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) پژوهشي- علمي(نشرية ادبيات تطبيقي

 دانشگاه شهيد باهنر كرمان-دانشكدة ادبيات و علوم انساني

1390، تابستان4دورة جديد، سال دوم، شمارة 

∗∗∗∗عراقيفخرالدينوعربيابنمنظرازشناسيهستي

حسينيغريبزهرادكتر

رفسنجان) عج (عصروليدانشگاهعلميهيأتعضو

صرفيمحمدرضادكتر

باهنركرمانشهيددانشگاهعلميهيأتعضو

چكيده
توجهموردانتشارازپسبالفاصلههفتم،قرنبزرگعارفعربي،ابنهايانديشهوآرا

تحـت رانظريوعمليعرفانگوناگونهايجريانوگرفتقرارمتعدديعارفاناهتمامو
عربـي ابـن هـاي انديشهترويجوشرحبهايرانداخلدرشماريبيگروه. دادقرارخودتأثير

علمـي بيـان بـا گاهوي. استعربيابنآثارمهمناقالنازيكيعراقي،فخرالدين. پرداختند
عربيابنعرفانيوفلسفيمباحثترويجوتحليلبهشاعرانه،تعبيرهايقالبدرگاهودقيق

بـا تـوأم گاهوداردكاملتطابقيعربابنباويهايانديشهگاهميان،ايندر. استپرداخته
بـه شهودوكشفينتيجهدروعراقيخوديعارفانهيتجربهينتيجهدركهاستنوآوري

جهـت ايـن از. استهستينظامقلمرودرها،انديشهايناساسينمود. استيافتهدستآنها
بـا مقالـه ايـن در. نمايـد مـي ضروريبزرگعارفدواينهايانديشهوآراتطبيقيبررسي
وهـا گـزاره تطبيقيشكلبهمحتواتحليلفنونازگيريبهرهباوسندكاويروشازاستفاده
چـون قلمروهـايي واسـت ديگـر هايانديشهازايپارهمحوركهعرفانيبنيادينهايانديشه
از. استگرفتهقراربررسيمورد،تجلّيثابته،اعيانعشق،خمس،حضراتشناختي،هستي
هـاي انديـشه تـأثير تحـت شـدت بـه عراقـي كـه اسـت آنپـژوهش ايـن هاييافتهترينمهم
نظـر درتوانميراعربيابنفلسفيوعارفانههايانديشهازايانديشهكمترواستعربيابن

هـا انديشهاينازگيريبهرهدرعراقينوآوري. باشندنيافتهبازتابعراقيآثاردركهگرفت
.شودميگرجلوهشاعرانهتخيلوتأويلاندازچشمدراز

كليديهايواژه
.خمسحضراتشناسي،هستيتطبيقي،تحليلعراقي،عربي،ابن

28/8/1390:تاريخ پذيرش 19/4/1390: ريخ دريافت مقاله تا∗
m_sarfi@yahoo.com:نشاني پست الكترونيك نويسنده
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مقدمه-1
طـور بـه عرفـاني بـزرگ مـشايخ كـه هـستيم آنشـاهد مـا «عربيابنظهورازپيشتا

كـس هـيچ امـا ،سـازند مـي مطـرح راخـويش شهودهايازبرآمدهخاصمعارفپراكنده،

محـور بـر شـناختي هـستي منـدِ نظـام دسـتگاه يـك درراعميـق معـارف اينشودنميموفق

پنـاه، يـزدان (».نمايـد عرضـه سـازوار عرفـاني معرفتيساختاريكوبگنجاندوجودوحدت

» ايشناسـانه هستيسازگاردستگاه«صاحبعربي،ابنازبعدماديگر،عبارتيبه. )30: 1388

نظـام چيـنش وكـرده آغـاز خاصـي ةنقطـ ازراعرفانيمباحثمنظمصورتبهكهايمشده

وعربـي ابـن هـاي انديشهتطبيقيبررسيازمامنظور. استنمودهبيانكاملطوربهراهستي

عرفـان هـاي شاخـصه ازكـه اسـت مـسائلي امهـات بررسـي مقالـه، ايندرعراقيفخرالدين

درچگونـه عرفـاني ليمـسا ايـن كـه اسـت آنبهعطوفمماةويژهتوج،همچنين. اندنظري

چهبهيااستكردهنفوذفارسيادبدراوتبعبهوعراقيفخرالدينعباراتواصطالحات

فهـم كـه انـد شـده الگوهـايي بـه تبـديل وانـد گـشته جداهمازياشدهادغامهمباايشيوه

شـاياني كمـك ،بعـدي آثـار ردنظـري عرفـان هـاي دادهتحليـل وفهمبههايشان،شاخصه

تنـزّل اشتراكـشان وجـه تـرين ضـعيف بـه راتطبيقـي شواهدكهنيستاينماقصد. نمايدمي

تـرين شخـصي بـر تأكيـد بـا بتـوانيم كـه استاينشواهد،تطبيقازاصليهدفبلكهدهيم؛

راعربيابنمكتبهايآموزهترينكليديفارسي،ادبدرشدهمطرحةشاعرانهاياصالت

هـاي ويژگـي وعرفـاني فكـري هـاي شاخـصه ازكـه موضوعاتيبهوم؛يينمادركترعميق

سـزايي بهسهمعراقي،فخرالدينفكريحياتشكوفاييورشددروبودهعربيابنكالمي

غفلـت ايـشان هايديدگاهوآثاربهپايبندياصلِازمنظور،بدين. نماييماياشارهاند،داشته

وآراتطبيـق رونـد است،مربوطمقالهاينموضوعبهكهآنجاتاايمنمودهشتالونورزيده

-اسـت نظـري عرفـان مـضامين آنها،اصليمحوركهمهميآثاراساسبرايشانهايانديشه

... وايـشان شـاهكارهاي ازرسـاله چنـد مكيه،فتوحاتالحكم،فصوصاشعار،كلياتچون

.گرددترسيم

.استشدهتوجهزيرمراتبومراحلبهبررسي،ايندر
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151عراقيفخرالدينوعربيابنمنظرازشناسيهستي

ــات-1 ــيتعين ــات-2)واحــديتمقــام. ج.احــديتمقــام. ب.ذاتمقــام. الــف(حقّ تعين

)مادهعالم. ج. متصلخياليامثالعالم. ب. عقلعالم. الف(خلقي

بيــنشدرعرفـاني، شناسـي هــستيديـدگاه ازهـستي نظــامچيـنش برشـمردن ازقبـل 

آينـده هـاي بحـث مقـدمات عنـوان بـه -تعـين چيـستي بررسيقي،عرافخرالدينوعربيابن

.رسدمينظربهضروري

تعين-2
چيـز هـر تشخيصوامتيازباعثكهاستچيزيتعين،عرفانشناختيهستيبينشدر

اسـت امـري وگـاهي اسـت ذاتعـين گاهيكننده،متمايزچيزاين. شودميخودشغيراز

ازقبـل وتعينـاتي چنينبدونيعنيگردد؛ميذاتشدنمتحققسببهكذاتبهشدهاضافه

در.)67: 1375قيـصري، . (نداشـت وجوداست،محضوجودكهالهيذاتجزچيزيآنها،

سـرياني ظهـور وتجلـي بـه هـستي، نظـام بنـدي تقـسيم . نيستتكثـّّروتعددوجود،حقيقتِ

اسـمي تعينـات بـا حـق وجـودي تجليازشيناتكثـّّر،وتعددواستمربوطوجودحقيقت

هـا دلبـر آنچه«:گويدمي» چيست؟تجلّيگويياگر «پرسشاينجوابدرعربيابن. است

سـوم، وهفتادباب: 1384عربي،ابن( ».شودميآشكاروكشف-سترازپس-غيبانواراز

-35: 1352جـامي، (اسـت بـرده كاربهمترادفطوربهراتنزّلوتجلّيوتعينجامي،.)74

اصـطالح تجليـات، ومراتـب درهـا، اختالفاينظهوروحضورمحلِبرايعربي،ابن.)36

.)77:2003عربي،ابن (استبردهكاربهرا» حضرت«

آنهـا، حـضور خاطربه« :استكردهبيانچنينراگذارينامايندليل)ره(خمينيامام

.)100:1387مظـاهري، (».شـود ميگفتهحضرتآنانهبآنها،درمظاهرحضورومظاهردر

وانـد نمـوده تبيـين وتفـسير حضرت،پنجةپايبرراحقظهورِكلّيمراتبِعربي،ابنپيروان

شــشرامراتــبكــهحــاليدركاشــاني،عبــدالرزاق. انــدناميــدهخمــسحــضراتراآنهــا

انـسان ةومرتبـ ملـك عـالم مثـال، عـالم مجرده،ارواحِواحديت،احديت،ذات،: شماردمي

صـفات حـضرت -2ذاتحـضرت -1:اسـت چنـين خمـس حـضرات بـاب دربيـانش .كامل

حـضرت -4.اسـت ربوبيـت حضرتكهافعالحضرت-3.استالوهيتحضرتكهواسماء
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مراتـب ولـي اهللانعمتشاه. )246:1383كاشاني، (مشاهدهوحسحضرت-5خيالومثال

است؛نمودهذكرراحضرتومرتبهبينتفاوتواستكردهذكرمرتبهششرا

ودرياييوقطرهوحبابمـوجياگرنكودريابياستمرتبهشش«

واسـت، تواحـدي حـضرت كـه تالهيحضرتةمرتبديگرت،احديذاتةمرتباول

ملـك ةمرتبـ واسـت ملكوتعالمومثالعالمكهعاملهنفوسةمرتبومجرده،ارواحةمرتب

صـورت ومجمـوع مجـال كـه كامـل انسانيعنيجامعكونةمرتبواست،شهادتعالمكه

مظهـر بـه واسـت مظهـر مجـال كـه زيـرا . ششمراتبواندگفتهپنجمجالو. استجمعيت

بلكـه نيـست؛ اصـال تعداداعتبارزيرانه،شيءمجالياحديتذاتومراتب،شودميظاهر

اصـليه، ةمرتبـ ايـن تنزّلبهومعلوميتوتعالميتااستاعتباراتسلباحديتذاتاعتبار

الّـا نيـست ذاتمجـالي وظاهره؛يااندباطنهمجاليمرتبهاينغيروآيدمترتبمراتبساير

واحديتعالمازراخمسحضراتقيصري،.)62: 1357ولي،اهللانعمتشاه(».كاملانسان

درراذاتمقـام واحـديت معـال وي.نامـد ميمطلقغيبراواحديتعالمِ. كندميشروع

معـاني، ومطلـق غيـب حـضرت ازپـس بنـدي، تقسيمايندر. كندنميذكربنديتقسيماين

اسـت مـضاف غيبكهارواححضرتسوم. استشدهذكرحسومطلقشهادتِحضرت

پـنجم واسـت شـهادت عـالم بهترنزديككهمثالعالمچهارم. مطلقشهادتبهنزديكو

1370آشـتياني، .(اسـت مراتـب وحـضرات آنجميعجامعكهاستانسانةمرتبوحضرت

ــدرالدين.)450-451: ــوي،ص ــبقوني ــهمرات ــنجدرراكلي ــپ ــرةمرتب ــصرزي ــودهمنح نم

دوم-دومواولتعـين وتجلّـي بـه –اسـت ذاتحـضرت كهغيبحضرتنخست«:است

تنـزّل، دركـه اسـت مثـال عـالم سوم. تنزلدراستغيبيمرتبهتابعكهاستارواحةمرتب

واسـت حـس وشـهادت عـالم چهارم. حسعالمفوقِِتصاعد،درواستارواحةمرتبتابع

-اسـت ايـشان جـامع كـه -پـنجم . خـاك مركـز بـه تـا استرحمانيعرشحضرتازاين

» باالسـت حـضرات چهـار جـامع انـساني،كه عنـصر صـورت اجماالًوعالمحقيقتتفصيالً

غيـب، -مرتبـه شـش رامراتـب النـصوص، نقـد صـاحب .)هـشت ونجـاه پ: 1371قونيوي،(

-جامعـه ةومرتبـ اجـسام عـالم منفـصل، خيـال ومثـال عـالم ارواح،ةمرتبثاني،غيبمغيب،

-2ذات-1:كنـد مـي ذكـر چنـين راخمـس حـضرات و) 31-30: 1381جـامي، .(دانـد مي
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ــماء ــال-3اس ــال-4افع ــالومث ــس-5خي ــشاهدهوح ــان (م ــهخوا.)هم ــدج ــامحم پارس

ثابتـه اعيـان عـالم آنكـه مطلقغيباول: استپنجاصليه،حضراتِوكليهعوالمِ«گويدمي

انـسان عـالم وملـك عـالم ديگـر وملكـوت عالمديگروجبروت؛عالمآنازبعدواست؛

.)10:1366پارسا،( »كامل

كـه اسـت ايـن اسـت، مهـم مبحـث ايـن درآنچهخمس،حضراتمراتببهتوجهبا

ازيعنـي -اولةمرتبـ ازآنهاةكليواستظهوريافتهوصدورباالترةمرتبازمرتبه،هروجود

حقوجودِظهورِوتجليوجود،راتبِمتمامواقع،در. اندنمودهظهوروصدور-الهيذات

تهدسـ : دادقـرار دسـته دودرراوجوديمراتباينتوانميتردقيقبررسيمنظوربه. هستند

ودارنـد قـرار خداعلمةدايردركههستندرحمانينفسمراتبياتعيناتازبخشآناول،

خلقـي، تعينـات يادومدسته. استنشدهپديدارخلقتيهنوززيرا؛  موسومندحقّيتعيناتِبه

عـوالم ظهـور بـه وخداوندنـد علـم ازخـارج درممكنـات، حقـايقِ ظهـورِ مراتببهمربوط

واحـديت حـضرت : گيرنـد دربرمـي راحـضرت دوحقّي،تعينات. شوندميوطمربخلقت،

تعـالي حـق مراتـب جـزء نيـز راذاتمقامبرخي،،شدهبيانمطالببنابر. واحديتحضرت

.انددانسته

 تعينات ذاتي-3
ذاتمقام-3-1

داردنـ اينـشانه واسـم وشـود نمـي توصـيف كـه اسـت مطلقـي امرهمانذات،مقام

: 1387عربـي، ابن (اطالققيدحتياستقيديهرازمجردامر،اين.)131:1415عربي،ابن(

امـري درمـورد تـوان نميزبان،كاربردبدونكهآنجااز.)34چهار،وشصتوسيصدباب

كنـه بـه واژه،ايـن . اسـت كـرده استفاده» هو «ةواژازمرتبه،اينبرايعربيابنگفت،سخن

)كننـده ظـاهر (=مظهـر نـه واسـت ظاهرنهكهحيثآنازكند،مياشارهذاتيغيبوذات

واژهايــنانتخــابمــورددروي.  )373-372نــه،وپانــصدبــاب: 1388عربــي،ابــن( 

نـه ،گـردد معلـوم تهويـ كهاستجهتبداناين. شودنمينوشتهواوباجزهو،«:گويدمي

ذاتـي، مرتبـه .)435سـه، وچهـل وصدباب:1384ي،عربابن(».استغايبضميرآناينكه

وغيـبِ الغيـوب غيـبِ مغَيب،غيبِ: چوناز اصطالحاتي آن،ازتعبيربراي. استباطنباطنِ
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هويـت الحقايق،ةحقيقه آن   ب،همچنين. )135:1381قيصري، (اندنمودهاستفاده  ذاتغيبِ

.)51همان، (اندگفتهكلّيهحقيقتِوبشرطالوجودمطلق،حقِّمطلقه،

خـزائن مفـاتيح وكنزالوجـود مخـزن  «بـه ذاتمقـام ازلمعـات درعراقي،فخرالدين

تعبيـر ) 454همـان، (»مغـرب عنقاي «و) 451:1386عراقي،(»الموجودوالواجِدقبلهوالجود

رازيـ اسـت؛ تفهـيم واشارهبرايذات،مقامبرعناوينايناطالقوي،نظردرواستنموده

عشق«:نيستمصاديقتعينبهمتعينواستمنزّهتعينازذاتكهكردهاعالنصراحتبهاو

وجـود « اينجـا، دررا» عـشق «لمعاتشارح.)457همان،(»استمنزهتعينازخودعزّمقرِدر

درعراقـي .)14:خطيعراقي،(استمنزّهوتقييداطالقازكهدانسته» هوهوحيثمِنمحض

از. نـدارد خبرورسمواسممقامي،چنين. استناميده» قدمساحت «راذاتمقاماشعارش،

:استعيان»مشاركتبيتوحيد«درآنجا. نيستاثريدرآندويي

نيستنـامرامــامعشوقبرد،ميهستكـهمعشوقينامراكسيهر

)235: 1386عراقي،(

نشانيافتننتوانراقطرهبحردراثـرراكـوننبودقـدمسـاحتدر

وآناينهيچنبودوهمو،باشداوبدانكازلوجاللشجمالبنمودچون

ترجماننهاشارتثري،نهعرش،نهنهخبـرنيرسم،نيباشد،اسمنهآنجا

عيـانشودآنجامشاركتتوحيدبياثرييدوازنبودبـوديـكيجـمـله

)21همان،                 (

محض،وجودشودميباعثواستواحديتواحديتمنشأذات،وحدتهمچنين

:كندتنبهعاموجودلباس

)471همان،(مجازرنگبهكندحقيقتكهآميـزرنگايستمشاطهعشق

رنـگ بـه كـه هاسـت كثرتةهممنشأواستمحضوجودهمان» عشق «شعرايندر

.استشدهاهرظعام،وجودصورتبهيامجاز

احديت-3-2
ازشـئونِ عـددي، واحديتِكهحاليدر. حقذاتِبراياستنعتووصفاحديت،

بهيا،)2شمارهنوشتپي،281ويك،بيستباب: 1386عربي،ابن (استتعاليحقصفاتي
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ولـي اهللانعمـت شاه. )37:1379خوارزمي، ( نمايدميتنزّلاحديتبههويت،ازذاتقولي،

واسـماء احـديت دوم،ذات،احـديت اول،« اسـت؛ گرفتـه نظـر درمرتبـه سهاحديتبراي

.)299: 1357ولـي، اهللانعمـت شـاه ( ».اسـت ربوبيـت ةنتيجـ كهافعالاحديتسوم،صفات،

تفـاوت مورددراستگفته» اسالميعرفانمجموعهباآشنايي «كتابدر،نژادامينيعلي

وتقدمبهشبيهچيزيبلكهنيست؛مطرحزمانيوتأخرِتقدماحديت،ةمرتبوذاتةمرتببين

. يابـد علـم خودبهتاباشدذاتيبايدطبيعي،صورتِبه،ديگربيانبه. داردوجودرتبيتأخرِ

بـه حـق، ذاتِمقام؛ايندراينكهسبببه. استشدهتعبيرنيز»علميهنسبت «بهآنازبنابراين

احـديت خاصِويژگيعنوانبهراتنزيهعربي،ابن.)281 :1387نژاد،اميني (داردعلمخود

ودويـست باب: 1385عربي،ابن(استاحديتذات،حقيقتِ: گويدميوآوردميشماربه

. )72پنج،وهفتاد

بـدين كـسي . نـدارد ناميونشانياحديت،ةمرتبدرتعالي،بارياستمعتقدعراقي،

:استنمودهبازيعشقخويش،رخِباتنهاييبهاونتيجهدر. ديابنميراهمرتبه،

نيستنـامونشانزوعـالمدودرنيستدامراكوسيمرغيستعشق

نيستگـامنشانصحرا،آنكاندرنبـــردكسهمانااوكـويبهپـي

نيستآشامرحيقكساولبجزاوافزايجـانوصـلبـهـشـتدر

)234: 1386عراقي،      (

صـفاتِ او،ذاتِحجـبِ «:اسـت نمـوده يـاد احـديت حـضرت اززيـر عبارتدروي

درمنـدمجِ جمـالش، واوسـت جـالل اوجمالِعاشقِوذات،درمندرجِصفاتش،واوست

.)453همان،(» .نپردازدغيرخودبابازدميعشقخودباخودالدوام،علي. جالل

واحديت-3-3
اعيـان وصـفات واسـماء مفاهيمبهتوجه،»واحديتمقام«مبحثبهپرداختنازپيش

.استمناسبوضروريثابته،

درصـفت، واسـم معنـاي كـه گويـد ميعربيابنيآراتفسيردرجهانگيري،محسن

صفتبهتنهاذات،ةمالحظبدونكهاستلفظيصفت،ونيستمترادفخداوندخصوصِ

صـفات ازصـفتي بـه اتـصافش اعتبارِبهحقذاتبركهاستلفظياسم،اما. كندميداللت
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كـه اسـت ذاتهمـان اسـم عربـي، ابـن اعتقادبه.)296:1384جهانگيري، ( نمايدميداللت

ةنحـو درصـفت واسـم بـين تفـاوت پس.)29:1360عربي،ابن (استشدهصفتيبهمتصف

اعتبـار بـه يـا ذاتصـفات ازمعـين صـفتي مـراه هحـق، ذاتيـا يعنـي اسـت؛ عارفشهود

مالحظـه ذاتازنظـر صـرف تجلـي، وصـفت يـا شـود؛ مـي مالحظـه تجلياتشازايتجلي

وحـضرات جـزء اسـماء «:اسـت قائـل تفـاوت صفتواسمبينعربيابن،همچنين. شودمي

عربـي، ابـن  (».نيـستند -بخـشند ميتعينوطلبندميراآنهاممكناتاحكامكه-الهيهمراتب

ذاتندعينجهتي،ازبلكهنيستند؛حقذاتِاسماء،پس.)4وهشت،پانصدوپنجاهباب: 1388

ديگـر، والهـي ذاتبـر داللـت يكـي، : داردداللـت دواسـمي هرچونغيرآن؛جهتيازو

ديگـر ازاسـم آنگـردد مـي باعـث كـه اسـت حقـايق ازحقيقتيياخاصيصفتبرداللت

.)437سه،وسيباب: 1386عربي،ابن (شودمشخصاسماء

فـروعِ بـه مربـوط كثرت،اين. مختلفندتعلقاتحيثازاسماءحقّي،غيروجهدليلبه

معـين تعـدادش كـه عـام اصوليبهتوانميراالهيشماربياسماء. آنهاستمظاهريااسماء

عربـي ابـن .)75:1380عفيفـي،  (هـستند اسـماء امهـات همـان اصـول، ايـن . برگردانداست،

شـود، ميصفاتبهتعبيرآنازكهآنچههفتگانه؛امهاتِازمرادشكهاستنمودهمشخص

گويـد مـي قيـصري . آنهاسـت ازنـاگزير عـالم ايجـاد كـه استامهاتيقصدشبلكهنيست؛

كلّـي، شـمول نظـر ازوهـستند ديگـر اسماءاصول. دارنداحاطهاسماءةهمبراسماءامهات

ــع ــبجمي ــدرموجــودمرات ــستنددارارااحــديتةمرتب ــصري، (ه ــراز. )69: 1375قي منظ

عربـي، ابـن  (مقـسط وجوادقائل،قادر،مريد،عالِم،حي،:ازعبارتنداسماءامهاتعربي،ابن

.)312-310چهارم،باب: 1384

آندركـه اسـت مظهـري بـه محتـاج حكـم، وظهوردراسمائي،تجلياتازيكهر

اعيـان، علمـي؛ ظهـور اعتبـار بـه . اسـت ممكنـات ةثابتاعيانالهياسماءمظاهر. نمايدظهور

1370آشـتياني،  (حقنـد صـفات واسـماء عـين آنهـا بطـون، اعتباربهوحقنداسماءصورت

اقتـضا راخاصـي مظهـر صـفات يـا اسـماء ازهريـك «كـه؛ استمعتقدتوني،فاضل.)268:

كلّـي چـه رامظـاهر عرفـا وشـوند ميحاصلصفاتواءاسمتبعيتبهمظاهر،پس.كندمي

بـراي وماهيـات اصطالح،آنهاكلياتبرايحكما،ولي. نامندثابتهاعيانجزئي،چهباشند،
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وجـودِ اسـتعداد، حـسب بهثابتهاعيانازهريكواندكردهوضعهوياتاصطالحجزئيات،

اوبـر بخـل واسـت االطـالق عليجوادچونتعاليواجبوكنندميطلبراخودخارجي

.)37:1386توني،(» .كندميوجوداعطاياستعدادوقابليتقدربهيكهربهنيست،روا

اعيـان كـه كنـد مـي نشانخاطراسماء،امهاتِباثابتهاعيانةرابطبياندرچيتيك،ويليام

خداونـد ةارادبـه حتيـاج ابشوند،موجوداعياناينكهبرايآنهاولي. هستندخدامعلومثابته،

كنـد، مـي كـار ارادهاسـاس بـر قـدرتش خداسـت، قـدرت بـر مبتنـي جهان،خلقت «دارند؛

خـودش هـستي بـر مبتنـي ممكنـات بـه علمـش واستممكناتبهاوعلمبرمبتنياشاراده

اصـلي اسـم چهـار ترتيـب ايـن بـه . گيـرد مييكيالهيهحياتباراآنگاهيشيخكهاست

چيتيـك، (» .قـادر ومريدعالم،حي،: هستند)اهللا(جاللهاسمسيطرهتحتهمهنهاآكهداريم

ديگـر اسـم وسـه مؤثراندثابته،اعيانوجوديحصولِدراسمچهاراين.)147-148 : 1383

: 1366پارسـا، (»اسـماءالهي حقـايقِ صورِ«بهبنابراين. هستنددخيلثابته،اعيانِعينيظهورِدر

» تعـالي حـق علـمِ درممكنـات، حقـايقِ علميـه صـورِ « بهديگرعبارتيبهياو) ششوچهل

.)309:1379خوارزمي،.(گويندميثابتهاعيان

وجـود چونوبرخوردارند» شيئيت «ازاماندارند،وجودكههستنداشياييثابته،اعيان

عربـي، ابن.)604دوازدهم،وسيصدباب: 1385عربي،ابن (اندمعدومپسكنند،ميقبولرا

عـام وجـودِ ازكـون عـالم كهكندميوتأكيدداندمياضافيامريثابته،اعيانبرايراعدم

59چهار،وهفتادودويستباب: 1385عربي،ابن (رسدمينسبيوجودبهوشودميصادر

حكـام اكهاستمعتقدوي. هستندمعدومكهداندمياشياءذاتِراثابتهاعيانجامي،.)60-

تـن بـه وجـود لبـاس آنهـا خلقـت، ةمرتبدروگردند؛ميظاهروجودآينهدراعيان،آثارو

آثـارِ واحكـام وي،درظاهركني،اعتبارمرآت-تعاليوسبحانه-حقوجوداگر«كنند؛مي

هواكَمهوحِيثمِنْوجودنهو-الوجودةرائحتمشَمافأنّها-بذواتهااعياننهاست،اعيان

وشـئون وصـفات واسـماء ويدرظـاهر كنـي، اعتبـار مـرآت رااعيـان اگرو. المِرآهشَأن

اعيـان، نـه وهو،حِيثمِنْوجودنهالْأمور،هذِهبِحسبِمتعينوجوديااست،وجودتجليات

.)48:1356جامي،(».المِرآهشَأنمِنْعرَفتكَما
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اغيـار، زخمچشمدفعبراي« كهاستنمودهادآورييلمعاتشرحدرشيرازيعلياري

درراممكـن وواجـب ومطلـق وجـود چنانكـه كـشيده، اسراررخساربرطاماتوكفرنيل

درعاشـق لبـاس وي.)1: خطـي شـيرازي، (».اسـت پوشـيده عاشـق ومعـشوق وعـشق لباس

.)33ان،هم(داندميواجبصفاتبهممكنشدنمتصفبهاياشارهراپوشيدنمعشوق

اسـت؛ اقـدس فـيض ةواسطبهحق،علمدرآنهااصلياستعدادهايوثابتهاعيانحصولِ

ناميـده مقـدس فـيض كـه -ديگـر تجلـي بـا . گردانـد مـي ثابتعدم،دررااعيانحق،يعني

سـپس كنـد، مـي ظهـور ةعرصـ واردراعـدم درثابتاعياناينمشيت،اقتضايبه-شودمي

خلـق وحـق بـين ةواسطثابته،اعيانپس. شوندميمحسوسعالماردومعقولعالمازاعيان

نـسبت خلـق بهكهجهتيازودارندثبوتشوند؛ميدادهنسبتحقبهكهوجهياز. هستند

ثابتـه، اعيـان مبحثاز. )120-119 :1362كوب،زرين (دارندظهورووجودشوند؛ميداده

اعيـان كثـرت واستثابتهاعيانكثرتمنشأالهي،اسمايكثرتكهشودميبرداشتچنين

جـز چيزيخارجي،موجوداتواست-مظاهر-خارجيموجوداتكثرتموجبهمثابته

.نيستندثابتهاعياناستعدادواحكاموآثارهايآينهدرحقتجلي

تبيـين در-ثابتـه اعيـان والهـي اسماء-واحديتمقاماساسيمحوردوبررسيازپس

اسـت احـديت ةازمرتبـ پسحقي،تعيناتازتعينآخرينواحديت،كهگفتبايداممقآن

بـر امـر، ايـن . كنـد ميپيداعلمخودصفاتواسماءبهتفصيل،صورتبهمتعال،خدايكه

مرتبـه ايـن قيصري،. يابندعلميوجودِثابته،اعيانتااستخودذاتبهحق،نگاهدوميناثر

از،وجـود مراتـب اعتبـار بـه ايجـابي، وسـلبي ازاعـم صفاتجميع«؛استخواندهعمائيهرا

باشـد؛ واحـديت مقـام كهاستالوهيتةمرتب،مراتباينجميعجامعوحقندذاتتجليات

علمحضرتدرحقصفاتواسماءبرايمظاهراعتباروتفصيلطوربهصفاتلحاظچون

ةمرتبـ واستشدهعمائيهةمرتببهتعبيرمرتبهآنازشرعلساندركهاستواحديتمقامو

مقـام ازمطلـق صـرف وجـودِ واستشدهواقعوجوددركهاستكثرتياولينمقامعماء،

كثـرت بـه متـصف متكثـر، مظـاهر ومتعـدد صـفات واسـماء اعتباربهونمودهتنزلاحدي

باشـد، مـي صـفاتي واسـمائي كثـرات بهمحفوفصرفوجودكهمرتبهاين. استگرديده

كثـرات بـه متـصف كـه خلقـي مظـاهر واسـت كثـرات ازمعرّاكهذاتاحديتبينةواسط
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الوهيـت، حـضرت بـه آناز،همچنين. )241-240: 1370آشتياني،(» .باشدمياست،واقعي

شاه. )22:1379خوارزمي، (انديادكردهربوبيتومطلقباطناسمجمع،مقاممضاف،غيبِ

دركـه زيـرا ما،نزداستاحديتحضرت«:استدادهتوضيحچنينراعماءولي،اهللانعمت

.نيستمجاليراغيرحضرتآن

مستوراستجاللحجاببه مادوراستاوازعقولدرك

غـيم راعمـاء واست،صفاتواسماءمنشأكهاستواحديتحضرتكهاندگفتهو

اسـت حايـل واحـديت حـضرت واست،زمينوآسمانميانحايلكهگويندميرقيق] ابر[

عليـه اهللاصلّي-نبويحديثتأويلايندروخلقيه،كثرتأرضوذاتيهاحديتسماءميان

يخلُـقَ أنْقَبـلَ ربناأين«:كهكندميسؤالسائلكهزيرارا،ايشانكندنميمساعدت-آلهو

مـا وهـواء فوقَـه ما« عماءيفِكانَ: فرمايدمي-آلهوعليهاهللاصلّي-رسولِحضرت»الخَلْقَ؟

تهواءتَحه«.

وحقـايق ظهـور وكثرتمحلكهزيرااول،تعينبهاستمتعينواحديتحضرتو

قــالاســت،اولعقــلآنوبــودمخلــوقبــود،متعــينآنچــههــرواســت،اســمائيهنــسب

.الْعقلُاهللاُخَلَقَمااولُّ: السالمعليه

صـفات بـه اسـت متجلّيحضرتايندرحقو. الخَلْقَيخلُقَأنْقَبلَدگويميسائلو

يعنـي بـود، توانـد الهيـه حـضرت عمـاء بـود، جسمانيعالمخلقبهسائلمراداگراماخلق؛

نعمـت شـاه (».اسـت ربوبيـت منشأالهيهحضرتبود،ربمكانازسؤالاگروجامع،برزخ

.)131: 1357ولي،اهللا

وذاتتجلّـي : استنوعدوبرتجلّيكندميبيانصراحتباعراقيالدينفخرگرچه

سـالك بـر تجلـي وي،منظـور اينجـا درلكن،)515: 1386عراقي،(».صفاتواسماءتجلّي

ازتوانـد نمـي راذاتيتجليسالك،گويد؛ميويزيراحقّي؛تعينةمرتبدرتجلينهاست،

ــا،كنــددفــعخــود دفــعلطــفتجلــيبــهراقهــرتجلــيكــهتوانــدمــياســماءتجلــيدر«ام

كـرده بيـان -حقّـي تعـين بـراي -تجليةمرتبسه،اشعارشدرعراقي.)515همان،(»....كند

وافعـال وصـفات بـا تجلـي ديگـري . اسـت احديتةمرتبهمانكهذاتتجلييكي: است
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بـه مربـوط كه) ورظهبدونعلميوجود(آيدوجودبهنقشيكهآنبدونعيون؛برايتجلي

:استواحديتمقامِ

بِالْفِـعالوبِالـصـفـَاتِ ًوطورا طوراً اتِالْـذّبـِلـِلعلَيتـجـلّـي

النـّوالاُولَـيقُلُوبٍمِـنْتَدلّـي

)2همان، (

انْـطـبــاعٍبِـاللـِلعيونِتـجـلّـي

وذاتةوسيلبهگاهعظمتاز«:تاسنمودهترجمهچنينرااشعاراينمحتشم،نسرين

ازوكنـد مـي تجليهاديدهبربستن،نقشبدون. كندميتجليافعالوصفاتةوسيلبهگاه

» .كندمينزديكآنهابهراخوداست،شدهاضافههادلآنبهاو،بخششفيضكههاييدل

وجودكهباشدثابتهعيانااشعار،اينسوممصراعازشاعرمنظوررسد،مينظربهاما) همان(

عينـي وجـود بـه واستنگرفتهشكلظاهردرآنهانقشونرسيدهظهوربهاما،دارندعلمي

تعينـات بـه توجـه بـا كـه استالزمنكتهاينذكر،حقتجليانواعتوضيحبراي. اندنرسيده

كـه اسـت ذاتـي حبـي تجلـي يـا غيبيعلميتجلييكي: باشدنوعدوتواندميتجليحقي،

علـم حضرتدرثابتهاعيانصورتدرحقظهورازاستعبارتوداردنامنيزاقدسفيض

اعيـان وآثـار احكامبهحقظهوركهاستمقدسفيضياوجوديشهوديتجليديگريو

خـود نـه انـد ثابتـه اعيـان احكـام كـه استمظاهروخارجعالمظهورآن،ةثمرواستثابته

درولـي اهللانعمـت شـاه .)شـش وچهـل وپنجوچهلمقدمه،: 1385ربي،عابن.( ثابتهاعيان

ذاتـي حبـي تجلّـي ازاستعبارتاقدسفيضو« :استگفتهمقدسواقدسفيضتوضيح

عينيـه، عـالم درديگـر واوال،علميـه حضرتدراستاستعداداتواشياءوجودموجبكه

مقـدس فـيض ».ألعـرف الخَلقَفَخَلَقتأعرفأنْببتفَأحمخْفياًكنْزاًكُنت«: تعاليقالكما

وخـارج دربودثابتهاعياناستعداداتاقتضايچههرظهورموجبكهبوداسمائيهتجلّيات

. اقدسفيضبهمترتبمقدسفيض

دادباطـناسمزرامستعـد استعداد ووجوداقدسفيض

»   .آياتتماميخواندتـوبر

)330: 1357ولي،اهللاتنعمشاه  (

صفات زمقدسشفيضباز
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بـر علـم، كمـال اظهـار بـراي حـق حـضرت كهكندميبيانفخرالدينديگرجايدر

درجهـان، آبـاد ظلمـت . نهـد ميصحرابرفراوانياسرارواندازدميپرتوجهانآبادظلمت

ازپرتـوي بـا وانـد نشدهظاهرزهنواما،دارندوجودآنهااست؛ثابتهاعيانعلميوجودواقع

:شوندميملبسوجودنوربهاعيان،و. رسندمياسمائيكمالاظهارةمرحلبهجمال،انوار

انداختهجهانآبادبرظلمتپرتوي بهـراظهاركمـال انوارجمالتتاب

انداختهومكانكونةآوازدرجهان

)  318: 1386عراقي،(

وآن ايناسدرلبدادهنورخودراجلوه

وصـفات واسـماء بـه تفـصيل، صـورت بـه خداوند،مرتبه؛ايندراستمعتقدشاعر

.اندنشدهآشكارواندشدهپوشيدهحقايقصوراما؛داردعلمخودتعينات

خلقيتعينات-4
اسـت دخداونـ علـم ازخـارج درثابتهاعيانظهورِمراتبِةدرباربحثبخش،ايندر

ازحقيقتـي هـر عربـي، ابـن ةانديشدركهمفهومبدين. داردرابطهوجودوحدتةنظريباكه

هـاي تعـين يـا اسـماء جزئيـات پـس است؛تعاليحقاسماءازاسميوجودي،مظاهرحقايقِ

. اسـت گرفتـه نظـر دركلّـي تعـين سهدرراخلقيهايتعينقيصري،. هستندنامتناهيخلقي

)383: 1370آشتياني،. (مادهومثالعقل،عالم: ازدعبارتنآنها

عقلعالم-4-1
كـه معنـا بـدين اسـت؛ آنعقالنـي تجردارواح،عالمياعقلعالمةمشخصترينمهم

ةمرتبـ «راآنجـامي . نـدارد عينـي وخـارجي وجـود ولـي اسـت، معقولذهندرعقلعالم

نظـر بـه .)33:1356جـامي، . (اسـت خوانـده » نفوسوعقولازملَكينوريارواححضرت

نفـس -2اعـال قلـم يـا اولعقـل -1:استاساسيةمرتبسهشاملعقلعالمِسطحعربي،ابن

.وهيوالهبا-3محفوظلوحياكلي

اعالقلميااولعقل-4-1-1
بـود ملَكيارواحاجسامآفريد،خداوندكهجسمياولينكهآوردهفتوحاتدرشيخ

ةمجموعـ زيرراكُلّنفسواولعقلوي. بودند-الهيجاللدرسرگشتهوواله–مهيمكه

دروي.)189ســيزدهم،بــاب: 1386عربــي،ابــن (اســتدادهقــرارممهــيملكــيارواحايــن
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يـا نفـس كـه الهـي نـوري يعنياست؛قلمآنواستعقلموجود،نخستين: گويدفتوحات

.) 262نه،وهشتادودويستباب: 1385عربي،ابن(گرددميپديدارآنازمحفوظ،لوح

ذاتةشـيفت فرشـتگان ازايگونـه ،»عـالين  «يـا مهيمـه فرشـتگان كـه اسـت ذكربهالزم

معتقدنـد برخـي . هـستند خبـر بيخود،ازحتيموجودات؛ةهمازخداوندجزبه. خداوندند

مهيمـه، ارواحخلقـت؛ بعـدي مراتـب درآمـده، پديـد اولعقـل ازكـه كلّـي نفـس جـز به

1379خـوارزمي،  (هـستند عنصريغيرطبيعياجسامدارايايشان،واقعدر. ندارندمظاهري

معتقـد دارد،مالئكهمختلفهايگونهةدرباركهمفصليبحثضمنجندي،حكيم.)722:

ةمالئكـ :اولةدسـت انـد؛ دسـته دو–فرشتگانازايگونه–روحانيعلويفرشتگانكهاست

ديمجـرّ موجـودات ديگـر؛ ةدسـت . ندارنـد تعلـق بـدني هيچبهكههستنداولعقلومهيمه

.)160-159: 1381جندي، (ناطقهنفوسماننداند،يافتهتعلقخاصبدنبهكههستند

فرشـتگان . هستندمختلفاعتبارحيثازومتحدندوجوددرمهيمان،بااولعقلپس

سرگشتگيةغلباعتباربهواولندعقلِةمرتبدرحق،وآنهابينطهواسنبودنجهتازمهيم،

درآنهـا پـس . اندحقةناحيدرداخلوآيندميشماربهوجوبي،ةمرتبازخداوند،جاللدر

اعيانوكونيههاياسمتماماول،عقللكن. ندارندنقشيهستينظامچينشآوردنوجودبه

ويابـد مـي تفـصيل كلّـي، نفـس ةمرحلـ دراول،عقل. ستدارااجمالصورتبهراخارجه

بـه عـالم، نظـم ترتيـب ازفتوحـات، درشيخ. شودميفراهمديگرهايظهورعالمبرايمسير

بـه مهيمروحانيتازصوررا،اولعقلياالهيقلموي،. استنمودهصحبتخاصايگونه

حـق ومحمـدي حقيقـت مـان هاول،عقـل كـه شـده آوريـاد ادامـه در. استآوردهشمار

: 1387عربـي، ابـن  (اندناميدهكل،قدسيروحراآنكشف،اهلكهاستعدلوبهمخلوق

.)458يكم،وهفتادوسيصدباب

كـه محمـدي حقيقـت «:گويـد مـي قضيهاينظاهريتناقضحلدرعفيفي،ابوالعالء

خودبرايحقكهاستحقخودهماناست،الهياسمايحقايقةهمجامعومعقولمظهر

عقلـي صـورت بـه حـق، تعينـات ازتعـين نخـستين اوواستكردهتجلياحديتحالتدر

عقـل كـه استمعتقدنيزقيصري.)381-380 :1380عفيفي، (».برداردراچيزهمهكهاست

وجـودِ مراتـبِ ازايمرتبـه عقلزيرا. باشدمحمديثابتِعينخارجيمظهرِتواندنمياول،
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وعقـول مراتـب گيرنـد، مـي سرچـشمه او،وجـود ازخيراتةهمو «استمحمديحقيقت

وي،همچنـين . )713: 1370آشتياني،(» .هستنداووجودطفيلِاجسام،عالموبرزخونفوس

عقلاول،عقلتجلياتازكهداندميخلقمقامدرحقيقت،ايناولِتجليازراعقلوجود

ةنويـسند .)788همـان،  (كننـد مـي پيـدا خـارجي تحقـق حقايق،سايرومحفوظلوحوثاني

كامـل انـسان عربـي، ابـن ةنظريدر«: گويدميمسألهاينتفسيردرمسلمان،حكيمسهكتاب

وشـناختي جهـان نظـر از. عرفـاني ونبـوتي شـناختي، جهـان : اسـت اساسـي ةجنبسهداراي

را،كلّـي وجـودِ نخـستينِ هاينمونهةهمو. استآفرينشةنمونكامل،انسانجهان،تكوين

هـاي شـاخه جـز چيـزي جهـاني، وجودمراتبهايسلسلهيهمهكهسانبدان. داردخوددر

شـده گستردهكونسراسردرواستآسماندرهايشريشهكهنيستندوجوددرختدمتعد

.)132-131: 1361نصر،(» است

بـدانيم، وجـودي مظهـر نخـستين راحمـدي محقيقـت اگـر عربـي ابـن نظربه،بنابراين

اوتجلـي ازعـالم عينوآمدهپديد»هباء «درشريفشعينواستكلّيحقيقتازوجودش

حقيقـت ةدربـار ولـي، اهللانعمتشاه. )77ششم،باب: 1386عربي،ابن(استگشتهپديدار

شـهاب .) )1357:40ولـي، اهللانعمـت شـاه ( ».اولتعـين بـا استذات«:استگفتهمحمدي

دهـم عقلوكلمهآخرينالهي،كلماتوعقولنزوليسيردرراجبرئيلسهروردي،الدين

.)2،265ج: 1380سهروردي،(استدانسته

وعلومتحصيلبرموكّلعقل،متمثلِصورتتعالي،حقعلممظهرراجبرئيلبرخي

يـك طيدر. ) 603جبرئيل،لمدخ،9ج: 1384كرمي،(اندخواندهرسلاستادومعاشتدبير

نقـل ظـاهري خصوصيات،»جبرئيلوسيمرغ«مبحثدرپورنامداريان،دكترگسترده،بحث

انـد نمـوده يـادآوري ايـشان .اسـت دانـسته يكـسان جبرئيـل صـفات باراسيمرغةدربارشده

كـه استمشائيةفلسفاولعقلهماندرواقعسهروردي،] سرخعقل [ةرسالدرسيمرغ«كه

القـدس روحبـا راآنمشائيةفالسفكهرسدميفعالعقليادهمعقلبهتنزّل،درجههدبا

عقـل همـين امـا ،اوستپرتوافشانييافيضازناشيانسانيارواحودانندمييكيجبرئيلو

ازواسـت فرشـتگان ةبهينـ ...جبرئيـل يااست،بالفعلعقلسيمرغمثلكهفعالعقلياعاشر

.)77 :1382پورنامـداريان، (».اسـت محمـدي نـور همانيااولعقلةمنزلبهاز،اندچشماين
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عقولاولصفدراولعقلوآخرصفدرخوانند،جبرئيلرااوكهالقدسروحبنابراين

.استشدهصادراوازمحفوظلوحواستدانيوعاليمعلوماتِجميعحاملعقلواست

نـام بـه كـه اعـال قلـم حقيقـت «:استدانستهيكساناولعقلبارااعالقلمفناري،حمزه

متعـال حـق كـه اسـت امكانيتعيناتِمعانيجامعِمعنايازعبارتشود،ميناميدهاولعقل

بـه -وجـودي نـور ةصفحظاهربروكردمتناهيغيرممكناتبينازراآنكردنجداةاراد

ــهواراديغيبــيحركــتةواســط ــاري،(».نمــودقــششن-ذاتــيعلمــيحكــمموجــبب فن

1374:67(.

آنبـا -عقـل عـالم بـه ويـژه بـه –خلقيتعينةنظريبهوجههيچبهعراقي،فخرالدين

فقـط، وي،. اسـت نـداده نـشان التفـات دارد،عربـي ابـن فكـري نظامدركهتفصيليوطول

ازجـدا صـفت ايـن كـه اسـت نمـوده منـسوب جبرئيلبهراشعرالقاءوبخشيروحصفت

:استموجوداتدرمتجليوجودعنوانبهجبرئيلصفو

آوردهمطهـرروحـيجانممزيد نفسي هرالقدسروحبقاآسمانز

آوردهكوثرزبهروانجويهزار

)70: 1386عراقي،  (

حيات گلبــانبهرروانزبوستان

محفوظلوحياكلّينفس-4-1-2
اعلـي، قلـم يـا اولعقلازمحفوظ،لوحِياكلّينفسكهشداشارهپيشين،مبحثدر

جـدا ومفـصل طوربهاول،عقلدرخارجهاعيانوكونيهاسماءكلّياتواستشدهمنبعث

تعـين ازمرتبـه دومينپس. اندعقالنيومجردشكلبهحالعيندروموجودنديكديگراز

كلّيـه، نفـس وعظـيم عـرش رامحفـوظ لـوح ي،عربـ ابـن . خلقندمقامدر،محمديحقيقت

نـسبت خـدا علـم . شـوند مينازللوحآنازعالم،حقايقتمام. استمالئكهجزءكهدانسته

-53: 1336عربـي، ابـن  (استمحفوظومكتوبقيامتتالوح،همينرويبرمخلوقات،به

رفتـه كاربهحقيقتكيبرايكهداندمينامدوراكلّينفسومحفوظلوحعربيابن.)55

انبعـاثي موجـود نخـستين آنوباشـد مـي كلّـي نفسخردمندان،نزدمحفوظلوحنام«است؛

اوازكـه اسـت آدمبـه نـسبت حـوا ةمنزلـ بـه عقل،بهنسبتواستمنفعلعقلازكهاست

حـادث بـه وجـود كـه گونـه همـان شـد؛ پيدادوگانگيپس. كردتزويجاوباوشدآفريده
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نـه، وشـصت وسيصدباب: 1387عربي،ابن(».شددوحادث،قلمِبهعلمويافتدوگانگي

317(.

دارد،كـه بلنـدي جايگـاه ومقـام جهـت ازعـرش بـه ،آثارشدرعراقي،فخرالدين

قـرار دلمقابلدرراآنلمعاتدرواستآوردههمراهكرسيباراآنواستنمودهتوجه

است؛تروسيعآنازعارفلدكهاستمعتقدواستداده

لَـهمسيراًالعرشتَخطّـيقَـد لَـهالمعالـيإليتطيــرُهِمـم

هـا بلنـدي بـر كـه استهمتيرااوونهادپازيرراعرشسير،دركهاستقدميرااو [

)4: 1386عراقي،.] (كردپرواز

انداختهآشياندرغلغليوهويهاي

)6همان،         (

نفس هرعرشيمرغانقربتتآرزويز

سبحانيآبادبهشتقدوسي،سـرابستـان

)35همان،                   (

عليين عرشورايبينميوشوصحرادرآن

دــبيننامعلّرشــــعزبربرودــــخپاي

)52همان،                             (

دهــشـــالـــــپايموـــتــپــايرـــزي

)39همان،                                  (

كنند پستقدمزيرهويچونكهسالكان

وتــــملكيهـــقِمورشـــــعيذروه

مقـام ونمـوده اشـاره  » مـسطُوراً اللوح« عبارتبامحفوظلوحبهعراقيزيرعباراترد

حبيبِهوجهنَورالّذيالحمدهللا»است؛دانستهقلمومحمدينورآفرينشازبعدراآن

سـروراً، بهفَفَرِحالكمالِغاياتفيهِأبصرَونوراً،فَتَألألمِنهالجمالبِتَجلياتِ

هرديدِهعليفَصووصافاهمآدمذكوراًشَيئاًيكُنْلَمالوكاتِباًالقَلماالو للـوح

را-)ص(محمـد حضرت-خودحبيبرخساركهراخداونديسپاس[ «....مسطُوراً

آنوديـد آندرراكمـال نهايتاوودرخشيدآنازنوريتانمودمنورجماليتجلياتبه

وداشتمقدمو-برگزيدنازاستكنايهكه-گرفتخوددستبرراويپس. بپسنديدرا

والطّـين والمـاءِ بينَآدمونبياًكنتحكمبهبودچيزيآدمنهكهحاليدر،گرفتدوست

.)451همان،.](شدهنوشتهلوحنهونويسندهقلمنه
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است؛نمودهمطرحراباالمضموننيززيرشعردرعراقي

نبود اغيارنقشوجودلوحبر

نبوددياركهخلوتيةدرگوش

)459همان، (

نبودآثاركونهردوزكهدمآن

بوديمميهمومابهوعشقمعشوقه

هيوالوهباء-4-1-3
. ساختپديدارراعالمتمامصورآن،درخداوندكهاستايمادههباء،ياكليطبيعت

آمـده وجودبهطبيعتكل،نفسامتداددرواستكلّينفسةسايطبيعت،عربي،ابننظراز

وشـصت وسيـصد بـاب : 1387عربـي، ابـن  (رسـد ميكلهيواليبهطبيعت،وامتداداست

نفـس ازپـس گويـد عـالم، نظـم ترتيـب ةخطبدرهباء،جايگاهتوضيحدروي.)681يك،

» .آوردپديـد -اعياندرنه–اذهاندرراطبيعتونظردرراهيوالكشف،درراهباء «كلّي،

دوراهيـوال وهبـاء ولـي، اهللانعمتشاه.)458ويكم،وهفتادسيصدباب: 1387عربي،ابن(

چيـزي اسـم هيـوال اهللا،اهلنزد«:گويدميهيوالتعريفدروداندميحقيقتيكبراينام

هيـوال گـردد، ظـاهر اودرصـورتي كـه بـاطني هـر وشـود مـي ظـاهر اودرصـور كهاست

.)27: 1357ولي،اهللانعمتشاه( ».خوانند

مـراد وگويندمينيزوعنقاءكلهيواليبدانبرخيكهويدگهباءتوضيحدرجامي،

نوشتپي،64: 1381جامي، (بگشادراعالماجسامصوروي،درحقكهايستمادهآن،از

طبيعـي صـور تمـام دركهاستجوهريگويدعربيابنهباء،چيستيتوضيحدر.)52شماره

هبـاء راآنآيـد، نمـي پديـد رجـوه ايندرجزصورتي،هيچچونواستپراكندهوپخش

آندرنيـز كاسـتي ونقـص . يابدميتجزيهنهشود،ميتقسيمنهجوهري،حقيقتاين. نامند

.)87هفتم،باب: 1386عربي،ابن (نيست

دركـه دانـسته ايقـوه راآنونيستقائلتفاوتيعالم،هيواليوطبيعتبيننيزفيفيع

: 1380عفيفـي، . (رسـد مـي كمـالش بـه جسميهرسيلهوبدانوداردسريانموجوداتةهم

عـين، درولي؛استمعقولذهن،درواحده،حقيقتياعالمةاوليةمادهباء،بنابراين،.)249

.نداردوجود
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واسـت دشـوار وپيچيـده بسيارمراتباينميانمرزبنديوتشخيصكهاستگفتني

ذهنـي مراتـب ةدرباربلكهنيست؛عينيوجودةدربارهابنديتقسيماينكهاستايندليلش

جـامي، . اسـت شـده بيـان ويآثـار شـارحان وعربـي ابـن ذهنياعتباراتِبهتوجهباواست

:استدانستهخلقيتعينبهلطيفيةاشاررازيربيتازمنظور

»چوبنگريحقيقتخودبهيكيستجمله

)137:  1352جامي، (

وگرصدهزاربيشاگرصدستاشيا«

ذات،درغيـبِ معقـول، صور. استيكياشياء،وجودحقيقتكندمينشانخاطروي

وجـود حقيقـت نفـس اشـياء، وجود... «اندشدهكثرتباعثواندپيوستهوجوديحقيقتِبه

سـبب بـه وجـود، تعيناتواست،گشتهومتكثردمتعدثابته،اعيانبهاقترانسبببهكهاست

.)همان(».باشديكيهمهپس. استذاتغيبِدرمستجنهشئونِصورِاقترانِآن

ونفـس وعقـل  «بـه زيـر، عبـارت در» خـط  «ةكلمازلمعاتناشناسشارح،همچنين

بـاز كـه اسـت نمـوده تعبيـر » ثالثـه مواليـد واربعـه عناصـر وسبعهافالكوكرسيوعرش

بـه خطـي راآنكـه كـن فرضدايرهيكمحبوبومحب«:استخلقيتعيناتبهاياشاره

نيـست، وهـست كـه نمايـد مـي كـه خطايناگر.شودظاهركماندوشكلبر. كندنيمدو

.)73ص:خطـي عراقـي، (» نمايـد يكـي هستچنانكدايرهافتد،طرحميانازمشاركهوقت

وباشـد حـق بايـد محـب پـس -هـستند خلقـي تعينـات همان»خط«-شارحاينةگفتبرطبق

وجـود ازخيـرات، ةهمـ وكردهظهوركاملانسانصورتدركهديمحمحقيقتمحبوب

واولعقـل رادايـره ايـن ابتـداي شـيرازي، يـارعلي . هستندويطفيلوگرفتهسرچشمهاو

وجـود كـه بـدان . دوريـست وجـود امرآنكهدربيان«:استنمودهمعرفيانسانراآنانتهاي

انسانـست انتها،واستموجوداتاولكهودباولعقلوجود،ةدايريابتداواستايدايره

متـصل اولبـه دايـره آخـر چنانكـه ؛گـشت متـصل عقـل بـه انسانوشدتماماودردايرهو

نظـر درزيرصورتبهتوانميراشارحايننظرموردشكل.)52:خطيشيرازي،(». شودمي

:آورد

انساناولعقل
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محـو جـالل سبحاتازخلقتنبود،حقجمالحجاباگرگويدديگرجاييدرعراقي

الهيقلمتوسطمحفوظ،لوحدرموجوداتحقايقكهاستحقيقتاينتجلياتاز. شدمي

ردمحمـدي حقيقـت تجلـي ظهورجزچيزيخلقت،مراتبِيسلسلهيهمهواندشدهثبت

نـوري واقـع درمحمـدي حقيقـت اينپس) 307-306: 1386عراقي،. (نيستهستيسراسر

:استخلقوحقيواسطهكهاست

اظهرمانوارنفسهراست،ظاهرتر يافتظهوراشياء،منظهورازكهنورم

)305همان،(انورمذاتةآينكهمـنبــهبنگـر شـدآشكــارمـنزاليــزالاوصـاف

:گويدگيتيسرتاسردرمحمديحقيقتسريانبهاشارهباديگرجايدر

مبرموكتـاب» كن«زكافو عالـم وجــودوعـدمازپـيش

اعـظـماسـماظـهـارحـروف برخـاست عشقظهورعشقاز

دمدرونـوشــتدهـندرزد انگشت خامهجايبهبرداشت

مـعـالاوسـتطلسمكهنـامـي

)284-283همان، (

نـام چـهونـامبنبشتكفبـر

راوجـود حقـايقِ محفـوظ، لـوح يـا كـف بركهاستالهيقلم،  انگشتاشعاردراين

لـوح دل،تـرا «:اسـت نمـوده تعبيـر محفـوظ لوحبهدلازديگر،جايدرعراقي،. نگاردمي

دلةچـشم ازحيـات، آبكهگويدمياو)29همان،(»گيريفلسفيازعلمواستمحفوظ

:گرددميآشكارعالمحقايقلوح،اينازواستجاري

دلحيوانةازچشمحياتتاخوردآب گرددمدام دلگردسرابستانخضرجان

دلدامـانوازدرمـعالتوينهةسدر

)298همان،              (

آشكار تاببينيوحدتسربرآرازجيب

امومحفوظلوحواستالمكاندرييصحراكاينات،سويآندركهگويديموي

گرفتهسبقتكتابامبرالمكاندرقونيويصدرالدينشيخهمتمرغوآنجاينددركتاب

مكـان بيدرآنمكانكهنمودهاشارهمعقولي،وذهنيعالمبهعبارت،ايندرعراقي. است

:استذهنيوعقليعالمچنيندرمحفوظلوحونيستمحسوساست؛

داردمكـانالمكـانآناودر صحراييست كايناتسويزان
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داردروانخودمحفوظ،لوح

)64همان،                      (

گـيــرد مـيالكتابامازسبـق

آنازگـستردگي وتفـصيل كـه استاجماليمعقول،عالماينخصوصياتديگراز

قطـره، يكازوساغرهزارصدجرعه،يكازونماستجهانآن،ةذرهر. گرددميناشي

:گرددپرميآبشخورهزارصد

مشكّلنقشهاهـمـهاينگشت برآمد پـرعـشقمــيازجــام

مـفـصلجـهانبـنـمودهـمـه اشكال ونفوساينازذرههر

منهلهـزارصدوقطـرهيـك

)281همان،    (

سـاغر هزارصدوجرعهيك

وعقـل عـالم ةسـاي واقـع دركـه اسـت غيبـي صـور مظاهردرحقظهوربعدي،عالم

.گويندميمنفصلخياليامثالعالمبدان،واستمادهعالمبرمحيط

منفصلخياليامثالعالم-4-2
هـاي ورنـگ نمودهـا واقـع دري،هـست مختلـفِ مراتـبِ وجود،وحدتنظرعلماياز
مثـال، عـالم بـدانيم، هـستي مراتـب ازيكيراخيالاگرعالم. استواحدحقيقتيگوناگونِ
محضمجردعالمفاصلحدوموجودندآنجادراشياءهايصورتكهحقيقياستعالمي

وتروحانيـ بينيعني؛برخورداراستشكلومقدارازاما؛نداردمادهاست،محضماديو
.)24-17: 1386االسـالمي، شيخ (استطبيعتعالمظلمتوكدورتومجردعالملطافت

نـزد خيال،لكن. استناميدهمنفصلخيالعالميامطلقمثالعالمراعالميچنينعربي،ابن
-3هـستي عـوالم ازعـالم دوبينبرزخ-2هستيمظاهر-1:استامرسهبامطابقعربي،ابن
. ادراكيوايقازقوهيك

بلكـه نيـست؛ جـدا هـم ازكـامالً معنايـشان ،برزخوخيالازمتفاوتنسبتاًمعانياين
كـه هاييتناقضحلوعالماينمعارفشناختبراياستكليدهاييبرزخوخيالشناخت
.استآمدهويآثارشارحانوعربيابنآثاردرآنهامعانيةدربار

برزخ-4-2-1
متمـايز هـم ازراچيـز دوكـه اسـت فاصـلي وواسـط امربرزخ،عربي،ابنكتبمدر

اسـت چيزدوبينفاصلحدبرزخنويسدمياو. داراستراطرفدوهرخواصوگردانده
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ازراخورشـيد وسـايه كهخطيمانند. كردنخواهندتجاوزيكديگربهدوآنوقتهيچكه

دو،آنازيكهرنيرويوقوهولينيست؛حددوآنازيكيعينبرزخ،كند؛ميجداهم

نـه واسـت موجـود نـه كـه كندميمعرفيمعقولامريرابرزخالدين،محيي. هستويدر

اكبـر، شيخ.)360وسوم،شصتباب: 1386عربي،ابن (مجهولنهواستمعلومنهومعدوم

مجمـل يِالاُوبـرزخ را،نيثـا تعـين نزول،قوسدر. خواندميبرزخرا،واسطيوضعيتِهر

مقـام باكاملانساناز،خواندميمفصليِالاُوبرزخرا،ثابتهاعيانورحمانينفسنامد،مي

پور،صانع (دهدميقرارصعودقوسدررا،مرگازبعدبرزخوكندمييادجامعبرزخيتِ

بلكـه نـداده؛ قـرار رگمازپسرابرزخهميشهعربي،ابن،مطالببنابراين.)22،30: 1385

قـرار ديگـر جهاندرراصعوديمطلقبرزخ: استنمودهيادمطلقخياليابرزخدوازوي

كـه معـارفي وعلـوم وينظـر بـه . اسـت كردهيادجهانايندرنزوليمطلقبرزخازوداده

وي. اسـت نزولـي مطلـق برزخعالمازدرواقعكند،ميدريافتخيالنيرويطريقازانسان

-صـعود قـوس در-بـرزخ دركهاستمعتقداما،داندميمحققومحسوسامريراقيامت

ازرسـتاخيز روزتـا اسـت خـود صوراعمالدرمحبوسوخويشكسبگرودرانسانيهر

ديگـر، جـاي در.)371-370وسـوم، شصتباب: 1386عربي،ابن (شودبرانگيختهصورآن

شـيخ دكتر. داردقرارجوهريروحونفسبيندكهگويميسخنبرزخينفسِازعربيابن

كـه اسـت زمـاني برزخـي، نفـس اينتولدگويدميبرزخينفسقلمرومورددراالسالمي،

ازوينتيجـه در. شـود ورعوتقـوي مقامـات صاحبوگرددپاكناپسندصفاتازآدمي

ايـن پيوندد؛ميقعيتوابهوكندميبينيپيشعارفي،گاه. گرددميآگاهبرزخيغيبامور

مرگازپسكهبرزخيآنبراشرافنهاست،نزوليقوسِبرزخِبراواشرافةدهندنشان

گـذر بـرزخ يـا مثـال عـالم ازحـسي، عـالم ايندرظهورازقبلانسان،اينكهسبببه. است

كـه مسيريشناختچون. دهدخبرعوالمآنازاستقادرگاهشده،معرفتدارايوكرده

غيـب واسـت نپرداختـه سياحتبهآندرهنوزكهاستجهانيمعرفتترازآسانشده،يط

مثـال غيـب امـا ،هستانسانبرايدريافتشمجاليعنيگويند؛امكانيغيبرا،نزوليمثال

جهـنم وبهـشت ازبتواننـد كهكسانينادرند،بسيارزيرا. اندناميدهمحاليغيبرا،صعودي

:گيـرد مـي نتيجهچنينمطالب،اينازعربيابن.)42-39: 1386سالمي،االشيخ (دهندخبر
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آنچـه صورتومثالبراستمشتملكهگويندبرزخومثالعالمدليلاينبهرا،مثالعالم

واعيـان صـور بـراي اسـت صـوري مثـال نيـز دنيـوي عـالم اين. داردقرارجسمانيعالمدر

ارواحازروحـي هـيچ يـا ومعـاني ازمعنـي هـيچ وموجودنـد خداونـد علـم دركهحقايقي

.)55-54: 1360عربي،ابن(هستعالمايندرآن،مثاليهصورتاينكهمگرنيست،

خيال-4-2-2
-مطلـق وجودجزبه-هستكونعالمدركهچههربهعربي،ابن،كلّيمنظريكاز

النّـاس «حـديث بهاستنادباوي. استكردهمعرفيمطلقوجودةسايراخلقتوگفتهخيال

اتوافإذانِيامعـالم ،»گردنـد مـي بيـدار ومتنبـه مردنـد، كـه گـاه آنخوابنـد مـردم إنْتبِهـوا؛ م

نظـر بـه . نمايـد مـي معرفيواحدحقيقتيكگوناگونصورومظاهرةمجموعراممكنات

ةرابطـ چنـين تبيـين عـدم، ازخلـق الگـوي كـاربرد بـا عربيابنمخالفتدليلكربن،هانري

:گويدميوي. استخلقوحقبينخيالي

. نهـد مـي راتجلّـي، الگـوي خلقـت، تبيينبراي» عدمازخلق«الگويجايبهعربي،ابن«

الگـو، ايـن طبـق بـر زيـرا . اسـت متفـاوت نيزنوافالطونيان» فيضانياصدور «باحتّي» تجلّي«

حـادث مختلـف مراتـب درآنچهةهموتاسخيالسراسرالهي،ةمرتبازشدهصادرمراتب

.)22:1384كربن،(» .استآمدهپديدخيالمتندركهاستخياليشود،مي

واسـاس را،خيـال وپنـدار آنبلكـه نيـست؛ ايبيهـوده وپوچخيالِخيال،اينلكن

تفـسير » مـدام خلـق « اصـطالح بـا را،عـالم بـودن خيـالي چگونگيعربي،ابن. استحقيقتي

.استودهنم

مدامخلق-4-2-3
بـراي ودارندوجودخداعلمدرتنهايعنياند؛معدومذات،اعتبارِبهممكنات،اعيان

بدون-آنازپسيلحظهدروفانيلحظههرخداوند،تجلياثربرظهور،ةعرصبهرسيدن

دائمـي وازلـي كتـي حرخلقـت، فرايندپس. يابندميآفرينشنو،ازدوباره–زمانيجدايي

ــت ــزآن،درواس ــرارهرگ ــشاهدهتك ــيم ــودنم ــيح. ش ــندرتوض ــر،اي ــانريام ــربنه ك

موجـودات صـور قالبدر،)باطن(باطنيحق) ظهور(تجليهمانمعنايبهخلقت«:گويدمي

تكـرار نـوعي تجديـد، نوعيفضلبهسپس،ثابتدرعينابتداءحقكهصورتبديناست؛
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همـان، (» .كنـد مـي تجليآنها،حسيهايدرصورت–استبودهراربرقدمبهدمازلازكه

ونـشود پديـدار تكـرار وجـود، درشـود مـي سـبب الهـي اتساععربي،ابنديدگاهدر�)302

وصـفتي هـيچ درعـالم يعنـي نكنـد؛ تجلـي شخصدوبرايصورت،يكبههرگزخداوند

: 1386عربـي، ابـن . (گـردد مـي نظـاهر دوبارصورتيهيچوماندنميباقيزماندودرحالي

.)329-328وچهارم،بيستباب

تأكيـد وداندميالهيدرپيپيتوجهاتةنتيجرا،عالمپيوستهدگرگونيوتغييروي

متـصف خداونـد، ازنيـازي بـي به،ماندميباقيحالتيكبرزماندودرعالماگركندمي

جديـد خلـق ةمحدودشيخ،.)370شتم،هوچهلوسيصدباب: 1387عربي،ابن (گشتمي

بـراي عربـي، ابـن . دانـد مـي تبديلوتغييرازمنزّهراالهيذاتوداندميمخلوقاتخاصِرا

ازآنـان بلكـه -)15/ق(»جديـدٍ خَلْقٍمنْلَبسٍفيهمبلْ«راآيهاينجديد،خلقةنظريتأييد

لكـن . نمايـد مـي استنادبدانوبردميكاربهقرآنيشاهدعنوانبه-انداشتباهدرجديدخلق

دانستهنامناسبجديد،خلقةانديشبخشيدنثباتبرايرا،آيهاينبهاستنادعفيفيابوالعالء

فلـسفي معنـاي بهبايدجديد،خلقوآيهبيناستوار،پيوستگيايجادبرايكهاستمعتقدو

يـا وبرخيزدميانازصوفيذاتيافاتصكهنيستاينتنهافنامعناييعني «نمود؛دقتفنا

صـورت محـو بـراي اسـت رمـزي فنا،بلشود؛واصلحقباذاتيوحدتخاصمقامبهاو

اينحالدرعينودارداستمرارازلحظات،ايلحظههردرمحو،اينكهگونهبدانها،پديده

فعـل بـا متعـارض معنـايي فنـا، پس. استباقيحق،يعنيمطلق؛واحدجوهردرها،صورت

خلـق، وبقاسـت همـان ديگـرش، ةچهـر واسـت فعـل اينةدوچهرازيكيبلنيست؛خلق

صـور شـدن عيـان سـرآغاز زنجيـره، ايـن ازايحلقههركهاستالهيتجلياتازايزنجيره

آنهاسـت شدنعيانعينوقتدرهمان–آنهاستفنايهمانكه–حقواحدِدرموجودات

.)270: 1380عفيفي،(».بقاستهمانكهگرديالهيتجلياتدرصور

خلـق ةنظريـ اساسـي مبنـاي دوبهتوجه،قابلوابجذّاصطالحاتيكاربردباعراقي،

واسـت گرفتـه نظـر درمتنـوعي هـاي رنـگ نگـار، رخبـراي وي. اسـت نمـوده اشارهمدام

برجـسته بـراي نفخرالـدي . اسـت نشـسته تماشـا بـه آينـه دريـا بادهجامدرياراآنانعكاس
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» دمبـه دموزمـان بـه زمـان زمـان، زمـان زمان،هر «عباراتازتجليدرتكرارعدمساختن

:استنمودهاستفاده

)52: 1386عراقي،(بينندياردرآنجاحسندمبهدم دارند لبالبعشقيـــزمساغردل

)236همان،(استهزارنيرنگزلفشزيرهرخمبه ت ـــدگررنگسنگارمراهرزمانرخ

)259همان، (ديگرآغازينقشزرختزمانزمان ندهدنشانكستوتاهيچرويزنقش

زمانبهزماندمبهدمكنونتيرهجهان شودروشن ميبادهآنتابشزعكس

)310همان، (شودرخشانخورشيدميزتابشمهكه منورشد گرجهانعجبچهميزعكس

وكنــدمــيمعرفــيخلقــتدرتكــرارعــدمدليــلراالهــياتــساععراقــي،همچنــين

. برآيـد ديگـر صـورتي بهدمهر. نمايدديگررويلحظههرآينه،هردرمحبوب«:نويسدمي

ديگـر احـوال حـسب بـه نفسهروآينهشود،ميديگردمهرآينهحكمبهصورتكهزيرا

:شعر،گرددمي

ديگـرگونرويآيـنـههـردر دمهـراونـمـايدجـمـالمـي

حــواكـسـوتبـهبـرآيدگـه آدمصـورتبـهبــرآيـدگـه

يـك بـه آينـه دودروننمايـد، رويدوبـار هرگـز صـورت يـك دركهاينجاستاز

فِـي يتَجلّـي الومرَّتِينةرصوفِييتَجلّيال«: كهفرمايدميمكيابوطالب. نيايدپيداصورت

شعر: گفتكچنانيا» إلثنينِةٍصور

دگرديـداريذرههربوددر داشت رويصدهزارانجمالشچون

دگررخساريخويشازجمال بـاز بـنـمــودراذرههـرالجـرم

» دگرگـرفتاريهردمتـابود

) 468- 467همان،                (

عددازبهرآنك اصليكستچون

بهراالهياتساعهايويژگيتوانميشده،رحمطشواهدايندركهمطالبيبهباتوجه

هردرنگار. ماندنميباقيزماندودرحاليوصفتيهيچدرعالم-1: كردبيانزيرصورت

دربلكـه گـردد؛ نمـي ظاهردوبارصورتيهيچ-2. گذاردمينمايشبهتازهايچهرهلحظه،

.شودميظاهرديگرروييلحظه،هردرآينه،هر
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بـه لحظـه، هـر ةاسـتعار كـاربرد ازحـق، هايجلوهتنوعودگرگونيبيانبراي،عراقي

.)280و233،240همان،( (استنورزيدهغفلتمعشوق،درآمدنجديدلباسي
كـه گاهآنخيال،معنايبهكهاستضروريمثال،عالمبحثنمودنكاملمنظوربه

ومعناسـت دودارايانسان،مورددرخيال. شودباياشارهنيز،رودميكاربهانسانمورددر
نخـست، معنـاي درگويـد مـي چيتيـك ويليام. نزديكندبسياريكديگربهواژهاينمعنايدو

مفـارق نـوراني روحواسـط «صـورت بـه كـه استانسانخوديعنياست؛نفسهمانخيال
ظلمـاني؛ همست،انورانيهمنفس،پس. نمايدمينقشايفاي» ظلمانيكثيفجسموالهي
انـسان بـه كـه خيـال، دوممعنايمورددر. دانيوكثيفهمواستعاليولطيفهميعني

مظهـر كـه اسـت ذهـن نيرويهمانخيال،گفت؛توانمي-تسامحكميبا-شودميمربوط
چيتيـك،  (نمايـد برقـرار رابطـه جسمانيعالموروحانيعالمبينتواندميواستقوياسم

1383 :87-90(.پديـدار حسيقوالبدرعقلي،معانيتاكندميكمكآدميدرخيالةقو
طريـق بـه ديگـري وخـواب طريـق بـه يكـي است؛پذيرامكانطريقدوازامراين. گردند
خيـال ةقـو بـراي وبردهكاربهرا» منفصلخيال «اصطالحمثالعالمبرايعربيابن. مكاشفه
گفـت توانميگذاريناماينتوضيحدر. استبردهكاربهرامتصلخيالاصطالحانساني،
طـور بـه منفـصل، خيـال امـا ،شـود مـي نابودكنندهخيالشخصرفتنبينازبامتصل،خيال
جزئـي متـصل، خيـال همچنين. داراسترا،معانيوارواحبهبخشيدنتجسدخاصيتمدام،

؛449يكـم، وهفتـاد وسيـصد بـاب :1387عربي،ابن(استآنبهوابستهومنفصلخيالاز
.)566-565دهم،وسيصدباب: 1385

:استبردهكاربهمعناسهدررا،خيالنيزعراقيفخرالدين

كـه كنـد فـرض ايدايرهراعالمدادهترجيحشاعر. نيستبيشخوابيوخيال،عالم-1

مقـام يـا كامـل انـسان ه،نقطـ آنگويـد ادامـه در. آيـد نظـر بـه دايـره مركزآن،ازنقطههر

:استجامعبرزخيت

انداختهگماندرراماچندخيالشوين

)8: 1386عراقي،      (

نيستبيشخياليعالمهستيحقيقتدر

آيدميبسيارمگرچشممدرخواباينجااز

)280همان،(

بينم مييارجمالويدرمنوخوابستجهان
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نــامعالمشهـزارشـدهـژده حـبابـي شـدپـديـدآبزيـن

سرانجامباشدشچهكـهبنگـر

)282همان،                          (

استچيزچـهببينجهانآغاز

ظُلَمونـورمياندرجـزخطي

)228همان، (

جهانونيستهستكهنمايدمي

خياليونقشهمهباقي،واستحقواقعي،موجودكهشودميمشخصاشعار،بنابراين

:نيستندبيش

مـخـيـلچـيزهــاهمـهباقـي

)262همان،                             (

مـوجوداوستكهكنيمعلوم

مـخـيلهـانقشهـمـهبـاقــي

)282همان،                            (

موجوداوستكهكنيمعلوم

پنداروخـيـالهمگـيويشان

)285همان،                           (

موجوداوستكـهعيانديدند

خـواب اينازقيامتروزتاواستمستيخوشدرخوابكردهبيانجاييدرعراقي

–قيامـت رابيداريزماناست؛خيالوخوابازايتازهمعنايداشت،براين. داردسربرنمي
:داندمي-مرگنه

شدنخواهمبيدارمستيخوشخوابوز شد نخواهمهشيارعشقمميمستمن

شـــدنخـواهمهشيارهـمقيامتروزتا

)280همان،   (

دوشينه ةبادازسرمستمنمكهزينسان

خـواب درراخيـال ايـن گـاهي . نمايـد ميمعرفيآدميذهنيقوايازيكيراخيال-2

:گيردنمينظردرحقيقتينيزخيالازمفهوماينبراياما. بيندمي

كـردنتواناعتبارآن،بوداوخيـال

)86همان،    (

بيني اورويخوابدركهمخسبآنبر

اينخيالستچهآخرداردرختتابكي

)156همان،   (

آرد خيالبـهنقشتبنگاردهمهارعقل
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دواملَـولـِطَـيـفـِكُـمفَـطـوبـي روحي النّومِفيخَيالُكُميـسـرُ«

وخيـال گـاه هـر بودخوشچهوكندميشادمانراروحمخواب،درشمانقشديدن

)112همان،(».داشتدواميشماشبح

)301همان،  (كي؟تـاخـيالتـراخـفـتـهاي شبيكخواببهرخشناديده

بـه اشـاره » خفتـه اي «گفـتن بـا آورده؛هـم بـا راخيـال معنـاي دوشاعرباال،بيتدر

قـواي بـه » تاكي؟خيال «آوردنباودارد» شوندميبيداربميرند،وقتيوابندخمردم «حديثِ

.استكردهاشارهذهني

وبـرده كـار بـه هـستي عوالمازعالمدوبينبرزخمعنايدرراخيالعراقي،همچنين-3

خلـق مـدام امـا اسـت تيـره اصـلش كهنموده،معرفيحقيقتآنتابشازعكسي،راجهان

:شودمي

زمـانبـهزماندمبهدمكنونتيرهنجها روشـن شـودميبــادهآنتابشعكسز

رخشانشودميخورشيدزتابشمهكه

)310همان،             (

شد منورجهانگرعجبچهميعكسز

مادهعالم-4-3
مظـاهر دروجـودي، حقيقتمرحله،ايندر.استمادهعالمخلقي،تعينةمرحلآخرين

اجـسام آنانتهـاي واسـت كرسـي وعـرش ازآنابتـداي . نمايـد مـي تجلـي مختلف،صور

عـالم وملـك عـالم شـهادت، عـالم را،خلقـت ازمرتبهاين. استمركباتصوروعنصري

دواجسام،عالمبراياگر. استمواليدوعناصرافالك،شاملماديعالم. نامندمينيزخلق

قـسم وعلـوي قـسم داراياجسام،عالمصورتشود؛گرفتهنظردرزمينيوآسمانيبخش

حركـات ازجـسماني، عـالم سـفلي قـسم يـا عناصـر كـه استمعتقدعربي،ابن. استسفلي

يـاد فلـك پـانزده ازوي.)505سـوم، وهفتادباب: 1384عربي،ابن (اندشدهپديدارافالك

يـك اينجـا، دركـه نيـست آنسـر بـر عربي،ابنظاهراً «عفيفيابوالعالءلقوبه. استكرده

اشـاره آنتـرين پـايين وبـاالترين وجـود، مراتببهخواهد،ميبلكند؛وضعفلكي،ةنظري

.)99-98: 1380عفيفي،(» .كند
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در. دانـد مـي شـده يـاد افـالك ةهمـ ازبرتـر راشمسفلكفتوحاتش،دراكبرشيخ

هفـت وآنبـاالي فلكهفتكهاستافالكقلبةمنزلبهواقع،درفلكايني،وةانديش

راهمـه عربـي، ابـن ولي،نيستندفلكحقيقتدرآنها،ازبعضي. داردقرارآنزيردرفلك

عربـي، ابـن  (داندميباطنيحواسوظاهريحواسةمنزلبهراافالكآنوشماردميفلك

.)464-459،يكوهفتادوسيصدباب: 1387

اسـم نخـستين : گويـد مـي موجـودات ظهـور چگونگيدرشيخ،ديگر،جايدرلكن

ـ ايتـو خاطربهخواهمميمن«: كهبودايننوشتاراده،قلمِكهمشخصي راجهـاني دمحم

بلنـد ةسراپردزيرازخلقشكهرا،آبةجوهرپس. بيافرينم،توستفرمانرواييوملككه

خـداي سـپس .بـودم مـي »عمـاء  «درنبـود، مـن باچيزيكهحاليدرمنودآفريبود،عزت

آندروآفريـد -سـفيدي وگـردي در–گوهرمانندجامد،تگرگيراآبجوهرهسبحان

بـر وآفريـد راعرشازآن،پس. نهادوديعتبهرااعراضواجسامحقيقتوجوهربالقوه،

پـس گذارد،آندرراقَدمدووساختبرقرارراكرسيويافت،استيال» الرحمن «اسمآن،

اجـزايش حيـا وشـرم رويازجوهرهآن. افكندنظرجوهره،بدانعظمت،وجاللديدهبه

ازپـيش آب،آنبـر اوعـرش وگرديد،جاريآبصورتبهوشدگداختهورفتهتحليل

ايـن حبـاب وفكـ بـا .)12-10اول،بخـش : :1384عربي،ابن(» .بودزمينوآسمانوجود

آنازدودي. شــدظــاهرآتــشزمــين،مــالشوآفــرينشهنگــام. شــدآفريــدهزمــينآب،

دروي.)همان.(بخشيدزينتراآنهاستارگان،باوآفريدراهاآسماندود،اينبا. برخاست

هـايي سـتون بدونراهاآسمانكهاستكسي] همان[خداترونها؛عمدٍبغير «آيهبرايادامه

بـه گويـد مـي آيـه : استنمودهذكرراتأويليچنين،)2:رعد (».برافراشتببينيد،راهاآنكه

ديـده امـا دارد؛وجـود سـتون پـس اسـت؛ داشـته برپـا راآسـمان شود،نميديدهكهستوني

اسـت نمـوده معرفيزمينمحكمواستوارركنچهارراچهارگانهاوتادعربي،ابن. شودنمي

دركـه شـمارد مـي كاملانسانةمجموعزيررااوتادخويش،رسائلرداكبر،شيخ.)همان(

عربـي، ابـن . (نمايـد مـي منـسوب بديـشان راعـالم ترتيـب ونظـم وكننـد مـي تـصرف عالم

ةمحـدود ازاعـم كـه اسـت وسـيعي مفهومداراي» اوتاد«اصطالحمفهوم،اينبا.)77:1367

صـراحت بـه عربـي ابـن ديگرجايدر. استعرفانيمراتبسلسلهدراوتاداصطالحمعنايي
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كامـل، انسانةوسيلبهخداوندگويدميوي. استآسمانستونكامل،انسانكهكردهبيان

عـالمِ بـه كامـل، انسانكهگاهآنونمايدميمحافظتافتد،فروزمينبراينكهازراآسمان

. )78:1386محمودغراب، (ريزدميفروآسمانشود،رهسپاربرزخ

پارسا،محمدخواجهوقيصريجملهازعربيابنهايانديشهوآثارشارحانازبعضي

وجـامي ماننـد ديگـر، برخـي وانـد گرفتـه نظـر درجـدا حضرتيوعالمكامل،انسانبراي

واساسـي محـور . انـد نمـوده مطـرح خمـس حـضرات ازجـدا ومراتبجزءراآنكاشاني

انـسان ةمرتبـ الهـي، اسـماء مظهـر ترينعاليوبرترينكهاستاينشارحان،يآرامشترك

وتـرين اصـلي كامل،انسانمبحثكهآنجايياز. است» مراتبجميعجامع «كهاستكامل

مقالـة حاضـر از لحـاظ حجـم گنجـايش           اسـت، خلـق وحقبارابطهدربخشترينمركزي

. وامي گذاريمپرداختن به آن را ندارد، لذا بحث دربارة آن را به گفتاري ديگر

نتيجه-5
:ازاستعبارت،گرفتتوانميشدهطرحمباحثازكهنهايينتايج

مـنعكس آنهـا درعربـي، ابنهايانديشهوآراكهاستايآينهعراقي،فخرالدينآثار-

. استشده

كـاربرد ازوي. اسـت آناغـراض وحاالتوعشقةدربارعراقينظريعرفانتمامي-

نمـوده خـودداري -ديـوانش درويـژه بـه -خـويش آثاردرفلسفياصطالحاتقيقدوزياد

دركـه تفـصيلي وطولآنبافلسفيوكالميهايديدگاهبهعراقيديگر،عبارتبه. است

عـالم بـه مربوطمسايلوي،آثاردر. استدادهنمينشانالتفاتيدارد،عربيابنفكرينظام

عراقـي آثاردرعشق. استگرفتهخودبهديگريرنگاشقانه،عزبانازگيريبهرهباغيب،

الهـي حقـايق بـا انسانوطبيعتزيبايي،آن،وجودباكهاستمهميةواژكليدعربي،ابنو

ومـستمر طـور بـه كـه اسـت ناگسستنيكنشيآفرينش،احيايامروداردتنگاتنگيارتباط

.استجرياندرتكراربدون

گـرايش عـشق، وخـورده گـره وجودباعشقآنها،دويهرةانديشدراينكهسبببه-

فهـم وشناختدسترسازدوروجود،خاصويژگيواستشدنمتجليبرايوجودذاتي
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فهـم وشناختقابلنيز... وزيباييوعشقمانند،باشدوجودشئونازكهچههرپس؛است

.نيستند

. اسـت بـوده نـور وجمـال نـام دوبـه ارهاشـ بـا عـشق نمودوپيدايشايشان،منظردر-

هماننـد كلّي،حقيقتآن. استكلّيحقيقتيكخداوندذاتازاولصادركهگونهبدين

واسـتعداد حـسب بـر ونمـوده گـذر مخلوقـات علمـي وجـود ياثابتهاعيانبرتنفسيهواي

ذاتـي ئونشـ ايناز. استدرآمدهشكليبههايشگذرگاهازگذريهردرآنهادرخواست

عـالم -3واحـديت -2احـديت -ا:ازعبارتنـد آنهـا . انـد نمـوده يادخمسحضراتعنوانبا

.مادهعالم-5خيالعالم-4عقل

رامراتـب يـا حـضرات ايـن ميـان روابـط هـستي، مـنظم دستگاهدرگرفتنقرارةمرتب-

سـايه تر،نپاييةمرتبهر. استانفعاليوفعلةرابطصورتبهحاكمةرابط. سازدميمشخص

و-خلقـت ةواسطوتأثيرگذار-ربةرابطمراتب،كلّدرواستباالترةمرتبازانعكاسيو

.استشدهتكرار-تأثيرپذير-مربوب
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كتابنامه
كتابنامه فارسي-الف

معـارف وتاريخمطالعاتدفتر: تهرانفوالدوند،مهديمحمدترجمه،)1379(قرآن-1

.اسالمي

محيياكبرشيخالحكمفصوصبرقيصريمقدمهشرح،)1370(جاللسيدشتياني،آ-2

)قمعلميهحوزهاسالميتبليغاتدفترانتشارات(قمكتاببوستان: قم،عربيابنالدين

ترجمه،الحكمفصوصشرحمقدمهةترجموشرحياالرموزتبيان،  )1360 (عربيابن-3

. خراسانچاپخانه:مشهدفاضلمحمود: كنندهكوششكردستاني،فخرالعلماء

وتعليقـات تـصحيح ،  )شـده فارسـي رسـاله ده(عربيابنرسائل،)1367 (ــــــــــــ-4

.موليانتشارات: تهرانهروي،مايلنجيب

مايـل نجيـب مصححشيرازي،داعيشاهةترجم،الحقائقحقيقه،)1385 (ـــــــــــــ-5

.موليانتشارات: تهرانهروي،

بابـا گـل ةترجمـ محمودمحمـودالغراب، گردآوري،كاملانسان،)1386 (ـــــــــــ-6

.جامي: تهرانسعيدي،

.اسالممكتب: قم،عربيابنةدربارمتضادهايداوري،)1379 (داودالهامي،-7

عرفـان، تـاريخ كليـات، : اسالميعرفانةمجموعباآشنايي،)1387(علينژاد،اميني-8

 .اهللارحمهخمينيامامپژوهشيوآموزشيةمؤسس: قم،...وعمليانعرفنظري،عرفان

نـشر مركـز : تهـران ،الحكـم فـصوص شرح،)1366 (محمدبنمحمدخواجهپارسا،-9

.دانشگاهي

احمـد خواجـه آثارشرحوسوانح: طريقتسلطان،  )1358( نـصراهللا پورجوادي،-10

.آگاهانتشاراتةمؤسس: تهران،غزالي

: تهـران ،عطـار هـاي انديـشه وشـعر : سيمرغباديدار،  ) 1382(تقـي نامداريان،پور-11

.فرهنگيمطالعاتوانسانيعلومپژوهشگاه
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شـرح غزالـي، سوانحجامي،اللمعاتاشعه،)1352 (عبـدالرحمان نورالدينجامي،-12

علميـه ةكتابخانـ انتـشارات : تهـران ربـاني، حامـد ةمقابلـ وتـصحيح بـه ،...ومثنويبيتدو

.حامدي

مقدمـه، ،الفـصوص نقـش شـرح فـي نقدالنـصوص ،)1356 (ــــــــــــــــــــــــ،-13

انجمـن انتـشارات : تهـران آشتياني،جاللسيد: پيشگفتارچيتيك،ويليام: تعليقاتوتصحيح

. ايرانةفلسفشاهنشاهي

مقدمـه، ،الفـصوص نقششرحفينقدالنصوص) 1381 (ــــــــــــــــــــــــــــــ،-14

پژوهـشي ةمؤسـس : تهرانآشتياني،جاللسيد: پيشگفتارچيتيك،ويليام: تعليقاتوتصحيح

.ايرانةفلسفوحكمت

،اسـالمي عرفـان ةبرجستةچهرعربيبنالدينمحيي) 1359(محسنجهانگيري،-15

.تهراندانشگاهانتشارات: تهران

سـيد ترجمـه ،)دينـي كثرتومسألهربيعابن(خيالعوالم)1383 (ويليـام چيتيك،-16

.پژوهشيمعاونتاسالمي،وانقالب)س(خمينيامامةپژوهشكد:تهرانثاني،محموديوسف

ديـدگاه ازواليـت خـتم تطبيقيبررسي،)1382(مرتضيسيدشاهرودي،حسيني-17

،59شـماره مـشهد، فردوسـي دانـشگاه الهياتةدانشكدةنشري،آمليحيدروسيدعربيابن

.47-42صص

هزادحـسن تحقيـق ،الحكـم فـصوص شـرح ،)1379(حـسين الدينتاجخوارزمي،-18

.قمعلميهحوزهاسالميتبليغاتدفترانتشارات: قمدوم،چاپآملي،

طيبـه جبرئيـل، مدخل،عادلحدادغالمعلينظرزير،)1384(اسالمجهانةدانشنام-19

.مياسالالمعارفدايرهبنياد: تهراننهم،جلدكرمي،

عرفــانآغــازيندوراندرواليــتمفهــوم،)1379 (جــاناولــين،وبرنــدراتكــه،-20

.مركزنشر: تهرانكيواني،مجدالدينترجمهترمذي،حكيمازاثردو: اسالمي

 : تهــرانپـنجم، چــاپ،صـوفيه ميـراث ارزش،)1362(عبدالحــسينكـوب، زريـن -21

.كبيراميرانتشارات
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، تـصحيح و    مجموعه مصنفات شيخ اشـراق    ،)1380( يحيي  سهروردي، شهاب الدين   -22

پژوهـشگاه علـوم   :سيد حسين نصر، با مقدمه و تحليـل هـانري كربن،تهـران   : تحشيه و مقدمه   

.انساني و مطالعات فرهنگي 

رساله هـاي حـضرت سـيد نورالـدين شـاه نعمـت اهللا              ،  )1357(شاه نعمت اهللا ولي   -23

.خانقاه نعمت اللهي:پ دوم،تهران،به سعي جواد نوربخش، جلد چهارم، چاولي

، بـه   )1384(مجموعه مقاالت در نكوداشت محيي الدين ابـن عربـي         :شهود عاشقانه -24

.جهان فرهنگ: اهتمام محمود اسعدي، تهران

، چـاپ دوم،    خيال و مثال و جمال در عرفان اسالمي       ) 1386( شيخ االسالمي، علي   -25

.تهران، فرهنگستان هنرجمهوري اسالمي ايران

محيـي الـشيخ مشكالتحلّفيالغربيالجانب) 1364(محمدابوالفتحمكّي،شيخ-26

.موليانتشارات: تهرانهروي،مايلنجيبحواشيواهتمامبه،عربيابنالدين

كتابخانـه دربازيـابي شـماره .لمعـات درشرحلمحات)خطـي (يارعليشيخشيرازي،-27

 .6-18858:ايرانملّي

فرهنگنشردفتر: تهرانچهارم،،چاپاسالمعرفانيابعاد)1377 (ماريآنشيمل،-28

.اسالمي

شـهود درقدسـي خيـال نقـش وعربيابنالدينمحيي) 1385 (مريمپور،صانع-29

.علمنشر: تهران،حق

توضـيح وتـصحيح بـه ،عراقيفخرالدينكليات)1386 (ابراهيمفخرالدينعراقي،-30

.ارزو:تهران) خزاعي (محتشمنسرين

قدسآستانكتابخانهدربازيابي،شمارهعراقيفخرالدينلمعات) خطي(،ــــــــــ-31

231:رضوي

،عربـي ابـن انديـشه ونقـد شرحالحكم،فصوصبرشرحي)1380(ابوالعالعفيفي،-32

.الهام:تهرانحكمت،نصراهللاترجمه

الزمـان يعبـد ةمقدمـ بـا ،فـصوص بـر تعليقـه ) 1386 (حـسين محمـد تـوني، فاضل-33

.موليانتشارات: تهرانفروزانفر،
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183عراقيفخرالدينوعربيابنمنظرازشناسيهستي

يـا فناريحمزهاالنسمصباحترجمه) 1374(حمزهبنمحمدالدينشمسفناري،-34

خواجـوي، محمـد ترجمه،قونويصدرالدينوجوداسراركشفدرشهودواستداللپيوند

.موليانتشارات: تهران

ترجمـه وتـصحيح ومقدمه،الفكوك) 1371(اسحاقبنمحمدقونيوي،صدرالدين-35

.موليانتشارات: تهرانخواجوي،محمد

سيدتعليقوتصحيحمقدمه،با،الحكمفصوصشرح) 1375(داوودمحمدقيصري،-36

.فرهنگيوعلميانتشاراتشركت:تهرانآشتياني،الدينجالل

متـي، رحانـشاءاهللا ةترجمـ ،عربـي ابنعرفاندرخالقلتخي)1384 (هانريكربن،-37

.جامي: تهران

گـل ةترجمـ ،عربيابنالدينمحييكاملانسان) 1386 (محمـود الغراب،محمود-38

.جامي: تهرانسعيدي،بابا

سيدمحمدةترجم،عربيابنديدگاهازعرفانوعشق) 1387 (ــــــــــــ،ـــــــــــ-39

.جامي: تهرانرادمنش،

فصوصبرخمينيامامالعظمياهللاآيهيتعليقهشرح) 1387 (عبدالرضامظاهري،-40

.علم: تهران،الحكم

.علم: تهران،عربيابنانديشه) 1387 (ـــــــــــــــــــــ،-41

: تهـران چهـارم چـاپ آراماحمـد ترجمـه ،مسلمانحكيمسه) 1361 (حسيننصر،-42

.جيبيهايكتابسهاميشركت
تمـدن دراسـالمي انديـشه : هـا حركتوهاجهت) 1387 (جيمزماريس،وينستن-43

.جيحون: تهرانكيواني،مجدالدينترجمه،جهاني

انزلـي، عطـاء نگـارش ،نظـري عرفاناصولومباني) 1388(يداهللاسيدپناه،يزدان-44

 .اهللارحمهخمينيامامپژوهشيوآموزشيةمؤسس: قم

كتابنامة عربي:ب
.العربيالتراثإحياءدار: لبنان-بيروت،المكيهالفتوحات) تابي (عربيابن-45
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عقلهكتابويليهعربيابنالدينمحيياالكبرللشيخ،الدوائرانشاء)1336 (ــــــــــ-46

.بريلمطبعه: ليدناالنسانيه،الملكهاصالحفيااللهيهالتدبيراتكتابويليهالمستوفز
رسـاله وبمؤلفاتـه عربيابنرسالهمعهوالفهوانيهالمنازلمنزل) 1415 (ــــــــــــ -47

.دارالنهار: قاهرهعبدالفتاح،سعيد: تقديموتحقيق،اإللهيهالذاتأسرارفي
مـارديني، عبـدالرحيم لـه قدموضبطهوحققه،الكمالوالجالل)2003(ـــــــــــــ-48

.آيهدار: بيروتودارالمحبه: دمشق

االستاذالـسيد عليـه وعلّق،صححهالحكمفصوصشرح) 1381(مؤيدالدين،جندي،-49

علميـه حـوزه اسـالمي تبليغـات دفترانتشارات (قم،كتاببوستان:قماآلشتياني،الدينجالل

.دومويرايش)قم
بـا ،...والواليـه والنبـوه والتوحيـد : قيصريرسائل)1381(داوودمحمـد قيصري،-50

آشـتياني،چاپ الـدين جـالل سـيد مقدمـه وتصحيحوتعليقبااي،قمشهمحمدرضاحواشي

.ايرانفلسفهوحكمتپژوهشيمؤسسه: تهراندوم،

،الحكـم فـصوص شـرح ) 1383 (الـدين جاللبنعبدالرزاقالدينكمالكاشاني،-51

انجمـن : تهـران آشتياني،الدينجاللاشرافبازاده،هاديمجيد: عليهعلّقوقدموصححه

.فرهنگيمفاخروآثار
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