر ایـن اسـت کـه محسوسـات، ظـاهری و       اساس م ثُل افالطونی، شباهتی با م ثُل افالطونی دارد.

خداوند است و تصویر همة اشـیا در عـالم   «النّور»خیال، مظهر اسم » و نه اصیل و باقی: اندهگذرند

از ایـن  گفتـة ابـن     کـه ای (؛ نتیجـه 306: 1، ج 1385ابن عربی.) «شود.ادراک  می 7)مثال( خیال

راک وسـیلة نـور، قابـل  اد   جز نور مطلـق، بـه  که نورهای عام، به آید، این نکته استعربی برمی

ادراک نور، تنها بـا نـور   از سویی »کند: ای به این مبحث می، اشاره«الفکوک»است، قونوی در 

 (226: 1371قونوی،« ) مشاهده نیست.شود و از سوی دیگر، نور مطلق در نور، قابل میسّر می

ها در فیزیک هم قابل تطبیـق  است و بدین ترتیب، با خاصیّت آینهبا عدم  خیال، به نوعی مساوی

هایی هستند که اسمای الهی، اشیا که معدوم اند، مانند آینه  اعیان»است: است. در مفاتیح االعجازآمده

تجلّـی   در آن، حق  با همة اسـمای خـود  ای است که است. کلّ عالم نیز مثال آینهدهها نمایان شدر آن

توان چنین سرایت داد که عدم نیز آینة هستی می(؛ این مطلب را 90: 1371)الهیجـی ، « کرده است.

، ازکتاب مذکور، نمودار رابطـة آینـه و تـابش انـوار     171کنندة انوار الهی است. در صفحةو منعکس

  است: شده الهی، این گونه ترسیم

 
-تاریک -1ینه، چند شرط الزم است: دانیم، برای انعکاس صورت در آمیهمان طور که 

 8شیء با آینه. تقابل  -3و  بودن جسم آینهصیقلی-2بودن پشت آینه، 
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توان با حفظ شرایطی که برای آینـه برشـمردیم،   اس جلوة الهی در وجود آدمی را میانعک 

، مشـابه قسـمت تاریـک آینـه     شـود می که از آن به ظلمت هم تعبیـر مـی  مطابقت داد. جسم آد

شود و با اذکار و اخالص در عمـل،  لب آدمی، از ضغاین و اغیار زدودهکه قاست و درصورتی

 ،این صورت آینگـی  ،بنا بر شرح گلشن رازگردد. د و صیقل یابد، آینة تجلّی حق میمصفّا شو

حکـم آینـه را دارنـد     اند،اعیان ثابته که صور علمیة حق»ت: در تجلّی شهادت، قابل بررسی اس

صـف بـه وجـود نشـده و همچنـان      متّ ،شـده و آن اعیـان   به احکام ایشـان ظـاهر   ،که وجود حق

آینه است که احکام و آثار اعیـان، نـه    بنابراین، یا وجود حق،؛ (91: 1378الهیجی،) «اندمعدوم

یـات  تجلّ است  و یا اعیان، آینه است که اسما و صـفات و شـئون و  اهر شدهدر آن ظخود آنها، 

اســت. ، در آن ظــاهر گشــته اســتیافتــهحــق یــا وجــودی کــه بــه اقتضــای آنهــا تعــیّن        

تجلّی حق، درآینة وجود انسانی و مظهریّت حق، منحصـر اسـت    این (278: 1367)جهانگیری،

 اند.از بشر که مصداق تامّ انسان کاملبه صنفی 

تجلّیات، شاهد           ز تبیین  نظریةدر آثار ابن عربی و شارحان و پیروانش، پس ا

تر بدان اشاره شد، بهترین هستیم.  تمثیل آینه که پیش کارگیری تمثیالت متعدّدیبه

توان از طرح آن، به این نتیجه فهم بهتر بحث کثرت و تجلّیات است و  می مثال برای

نماست. در قدر استعداد و خصوصیات خود، وجودنما و حقهر موجودی بهرسید که 

شوند که وجودات و ، موجب میهاان، یک وجود بیش نیست لکن آینهاین می

 ، نکتة اصلی این تمثیل را چنین بیان می کند: شوند. جامیموجودات دیده

پیدایش  کند، موجبوقتی مبدأ و حقیقت وجود )چهره( در اعیان ثابته )آینه ها( تجلّی می

که مبدأ وجود )چهره(، هم در آینه  توان گفتاشیای خارجی )تصاویر در آینه( خواهدشد. می

هست و هم نیست، و هم عین وجود خارجی )تصویر در آینه( هست و هم عین آن  )اعیان ثابته(

تا: بی )چهره(، هم ظاهر و هم غیرِظاهر است. )جامی، نیست؛ لذا، می توان گفت که مبدأ وجود

86-85) 

ـ ی  مـا »فشردة مفهوم تجلّیات در نگاه ابن عربی چنین اسـت:   ـ  لـوبِ لقُلِ رُظهِ «: یـوبِ الغُ نـوارِ ن اَمِ

(؛ بـدین  155:  1370)کاشـانی،   شـود. آشـکار مـی   ]تجلّیات[ چیزی از انوار غیب است که برقلب

کـه محـور   ارف حسّی، عقلی و روحی است، چناننظر ابن عربی، تجلّیات، منشأ همة مع، بهترتیب
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عقـل   پرتـو تجلّیـات بـر آیینـة قلـب و      ،نیز هسـت؛ بـه عبـارتی    شدنِ اساس معرفترشد و شکوفا

 شود.عقل، معرفت یقینی و ذوقی حاصل میدر قلب و  ،شده و در نتیجة آنتابانده

ـیم؛    ،در مثنوی عنـوان یـک اصـطالح    بـه « عـالم خیـال  » نکات قابل توجّهی در بارة خیـال مـی بین

را به این صورت، تنها  9«لعالم خیا»چه بن عربی تجانس دارد و موالنا، گرصوفیانه، معموالً با مکتب ا

ام بـه  مـد  ،دهد، چه به طور ضمنی و چه صراحتاًقطعات آثار خود مورد بحث قرارمیدر معدودی از 

هـا را نـه خلـق          انه، خیـال، تصـویرهای ذهنـی و ایـده    شناسی صـوفی دهد. مطابق با روانآن ارجاع می

عالم »کشد بلکه آنها را از یک از حافظه یا از ذهن، بیرون می ها را از درون خود، یعنیکند و نه آنمی

یینی عالم خیـال، شـامل تمـام    سطوح پاکند. تقل از ذهن وجوددارد، دریافت میطور مسکه به« خیال

از ایـن رو، موالنـا اغلـب واژة اندیشـه یـا       یی است که در ذهن موجودانـد؛ «هارنگ»صور، احجام و 

 گیرد:کارمیهفکر را معادل واژة خیال ب

ـاک    ــت پـ ــور اس ـ ــه ـن ـا همـ ــ ــو؟ آنج ــر کـ  فک

 

ــد   ــی یاب ــو م ــدد از روح ت  خیالســتان اندیشــه، م

 

ـاک بهــــر تـــوست ایـــن لفــظ فکـــر  ــ  ای فکرـن

 (114/ 6)مولوی:                                               

 ست این اشکال در اسفلا چنان کز دور افالک

 (1256: 3374)غزل:                                             

در کتاب طریق صوفیانة عشق، سه سطح کلّی روح، باالتر از نفس امّاره، بـا توجّـه بـه مثنـوی     

 شریف ذکر شده است:
، قادر به «خیال»روح انسانی، روح ملکی و روح قدسی. این سطوح آکنده از صوری است که » 

  دریافت آن هاست. ولی همان طور که فاصلة تقریباً نامعیّنی بین نفس امّاره و روح قدسی 

« ای هست.دارد، بین اندیشه و خیال انسان عادی و اندیشه و خیال اولیا، همچنین فاصلهوجود

 (271:  1383)چیتیک،

صریح، م ثُل بیند و با اندیشة جوّال خویش، ملیح و را بر خیالی روان میموالنا جهانی 

 کند: افالطونی را روشن می
آید و محسوس میگوییم، جهت آنکه درنظرعالم بر خیال قائم است و این عالم را حقیقت می»

ه عکس است، خیال، خود این گوییم، کار باست و آن معانی را که عالم فرع اوست، خیال می
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صد چو این پدید آرد و بپوسد و خراب شود و نیست گردد و باز عالم  ،عالم است که آن معنی

 (228:  1330)موالنا، « نو پدید آورد.

را تمثیلی از شود که موالنا، جهان م درِک و محسوس در این قطعه از فیه مافیه، مالحظه می 

، تمثیل افالطونی قابل تطبیق استاز حکایات او که با م ثُل است. یکی جهان حقیقی  دانسته

جای یة اعیان را بهصیّاد و سایه است که یادآور حال کسانی است که در تمثیل غار افالطون، سا

 است: صورت تمثیلی زیبا چنین آمده، بهگیرند. این نکته در مثنویخود اعیان می

 اشغ بــر بــاال پــــران و سـایـــه  مـــر

 ابــلهـــی صیّــــــاد آن سـایـــه شــود   

 خبر کـان عکـس آن مـرغ هواسـت    بی

ـــه او  ـــوی سایـ ـــه سـ ـــدازد بـ  تیــــرانـ

 

ـــرغ مــی  ـــرّان م ـــر خـــاک پ  وشدود ب

 مــایــه شـــود دود چنــدانـک بـیمـی

 خبــر کــه اصــل آن ســایه کجاســتبــی

 وجــوتـــرکشش خــالی شــود از جســت

                                 (1/423-417) 10 

 خیـال، ظهـور حقـایق را در پـی دارد؛     طور که اشاره شد، خیال فرع است و برخاستنهمان

گـاه کـه خیـاالت از میـان     هر»بدان پرداخته:  لیدی است که موالنا در فیه مافیهای کاین     نکته

بی چادر خیال، قیامت باشد. آنجا که حال چنین شود، پشـیمانی   ،برخیزند و حقایق روی نمایند

و همان حقیقت باشد که تـ  ،کند، چیز دیگر غیر آن نباشدینماند. هر حقیقت که تو را جذب م

تا انسان، همة توجّه خود را به جانان معطوف نکند، عشـقش   (7: 1330)موالنا،« را جذب کرد.

خـواب و   بود.ها و خیاالت مربـوط بـه غیـر نخواهـد    دیشههدکرد و قادر به گریز از انرشد نخوا

تـابع و تسـلیم محـض اوسـت؛ ایـن       ،همراه است و عاشق ریِ خواهانِ جانان، با یاد معشوقبیدا

 است:زیبایی بیان شدهغزلیات شمس، به دلدادگی، در

 گـر خفتــه و بیـدارم    یـارم  من تشنــة آن 

 مـن تـابع آن رویـم    چون صـورت آیینـه  

 بخنـدیـــد او، مــن نیــز بخندیـــدمآن دم کـه  

 

 جفــتمبــا نقــش خیــال او همــراهم و هــم  

 زان رو صفــت او را بنـمــودم و بنهفتـم

 وان دم که برآشـفت او، مـن نیـز بــرآشفتم    

 (559: 1451)غزل                                                                

مـداری تکیـه دارد   اندیشـة جهـان  توسّط موالنا، بر یـک  بر این است که م ثُل اشاره شده  ماپندار 

هـای موالنـا، مثـال    بـه دریافـت دکتـر فرشـاد از اندیشـه     که وحدت، مقتضای طبیعت آن اسـت؛ بنـا   
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نسـان  یک نوع آگاهی اسـت، ا  ،موج عقلی»کند. ئنات را تبدیل به یک موج عقلی میافالطونی، کا

تمـاس بگیـرد و بـا آن بـه     تواند با این موج عقلی یا آگـاهی کـل،   از طرف آگاهی و شعور خود می

ـتی    ( این یکی14، مقدّمه: 1389) فرشاد،      « اتّحاد برسد. شدن و اتّحاد، مـأخوذ از پدیدآورنـدة هس

ـتی اشراق، در تمام پدیده است که با  سـاری و جـاری اسـت.    ،ها نفوذ تمام دارد و ارادة او بر کلّ هس

گونـه در  ، ایـن ، بـا تصـویری زیبـا   است بینتابش آن، دل مصفّای حقیقت اشراق که جایگاه طلوع و

 است: دیوان شمس تبلور یافته

 ت ایستــاده در خانـة دل ای جان آن کیس

ـــق ــی ز دل تعلّ ــق  نُقل ــور مطل ـــامی ز ن  ج

 

 بر تخت شـه که باشد جز شاه و شـاهزاده  

 بـــزم ابــــد نهـــاده    ر خلوت هوالحــقد

 (889: ص2389)غزل                                  

رفت و به پذینابود شود، انوار غیبی را خواهد دل زمانی که صقالت یابد و زنگار ظلمت بشری آن

باره فراوان اسـت. در دیـدگاه او نـور،    تمثیالت موالنا در اینپرداخت. مشاهدة این انوار خواهد

هـد؛  دهـا را ارائـه مـی   ترین تمثیـل هایی از عالیاست و با این اعتقاد، نمونه« وجود»مساوی با 

(، کنگـره و  677-1/679) تمثیـل چـراغ   (،416-4/417) هامانند:  تمثیل نور خورشید و خانه

 های مکرّر و شـواهد مثـالی متعـدّد در   . موالنا سرانجام، پس از بحثو... (687-1/689سایه)

و او تـازه در ابتـدای راه    «ایـن سـخن پایـان نـدارد    » رسـد کـه  زمینة تجلّیات، به این نتیجه می

  است:   

 هــای آن در صفـت نــایــــد عجــایب

 

 ای در امتحـــان؟تو در این ظلمـت چه 

                                                     (3/58) 

حـدّ  آدم در صـفای بـی  »نمایـد:  مـی  چیتیک، با استمداد از آثار موالنا، نکتة زیبایی را مطـرح 

اش              بایســت در ســینههمــة چیزهــا مــیهــا و آینــة صــفات خــدا شــد. پــس همــة معرفــت  خــود،

همة اسما و صـفات خـدا    ،جایگاهی که در آن ،او صورت معنای خدا بود؛ یعنی گرفت.میجای

 (72: 1382)چیتیک،« یرونی یافتند.جلوة ب
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گونگی عالم خلقت و وجود انسان، بازتاب یک حقیقت وجـودی اسـت کـه فهـم و     تمثیل آینه

یافتـه ممکـن اسـت؛  واضـح اسـت کـه شـیء و انعکـاس تصـویر آن          صیقل دلِوسیلة ، بهرؤیت آن

 گیرد:ین قاعدة فیزیکی، بهرة عرفانی میکند. موالنا از اط آینه، یک تقارن معکوس ایجاد میتوسّ

 تـابـــدانـــدر دل آیینـــه دانــی کـــه چــه مــی     

 

ــو    ــالِ ت ــدر جم ــود ان ــالِ خ ــن جم ــده م  ای دی

 

 که صـفا دانـد   داند چه خیال است آن آن کس 

 (264:ص616)غزل                                                

ـــه  ـــه گشتـ ـــو  آیین ـــال تـ ـــر خیــ ـــه بهـ  ام همـ

 (837: 2234)غزل                                                                      

ـ   است ای برای حقای برای انسان و انسان، آینهبه هر حال، حق،آینه   ـان، موجودیّ  ت آیینـه، و در این می

ـیدگی   حق در صورت آدمی وآدمی است شود، مییدهمحو است. آنچه د  ،در صورت حـق و ایـن پوش

 رازآلود است.

 گیر نتیجا -3

 شود:بر اساس آنچه گذشت، نتایج زیر حاصل می

     وسـیلة نـور قلـب درک    تبع نور قلب، منـوّر مـی شـود و نـور عقـل، حقـایق را بـه       عقل به -1

 نماید.می

شـود و کـارکرد آن،   یاد مـی  ت که از آن به عالم مثال، خداوند اس«النّور»اسم،خیال، مظهر  -2

 شبیه آینه است.

ز: نـور معیّـت، نـور وقـت،     نـد ا ر مبهمات است که عبارتاز انوار مهم در آثار ابن عربی، انوا -3

کننده، نور پشت سر، نـور بـاالی سـر، نورهـای     ن، نور بازدارنده از شبهات گمراهرسانور یاری

 جانب پایین، انوار ریاح، انوار ارواح)عقول( و انوار انوار.

است و جهان ناسوتی را تمثیلی از جهان هتر باور داشتتر و گستردهم ثُل  افالطون را به نوعی عمیق موالنا، -4

 داند.الهوتی می

اسـت، ولـی نمودهـا و نمادهـای آن     گـر شـده  ، جلـوه یکی است و بر همة هستی ،نور حقیقت -5

 شود.دگرگون می

ـناخت مثنـوی   نور، اسم ذات الهی، از مهم -6 ـانی هـم    اسـت و در وجود ترین کلیدواژگان ش   شناسـی عرف

 آن بهره گرفت. شود ازمی
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 ناشی از نور دل است. ،منشأ اصلی نور دل، نور حق است و نور چشم -7

تنهـا معشـوق حقیقـی     ،ایـن رو نگرند و از اولیا در ورای صورت خیال، به معنی یا واقعیّت آن می -8

 کنند.را طلب می

 هايادداش 

ـ  ،عبـارت دیگـر  صورت محسوس درنیامده و بهیض اقدس، اعیان موجودات هنوز بهدر ف -1 ت فعلیّ

در ایـن تجلّـی، صـور معقـول کائنـات یـا        ،پس ، وجود آنها در عالم علم الهی است؛یعنی اند؛نیافته

 (169: 1385)ابن عربی، شود.پیدا می« اعیان ثابته»

، بـه عـالم محسوسـات    در ایـن تجلّـی، اعیـان موجـودات    »فیض مقدّس، تجلّی دیگر حق است:  -2

ــی، اعیــان ثابتــه مــیرانــده               « پوشــند.کســوت وجــود و تشــخّص بــر خــود مــی  ،شــوند. در ایــن تجلّ

 (171: ص1385ابن عربی،)

شـود.  احادیث مثنوی، مالحظه مـی  29صفحة(؛ همچنین در 344و199: 84، جق1404)مجلسی،  -3

 شود.مشاهده می حدیث مذکور، با اندک تغییراتی در اکثر متون عرفانی

اختالفـی انـدک در الفـاظ نقـل     احادیث مثنوی، این حـدیث را بـا    26استاد فروزانفر در صفحة -4

 اند.نموده

 .113: 1366فروزانفر، -5

 .733-738اوّل، ابیاتدفتر  -6

مقدار، شبیه به جواهر جسمانی است؛ عالم مثالی، عالم روحانی و از جنس جواهر روحانی و در  -7

َ  بودن، شبیه به جواهر عقلی است و آن را حدّ فاصل و بـرزخ بـین مـاده و ع   در نورانی  دانـد؛ قـل مـ

: 1380ت آن. )آشـتیانی،  معانی و ارواح و اجساد را صورتی است مثالی مطابق بـا کمـاال   ةهم ،پس

30) 

ولـی   طـول و عـرض دارد   ،دو ب عدی اسـت؛ یعنـی   -1چند ویژگی دارد:  شده در آینهتصویر منعکس -8

بـودگی  مهست و کثافت و دراز لطافت برخوردار ا -3 شکل دارد امّا جسم و مادّه ندارد؛ -2عمق ندارد؛ 

که موجودات عالم خیال، خواه متّصل و خـواه خیـال   هایی هستند ها دقیقاً همانمادّی ندارد و این ویژگی

 نیز دارند.   منفصل،

شکلی را که تصاویر   قوّة خیال فردی انسان،  ترین سطح این عالم،یال، دارای چند ب عد است. در پایینعالم خ -9

یال، مستقل ولی در سطوح باالتر، عالم خ کندشوند، تعیین میخودآگاه عرضه  می ذهنی در قالب آنها به ضمیر
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او خیال  ،به همان اندازه چه میزان دسترسی انسان به این قلمروهای باالتر تخیّل بیشتر باشد،از فرد انسان است. هر

اش نسبت به ذهن عقالنـی شناختیِ باالتری کند و نه بر عکس زیرا در سطح وجودین و تعریف میخود را تعی

را در مرتبة بعد داند و هستی یترین فضا مبعد از عدم،گشاده لوی، خیاالت رامو (270: 1383قراردارد. )چیتیک،

 کند: از خیال، فرض می

 فضـــــا ای بـــــس باگشـــــاد و باعرصـــــه

ــگ ــدم       تنــ ــاالت از عــ ــد خیــ ــر آمــ  تــ

ــتی تنـــگ   ــاز هسـ ـــال بـ ــود از خیـ ــر بـ  تـ

 بـــاز هســـتی جهــــان حـــس و رنـــگ    

 

 ویــــن خیــــال و هســـت یابــــد زو نـــــوا 

ــم   ـباب غــ ـال اســـ ــد خیـــ ـبب باشــ  زان ســـ

ــالل  زان  ــون هـ ــا چـ ــود در وی قمرهـ  شـ

ــدانی اســت تنـــگ  تــر آمــدتنــگ  کــه زن

                              (1 /3097-3094) 

و همتـای   مجـرده، عـالم خیـال مسـتقل و منفصـل      شامل عالم نفوس ،به ملکوت اعلی ،ملکوت در اسالم 

اشـعه   ةدهنـد بوراز منافذ رفیـع ع که نور را مادون آن، عالم صور مثال، یعنی خیال متّصل وابسته به ملکوتی 

   (217: 1382)داراشکوه،  کند، تقسیم می شود.نور دریافت می

است: در تمثیل کاربرده و به اثبات رسانیدهرا به« م ثُل»صراحت مولوی در جای جای مثنوی، به -10

 (.303-5/304درتمثیل کرم و چوب) و (1870-4/1873) سیب و کرم
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