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 چکیده
انگیز دربارة حقیقتی متعالی و ماورایی دارد. آیة نور، از جمله آیاتی است که تمثیلی اعجاب 

هایی موجود است که گاه الزم می آید با زبانی نمادپردازانه در این تمثیل زیبا، رموز و نهفتگی

کتاب آسمانی قرآن، روایات و احادیث  به بیان آن پرداخته شود. عرفان اسالمی در پرتو

-شناسی و توحید، سرشار از غنای فکری و ژرفمعصومان )علیهم السّالم(، در مباحث هستی

ری، تهای جدید و فضاهای گستردهاندیشی است که هر بار با دقّت و تأمّل در این معارف، افق

 و الهام است و برخی جنبةمکشوف و مفتوح می گردد. برخی از این مفاهیم، در نتیجة جذبه 

هایی که واژه شود.می های قرآنی و دینی حاصلاستداللی و توصیفی دارد که در ساحت آموزه

در این آیة شریفه، محور اصلی موضوع است، عبارتند از: نور، مشکات، مصباح، زجاجه، شجره، 

، موجود ی در واژگان مذکورهای لفظی، استعاری و تمثیلی متعدّدزیتونه، الشرقیه و الغربیه. داللت

ار ابن شدة مربوط به آیة نور، با تکیه بر آثاین مقاله به منظور بحث و تحلیل تعابیر مطرح است.

به توصیف و تحلیل  ،است و سپسشدهنوشته های صاحب نظران،عربی و موالنا و تحلیل
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 مقدّمب -1

برخی بر این باورند که قرآن، ورای ادراک آدمی است، پس احدی حقّ تدبّر و تأمّل در معانی و  

در همان قالب معنای لفظی وسطحی،  که دانندمی سادهی ای قرآن را کتابهعدّ مفاهیم آن را ندارد و

 ت.اسشده ریت قرآنجوهم، باعث محدودیت در تحقیق و تفحّص و دیدگاه. این دو کاربرد دارد

ی خود، می های معرفتهای استثنایی است و هرکس به فراخور استعداد و قابلیتقرآن، دارای ظرفیت

انتها، صیدی در حدّ توان خویش برگیرد؛ به این معنا که در پس ظاهر سادة تواند از این اقیانوس بی

  است.آن، مفاهیم و موضوعات عمیق و بی پایان نهفته

هر مفسّر و  انگیز است.ای شگفتآیه...(، اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِرة نور )سو35آیة  

اندیشمندی، بسته به مراتب ایمانی، شهودی و استداللی، از این آیة شریفه، دریافت و برداشتی 

د، ماهیّت شومیهایی دیدهاست که اگرچه در صورت بیانی و شاکلة بحث هریک، تفاوتداشته

 دام به یک حقیقت می پیوندد. هرک

نندة هرچه کهای قرآنی، نزدیکتمثیلی که در این آیه به کار رفته، همانند دیگر تمثیل

نمادها  ای ازبیشتر مفاهیم، به ذهن مخاطب است؛ امّا اصطالح نور، فراتر از یک مفهوم، جلوه

هایی را استداللآرا و است و ایشانو مجازها را فرا روی اندیشمندان و هنرمندان قرارداده

اه برخی، اند و در دیدگاند. برخی برای توجیه، به تأویل و معانی باطنی پرداختنهمطرح کرده

ست. اعنوان اساس کار تأویل، مورد عنایت بودهمند بودن و نقل معتبر از معصوم، بهضابطه

 فان اسالمی است؛های معرفتی که تأویل در آن کاربرد وسیعی دارد، عریکی از      حوزه

اند که تأویالتشان بر مبنای حفظ معنای ظاهری قرآن باشد. بنای این البتّه عرفا، سعی کرده

 نوع تأویل، اتّکای بر معرفت حاصل از کشف روحانی است. 

های عرفانی ابن عربی و موالنا و نمادپردازی این هدف اصلی در این مقاله، تحلیل اندیشه

اسالمی، درخصوص نور و این آیة شریفه است. اهمّیت پرداختن به  دو عارف و متفکّر شهیر

بخشی، فضایی از تفکّرات و کشفیات عقلی، اشراقی و ذوقی، دامنة موضوع، عالوه بر لذّت

دهد تا بدین ترتیب، راهکاری در مسیر رهپویان قرآنی باشد. ها و پیوندها را ارائه مینگرش

هایی است که در بحث نوری، جزءِ ، مفاهیم و رهیافتنکتة بارزی که در مقایسه لحاظ شده
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شود و با استخراج این لوازم مشترک، مانند: تمثیل آینه در بحث ملزومات آن محسوب می

رای هایی بتجلّی، انسان کامل، وحدت و کثرت و... از آثار این دو شخصیت بزرگ، زمینه

 گونه موضوعات فراهم می آید.تحقیقات تطبیقی، از این

ت؛ با استبیین تجلّی نور حق، بر همة موجودات  مبنای بحث در این آیة شریفه، نور و

هایی که اصطالحات محوریت این موضوعات که مراد و منظور از این نور چیست؟ داللت

خاص و کلیدی این آیه دارد و در این خصوص عارفانی چون ابن عربی و موالنا، به فراخور 

مله نکاتی ج اند؟ ازکداماند، ، با نمادپردازی به تبیین آن پرداختههای خوداستدالل و برداشت

ة بحث در شاکلکه باید حدّ و مرز آن تعیین شود، توصیف و محتوای تمثیلی تجلّی حق، 

 توان با توجّه به این آیه، بین خالق و مخلوق  استنباط نمود.ای که میاست؛ به عالوه، رابطه

پیشینة تحقیق-1-2
سورة نور، توضیحات  35ر قرآنی علمای سلف و مفسّرین عصر حاضر، در باب آیة در تفاسی 

های عرفانی و فلسفی، مفاهیم ظاهری و باطنی، جلب نظر می کند؛ مختصر و مبسوطی با زمینه

آرای فلسفی، کالمی و عرفانی مرتبط با این آیه، از اندیشمندان و عرفایی چون ابن سینا، 

. قابل توجّه است. در بحث حاضر، با امعان نظر و محورقراردادن آثار سهروردی و ملّاصدرا و..

ابن عربی و شارحان آثارش، از جمله: آشتیانی، آملی، عفیفی، جامی، خوارزمی، قیصری و 

نظران و نویسندگان معاصر، از جمله: ای از افاضات و آرای صاحبقونوی، موارد برجسته

و... گردآوری شده، با ترجمة برخی نکات مرتبط با  ریاض عبداهلل، عثمان یحیی، خرّمشاهی

ور و آیة است. در بررسی نهای این شخصیت برجسته، مورد تحلیل قرارگرفتهموضوع، دیدگاه

نور از نظرگاه موالنا، تکیة ما بر مثنوی، دیوان شمس و فیه مافیه است و در این راستا به آثار 

-استادانی چون: فروزانفر، چیتیک و... استفاده شده و از توضیحات ، نظر داشتهمعاصران موالنا

صورت کوتاه، در باب آیة نور، است. در مجموع این آثار، اشاراتی درمورد نور و در برخی به

شود. بر آن شدیم، آیة مورد بحث را در چارچوب یک موضوع مشخّص و منسجم، مالحظه می

 بررسی نماییم؛ لذا، به طرح نظرات و تحلیل وبا رویکرد نمادگرایی در آثار ابن عربی و موالنا، 

 است.گیری مبادرت شدهنتیجه
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 بررسی تطبیقی تأويالت آية شريفة نور در آثار ابن عربی  -2

یکی از آیات شگفت انگیز سورة نور که جایگاه ویژه ای در تفاسیر، ادب، عرفان و فلسفة اسالمی  

 سورة نور است:  35دارد، آیة
أنها ک  ةُالزحجاجَ ةٍفِیها مِصْباح  الْمِصْباحُ فِی زُجاجَ سَّمواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکاةٍاللَّهُ نُورُال»

مْ تَمْسَسْهُ نار  ءُ وَلَوْ لَیَکادُ زَیْتُها یُضِیةٍوَ الغَرْبیَّ ةٍالشَرْقیَّ ةٍزَیْتُونَ ةٍمُبارَکَ کَوْکَب  دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

 «ء  عَلِیم .شاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْیَ نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ عَلىنُور 

وص ، در کتاب شرح فص«الّلهُ نورُ السَّمواتِ واالَرضِ»عفیفی، عبارت ابن عربی را در تفسیر

 األرضِ ورُن وَ االلهی  ی لّالکُ قلُالعَ هُعنی أنَّمَبِ مواتِالسَّ نورُ هُإنَّ قولونَیَفَ» الحکم، چنین آورده است:

خداوند نور  (109 :بخش دومتا، بی،ابن عربی)« فیه. لقِأ الخَبدَأو مَ مِالعالَدِجووُ أُبدَمَ هُعنی أنَّمَبِ

 نهاست، در حقیقت، بدین معناست که او عقل کلّی است و نور زمین بودن، بیانگر ایآسمان

است که وی مبدأ و آغازگر عالم وجود و خلقت است. او در بخش دیگری از فصوص، عالم را 

داند که ادراک وجودش، منوط به نوربخشی حضرت الهی است؛ پس ای از نور حق    میسایه

الشّأن است که تجلّی نموده و به اشکال مختلف، جلوة حقیقت و اصل وجود، پروردگار عظیم

 است:خود را نمایانده
ردد. گاگر نور نباشد، وجود سایه قابل ادراک نیست. در پرتو نور است که ادراک ممکن می» 

داند که سایه، پندارد؛ ولی عارف میم درکنار شخص، یک موجود حقیقی میجاهل، سایه را ه

وجودش موهوم است و هیچ جز شخص صاحب سایه نیست. سایه، وجودی زاید بر وجود صاحب 

عالم نیز چنین است. عالم چیزی زاید بر وجود حق نیست. همان خود اوست که به این خود ندارد. 

گ های رنگارناشکال مختلف جلوه گر شده است. همچون روشنایی نور است که از ورای شیشه

ندارد و یکی  ها رنگها که بگذری ، نور در پشت شیشهبتابد و سرخ و کبود و سبز بنماید. از رنگ

 (448 :بخش دومتا، بی ،بن عربیا)« بیش نیست.

تجلّیات و فیوضات حضرت به هر تقدیر،  در قاموس قرآن، نور از اسمای الهی است. 

-نگ در شیشهرپروردگار، بر مراتب هستی، فراگیر و پایدار است. این تمثیل ابن عربی که نور بی

ان است که در اعیآید، مصداق جلوة خداوند تبارک وتعالی های رنگین ، به رنگ شیشه درمی

در همین مبحث، اطالق  702شود. وی در صفحة گر میو همة موجودات، رنگارنگ جلوه 1ثابته
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ی اطالق نور بر هر یک از مراتب هستی یا حضرت» نور را بر مراتب هستی، این گونه توجیه می کند: 

 «از حضرات ، به لحاظ مقایسة هر مرتبه با مراتب پایین تر است.

عربی در بارة نور، می توان به این نتیجه رسید که یک طرف عالم، نور محض  از بیان ابن

ا هاست و در طرف دیگر آن، تاریکی وجود دارد و میان این دو، منطقة انوار است که به سایه

ای از ر، سایهتتعبیر می شود. این را می توان در سلسلة مراتب هستی، توجیه کرد؛ هر مرتبة پایین

است که این سایه در اصطالح وی، همان نور متعیّن یا ضیاء است. نوعاً نور، در دیدگاه  مرتبة باالتر

ابن عربی، در مراتب متعدّدی قرار دارد و عبارت وی را می توان چنین تحلیل نمود که هر مرتبة 

ت ای استری برخوردار است و این، همان نکتهنسبت به مرتبة باالترش، از نور ضعیفتر نور، پایین

که در عرفان اسالمی، براساس آیات قرآن، نور در همة پدیده های عالم متجلّی است. مؤلّف کتاب 

حکمت االشراق، از مقایسة فلسفة اشراق و عرفان در باب سریان نور، نتیجه گرفته که همة عالم، 

 حتّی مراتب نازل عالم مادّه نیز از نور بهره دارند: 
ی اای سراسر ظلمت است و از نور بهرهم مادّه بدون هیچ مجاملهدر دستگاه فلسفة اشراق ، عال» 

ندارد. امّا محقّقان عرفان، با توجّه به سرایت هویت الهی، نور را نه فقط در عقل اوّل و مراتب مادون 

تا نفس انسانی، بلکه در مراتب نازل هستی و عالم مادّه نیز صادق می دانند. آنان عالم مادّه را از یک 

تر معقول تر وآید، چنین طرحی مناسبدانند که به نظر میامری نورانی و از جهتی ظلمانی می جنبه،

 2(25: 1389پناه، )یزدان« است.

 ابن عربی، بحثی نمادین در بارة زمین و آسمان دارد: 
در عرفان، زمین نماد جهت سفلی و عالم جسمانی و مادّی است. آسمان نماد جهت علیا و عالم معنی »

صفات خلق، در مقابل صفات حق )سماء( و پایین در مقابل  -1رود. ارض عبارت است از: به شمار می

دنیایی که بر روی آن زندگی می کنیم، با  -2باال )سماء( و عالم فساد در مقابل عالم اصالح )سماء(؛ 

قابل زینت به معنای خلق است، در م -3؛ بدن انسانی که مخلوق اوست و آن محلّ ظهور روزی است

جهان وجود مشتمل است بر عرش، : گویدمی ( او460: 1389)میرآخوری،« آن که حق است.

 ( 30: 1380)آشتیانی، «باشد.گانه، زمین و آنچه در آن مىکرسی، سماوات هفت

الزم است که در بحث این آیه، نگاه ابن عربی را به خلق و نظام خلقت بررسی نماییم. استاد  

 د: نویسدینانی می
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یک از حکما و متکلّمان سابقه آنچه دربارة خلق در آثار ابن عربی مطرح شده، در آثار هیچ»

اشد ببار و برای همیشه آن را انجام دادهاز نظر او، خلق، امری نیست که خداوند یک نداشته است.

از ازل  دنمی باشد. خلق در دیدگاه ابن عربی، فعل دایم خداون دادن به آنچه نیست،و نیز هستی

ازد. وی در سدر نتیجه، تجلّیات حق را ظاهر می پذیرد وتا ابد بوده که به طور پیوسته انجام می

کند و آن را با اصطالح قرآنی فصّ شعیبی، نظریة خود را دربارة آفرینش عالم مطرح می

اید و معتقد نم(، تطبیق می15)ق/« لبَسٍ مِن خَلقٍ جَدید بَل هُم فی»در آیة شریفة « جدید خلق»

 1362ادراک حقیقت خلق جدید را ندارند. )ابراهیمی دینانی،  است که بسیاری از مردم، توان

:155-135) 

د. بحث گیرکارمیابن عربی صدور اشیا وخلقت را به اعتبار نسبت مجاز، برای خالق به 

د را به وجواز مباحث کلیدی در فلسفه و عرفان است؛ هرچند او، تعبیر صدور کون از  ،3صدور

کار برده است، این بدان معنا نیست که او، حق تعالی را مصدر اشیا بداند. وی در یکی از رسائلش 

توان جز به طریق مجاز، از صدور اشیا از نمی»است که: )رسائل الصّفات االلهیه( تصریح کرده

( 21: 1380 )عفیفی،« است.حق سخن گفت؛ زیرا اطالق این لفظ، از طریق شرع به ما نرسیده

 ست: اگونه آمده، در بارة صدور، این«های عرفانی جیلی و ابن عربیمقایسة دیدگاه»درکتاب 
دلیل عدم انتساب مصدر اشیا به حق: زیرا حق تعالی، منزّه از نسبت با ممکنات است و عالوه بر »

ن، ای ممک، به نوعی جدایی میان واجب و ممکن و داشتن هویّتی خاص را بر«صدور»این، لفظ 

دهد؛ بدین معنی که در صدور، به نوعی داللت بر انتقال از حالتی وجودی، به حالت نشان  می

: 1389)امامی،« شود.وجودی دیگر دارد، حال آنکه در ممکن، همواره سبق عدمی ایجاد می

169) 

 نُورِهِ مَثَلُ» م:کنیرا از تفسیر ابن عربی در اینجا نقل می« مثل نوره»عیناً تفسیر  در ادامة آیه،

فسِهِ وَ نَ لِظُلمَتِهِ فی الجَسَدِ إلَى إشارَة  هِیَ وَ کَمَثَلِ بِهِ بِظُهورِها العالَمَینِ فِی ظُهورِهِ وَ وُجودِهِ صِفَةُ

، صفت وجودی و ظهوری حق «مَثَلُ نورِهِ» (؛340: 1، ج1422عربی، )ابن«. الرّوحِ تَنَو رِهِ بِنورِ

ه با نور گرفتة بشر است کاست و طبق این تمثیل، اشاره به جسم ظلمتتعالی در هر دو جهان 

 است.روح، روشنایی یافته

، در دیدگاه ابن عربی، وجود پاک حضرت رسول)ص( است؛ ترجمة آقایان «مشکات»
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  شویم:، اینجا یادآور می«مشکات»موحّد را از فصوص الحکم ابن عربی، در بارة واژة 

مِن  لّااِ یَراهُ اَحَد  مِنَ االَولیاءِ ال وَ مِشکاةِ الرَّسولِ الخاتَمِ نالرحسُلِ اِلّامِ نَ االَنبیاءِوَمایَراهُ اَحَد  مِ وَ»

یک یچه؛ خاتَمِ االَولیاءِ ةِاِلّا مِن مِشکا-مَتی رَاَوهُ-حتّی اَنَّ الرحسُلَ ال یَرَونَهُ الوَلیِّ الخاتَمِ ةِمِشکا

ا، او را     یک از اولیمشکات رسول خاتم و باز هیچ مگر از ند،بیناز انبیا و مرسلین حق را نمی

بینند مگر از مشکات ولیّ خاتم؛ حتّی رسوالن حق اگر او را ببینند، از مشکات خاتم نمی

 (537 :1389ابن عربی،)  «اولیا می بینند.

ث ، تحلیل این بحث، در حدی«مشکات»با توجّه به تأویل و تفسیر ابن عربی در مورد  

است. انبیا از آدم )ع( تا آخرین آنان، نور نهفته« الطّینِ و آدَمُ بَینَ الماءِ وَ بیّاًکُنتُ ن»شریف

اند؛ اگرچه وجود خاتم النّبیین از لحاظ زمانی، حقیقت را از مشکات خاتم النّبیین اخذ نموده

جود وبخش رسالت انبیاست، لیکن حقیقت نبوّت حضرت رسول)ص(، پیش از همگان، مپایان

. توان در خاتم انبیا و خاتم اولیا دانستبوده است؛ به عبارتی، مظهر اعالی تابش نور حق را می

 اند و اولیا نیز از فیضجویان چراغ هدایت اویخواران خوان خاتم انبیا و راهانبیای دیگر، ریزه

 مند می گردند.خاتم اولیا و نور چراغ او بهره

 لقَلبِا إلَى إشارَة  الزحجاجَةُ وَ»خوانیم: آن به کوکب درّی می در بارة تفسیر زجاجه و تشبیه

 فِی الحالُ وَهُ فَرطِ نوریَّتِها کَما وَ الد رّیِّ لِبَساطِتِها الزحجاجَةَ بِالکَوکَبِ شَبَّهَ وَ المُنَوَّرِ المُتَنوَّرِ بِالرّوحِ

را همان قلب دانسته که به وسیلة  در این عبارت، زجاجه(؛ 340: 1، ج1422عربی، )ابن« .القَلبِ

است و تشبیه آن به کوکب دُرّی، از لحاظ فراخنایی و شدّت نورانیت آن بوده روح، منوّر   گشته

که توصیف حال قلب انسان کامل است. عفیفی، با عنایت به فصوص الحکم ابن عربی، شرح 

 شود: میپرداخته مبسوطی در بارة زجاجه داده است که به ترجمه و توضیح این عبارت
فی  رُظهَیُ قَّالحَ إنَّ قولُیَ وَ نِوَّلَالمُ جاجِالزحبِ لقَالخَ هُبِّشَیُ ه، وَلَ ونَذی ال لَالَّالنّورِبِ قَّالحَ هُیُشَبِّ هُأنَّلِ» 

 جاجِالزح لَالخِ رئی المَ النّورُ رُظهَما یُکَ رِوَالص  هِهذِ ةُبیعَطَ ضیهِقتَما تَ بِسَحَبِ وجوداتِالمَ رِوَصُ

 وَ ةُاإللهیَّ الذّاتُ أوِ قحالحَ وَهُ النّورُذا . فَهکَ وَ رَأحمَ رِاألحمَ جاجِالزح اللَخِ رئی المَ وَ رَأخضَ رِاألخضَ

ی ب ،)عفیفی «ها.لَ ونَلَ ال ةِاإللهیَّ الذّاتُ وَ  ةِفَلِختَالمُ جودِالوُ رِوَصُ یَهِ األلوانُ ، وَ مُالعالَوَهُ جاجُالزح

  (112-111 :فصّ ثانیتا، 

داند که هیچ عوارضی از رنگ در در حقیقت، ابن عربی، نور حق را نوری بدون رنگ می
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وجود پاک او راه ندارد )به عبارتی از عرض و جنس مبرّاست( و مراد از زجاجه، مخلوق اوست 

جة ر مرئی بر زجاطور که تابش نوکه در آنها مانند قندیل، تلوّن و رنگارنگی وجود دارد. همان

الی آخر،  گیرد وآید و بر قندیل قرمز، رنگ قرمز را به خود می)قندیل( سبز، به رنگ سبز درمی

؛ پس در نمایدبه همین ترتیب، حق بر حسب مقتضیات طبیعت و ظرفیت موجودات، ظهور می

ختلف است؛ ها، صور موجودات ممثابه زجاجه )قندیل( است و رنگواقع، ذات او نور و عالم، به

گونه صفت و خصیصه و نسبتی که مربوط به رنگ و پذیرش به این معنا که در ذاتش، هیچ

 متفرّعات آن باشد، وجود ندارد.

» ت: اسدر نصّ النّصوص شیخ حیدر آملی که در شرح فصوص الحکم نگاشته شده، آمده

: 1375)آملی، « فمشکوه اشاره است به عالم حس و زجاجه به عالم عقل و مصباح به عالم کش

(؛ عالم حس، همان شریعت و وجود پاک رسول )ص( است که بدان اشاره کردیم و زجاجه، 27

 شد.نور عقالنی است که نورانیت خود را از نور دل، وام می گیرد و دربارة آن توضیح داده

ن بتوان بدان اختصاص داد، در تفسیر نمادپردازانة اشجره و زیتونه که بحث مفصّلی را می

 سُالنَّف هِیَ الزحجاجَةُ هذِهِ مِنها توقِدُ الَّتی و الشَّجَرَةُ» است:عربی، این گونه شرح و تأویل شده

 االِستضاءَة وَ لاِلِشتِعالِ اِستِعدادُها اَلزَّیتونَةُ الرّوحِ، سَماءِ إلى القَلبِ فَضاءِ فی أغصانُها القُدسیَّة،

درختی (؛ 340: 1، ج1422عربی، ابن« ) القَلبِ وَ الرّوحِ بِواسِطَةِ إلَیها صِلُاَلوا الفَعّالِ، العَقلِ نارِ بِنورِ

 های آن در فضای قلب قرارداشتهگیرد، همان نفس قدسی است که شاخهکه از این زجاجه نور می

شده و زیتونه )روغن آن(، نور عقل فعّال است که نوردهنده است و به سوی آسمان روح کشیده

 گردد.وح و قلب، اتّصال نوری آن برقرار میو به واسطة ر

اَلهویَّةُ وَ »آمده: «زیتونه،»در جلد سوم الفتوحات مکّیه، این عبارت عربی در بارة 

به « زیتونه»(؛ ابن عربی از 198: 3، ج1972ابن عربی، ) «هُوَالزَّیتونَةُ المُنَزَّهَةُ عَنِ الجَهاتِ.

    در این مفهوم، هر فرد انسانی، به حکم  .استاست که از جهات مبرّهویت، تعبیر نموده

    ای برای اسما و صفات الهی و بودن، یعنی جامعیت مراتب وجود، می تواند آینهشجره

 ترین موجود در عالم باشد.شریف

ارتباط با موضوع مورد بحث مباحثی دیگر در باب درخت دارد که بی وی در آثار خود،
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ون، عالم آفرینش را مانند درختی به حساب آورده که در آن، الک ةما نیست. در کتاب شجر

 شده که بنکلّ عالم تکوین، همچون درختی دانسته»هم میوة کمال وجود دارد و هم کفر: 

است؛ ثمرة این دانه، درخت آفرینش است که از آن، دو شاخة « کن»و ریشة آن از حبّة 

)ابن « است.، نمایان گردیده«قدرت»ی و با یار« اراده»از ریشة « کفر»و « کمال»مختلف 

قابل توجیه است که در این درخت، ( ربط این مطلب با موضوع، از این لحاظ 41: 1984عربی،

شده و تمامی این امور، در ربط با تجلّی الهی، مطرح کلّ نظام تکوین و تشریع، گنجانده

 را با هم دید. توان رابطة قرب ایجادی و شهودیاست و در این تجلّی، میگردیده

بخشیدن بین وجود انسانی و درخت است؛ از دیگر جوانب کاربرد درخت در آثار او، ارتباط

البتّه نماد درخت و مضامین غنی و عمیق آن، در آثار بسیاری از حکما و اندیشمندان و نیز اساطیر 

ارتباط انسان  بیانمنظور و کتب مقدّس آمده و پرداختن ابن عربی به آن، تمثیل نمادینی است، به

 نویسد: با هستی و حقیقت مطلق و هستی با آفریدگار. شوالیه می

دهد وتمام چهار عنصر را در خود دارد. درخت، درخت، جهان سفلی را با جهان اعلی پیوند می»

ه کاود، رویة زمین را با ساقزیر زمین را با ریشه در عمق می ؛دهدسه سطح جهان را با هم پیوند می

میان  عنوان نماد ارتباططور کلّی، درخت بهبه های باالیی.تر و آسمان را با شاخههای پاییناخهو ش

 (189و 188: 1382)شوالیه،« است.شدهزمین و آسمان، شناخته

ا و ههای برخی حکما و همچنین اسطورهاز دیگر کارکردهای نمادین درخت که در گفته 

ة انسان با گیاه و درخت در قاموس آفرینش است. ابن شده، رابطکتب مقدّس بدان پرداخته

ست: اعربی در جلد سوم فتوحات مکّیه، برای جنبة نباتی انسان، به این آیة قرآن، استناد کرده

تنها روییدنی بلکه قائم بر ساقة به نظر وی، انسان نه (.17)نوح « وَاهللُ اَنبَتَکُم مِنَ االَرضِ نَباتاً»

 (137: 3، ج 1385ن، در حکم درخت است، نه علف. )ابن عربی،خویش است و بنابرای

انسان، گیاهی آسمانی است؛ زیرا »مسعودی در مبحثی، سخنی از افالطون، نقل می کند: 

 «هایش به جانب زمین است.اش به سوی آسمان و شاخههمانند درختی وارونه است که ریشه

ی از ایر ایرانی، به این منشأ انسانی که کنایهسن، با توجّه به اساط( کریستن599: 1344)مسعودی،

ن زوج های ایرانی، منشأ نخستیبنا بر اسطوره»است: دو جنسیتی درخت یا گیاه است، اشاره نموده

 (17: 1377سن، )کریستن« بشر، مشی و مشیانه، به گیاه ریواس می رسد.
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خت وجود دارد، درخت را با توجّه به اشارات یادشده، فارغ از اعتقاداتی که در زمینة در

دن انسان، بوتوان نوعاً نمادی از انسان دانست. بنا بر تحلیل عثمان یحیی، این مفهوم از شجرهمی

 شود: در بخش التجلّیات الهیه از عقیدة ابن عربی، دریافت می

انسان به حکم آفرینش خاصّ خود، انعکاسی از اسمای متقابل جالل وجمال الهی است و هرچه »

اسما، اجناس، انواع، اصناف، نسب و اشخاص در گسترة وجوب و امکان است، جملگی از از 

است. انسان کامل، حقیقت جامع و مرتبة حدّ وسط، میان وجوب و امکان انسان کامل، منتشر شده

 ( 432: 1367)عثمان یحیی،« است.است که از آن، با تعبیر درخت میانی عالم، یاد شده

جالب توجّه است. همچنین، « تحت الشّجره»فانی، وقوع بیعت ازحیث نمادشناسی عر

نهالی که جوانه برآورده و »سورة فتح:  29توصیف پیامبر)ص( و اصحاب آن حضرت در آیة

ناظر بر تمثیالتی است که به وحدت انسان  4«است.هایش ایستادهنیرومند و ستبر گشته و بر ساقه

 با گیاه و درخت اشاره دارد.

، حقیقتی است عرفانی؛ بدین معنا که «الشرقیّة و الغربیّة» ن عربی، درختدر نگاه اب

انسان کامل، بر صورت خدایی است؛ لذا بر کلّ عالم، حکمرانی می کند و نور تقویت 

اش، از شجرة هویت الهی است که از جهات و اسمای متضاد، منزّه است. این، همان کننده

سی که کند؛ یعنی، کنسانی به عنوان امام اکبر یاد میای است که ابن عربی، از چنین انکته

تحت لوای امر الهی است و جامعة انسانی در اصول و شرایع، به منظور پرهیز از تشتّت و 

 اختالف، باید از او پیروی نماید.

در بارة این بخش از آیة نور )الشرقیَّة و الغربیَّة(، تعدّد آرا و تأویالت را نزد عرفا، فالسفه، 

ر این کنیم، با توجّه به این عبارت، دیدگاه ابن عربی دتکلّمین و حتّی تفاسیر متقدّم، مشاهده میم

 الَّذی سادِاألج عالَمِ غَربِ بَینَ مُتِوَسِّطَة  إنَّها غَربیَّةٍ، ال وَ شَرقیَّةٍ ال مَعنى وَ»شود: خصوص بررسی می

  النّورِطُلوعُ هُوَ الَّذی األرواحِ عالَمِ شَرقِ بَینَ وَ الظُلمانی ابِبِالحِج تَستَرَهُ وَ اإللهیِّ غُروبُ النّورِ هُوَ

(؛ نظر وی در بارة این حقیقت 340: 1ج ق.(، 1422عربی،) )ابن« النّورانی. الحِجابِ عَنِ بُروزِهِ وَ

 قرآنی در آیة نور، چنین است: 
 الم روحانی و جسمانی قراردارد؛آن)درخت(، بین شرق و غرب، یعنی میان ع«: ال شرقیّة و الغربیّة»

باشد که حجاب ظلمانی است و طرف دیگر آن، عالم یک طرف آن، عالم اجساد )مواد( می
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توان با شرحی که در نصّ النّصوص، با توجّه این بحث را می منزلة طلوع نور است.ارواح که به

ه نور غربیّه، اشاره بالشرقیّه و ال است، بهتر روشن نمود: به فصوص الحکم ابن عربی آمده

ظاهر حق تعالی در انسان کبیر یا صغیر دارد که جامع عالم ارواح و عالم اجسام است و این 

دو عالم، جهت طلوع و غروب خورشید حقیقی است. ظهور حق تعالی که خورشید حقیقی 

م و او نور کلّی اعظم است، جز در انسان کامل که از او به خلیفه و نبی و رسول و ولی و ام

 (66: 1375)آملی، « کند.اند، ظهور نمیغیره، تعبیر کرده

شجرة »شعرانی با توجّه به فتوحات مکّیه، در باب شرقی و غربی نبودن شجرة زیتونه، می نویسد: 

« ذیرد.پزیتونه، مثالی برای هویّت حق تعالی است که نه شرقی است، نه غربی و نه جهات را می

 (281تا:)شعرانی، بی

 اِستِعدادُها» :نویسدمی« زَیتُها یُضیءُ وَ لَو لَم تَمسَسهُ نار  نور  علی نورٍ یَکادُ»عربی در بارة ابن 

 لَمْ لَوْ وَ» هبِنَفسِ الکَمالِ إلَى الوُصولِ وَ الفِعلِ ِإلَى بِالخُروج ءُیُضی الفِطریِّ، القُدسیِّ النّورِ مِنَ

 عَلی نور  زائد  الحاصِلِ الکَمالِ مِنَ المَشرِقُ هذَا أی  ،«نُورٍ عَلى ور نُ» الفَعّالُ. اَلعَقلُ ؛«نار  تَمْسَسْهُ

(؛ این 340: 1ج ،1422عربی، ابن«)مُتَضاعَفُ نور  کَأنَّهُ األصلِ فِی المَشرِق الثابِتِ االِستِعدادِ نورِ

ر د بخش از تفسیر شیخ اکبر را می توان این گونه تحلیل نمود: انسانی که اوصاف ملکوتی

ی برد و از رهگذر این نور پاک، به کمال حقیقباشد، از نور قدسی فیض میاو به ثبوت رسیده

ن، مرحلة گردد و ایواسطه و بدون وسیله، متّصل به نور ربّانی میکه بیطورینایل می آید؛ به

« نور نور علی» است که در قرآن، از آن تعبیر بهای مرتبة عالی عقل فعّال است؛ یعنی، همان

شود؛ با این توصیف که نور حاصل از سلوک وطریقت، با مدد نور فیّاض تقویت و می

 شود.می« نور  علی نور»مصداق 

  گونه در بارة سالک طریق شریعت دارد:، تحلیلی این«طالی سرخ»شعرانی، در کتاب 

یت )نور انور علی نور، مقصود نور شرع است )نور بیرونی( که با نور بصیرت و توفیق و هد»

باشد. اگر نور گردد. هر سالک طریق شرع، باید این دو نور را داشتهدرونی( آمیخته

اید و داند چگونه راه بپیمبصیرت)درونی(، بدون نور شرع)بیرونی( تحقّق یابد، بنده نمی

شناسد و نهایت آن را هم سلوک کند؛ زیرا که در راهی مجهول، قرارگرفته که آن را نمی

سالک این راه، باید چراغش را از هواها محافظت نماید تا با وزش بادهای هوس، داند. نمی
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 ( 281)شعرانی، بی تا:« این چراغ خاموش نگردد.

، تحلیلی از استدر فتوحات مکّیة ابن عربی که عثمان یحیی، شرحی مبسوط بر آن نگاشته

 بینیم. ابن عربی، معتقد است:ر در بارة هستی مینو نور  علی

ای عالم و ممکنات، از خود نوری دارند که با آن مشهود حق شده و از محال متمایز و در اشی»

یند. از آشوند. از تلفیق نور امکان با نور وجود، کائنات پدید مینهایت، پذیرای نور وجود می

شهود م است. اشیا با نور امکان،« کونی»و « نور الهی»اشاره به دو « نور  عَلی نور»دیدگاه ابن عربی، 

 (392: 2،ج1972)ابن عربی، « شوند و با نور وجود، مشهود خلق.حق می

چکیدة این تأویل، در فرهنگ اصطالحات ابن عربی، با عنوان بیان معانی مراتب نور، چنین آمده: 

مشکات، بدن توست. زجاجه اوّل، دل و فتیله روح. زجاجة ثانی، روح حیوانی و زیت، امداد الهی و »

قت انسانیت و زجاجة دوم، یعنی دل که مثل کوکب درّی است؛ یعنی، آفتاب روشن مصباح، حقی

 ( 879: 1383)سعیدی،« است.

 بررسی تطبیقی تأويالت آية شريفة نور در آثار موالنا -3

موالنا در مثنوی و غزلیات، بارها در باب معانی باطنی این آیه، داد سخن داده و با تکیه بر این آیه،  

است که در آن، چراغی بسیار نورانی وجود دارد و آن نور ای تشبیه نمودها به خانهتمام جهان ر

تاریک و فانی و به خود وانهاده نیست بلکه دهد که عالم، ها بشارت میاین آیه، به انسان خداست.

بودن حق تعالی، همة موجودات در باطن، آید که به دلیل نورانینورانی است. همچنین از آن برمی

 داآگاه هستند:خ

 ز عـــشق روی تو رون، دل بنین و بنات   

 

ــو شود سیّئاتهم حسنات       ــا که از تــ  بیــ

 (215: 1363)مولوی،                               

که ریطوگردد؛ بهحقیقت تاریکی نزد موالنا، انکار حقایق است که منجر به جهل می

 روشنایی است: های معنوی،های عالم طبیعت در برابر تاریکیتاریکی

 انـدک انـدک خـوی کـن بـا نـــوِر روز        

 

 فــــروز    ور نـه خّفـــاشی، بمــانـی بــی            

                                              (4 /2184) 

 :1330لوی، )مو« خدا این عالم آفرید که از ظلمت است تا نور او پیدا شود»است: در فیه مافیه گفته

است... عالم ارواح بود، پیش از عالم را چون بازکاوی، اصل و آغاز آن وحی بوده هاجمله پیش»( و 80
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کس که ادراک می کند و زاییده ها، همه سخن است، پیش آنها و زمینآسمان»(؛ 43 :)همان«. اجسام

که تا آن « هفت آسمان»معتقد است که غیر از  ( موالنا23 :)همان« از سخن است که کن فیکون.

ز است؛ فضاهای دیگری نیمان بدان باور داشتند و در قرآن به تکرار از آن یاد شدهزمان منجّ

 هست که نه به هم پیوسته است و نه از هم جدا:

ــران     ــت ــد از ورای اخ ــن ــران ــت  اخ

ــمــان   ــایران در آسـ  هــای دگرســ

 راســخان در تــــــــــاب انوار خدا  

 

ــه احتراق و نحس نبود اندر آن   کــ

ــتهر   ــمان مُش  غیر این هفــــــت آس

ـه نی از هم جدا     نی ب ـوست ـ  ـه هم پی

                                   (1/756-754) 

        دانست؛ لذا، آنچه که در زمینموالنا، زمین را به گونة افالطونیان، تمثیلی از جهان باقی می

گذرد، تمثیلی از آسمان است؛ چون حرکت و سکون، جمع و تفریق، موسیقی و عشق، تضاد و می

انست و دندگی و مرگ. بدین ترتیب، انسان کامل را نیز تمثیلی از خدا بر روی زمین میسرانجام ز

زندگی خود وی، نمایشی و »ها و قوانین خدایی در زمین جاری است: ، خواست«مُثُل»به طریق 

هوتی بود؛ شود، زندگی ناسوتی و التمثیلی از جهان هستی و پیونددهندة زمین و آسمان یا بهتر گفته

)سلطان  «یافت و بر این باور بود که مقصود از عالم، آدم آمد.ا در انسان کامل این توانایی را میزیر

 (201: 1367ولد، 

دهد. تفسیر و تأویل این آیه هم با همین دید، وی مانند ابن عربی، اصالت را به انسان می

یسد: تاد همایی، می نواست؛ لذا، مشکات هم در نگاه موالنا، نماد نوع آدم است. اسشکل گرفته

ا در یعنی،آنجا که جلوة حق ر اساساً طریق مولوی در کیش تصوّف، آیین بشرپرستی است؛»

پرستد و پرستش او، عین مظهر بشری و نور خدا را در مشکات آدم خاکی ببیند، او را می

-به عالی( این کانون نور الهی، همان اولیا هستند که 914: 2، ج1369)همایی،« خداپرستی است.

اند و رابطة ایشان با خداوند متعال، چنان است که حضرت باری، ترین تجارب عارفانه دست یافته

کند و سپس، از جانب ایشان به سوی دیگران آشکار شخصیّت الهی خود را در ایشان متجلّی می

 5است:موالنا تلویحاً این تجارب عارفانه را همان عقل کلّی دانستهشود. می

ــدا را که عقل کلّی بازهزار شک ــعود     ر خـ  ز بعد فرقت آمد بــــــه طالع مس
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  (369: 1363)مولوی،                         

جستجو می کند؛ البتّه این بدان معنا نیست که از عقل « عقل کلّ»وی مسائل آفرینش را با    

هایش، عقل یهرضجزئی، بهره نگیرد. ابزار کار موالنا، برای تبین و مستدل ساختن نظریات و ف

 گردد.متوسّل می« اشراق»جزئی است و در غیر کارآمدی عقل جزئی، به 

را به جانشینان پاک رسول خدا)ص( و اهل بیت مکرّم وی و تابعان آنها تعبیر « چراغ»موالنا،   

 های اولیا در طول تاریخ تا قیامت تعبیر     سپس، آن را به انتقال نور شمع، به چراغ کرده است و

 است:کرده

ــن رَآنی مصطفا  ــوبی مَــ ــت: طــ  گفــ
 

 

هی َرأی            ج مَن َو ِل ـِر  یُبصـــ  جوالــّذی 
 

ــور شمعی را کشید ــراغی نــ  چون چــ
 

ــمع دید      هرکه دید آن را، یقین آن شـ
 

ــا صد چراغ ار نقل شد    ــــ  همچنین تــ
 

ــد    ــقــای  اصــــل شــ  دیــدن آخــر ل

 

جان      به  تان  ــ ــین، بسـ  خواه از نورِ پسـ
 

ــ  ــت، خواه از شـ  معدانهیچ فرقی نیسـ
 

 خواه بین نـــــــور، از چراغ آخرین        

 

برین             مع غــا نورش ز شـــ ین  ب  خواه 

                              (1 /1950-1946) 

توانی از ولیّ حاضر یا گذشته بگیری. موالنا در این ابیات، اشاره به آن دارد که نور هدایت را می   

 با مقام اولیا، به خورشید در برابر چراغموضعی دیگر از مثنوی، مقام رسول اهلل )ص( را در مقایسه 

 تشبیه کرده است:

ــید و ما را کرد داغ ــد خورشـ  چون که شـ
 

ــراغ       ــام او چ ــق ــر م ــود ب ــب ــاره ن  چ
 

 چون کـــــه شــد از پیش دیده وصــل یار 
 

ــادگــار       یــــــ ــایــد از او مــان  یبی ب ــا  ن
 

 چون که گل بگذشت وگلشن شد خراب   

 

ــابیم؟ از گالب        بوی گــل را از کــه ی

                                       (1 /672-670) 

دل عارفان، مانند خانة بزرگی است که همسایگانی در جوار آن زندگی می کنند و به حال یاران    

 خانه اشراف دارند:

 هســـت دل مـــــــــانندةخــــــانة کـــالن 
 

ــایگــان   خــــــــانــة دل را نهــان همســ
 

ــکـــاف روزن و دیـــوارهـــا ــا       از شـــ ــراره ــر اســـ ــد ب ــردن ــع گ ــّل ــط  م
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                                    (4 /1778-1777) 

 ، چنین سروده:«مصباح»موالنا در بارة 

ــت دادِ ذوالجالل  ــباح اس  نــــــور مص

 

سُفال         شه و  شی ست آن   صنعِت خلق ا

                                           (5/2880                                                                                  )            

والنا    گردد و از فحوای کالم ماین مصباح، عنایت الهی است که به افراد قابل و شایسته عطا می   

آید که همان نور عقل باشد؛ البتّه در مثنوی نیز به دفعات، خرد انسانی با ذکر مراتب آن، چراغ برمی

 است:شدهخوانده

ــت  ــابیح انور اس  این خردها چون مص

 

 است ترح از یکی روشنبیست مصبـا 

                                         (6/2613                                                                            ) 

هد دبیت اشاره به آن دارد که افزایش عقول و مشاورت با دیگران، نورانیت را افزایش می   

 باشد:ی یافت شود که نور آسمانی داشتهو به عالوه، ممکن است در میان عقول چراغ

ــدر میــــان    ــو که مصباحی فتد انــ  بــ

 

 مشتـعــل گشتـــه ز نــــور آسمـــــان 

                                           (6/2614                                                                                                                      )                

مندی را در پی دارد، مگر آنکه که مظهر حق تعالی و نور غیبی است، بینش« چراغ»این    

 چشم، بر روی حقایق بسته گردد:

باغ؟      جای  چه  ــه العَین  رَأت   ورنـــــ

 

 گفـت نــور غیب را یــزدان چــــراغ              

                                              (3/3406             )                                                                                                               

البتّه تصویر تجربیات عرفانی به هیأت چراغ، از باب تشبیه و استعاره نیست؛ حقیقتاً سالکان 

ی دیگر، تدر بی کنند.صورت شمع و چراغ مشاهده میطریقت در ابتدای سلوک، تجلّیات را به

را دهد و در زندگی فچراغ، تن است و نور آن، جان؛ نوری که او را به صراط مستقیم ابدیّت سوق می

 راه اوست:

جان   آن چراغ، این تن بود نورش چو 

 

یل و این و آن       تاج فت ــت مح ـــــــ  هسـ

                                                   (4/426                                      )                                                                                          

عقل »، مرحلة غزّالیدر دیدگاه ابن سینا و کند و ، آنچه که نور را مضاعف می«زجاجه»منظور از    
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م انبیا دن اجسابو، نماد دل است و تمثیل ذیل، در باب شبیه«زجاجه»است. در تفسیر موالنا، « بالملکه

مایند نو کفّار، بسیار قابل تأمّل است. اسیران عالم خاک، مانند شیشه های پر از ادرارند که زرد می

های چراغ هم زرد است؛ درست است که هر دو ظرف آبگینه هستند امّا این کجا و از طرفی شیشه

 و آن کجا!

نور جــان     ــدارد  جی کــاو ن  آن زجــا

 

ندیلش مخوان      ــت، ق قارورســ  بول و 

                                          (5/2879                                                                                                         ) 

 گونه، زجاجه را نماد دل می داند:موالنا در بیتی تلمیح

 حیــثُ مــــا کنتــم َفــوَّلـــوا شطــرَُه                 

 

ـری       ـ ـا زجـاجة دل، پ ـم     ب ـوای ـوان ت  خـ

 (                                                                                                                        632: 1363)موالنا،                               

خداوند متعال، امری مجرّد و انتزاعی را به امری محسوس، تنزّل بخشیده و از منظر موالنا، 

ه همة ک« امّ الکتاب»چون ظرف است برای بحر معانی. بیت ذیل، اشارت است به مقام کالم 

 صورت الفاظ درآید:حقایق از آن مقام متنزّل می شود تا به

 حرف ظرف آمد در او معنی چـو آب 

 

ــاب     ــکــت ــدَهُ ام  ال ــن ــی ع ــن ــع ــحــر م  ب

                                             (1/296) 

وان به تاغ، ساختة دست بشر است، نور، فی الواقع عطای خداوند است. میهرچند شیشه و چر   

شود، نائل آمد؛ بدین معنا که اگرچه ابدان ای دیگر هم که مربوط به وحدت و کثرت مینتیجه

  تکثّر دارد، نور دل واحد است:

ــون آمیختند  ـــــ  نور شــش قندیل، چـــ

 

شــــان اعداد و چند         ست اندر نــــور  نی

                                            (5/2881                ) 

 ده چـراغ ار حاضــر آیـــد در مکـــان        
 ججججج

ــورت غیر آن      به صـ ــد  باشــ  هریکی 
 

 فرق نتــــــــــــوان کرد نور هریــــــکی

 

شکی    چون به نورش روی آری بـــــی 

                                     (1 /679-678              )       

استنباط کلّی اینکه کثرت از ناحیة مادّه است و عالم معانی، فاقد کثرت است و جمله وحدت 

یابند؛ امّا نور واحد است. ابدان اولیا اگرچه ها تعدّد میفرماید: چراغاست. موالنا بر این اساس می
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 اند، نور ایمان، واحد است.مختلف

 چــون احتمـــــال یـافت اندر نــور بی  الاز کمــــال قــدرت، ابـــــدان رجـــــ

 آنچـــــه طورش بـــــرنتـــــابـــــد ذرّه ای
 

 ای                                                       قدرتش جـــا سـازد از قــــــاروره 

ــور    ــای نــ  گشت مشکات و زجاجی جــ
 

      که همی درّد ز نور آن قاف و طــــور         

ــان زجاج  ــان مشــکات دان، دلش ــمش  جس

 

 تـافتـه بر عرش و افالک این ســــراج        

                                  (6 /3069-3066) 

این نور ایمان، از نوری سرمدی تغذیه می شود؛ آن نوری که کوه طور، نتوانست آن را برتابد، 

خودش  است وشمة نور مطلق پیوستهقدرت الهی در کالبد ولی حقیقی جای داد. مرد حق، به سرچ

؛ در نتیجه عقل، مانند جبرئیل، رابط الهامات الهی برای اوست. این نور در قندیل از «چو نور است»

 است:تراند، احاطه شدهمردان حق که در مرتبة پایین

ــل اوست  او چو نور است و خرد جبریـ
 

یل اوســــت     ند  و آن ولیِّ کم از او، ق
        

 ندیل کم، مشکات ماست  آن که زین ق

 

ـه ترتیب            ـ ـ ـور را در مرتب ـ ـ ـاست     ن ـ  ه

                                      (2/820-819                                                  ) 

 :استوی در فیه مافیه، به زجاجه اشارتی دارد و وجود اولیا را به زجاجه تشبیه نموده
ه مصباح تشبیه کرد، جهت مثال و وجود اولیا را به زجاجه. این حق تعالی، نور خویشتن را ب»

الّا چون  جهت مثال است. نور او در کون و مکان نگنجد، در زجاجه و مصباح کی گنجد؟

طالب آن باشی، آن را در دل یابی، نه از روی ظرفیت که آن نور در آنجاست بلکه آن را از 

 (156: 1385مولوی،«.)ابیآنجا یابی، هم چنانکه نقش خود در آیینه ی

ردد گامّا حقیقتاً در کون و مکان، هیچ مثالی که گویای تشبیه حضرت اله بدان باشد، یافت نمی 

و این تمثیالت قرآنی، به سبب تقریب ذهن به حقیقت کل است؛ ایشان به این ناتوانی در دیوان 

 شمس اذعان دارد:

 همی جویم به دو عالم مثالی تا تو را گویم    

 

                         گویی که را مانییابم خداوندا نمیینم 

 (                                       949: 1363)موالنا،                             

آن  است، ازهای فراوانی، تعدّد صورت و وحدت سیرت اولیا را مطرح کردهموالنا با تمثیل
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ا ها نظر کنی، همه ر. وی می فرماید اگر در نور چراغجمله است: تشبیه تعدّد چراغ و وحدت نور

و  شان چشم بدوزی، آنها را متکثّربینی؛ امّا اگر در چراغ و شیشه و خصوصیات ظاهرییکی  می

 یافت:متعدّد خواهی

                                                                                                                                               زآنــکه از شیشـه است اعــداد دُوی  گـــر نظــر در شیشه داری گم شـــــوی

ـی                 ـ ـ ـ ـور داری، واره ـ ـ ـر ن ـ ـر ب ـ  ور نظ

 

 از دُوی وَاعـــداد جســم منتـهـــــی 

                               (3 /1257-1256                                                 )                                                                                                          

یان عرفا، است. در ماز واژگان کلیدی این آیه است که نماد موارد معنوی بسیار قرارگرفته« شجره»

ند و برخی ادانسته ترین تعبیر این است که درخت را تمثیلی از ذات و اسمای جالل و جمال الهیرایج

ردیم. موالنا هایی از آن اشاره کاند که به گوشهعرفا، نظیر ابن عربی، دربارة آن رسالة مستقلّی نگاشته

 است:در باب کاربرد تمثیالت، نکاتی نغز فرموده

                                                                                                                                                گـاه بحــرش نــــام شد، گاهی سحاب  گــه درختـش نــام شــد، گـاه آفتــــاب

 در گــــــذر از نــــــام و بنگر در صفات   

              

 تـا صفــــاتت ره نمایــد ســــوی ذات            

                                                (2 /3671                    )                                                                                                                                                                 

ن به هاست. تعبیر عالم وجود به باغ و انسادر نظر موالنا، اختالف خلق، به سبب تفاوت این نام

باغبان وجود، خوب     است.اولیای وی، در آثار موالنا بارها آمدهدرخت و باغبان به حق تعالی و 

داند که چه درختی را باید آب داد و چه درختی را باید از ریشه درآورد، چه درختی را باید می

پیوند زد و چه درختی را باید رها کرد تا خشک شود. درختان اگرچه در فصل خزان و زمستان، 

تان      ای ندارند، باغبان به درختان پرثمر و درخکدام میوهاند و هیچبیهاز نظر شکل، به یک دیگر ش

 خاصیت کامالً واقف است:بی

                                                                                                                                               چــون درختــــی را نـدانـد از درخت؟  بـــــاغبـــان مُـلک بــــا اقبـــال و بخـت

 وان درختـــی کـه یـکش هفـصـد بـود                                                                                                                              آن درختــی را کــه تـلــخ و رد بـُــــوَد

 تـــربیـــت؟ کـــی بـــرابــــــر دارد انــــــدر 

 

 چـــون ببینـــدشان بـــه چشم عاقبـــت       

                                  (2 /1565-1563                                                                                                    ) 

 است:موالنا در بیتی ، حقایق را به درخت تشبیه کرده
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 د  ش میزار چه ز باد حضرت قدسی بنفشه   

شهر حقایق    شد بـــــه   دل از دیار خالیق ب

                                                                                                                             

 شــدهای حقایق ازآن بهار چه میدرخت 

 خدای داندکاین دل، درآن دیار چه شــد

                  (                                                                                                                                              364: 1363)مولوی،                               

ته در مند است: دل وارسدرخت حقایق مانند بنفشه زاری است که از نسیم بهارحضرت قدس بهره

قدر محو جمال آن می گردد که عالم خالیق را به ورود می یابد، آن آن هنگامه که در شهر حقایق

الشرقیّه و ال غربیّه، در دیدگاه موالنا، اشاره به المکانی و داللت بر  سپارد.بوتة فراموشی می

 فراگیری نور حق در سراسر عوالم هستی دارد:

                                                                                                 ـال از کجاست                                              مـاضـــی و مستقبل و ح  ال مکانـــی کـه در او نــــور خــــداست

 هــر دو یـک چیزند پنداری که دوست                                                                                                                              ماضــی و مستقبــلش نسبـت بـه تــوست  

                                   (3/ 1152-1151)                                                                                                                                                                                      

 و با نورهای این جهانی که حدودی دارد، غیر قابل قیاس است:

ــی است  ــرخ، ببریده پــ ــای چــ ــورهــ  نــ

 

شرقی  ست  زآنکه ال  ست او ا و ال غربی ا

ــرا ــــ ــن که چــ ــوم بی ،جزمــ  هُدی نجــ

 

ش  ــــی ز تغییــــب  قیّةٌرــــــــ ری کــــه ال 

 

ــت   ــرقیّ و ال غربی کی اس    آن چو ال ش

                                             (2/1542)  

شب حرب  ،با منجّم  ست او ا یـــــروز و 

ــمــی    ــمــی و ع ــی ــئ ــه کــردی از ل ــبل  ق

                                            (6/94-93) 

ـــّةٌ       بـی زتـــبدیــلی که ال           غـــربی

                                               (4/3789)                                                                                                                                                                                                                                                                           

ن روغزیت، در نظرگاه موالنا همان ایمان است و او به کرّات می فرماید: چراغ قلبت را با  

 ایمان، فروزان نگاه دار:

هر            گ ــا  چراغ ب ین  ــت ا مردســ ن ــا   ت

 

 هیـــن فتیــلش ســاز روغـن زودتــر             

                                             (2 /1268)                                                                                                                                             

سازد، از نور این چراغ، عارف با رنجی که در اثر عبادات بر چراغ بدن خویش وارد می       

 قلبش روشن بماند. ،شمعی در درونش روشن می کند تا وقتی که بدنش مرد
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      گیرسنتیجب -4

ی اسهای موالنا و ابن عربی است و در وجودشنترین کلیدواژهنور، اسم ذات الهی، از مهم -1

  توان از آن بهره گرفت.عرفانی هم  می

دهند و آیة نور را براساس همین رویکرد، تفسیر و تأویل       هر دو عارف، اصالت را به انسان می -2 

در نگاه ابن عربی، مشکات و زجاجه، قلب او و درخت، نمود انسان کاملی که  نمایند.می

 غربیّه، صورت الهی انسان کامل که از تشتّت به نفس قدسی بر او احاطه دارد و ال شرقیّه و ال

تمام  ند،ای برآن نهاده باشانسان کامل، مانند چراغی پاک که روغنی پاکیزه دارد و فتیله دور است.

ود ورگردد. شمس، همان جرقّه یا اخگر بمی طلبد تا چراغ شعلهلوازم فراهم است و فقط اخگر یا آتشی 

   بخشد.و فروزش نور این چراغ، هماره، شیفتگان را فیض میکه در جان این چراغ  افتاد 

است؛ ولی نمودها و در نگاه هر دو، نور حقیقت یکی است و بر همة هستی جلوه گر شده -3

ه آنچشود و هستی راستین، در هستی نمایان و مادّی پنهان است. می نمادهای آن دگرگون

یلة شود و نور عقل، حقایق را به وس، منوّر میعقل به تبع نور قلب حقیقت است، نادیدنی است.

  نماید.نور قلب درک می

هاست؛ بدین معنا که او، عقل کلّی است و نور زمین بودن، بیانگر آغازگر خدا نور آسمان -4

  عالم خلقت است.

، ظهور حق تعالی در هر دو جهان «مثل نوره»مشکات، وجود پاک رسول )ص( است و منظور از  -5

ی است. شجره، نفس قدسجاجه، همان قلب است که از آن، به عالم عقل یا نورعقل نیز یاد شدهاست. ز

و زیتونه )روغن آن(، نور عقل فعّال وهویّتی است که از جهات مبرّاست. انسان کامل، حقیقت جامع 

ر کلّ جهان ب، مبیّن این است که او «الشرقیّه و الغربیّه»و مرتبة حدّ وسط، میان وجوب و امکان است و 

لوک کنندة نور س، همان مرتبة عالی است که نور فیّاض، تقویّت«نور  علی نور»حکمرانی می کند. 

فرع؛ در ورای نیستی، آفریدگاری هست که از نیستی، هستی « هستی»اصل است و « نیستی»است. 

 .آفریندمی
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 هايادداشت
ستند و صرفاً به وجود علمی حق موجوداند. طبق نظر جدای از ذات نی خارجه، اعیان ثابته برخالف اعیان -1

عرفا، اعیان ثابته نه اصالتاً و نه بدون استناد به وجود بلکه فقط با استناد به وجود علمی و اسما و صفات واجب 

در مرتبة واحدیت،  (؛ ظهور اسما و صفات440-441: 1370گردند. )جوادی آملی، تعالی موجود و محقّق می

ربی ابن ع گردد که باعث وجود احکام و آثار اعیان در خارج است. این معنا، همان نظردّس میموجب فیض مق

؛ لذا، هم قابل )فیض اقدس( و هم مقبول )فیض «وَالقابِلُ الیَکونُ اِلّا مِن فیضِهِ االَقدَسِ »گوید: است که      می

خوبی به این معنا پرداخته که فهم این به (. موالنا در مثنوی،373-375: 1375مقدّس( از اوست. )جهانگیری، 

 سازد:مطلب را آسان می

 (2749ب  )مولوی، دفتراوّل:« آن یکی جودش گدا آرد پدید / وآن دگر بخشد گدایان را مزید.»

در میان حق  ،یعنی ؛این است که آنها موقعیت وجودی واسط دارند ،مهم و اساسی در باب اعیان ثابته ةنکت

دوگانه  دارای طبیعتی ،وجودی ةاند و به سبب این موقعیت ویژای محسوس قرارگرفتهمطلق و جهان اشی

 هستند: فاعلی و انفعالی.

ملّاصدرا، اعتقاد ابن عربی را در بارة سریان نور در مراتب نازل هستی و عالم مادّه، در جلد دوم  -2

         ( ذکر کرده است.358:ق1410)اسفار 

در خارج، ناشی از ظاهرشدن فاعل مطلق به صورت آنهاست. مظاهر به ترتیب  آفرینش حقایق و مظاهر -3

اسما و صفات و کماالت و خصوصیات، مرتّب است و چون این اسما و صفات و کماالت را نهایتی 

-اگرچه این طرز تفکر، به عقیدة فالسفه ای که می (69: 1364مظاهر را نیز نهایتی نیست. )آملی،  نیست،

ت، موجودات صادر گشته، بسیار نزدیک اس تعالی، فقط عقل اوّل و از عقل اوّل، بقیة حقایق وگویند از حق 

دفعة »عالم بر سبیل کل واجمال،  همانند آن نیست؛ زیرا از نظر ما، این حقیقت اوّل و همة حقایق و تمامی

فرمان ما »است: دهباره فرموخود خداوند در این (62است. )همان: ص از حق تعالی، صادر شده« واحدة 

 (.50)قمر/ « .بار، مانند یک چشم برهم زدنیک نیست، مگر یک سخن و

 «کَزَرعٍ اَخرَجَ شَطئَهُ فَ ذَرَهُ فَاستَغلَظَ فَاستَوی عَلی سوقِهِ» . 4

نا و و تمثیل چراغ و چراغدان را ابن سیاست اگر چه این تحلیل، قبل از موالنا هم مسبوق به سابقه بوده .5

معتقدند که مثل قرآن، ناظر به انسان است و بویژه آن را راجع به جوهر  اند. آن دونیز به کار گرفته لیغزّا

ة عاقله وّسپس، آن را بر مراحل و مراتبی که خودشان در بارة ق اند واصلی انسان، که قوّة عاقله است، دانسته

 وّه است.، یعنی عقل در مرحلة ق«عقل هیوالنی»، «مشکات»اند؛ مثالً مقصود از دادند، تطبیق کردهمیتشخیص 
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