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Abstract
The parable is one of the issues of the knowledge of expression. An allegory in the word
means a derivative and a narrative or a hadith, for example. An allegory in the general sense is
synonymous with likeness, and any meaning that is intended to be analogous is also intended
to be an analogy. Muslim mystics try to express their message in a language that attracts
writers, that is, a language full of analogies. But it seems to be beyond their motive that they
can describe God in allegorical language. The presence of an analogy in the domain of the
mystical language and literature is undeniable. The application of allegory in religious texts is
also serious. Although advocates of reason obviously do not take the application of paradigm
and simile seriously, however, many philosophers can be used in philosophy too. We seek to
reveal the relationship between mysterious paradigm and Quranic revelation. . Are the
similarities used in Quranic verses similar to mystical allegories? And how can they
communicate? To answer these questions, firstly, the recognition of revelation in Islam is
discussed and the relationship between revelation and imagination is examined and the
relationship between the mystical and revelatory allegiances is expressed at the end.
Revelation in Islam means speaking God with the Prophet . Revelation has two different
aspects. First, it is the aspect of being the language (distinct from language), and the second
aspect is the same as losani and linguistic. In Islam, God has intentionally chosen Arabic as
the common symptom for the second aspect. But the first aspect has an ontological barrier,
which means that there is a fundamental difference between being between God and the
creature (Prophet). Therefore, one must answer the question of how God (absolute) has had
the Word with the Prophet (limited and relative). Revelation in the Quran's particular meaning
is beyond mere two-person relationship. It should be said that the verse is a three-person
relationship, including the personality of God, the Prophet as the person receiving the
revelation and the mediator of the transmission of the revelation, which is the "angel of
revelation". Muslim scholars believe that in the revelation of the prophet of Islam in the first
step of the Prophet there is a profound personality development, and in the second step the
revelation has fallen to a degree that has received the personality traits of the recipient. These
changes for the Arabs are the same as for the poet and the clan of the clan. For this reason,
they have been stubbornly believed to be similar to the Prophet and an immortal poet or priest
under the control of the genius (resurrection or genocide).
The poem from the perspective of Muslim scholars is the same word that is written by
weighty sayings. The word is the word that the soul gives it, without any sight, thought, and
authority, it finds some expansion, and some of the others are bribed whether this promise is
true or false. From the point of view of the thinkers in "Fan Poetry", the way to create an
affair with truth is to create the true meaning of the connection with the subject. It is an
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objection to something like that, provided that there is no identity between the two. Of course,
it should be noted that poetry is the truth of the truth, and not false, which means error, and
therefore most Islamic philosophers have brought the poetry fan in their logic. Therefore,
poetry is false, but only in the sense that it derives the truth from the object, and not the object
itself, and should be distinguished between the mistakes and the error. The imagination as the
basic element of the poem has two different meanings that are in each other in Connected
First, what is not real, but it looks real. Second, the existential level of mediation between
abstractions and material. The fact that one's imagination does not necessarily mean absurdity,
but the imaginary being represents the real being and is due to the fact that the imaginary can
be a revealing sign (verse) of the transcendence. This is why the soothsayers of the whole
universe, Masawi Allah, because of the existence of Absolute and Absolute, have called the
imagination. In the second sense, the imagination of the existential level and the universe of
intermediate and intermediate between the universe of meaning (the single) and the universe
of nature (objects) and makes it possible for the connection between them.
The mystics as the designers of the world of imagination, the world with prophetic
revelation And mystical discovery and intuition, and they have considered it a land of
revelation and inspiration. As mentioned, revelation in Islam is a threefold relationship. The
angel of revelation as an intermediary plays an unmistakable role in the process of revelation.
In the course of the revelation of the revelation, based on the thoughts of the Muslim mystics
of the Prophet, it is connected with the absent-minded world and into the world of
imagination and example. The observation of the angel of revelation by the Prophet is initially
related to the example world and the Imam. From the perspective of the mystics, the prophetic
experience, the revelation, which is the absolute and relative relationship, has come down in
the context of the language, and that is why the revelation is called a degradation. Prophetic
experience is like a mystical experience, and Ibn-Arabi emphasizes the issue of the decline of
meanings among many issues related to the revelation. The meaning in Sufism means the
esoteric and the non-existent truth and the face of the matter has it. The meaning of one thing
is the same as that which is the expression of the object as it is known of God and is rooted in
the superstitious (spiritual) sense (physical and physical). The imagination is a borderline
between the senses and the superficiality and an intermediate reality. The emotional and
spiritual imagination shifts and covers both. The revelation of ejaculation is the meanings that
are present in the universe of the unseen as the science of God, and they enter into the
spiritual universe through the imagination and in the world of imagination. The revelation
initially began as a dream for the Prophet. Revelation takes on a sensation when the Prophet
hears it. But this still begins with the realm of imagination. Revelation is a meaning.
Revelation deals with an allegorical manifestation and an example in the world of language,
but these manifestations are not inconceivable, but based on God's knowledge.
If degradation and depiction are related to one another, man's excellence and behavior
must be accompanied by allegory, because understanding and receiving the implied meaning
behind the analogy allows us to pass through the layers of the image, to become familiar with
the gradation, and to the absolute truth We get Hence, most mystics use their allegory in
expressing their meaning, and have used all its forms, especially stories and stories, and
stories in their works. It is a point that the mystics used the use of the allegory first, in order to
express the meaning, secondly, they have learned from the Qur'an in order to know the
imaginary layers of the emergence of the truth, and how they were to pass through them, and
to find out the way of the coming of the Quran, and Ibn Arabi tried to explain the necessity of
using it Has had an allegory.
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وحی قرآنی و تمثیل عرفانی


محمدباقر تورنگ -احسان جندقی
چکیده

عارفان مسلمان از تمثیل در تمام انواع آن اعم از تشبیه ،استعاره و داستانهای رمزی و مثالی ،بسیار استفاده کردهاند .در کاربرد
تمثیل در ادبیات عرفانی عالوه بر جنبههای آموزشی و استفاده از آن برای فهم بهتر ،باید در جستجوی چیستی و چرایی
عمیقتری بود .کاربرد انواع ادبی و شعر در زبان عارفان بهگونهای بوده است که برخی با نوعی سادهسازی معتقدند عرفان و
شعر از یک مقولهاند؛ بههرحال ،عارفان بهویژه در مکتب ابنعربی در استفاده از تمثیل همیشه به قرآن بهمنظور الگوی خویش
پناه جستهاند .ابنعربی ضمن نظریهپردازی در زمینة عالم مثال ،وحی قرآنی و شهود عرفانی را در ارتباط با آن تحلیل میکند.
در این پژوهش با مطالعة کتابخانهای و با روش توصیفیتحلیلی ،ضمن بررسی و تحلیل وحی ،جایگاه شعر و خیال و رابطة
وحی و تصویرپردازیهای شاعرانه ،رابطة وحی قرآنی و تمثیل عرفانی بررسی شده است .ارتباط تمثیل با تشبیه خداوند ،یکی
از دو راه شناخت خداوند در کنار تنزیه او ،از مباحث مطرح در این پژوهش است .ابنعربی بر جمع بین تشبیه و تنزیه در
خداشناسی خویش بسیار تأکید دارد .او ادراک خیالی و استفاده از تمثیالت ادبی را در تقویت معرفت تشبیهی خداوند مؤثر
میداند.
واژههای کلیدی
تمثیل ،وحی ،خیال ،تشبیه ،عرفان ،تصوف اسالمی ،ابنعربی

 دانش آموخته رشته تصوف و عرفان اسالمی ،دانشگاه ادیان و مذاهب ،قم ،ایران (مسؤول مکاتبات)
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مقدمه

یک مقوله دانسته انتد؛ البتته ایتن برداشتت را بایتد نتوعی

تمثیل از مسائل و موضوعات دانش بیان استت .تمثیتل در

سادهسازی عرفان دانست (پازوکی.)59 :1384 ،

لغت به معنی مَثَلآوردن و داستانی یا حدیثی را برای مثال

وقتی به متون دینی همچون قرآن نگتاه شتود ،بته نظتر

بیتتانکتتردن آمتتده استتت (رک :خلیتتلبتتناحمتتد1409 ،ق:

میرسد در این متون عالوه بتر تمثیتلهتای ستاده ،رمتز و

228/8؛ زبیدی1431 ،ق .)575/9 :تمثیل در معنای عام بتا

تمثیل های نمادین در آن حضور جدی دارد .یکتی از ایتن

تشبیه مترادف است و هر معنی که از تشبیه اراده شتود ،از

موارد ،آیاتی است که خداوند تعالی را با صتفات مشتترک

تمثیل نیز اراده می شود .کتاربرد ریشتة واژه تمثیتل ،یعنتی

ختتالق و مخلتتوق توصتتیف کتترده استتت .بستتیاری از

«مِثْل» در معنای «شِبْه» (همان ها) نیز نشاندهندة همین معنا

خردگرایان از تمثیل استفادة چندانی نمتیبردنتد ،بتهویتژه

است .ابن عربی (638-560ه.ق) در شرح تمثیل های ختود

یکی از انواع تمثیل یعنی استتعاره ،از دیتدگاه اهتل منطتق

می گوید :اشیر بها [منظور غزلیات دیوان ترجمان االشتواق

بسیار کم اعتبار است .استعاره در میان اهل منطتق ،کالمتی

است] إلی معارف ربانیه ،وأنوار إلهیتة ،وأسترار روحانیتة،

غیرحقیقی تلقی شده است و به اعتقاد آنان ،استعاره اعتبار

وعلوم عقلیة ،وتنبیهات شرعیة ،وجعلت العبارة عتن ذلتک

گزاره ای ندارد .اهل منطق به ادلة عقلی صرف و براستا

بهتذه العبتارات،

قوانین منطقی طلب شناخت کردند و به هیچگونه ادلة اقنتاعی

فتتوفر الدواعی علی اإلصغاء إلیها ،و هو لستان کتل أدیتب

قناعت نکرند؛ اما نتوانستند به شرایط منطق وفادار بماننتد و از

متیکنتد

آن عتتاجز ماندنتتد (خیتتام .)389 :1377 ،افالطتتون یکتتی از

در باب حیات معنوی ،حامل پیامی برای معاصران خویش

بارزترین فیلسوفان است که در سیر آثتار ختود از زبتان تتک

است؛ ازاینرو می کوشد به زبانی سخن گوید که مخاطبان

معنای منطقی عبور کرد و در بیان مقصتود از تمثیتل ،نمتاد و

را جذب کند و نوعی انگیزه را در افراد با استتعداد کتافی

اسطوره مدد میگیرد (رک :ایلخانی .)92-89 :1385 ،در بتین

بیدار کند (چیتیک)126 :1384 ،؛ اما به نظر میرسد ،فراتر

فیلسوفان مستلمان نیتز استتفاده از انتواع تمثیتل نمونتههتای

از این انگیزه ،او معتقد است بتا استتفاده از زبتان تمثیلتی

فراوانی دارد؛ ازجمله اشعار منسوب به فارابی ،قصیدة التنف

میتواند خدا را توصیف کند .او اشعارش را انتوار غیتوب

ابتتنس تینا ،داستتتانهتتای رمتتزی همچتتون ستتالمان و ابستتال،

تعریف میکند که بر قلب کشف میشوند (ابنعربی ،بیتا:

حیبنیقظان ،رسالههای کوتاه سهروردی و . ...

بلسان الغزل و التشتبیب لتعشتق النفتو

ظریف (ابنعربی1420 ،ق .)9 :ابنعربی احسا

)458/2؛ همچنین او برای اشاره به عتالم خیتال کته محتل

اما در ساحت عرفان و فلسفه عرفانی استالمی استتفاده از

تجلتی استتت ،بیشتتتر مثتتال و مشتتتقات آن را بتته ختتدمت

تمثیل بتهعنتوان روش مقیتد بترای شتناختن حقتایق هستتی

میگیرد .ابنعربی در کاربرد تمثیل به قرآن و وحی قرآنتی

ضرورت دارد (حکمت .)219 :1385 ،اهتل دل کته معتانی و

استناد میکند و روش خود را روشی قرآنی میداند.

معارف را با تصفیه و تجلیه قلوب تحصیل کتردهانتد ،هرگتاه

در قلمرو زبان و ادبیات« ،تمثیل» متوقعیتی برجستته و

بخواهند آن معانی که بر دل های صافیه شان جلوه گتری کترده

چشمگیر دارد؛ استفاده از تمثیل در تفهیم معانی و مطالتب

است را تفسیر و بیان کنند و بهمنظور ارشتاد قتابالن و طالبتان

مدنظر بسیار رایج و متداول است .حضور بی بتدیل تمثیتل

اظهار کنند ،عادت پستندیدة آنهتا ایتن استت کته مناستبت و

در عرصة شعر و ادبیات آنقدر وستیع و عمیتق استت کته

مشابهت میان آن معانی مکشوفه و امور محسوسه را پیدا کنند

زبان بتدون آن قتادر بته انتقتال مفتاهیم و معتانی نیستت

و در لبا

(حکمت .)184 :1385 ،کاربرد انواع ادبی و شعر در زبتان

بنمایند (الهیجی.)469 :1387 ،

عرفان بهگونهای بوده است که برخی ،عرفان و شتعر را از

محسوسات ،آن معانی مکشوفه را در نظر مَحرَمان

در این پژوهش سعی شده است رابطة تمثیل و تخیتل
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عرفتتانی و وح تی قرآن تی آشتتکار شتتود .آیتتا تشتتبیههتتای

و متناظر با جنبتة کالمتی ( )paroleاستت .ایتن تأویتل و

استفادهشده در آیتات قترآن هماننتد تمثیتلهتای عرفتانی

تفسیری است که مکرر در قرآن آمده است :وَإِنْ أَحَدٌ مِّتنَ

است؟ چگونه می توان بین آنها ارتباط برقرار کترد؟ بترای

الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْتمَعَ کَتالَمَ اللّتهِ ()6/9؛

پاسخ به این پرسشها در ابتدا شناخت وحتی در استالم و

در این آیه آشکار است که کَالَمَ اللّهِ اشاره بهچیتزی استت

ارتباط وحی و خیال ،بررستی و در خاتمته ،ارتبتاط

که خدا به پیامبرش گفتته استت؛ یعنتی اشتاره بته وحتی.

سپ

تمثیلهای عرفانی و وحی بیان میشود.

همچنین در سورة بقره ،ضمن اشاره به وحیشدن شریعت
موسی ،چنین آمده است :وَقَدْ کَتانَ فَرِیتق مِّتنْهُمْ یَسْتمَعُونَ

تحلیل وحی در عالم اسالم

کَالَمَ اللّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ (.)75/2

مسائلی که در کوشش برای ادراک ماهیتت تصتویرپردازی

آنچه وحی را به صتورت نمتود زبتان شتناختی ختاص

شاعرانه با آن مواجهیم ،با مسائلی کامالً مرتبط است که در

غیرطبیعی درمی آورد ،این است که در آن ستخنگو ختدا و

تالش برای فهم برداشت عارفان بهویژه ابنعربی از وحتی

شنونده انسان است؛ بدین معنیکه تکلم در اینجتا میتان دو

پیش میآید .وحی در اسالم بدان معنا است که خدا سخن

سطح متفاوت هستتی انجتام متی گیترد (ایزوتستو:1361 ،

میگوید و خود را به میانجیگری زبانی آشکار میکند کته

 .)197انسان و موجود دیگری ،مثالً حیتوان ،بته دو دلیتل

درخور فهم بشر است (ایزوتستو .)193 :1361 ،وحتی بته

ارتباط زبانی با یکتدیگر ندارنتد :نخستت ،نداشتتن زبتان

این معنی ،در زمینة قرآنی ،دو جنبة متفاوت اما بتا اهمیتت

مشترک میان آنها و دوم ،اختالف اساستی وجودشتناختی؛

برابتتر دارد .یکتی از آنهتتا بتته ستتخن و کتتالمبتتودن آن بتته

این مطلب را دربارة نبود امکان ارتباط کالمی میان ختدا و
2

دقیقترین معنی فنی کالم و متمایز از لسان (زبان) مربتوط

انسان می توان صحیح دانست ؛ امتا دربتارة وحتی قرآنتی،

است .جنبة دیگر به این واقعیت وابسته است کته از همتة

نخستین مانع ،با این واقعیت از میان برداشته می شود؛ خدا

زبانهای فرهنگی که در زمتان ظهتور استالم در دستتر

زبان و لسان عربی را همچتون دستتگاه عالمتتی مشتترک

بودند ،خدا به طور عمد زبان عربی را وستیلة تکلتم ختود

میان خود و انسان برگزیده است که در اشتاره بته جنبته و

برگزید؛ نه برحسب تصادف و اتفاق؛ این مطلبی است کته

مشکل لستان ( )langueاستت .متانع دوم ،وجودشتناختی

در قتترآن بس تیار تأکی تد شتتده استتت (رک 3/41 ،2/12 :و

چنان نیست که به این آسانی بتوان از میان برداشتته شتود.

 .)3/43بتتا استتتفاده از اصتتطالحات سوستتوری (-1857

چگونه ارتباط زبانشناختی و کالمی میان دو سطح هستتی

 1)1913میتوان میان این دو جنبه به این شکل تمایز قائل

صورت می گیرد که میان آنها فاصله بی نهایت است .بترای

شد که گفته شود اولی جنبة کالمی مستئله و دومتی جنبتة

فهم این نکته ابتدا باید وحی در زبان عربی را بررسی کرد.

زبانی و لسانی است؛ بنابراین ،شاید بتتوان گفتت :کتالم و

در تحلیل وحی ابتدا باید گفت کلمة وحتی بته نتوعی

لسان عربی به ترتیب متناظر و برابر بتا پتارول ( )paroleو

رابطة حداقل دو شخصیتی اشاره می کند؛ یعنی یک طترف

النگ ( )langueدر زبان فرانسه اند که دوسوستور آنهتا را
بهکار برده است.
وحی ،بنا بر طرز تصور قرآنی نسبت به آن ،کالم ختدا

 2این نکته شایان توجه بسیاری از متفکران اسالمی بوده استت؛ بترای
نمونه ،کرمانی از علمای قرن هشتم میگوید :وحتی عبتارت استت از
ارتباط زبانی میان خدا و انسان؛ اما تبادل شفاهی کلمتات یتا محتاوره
(التحاور) یا آموزش (تعلیم) و یادگیری (تعلم) فقط زمتانی امکانپتذیر

 1بتترای اطتتالع رک :سوستتور ،فردینتتاندو1385( .ش) .در هتتای

است که میان دو طرف گونهای از برابتری باشتد؛ یعنتی میتان قائتل و

زبانشناسی همگانی ،تهران :فرزان روز.

سامع باید وابستگی و مناسبت موجود باشد (عینی1424 ،ق.)28/1 :
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وحی می کند و طرف دیگر ،گیرندة وحتی استت .دومتین

دگرگتتونی شخصتیتی ژرفتی پیتتدا کنتتد و در حالتتت دوم،

نکته این است که در آن همیشته معنتایی از رمتز و استرار

گویندة وحی بایتد بتهگونتهای تنزیتل یابتد و بتهصتورتی

وجود دارد؛ به عبتارت دیگتر ،اینگونته ارتبتاط ،بتاطنی و

ویژگی دریافت کننده را دارا شتود .برختی از اندیشتمندان

اسرارآمیز است؛ برای نمونته ،عامتل فعتال صترفاً ختود را

مسلمان معتقدند در جریان وحی به حضرت محمتد(ص)،

برای عامل گیرندة وحی آشکار میکند .فهم ارتباط موجود

این هر دو حالت عمالً اتفاق افتاده است (عینتی1424 ،ق:

بین دو طرف برای اشخاص بیگانه دشوار است.

28/1؛ رک :زرکشی1391 ،ق.)229 :

برای کلمة وحی در کتب لغت عربی دو معنی متفاوت

مشتترکان در صتتدر استتالم ،پیتتامبر(ص) را بتته تجنتین

ذکر کرده اند :نخست همان که از جانب خدا فرو فرستتاده

(جتتنزدگتتی) و یتتا کهانتتت (رمتتالی و فتتالگیری) متتتهم

می شود و دوم ،حروف که نوشته می شدند (خلیلبناحمد،

میکردند .در این حالتها که عرب جتاهلی بتر آن تأکیتد

1409ق320/3 :؛ ابتتنمنظتتور1408 ،ق .)239/15 :بتترای

میکرد ،موجودی فوق طبیعی ،خواه روح یا جتن ،ناگهتان

عرب جاهلی که بیشتر بتی ستواد بودنتد ،حتروف ،بستیار

بهصورت موقتی شخصتی را در حالتت خلسته در تصترف

اسرارآمیز بوده استت کته استرارآمیزبودن وحتی را نشتان

خود میگیرد .این نمود در بین اعراب جتاهلی بستیار آشتنا

میدهد.

بوده است .چه کاهن دُرست ،چنین مردی بود که هر لحظته

اما وحی در معنی ختاص قرآنتی آن ،چیتزی فراتتر از

ممکن بود در تصرف یک جن درآید و خبری را الهام کنتد

یک رابطة دو شخصتیتی ستاده استت1؛ بلکته بایتد گفتت

(ایزوتسو .)215 :1361 ،نکتة بستیار جالتب ایتن استت کته

رابطتتهای ستته شخص تیتی استتت (ایزوتستتو)205 :1361 ،؛

شاعر نیز درستت چنتین حتالتی را از منظتر اعتراب داشتته

شامل شخصیت خدا و پیامبر بهعنوان انسان دریافتکننتدة

است .او نیز در تصرف نیروی فوق طبیعی شتعر متیگویتد.

وحی و واسطة انتقتال وحتی کته «فرشتتة وحتی» استت.

شاعر چنانکه از معنی واژة شَعَرَ یا شَعُرَ به معنتی معرفتت و

همانطورکه اشاره شد وحی گفتگو بین دو سطح هتمتتراز

شعورداشتن نستبت بته چیتزی (خلیتلبتناحمتد1409 ،ق:

هستی نیست و اصوالً از همتین جتا خصوصتیت حقیقتی

250/1؛ زبیدی1431 ،ق )723/5 :که متردم معمتولی بته آن

مفهوم وحی آغاز می شود؛ زیرا زمانی که اینگونه اختتالف

دسترسی ندارند ،برمیآید ،شخصی بوده که معرفتتی نستبت

هستی شناختی وجود داشته باشد ،هیچ گونه ارتبتاط زبتانی

به جهان دیگر داشته است و این آگتاهی او از جهتان دیگتر

نیز وجود نخواهد داشت.

برخواسته از مالحظات شخصی او نبوده است؛ بلکته نتیجتة

چگونه چنین گفتگویی بین خدا و انستان تحقتق پیتدا

ارتباط صمیمانه و اسرارآمیزی بوده که بتا موجتودات فتوق

میکند .اندیشمندان مستلمان تحقتق مناستبت را از دو راه

طبیعی به نام جنیان داشته است .شاید همین نکته نشان دهندة

ممکن می دانند :نخست ،دریافتکنندة وحی بایتد در زیتر

اهمیت زیاد شاعر در بین اعراب بوده باشد؛ زیترا شتاعر در

نفوذ عمیق و فراگیر نیروی روحتانی وحتیکننتده باشتد و

ردیف کاهن و غیبگویی یک قبیله ظهتور متیکترده استت
(رک :ایزوتسو.)217-219 :1361 ،

 1البته موارد استثنایی نیز وجود دارد که بهترین نمونه ،سخنگفتن خدا

از اینجا معلوم می شود چرا بته حضترت محمتد(ص)

با موسی (ع) بدون هیچ واسطهای است .شاید بتتوان گفتت حضترت

تهمت شاعر مجنون زده میشتد ( .)36/37مشترکان مکته،

موسی (ع) به این دلیل ویژگی خاصتی دارد و شتاید بته همتین دلیتل

لجوجانه معتقد بودند میتان رستول اکترم و شتاعر تحتت

است که در متون اسالمی از موسی بهعنوان کلیماهلل سخن گفتته شتده
است؛ اما باید توجه داشت محتل بحتث متا وحتی در عتالم استالم و
بررسی شکل و تأثیر آن بر اندیشة اسالمی است.

تصرف یک جن تفاوتی نیستت .ایتن نکتته در کنتار ایتن
مطالب که اعراب جاهلی بین نیترو هتای الهتی و شتیطانی

وحی قرآنی و تمثیل عرفانی 111 /

جن تفاوتی قائل نبودند 1و همچنین ،پیامبر(ص) در حالت

الشعر هو کالم مخیتل مؤلتف مِتن اقتوال مُوزونته ،متستاویه.

نزول وحی عالئمی از درد جسمانی شدید از ختود نشتان

(ابنسینا1404 ،ق .)23/4 :صناعت شعری ملکهای استت کته

می داد ،یعنی شبیه همان حالتی کته از شتاعر یتا کتاهن در

انسان میتواند تخیالتتی را واقتع کنتد کته مبتادی انفعتاالتی

هنگام خلسه بروز می کرد ،باعث می شد اعراب او را شاعر

مخصوص هستند (نصیرالدین طوسی.)655 :1380 ،
امر مخیل چیست؟ فیلسوفان مسلمان بته ایتن پرستش

بپندارند .خود این واقعیت که قرآن پیوسته تأکید متیکنتد
محمد(ص) مجنون نیستت یتا قترآن ،شتعر نیستت ،گتواه

اینگونه جواب داده اند کالم مخیل ،کالمی است کته نفت

نیرومندی است بر اینکته وضتعیت تصتور مشترکان مکته

به آن رضا میدهد ،بدون رؤیت ،فکتر و اختیتار از برختی

چنین بوده است.

انبساط پیدا میکند و از برخی دیگر دچار قبض متیشتود؛

از دیدگاه قرآنی ،مشرکان عرب خطا می کرده اند؛ زیرا اوالً

چه این قول صادق باشد یا کاذب .امتر مخیتل همتان امتر

خداوند تبارک و تعالی با جن تفتاوت اساستی دارد؛ وَجَعَلُتواْ

صادق مصدق نیست؛ ممکن است امری مخیل باشتد ،امتا

لِلّهِ شُرَکَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَتهُ بَنِتینَ وَبَنَتات بِغَیْترِ عِلْتم

صادق نباشد یا برعک  .قدرت یک قول بر ایجاد تأثیر بتر

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یَصِفُونَ ( )100/6و دوم ،شاعر همانگونته

نف

بیشتر از حیتث خیتالینبتودنش استت و نته صتادق

که از مباحث مربوط به محاکات در شعر آشکار می شتود ،بته

بودنش (ابتنستینا1404 ،ق .)24/4 :کتالم مخیتل ،کالمتی

گفتن کالم صادق و حتق ملتزم نیستت؛ بلکته از امتر مخیتل

است که بدون اراده و اندیشه مقتضی انفعالی (به بستط یتا

پیروی میکند یا با تعبیر قرآنی اَفّاک است.

قبض یا غیر آن) در نف

باشتد؛ ختواه آن کتالم مقتضتی

تصدیق باشد یا نباشد؛ زیرا اقتضای تصدیق غیر از اقتضای
تحلیل شعر در اندیشه اسالمی

تخیل است .ممکن است سخنی بر وجهتی فقتط مقتضتی

آنچه شاعر میگوید اِفک است کته بتهصتورت ضتروری بته

تصدیق بوده و بر وجهی دیگر فقط مقتضتی تخیتل باشتد

معنی دروغ نیست؛ اما از حق ،حقیقتت و صتدق نیتز پیتروی

(نصیرالدین طوسی.)657 :1380 ،

نمیکند (ایزوتسو .)220 :1361 ،دربتارة ماهیتت شتعر و امتر

مردمان نسبت به امر خیالین بیشتتر مطیتع انتد تتا امتر

مخیل باید گفت در تعریف شعر در آثار اندیشمندان استالمی

صادق؛ این امر بهدلیل وجود عنصری از اعجاب است کته

به موارد مشابه برخورد میشود که بیشتر ایتن منتابع در ذیتل

در محاکات یا در سخن کاذب وجود دارد؛ اما در قول صتادق

کتاب فن شعر در خالل آثتار منطقتی فالستفه و منطتقدانتان

وجود ندارد (ابتنستینا1404 ،ق24/4 :؛ نصتیرالدین طوستی،

مسلمان وارد شده است .2در تعریتف شتعر گفتته متیشتود؛

نستبت بته صتدق و در

 1به این نکته در قرآن اشاره شده است :وَجَعَلُوا بَیْنَهُ وَبَیْنَ الْجِنَّتةِ نَسَتبا
که نشان میدهد اعراب بتپرست نمیتوانستند یا نمتیخواستتند بتین
اهلل و جن تمایز قائل شوند.

)657 :1380؛ بنابراین ،راه ایجاد اُن

نتیجه ،مؤثرستاختن ستخن صتادق در آمیختتن آن بتا امتری
اعجابانگیز است .این خواسته را میتوان با عرضة صتدق بتا
درجهای از غرابت در وزن ،عبارت ،مفهتوم یتا در آمیتزهای از
بیشتتر

 2ابو بشر متیبنیون  ،مترجم مسیحی ،فن شعر را نخستینبار در قرن

این امور به انجام رسانید (همانهتا)؛ بنتابراین ،نفتو

سوم هجری قمری از روی یک ترجمة سریانی به عربی برگردانتد کته

مردم ،بیش از آنکه مطیع تصدیق باشتد ،مطیتع تخیتل استت.

پیش از آن در سال  700میالدی انجتام گرفتته بتود .ترجمتة متذکور،
ترجمه ای تحت اللفظی بود و منشأ تفسیرهای بسیاری بر نوشتة ارسطو

این نکته که مفسرین متأخر یونانی آثار ارسطو ،فن شتعر را بخشتی از

شد .بعضی از دانشمندان چون کندی و خوارزمی نیز ترجمه و تفستیر

کتاب ارغنون قرار دادند ،موجب شد فن شعر در ترجمة عربتی ستبقه

بخش هایی از این کتاب ارسطو را انجتام دادنتد کته بتهدلیتل اهمیتت

منطقی به خود بگیرد (به نقل از مقدمه سهیل محستنافنتان بتر کتتاب

برداشت ها و تفاسیر او بخشی از فن شعر ارسطو شد .برختی معتقدنتد

دربارة هنر شعر ،رک :ارسطو)60- 62 :1388 ،
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بسیاری از انسانهتا اگتر ستخنی بشتنوند کته فقتط مقتضتی

میزند .این سخن ،تفسیر همان ستخن ارستطو استت کته

تصدیق باشد ،از آن متنفر میشوند و این بدان سبب است کته

میگوید :شاعر جهان را بهتر از آنچه هست نشان میدهتد

از محاکتتات بیشتتتر از تصتتدیق استتت؛ زیتترا

یا آنطور که باید باشد (رک :ارسطو .)97 :1388 ،با توجه

محاکات لذیذ است و اما صدق ،در صورتی که مشهور باشد،

به اینکه محاکات توهم اقتدار بر ایجاد امتری بتوده و نیتز

ازنظر ظهور مانند امری مکرر و منسوخ استت و اگتر مشتهور

تخییل امری غریب است ،لذیذ استت و بته همتین ستبب

نباشتتد ،وقتتتی التتتذاذ طلتتب متتیشتتود ،بتته آن کتتالم صتتادق

محاکات صور زشتت و متورد کراهتت نیتز لذیتذ استت.

غیرمشهور توجهی نمتی شتود و ممکتن استت کتالم صتادق

محاکتتات متتیتوانتتد هتتم بتته قتتول و هتتم بتته فعتتل باشتتد

غیرلذیذ به تحریفی مقتضی تخییل لذیتذ شتود و نیتز ممکتن

(نصیرالدینطوسی.)660 :1380 ،

تعجتتب نف ت

است نف

آنچنان به تخیل توجه کند که از تصدیق بازبمانتد

(نصیرالدین طوسی.)657 :1380 ،

وحی ،خیال و عالم مثال

البته باید توجه داشت شعر محاکات واقعیتت استت و

خیال در لغت به معنای هرچه مانند سایه بهنظر متیرستد،

نه کذب به معنتی خطتا؛ بته همتین دلیتل ،بیشتتر فالستفه

صورتی که در خواب دیده میشتود ،تصتویر در آیینته یتا

استتالمی ،فتتن شتتعر را در کتتتاب منطتتق ختتود آوردهانتتد؛

هرچیز صیقلی شده ،پندار و گمان است و از آن ترکیبتاتی

بنابراین ،شعر کاذب است؛ اما فقط به این معنا که محاکاتی

همچتتون خیتتاالت و خیتتال ختتام درستتت شتتده استتت

از شیء را به دست میدهد و نه خود شیء را و باید بتین

(خلیلبناحمد1409 ،ق306/4 :؛ زبیدی1431 ،ق885/3 :؛

محاکات و خطا تفاوت قائل شد.1

داعی االسالم622/2 :1362 ،؛ دهخدا.)10180/7 :1377 ،

محاکات عبارت است از ایراد مثتل چیتزی ،بته شترط

قرآن در نقتل داستتان موستی و ستاحران متیفرمایتد

آنکه میان آن دو هو هویت نباشد؛ مانند حیوان نستبت بته

ساحران عصاهایشان را به زمین انداختنتد ،فتوراً بته متار

از اعیتتان

بزرگ مبدل شدند و در نتیجه ،موسی خیال کرد بتا ستحر

محسوستتات استتت؛ امتتا ایتتن محاکتتات طبیعتتی استتت

آنها طناب ها و عصاها به حرکت درآمدنتد ( .)16/20ایتن

(نصیرالدینطوستی .)660 :1380 ،شتعر عتالوه بتر اینکته

اصطالح در معنای مشابه در برخی از احادیث به کار رفتته

محاکتتات امتتر موجتتود استتت ،گتتاه امتتری غیرموجتتود را

است (برای مثال رک :مجلستی،137/87 ،266/60 :1423 ،

محاکات میکند ،مانند هیئت استعداد حتالی کته انتظتار و

 204/91و  .)362این نمونه های اندک کتافی بتود کته بته

توقع آن متیرود ،یتا در هیئتت اثتری بتاقی از حتالی کته

عرفای مسلمان اجازه دهد مباحث مفصتلی دربتارة خیتال

گذشته است؛ مانند اثر نقاشی کته نقتاش در آن حتالتی را

بهعنوان مفهوم اسالمی فراهم آورند.

مصتتور طبیعتتی .خیتتال درواقتتع محاکتتات نفت

تصویر کرده است که گذشتته و االن بتهجتز اثتر آن بتاقی

خیال از مباحث مشترک فلسفه و عرفان اسالمی در دو

نماند است (همان .)661 :با بسط این امکان در شعر است

حوزة هستی شناسی و معرفت شناستی استت .قتوة خیتال،

که شاعر یا هنرمند به خلق عتالمی دیگتر یتا بهتتر دستت

عالم خیال یا آنگونه که در ابنعربی مطترح استت ،عتوالم

1

خیال ،یکی از فصول ممیتزه حکمتت استالمی استت .در
الشتتعر اکذبتته

سیاق هستیشناسانه ،خیال دو معنای متفتاوت دارد کته بتا

اندیشتمندان مستتلمان ایتن ضتتربالمثتل معتتروف احت

(برایمثال رک :نظامی ،خمسه ،لیلی و مجنون ،بخش  9در نصیحت فرزنتد

یکدیگر در ارتباطاند :اول ،آنچه حقیقی (واقعتی) نیستت؛

خود محمد نظامی) ،بدینمعناکه بهترین اشعار کتاذبتترین آنهتا استت ،را
اینگونه می فهمیدند کته بهتترین شتعر ،آن شتعری استت کته کامتلتترین
محاکات را داشته باشد (رک :نصیرالدین طوسی.)663 :1380 ،

اما حقیقی به نظر میرسد .دوم ،مرتبة وجودی واسطة میان
مجردات و مادیات .در معنای اول کلمة ماسوی اهلل خیتال
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است (ابن عربی ،بی تا313/2 :؛ قیصری)690 :1375 ،؛ زیرا

فعال را در وحی ذکر کرده اند (فارابی1995 ،م111 :ت109؛
1

در مقایسه بتا شتدت وجتودی حتق ،غیتر او نتاموجود و

ابنسینا1404 ،ق :الطبیعیات . )154/2 ،باید بته یتاد داشتته

غیرحقیقی محسوب میشود .به این معنتا عتالم طبیعتت و

باشیم فالسفة مسلمان ،عقل فعال در لسان فلسفی را همان

محسوسات خیالیاند؛ اما این امر فقط بعد از مرگ آشتکار

جبرائیل در لسان دینی و کالمی میدانند (بترایمثتال رک:

میشود (ابتنعربتی ،بتیتتا313/2 :؛ جتامی.)180 :1370 ،

فارابی1325 ،ق.)49 :

خیالیبودن امری لزوماً بته معنتای پتو و باطتلبتودن آن

از منظر ابن عربی ،پیامبر اسالم(ص) ،انسان کامل است

نیست؛ بلکه وجود خیالی نمایندة وجتود واقعتی استت و

و همة مراتب کماالت وجودی را دارد .او مظهر اسم اعظم

بتتهواستتطة هم تین امتتر استتت کتته امتتر خیتتالی م تیتوانتتد

و خلیفة کامل خداوندی است و مقام جمتعالجمعتی دارد.

آشکارکننده و نشانة (آیه) حتق تعتالی باشتد (ابتنعربتی،

هرچند وجود دنیوی و مادی خاتماالنبیتا متتأخر از دیگتر

1400ق103 :و104؛ کاشتتتتی)259 :1383 ،؛ ازایتتتتنرو،

انبیا است ،وجود علمی و حقیقی او پیش از وجتود دیگتر

ابنعربی کل عالم ،یعنی ماسوی اهلل را خیال نامیده استت؛

انبیا بوده است و همة انبیا نور وجودی خود را از حقیقتت

چون بین وجود مطلق و عدم مطلق قرار دارد .یعنی چنتین

محمدیه گرفته اند که مظهر تام و کامل آن حقیقتت وجتود

مینماید که حق است ،اما حق نیست و ممکن است گمان

پیامبر خاتم است.2

شتتود کتته خلتتق استتت ،امتتا چنتین نیتتز نیستتت؛ بنتتابراین،
درحالیکه امر ثابتی وجود دارد ،این امر ثابت بترای نتاظر

پ

همه انبیا از زمان آدم تا آخرین نبتی ،هتیچیتک از

آنان [نبوت را] جز از مشکات خاتم نبیین اخذ نمتی کنتد،

در صور متنوع ظهور مییابد و به همین دلیل به آن خیتال
گفته میشود (ابنعربی ،بیتا.)290/3 :

1

فارابی ضمن تقسیمبندی عقل به عقل بالقوه ،عقتل بالملکته و عقتل

در معنای دوم ،خیال مرتبة وجودی و عالم واسط و برزخ

مستفاد عقل بالقوه را عقل هیوالنی میداند که با طی مسیر رستیدن بته

میان عالم عقل (ارواح و مجردات) و عتالم طبیعتت (اجستام)

عقل مستفاد آمتادة پتذیرش افاضتات عقتل فعتال متیشتود (فتارابی،

است (صتدرالدین قونیتوی .)36 :1371 ،جتامی متینویستد:
تعذر االرتباط بین االرواح و االجسام لمباینه الذاتیه الثابته بتین

1325ق .)49 :پیامبر کسی است که به مدد قوة متخیله به مرحلة عقتل
مستفاد رسیده و با عقل فعال متصتل شتده استت (همتان .)156 :ایتن
اندیشة فارابی در آغاز فلسفه اسالمی در مراحل کمال آن نیز همچنتان

المرکتتب و البستیط ت فتتان االجستتام کلهتتا مرکبتته ،و االرواح

مهم و پررنگ است (رک :صدرالدین شیرازی.)356 :1360 ،

بسیطه؛ فال مناسبه بینها ،فال ارتبتاط؛ و متالم یکتن ارتبتاط ،ال

 2در عرفان اسالمی بهویژه ابنعربی ،نبتوت دو قستم مطلقته و مقیتده

یحصل تأثیر و التأثر و ال إمداد و ال استمداد ت فلتذلک خلتق

دارد .نبوت مطلقه یا تعریفی به حقیقت محمدیه و عالم غیتب مربتوط

اهلل سبحانه عتالم المثتال برزختاً جامعتاً بتین األرواح و عتالم

است که درواقع خبتردادن از معتارف الهتی در عتالم جبتروت استت

األجسام لیصح ارتباط احد العتالمین بتاخخر ،فیتتأتی حصتول
التاثر و التأثیر و وصول االمداد و التتدبیر (جتامی)55 :1370 ،؛

(ابنعربی ،بیتا) 203/1 :؛ امتا نبتوت مقیتده بته مقتام بعتث و تشتریع
مربوط است .نبی مطلق ،معدل و حاکم میان اسما و متدبر آنهتا استت؛
اما تدبیر و ربوبیتش تنها به عالم اسما و اعیان ثابته مربوط نیست؛ بلکه

به همین دلیل ،خیتال متاهیتی برزختی و بینتابینی دارد؛ یعنتی

دامنة نفوذ آن به عالم شهادت نیز کشانده می شود .به بیان دیگر ،نبوت

ماهیتش متمایز از طرفین و درعینحال به آنهتا وابستته استت

مطلقه به هنگام تدبیر امور عالم ماده با نبوت مقیتده ارتبتاط متییابتد؛

(ابنعربی ،بیتا.)568/2 :

بدینمعنا که در وجود انبیا ظهور و تجلتی متییابتد و هریتک از انبیتا

در بحث مربوط به قوة متخیله از منظر فالسفة مسلمان
می بینیم برختی از اندیشتمندان استالمی همچتون فتارابی
(339ت 260ه.ق) و ابن سینا (428تت370ه.ق) وحتی را بته
قوة متخیلة پیامبر ارتباط دادند و ارتباط قوة متخیله با عقل

مظهری از مظاهر حقیقت محمدیه یا نبی مطلق هستتند .رستول اکترم
اسالم نیز مظهر کامل حقیقت محمدیه است که هرچنتد ازنظتر وجتود
مادی و طبیعی خود متأخر از همة انبیا است ،بهلحتا وجتود کلتی و
سعی خود بر همة انبیا مقدم است و همتة انبیتا مظهتری از مظتاهر آن
وجود کلی و منبسطاند.

 /114الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال نهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1397

اگرچه طینت و خلقش متأخر باشد؛ زیترا او بته حقیقتتش

به پیغمبر اسالم ،همواره شخصیت سومی وجود داشته کته

موجود بوده است و آن فرمودة ایشان است کته «متن نبتی

موجودی اسرارآمیز بوده است و نقتش واستطه میتان او و

بودم آنگاه که آدم هنوز بین آب و گتل بتود» و غیتر او از

خدا داشته است( 1همتان )224 :و در ایتن شتیوه ،پیغمبتر

انبیا نبی نبودند ،مگتر هنگتامی کته برانگیختته متی شتدند

صرفاً شنوندة وحی نبوده ،بلکه گاهی بیننده نیز بوده است.

(ابنعربی.)63 :1400 ،

او موجود پرنیرویی (شَدِیدُ الْقُوَى) را میدیده کته کلمتات

طراحان عالم مثال ،این عالم را با وحی نبوی و کشتف

خدا را انتقال متی داده استت (رک5/53 :؛  19/81تتا )25؛

و شهود ربط داده اند .ابن عربی می گوید :و هی نشأة الرسل

بنابراین در این مرحله نتیجه گرفته می شود وحی بر پیغمبر

و األنبیاء و أهتل العنایتة متن األولیتاء (ابتنعربتی ،بتیتتا:

اسالم(ص) رابطهای شفاهی سه شخصیتی است که در آن،

 .)305/1هانری کربن نیز آن را سرزمین وحتی و الهتام هتا

نقطة مبدأ اهلل و نقطة مقصد محمد(ص) و واستطه فرشتتة

می خواند (کوربن .)40 :1358 ،سؤال پیش می آیتد کته در

امین ،روحالقد

یتا جبرائیتل (رک93/26 :؛  )97/2استت

فرایندهای وحی و کشف چه رخ می دهتد کته آنهتا را بتا

(ایزوتسو.)228 :1361 ،

یکدیگر مقایسه کرده اند .در این مقایسه باید توجه داشتت

نکاتی که دربارة وحی ازنظر محتی التدین بایتد بته آن

که عرفتا از شتهود معنتای بستیار نزدیتک بته وحتی اراده

توجه داشت این است که نخست ،ازنظر او نزول قرآن بتر

بینتایی محتدود

قلب پیامبر بهصورت زبانی است؛ یعنی پیتامبر قترآن را بتا

دیگر را نیز

همین حروف و کلمات عربی دریافت میکند .او در بحث

دربردارد؛ منتهی تمام این موارد جنبههای نیمه مجرد و بته

از نزول قرآن از حضرت محمدیه چنتین متیگویتد :بتدان

عبارت دیگر ،خیالین پیدا میکنند؛ بنابراین ،شتهود ممکتن

خداوند این قرآن را حروفی منظتوم از دو تتا پتنج حترف

است با شنیدن کالم به انجام برسد؛ یعنتی فقتط رویتدادی

متصل و مفرد فروفرستاد ،آن کلمهها ،آیتههتا و ستورههتا،

نیست ،گفتمانی نیز هست.

نور ،هدایت ،ضیاء ،شفاء ،رحمت ،ذکر ،عربی ،مبین ،حق،

می کنند و همچنین ،شهود به کاربرد ح

نمیشود و در یک تعمیم معنای کاربرد حوا

بحث در زمینة خیال بسیار گستترده خواهتد بتود؛ امتا

کتاب ،محکم ،متشابه و مفصل قرار داد ،هر اسم و صتفتی

به طور خالصه باید گفتت خیتال ،صتور را از عتالم متاده،

از این اسما معنایی دارند که دیگتری نتدارد و تمتام آنهتا

بیتغییر یا با تغییر فراهم میآورد و آنها را چونان لباسی بر

کالم اهللاند و چون جتامع ایتن حقتایق و امثتال آنهاستت،

تن معانی می پوشاند و بدینگونته آنچته را صتورتی دارد،

مستحق نام قرآن است (ابنعربی ،بیتا.)95/3 :

می پذیرد و آنچه را صورتی ندارد ،صورت میبخشتد؛ ثتم

نکته دوم در منظر ابنعربی در اتصتال نفت

نظرنا فی الخیال ،فوجدناه یقبل ما له صتورة ،و یصتور متا
لیست له صورة :فکان أوسع متن األرواح فتی التنتوع فتی
الصور (ابنعربی ،بیتا.)285/1 :

نبتی بتا

 1قرآن دربارة انواع وحی سخن گفته است :و َمَا کَانَ لِبَشَتر أَن یُکَلِّمَتهُ
اللَّهُ إِلَّا وَحْیا أَوْ مِن وَرَاء حِجَاب أَوْ یُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِیَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَتاءُ
إِنَّهُ عَلِیٌّ حَکِیمٌ ( )51/42و در حدیث نیتز بتر آن اشتاره شتده استت؛
بنابراین ،انواع وحی شامل  .1سخن گفتتن مستتقیم ختدا بتا بنتده کته

فرشتة وحی

دربارة موسی(ع) رخ داده است؛  .2سخن گفتتن از ورای حجتاب کته

در قرآن وحی ،حادثة زبانشناختی فوقالعادة رابطهای سته

پیامبر آنسوی پرده را نمیبیند؛ بلکه از احادیث برمیآید که ایتن نتوع

شخصیتی است .از این منظر ،از ساختار طبیعی گفتگو بین

سخن گفتن خدا با پیتامبر در غالتب کلمتات روشتن و خاصتی نبتوده
است؛ بلکه به صلصله الجر

تشبیه شده استت و  .3ارتبتاط شتفاهی

انسانها تبعیت نمیکند؛ بلکه پیترو شتیوة القتای جتن بتر

با یک پیام رسان که حامل پیام کامالً رؤیتپذیر بوده است و همچنین،

شاعر یا کاهن نیز نیست (ایزوتسو )224 :1360 ،در وحتی

پیام او در قالب الفا و کلمات واضح و روشن القا میشده است.
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مبدأ وحی ،این جبرئیل است که واسطه می شود و نقش او

فرود می آید و پیوند متی یابتد؛ از اینجاستت کته وحتی را

غیرقابل انکار است :انبیاء التشریع الذین یاختذون بواستطه

تنزیل خواندهاند.

الروح االمین متن عتین الملتک (همتان)78/2 ،؛ بنتابراین،

در عصر مدرن ،معمول شتده استت متتون مقتد

وحی در عالم مثال و حضرت خیال بهواسطة فرشتة وحی

تقریباً بهطور کامل در ارتباط با واسطه هتای بشتری تبیتین

نازل میشود .شیخ عالم مثتال را از مبتادی وحتی دانستته

میکنند که به نتوعی مؤلتف ایتن متتون تلقتی متیشتوند.

است :حضرت المثال هو اول مبادی الوحی االلهی فی اهل

ابن عربی معتقد است وحی مبین کلماتی استت کته واقعتاً

العنایة ،وحی بهصورت مثال در آغاز در عالم رؤیا و سپ

خود خدا آنها را تکلم کرده است .ابنعربی رابطة بین کالم

بهصورت مشاهدة فرشته در عالم مثتال حاصتل متی شتود

الهی را  -که با کلمات بشری قابل قیا

(ابنعربی1400 ،ق.)99 :

بنیاد صوری مجرد است  -با کلمات متتون مقتد

را

نیست و از هتر نتوع
 -کته بته

به هنگام نزول وحتی توستط جبرئیتل ،پیتامبر(ص) از

رنگ زبان بشری در میآید  -به نحوی نسبتاً مبسوط توضتیح

و طبع غایب میشتود و بتا عتالم مثتال اتصتال

میدهد (چیتیک .)118 :1384 ،او نحوة متکثرشدن کتالم اهلل،

عالم ح

می یابد و وقتتی وحتی بته پایتان رستید ،بته عتالم حت

هنگام داخلشدن به این عتالم و نتازلشتدن بتر پذیرنتدة آن،

بازمی گردد و اگر هم جبرئیتل را بتهصتورت دحیته کلبتی

یعنی نبی اکرم اسالم(ص) را توصیف میکند .همة ایتن امتور

مشاهده متی کترد ،آن مشتاهده در آغتاز بته عتالم مثتال و

را نه بر مبنای یک نظریه کته ختود ابتداع کترده باشتد ،بلکته

فرشته تمثل ملکتی پیتدا

شتهود عینتی فراینتد وحتی و چشتیدن آن در درون

حضرت خیال مربوط بود؛ سپ

براسا

میکرد .قیصری میگوید :ألن التوحى ال یکتون إال بنتزول

خویش در قالتب تجربتة عرفتانی توضتیح متیدهتد .او ایتن

الملک ،و أول نزولته فتی الحضترة الخیالیتة ،ثتم الحستیة،

تجربة عرفانی را نه بهعنوان پیامبر ،بلکه بهعنتوان وارث علتوم

فالمشاهد لته ال بتد أن یکتون خیالته متنتورراً ،لیقتدر علتى

وحیشده بر پیامبر واجد است؛ چنانکه در باب علم ختویش،

مشاهدته فیه ،ثم فی المثال المطلق ،ألنه واسطة بین العتالم

بهطورکلی ،چنین یادآور میشود که بحمتداهلل متا اهتل تقلیتد

الحسی و المثالی المطلق ،فالنازل ال بد له من العبور علیته،

نیستیم؛ بلکه وضعیت ما چنان است که درست همتانطورکته

و الصاعد أیضاً کذلک (قیصری .)684 :1375 ،عتالم مثتال

از جانب خدا به واقعیت امر ایمان آوردیم ،به همتان ترتیتب،

برای پیامبر مجتالی حتق و معتانی غیبتی و معبتر حقتایق

آن را عیناً شهود کردهایم (ابنعربی ،بیتا.)352/3 :

باطنی و الهی استت؛ ازایتنرو ،عرفتا وحتی از راه شتنیدن
صدا یا مشاهدة جبرئیل را کشف صورتی میدانند.

در میان مسائل متعددی که ابنعربی در ارتباط با وحی
بحث و بررسی کرده است ،به نظر میرستد دو مستئله بتا
تصتتویرپردازی شتتاعرانه ربط تی ختتاص داشتتته باشتتند.1 :

وحی و تصویرپردازی شاعرانه

رمزیبودن زبان؛  .2نزول معانی به خیال.

گفتنی است تجربة عرفانی سرشتتی هماننتد وحتی دارد و

انبیا و عرفا هردو از ضربالمثل استفاده میکننتد؛ ایتن

همسانی تجربة عرفانی عارف و تجربة نبوی پیامبر موجب

تعبیر در قرآن نیز آمده است .واژة مَثَل بتا مثتال هتمریشته

همسانی زبان عارف با زبتان قترآن خواهتد شتد؛ چنانکته

است و غالباً مترادف یکدیگر به کار متیرونتد .استتفاده از

تفسیرهای عرفانی قرآن را می توان نموداری از پیونتد ایتن

مَثل های مناسب یکی از ویژگتیهتای بتارز شتعرای توانتا

دو تجربه دانستت (ابوزیتد .)118 :1386 ،وحتی ،نمتودار

است و بهطور طبیعتی خود خدا در به کتار بتردن مثتل ،از

پیوند مطلق با نسبی است و زبتان ،زمینته و بستتری بترای

هرک

دیگر تواناتر است .خود خلقت در تحلیتل نهتایی،

این پیوند است .در بستر زبان است کته الهتی بته انستانی

مجموعهای گسترده از مثال های است که ختدا زده استت؛
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همانطورکه مجموعهای وسیع از کلماتی است که در نف

اگر شاعری ولی خدا باشد ،در این امر ملحق به انبیا است.

رحمان به تکلم در آمده است (ابتنعربتی ،بتیتتا،366/1 :

این امر نشان میدهد چترا ابتنعربتی از مثتالزدن دربتارة

 390/2و .)459/2

خداوند ابتایی نتدارد و ظتاهراً هتیچ ترستی بته ختود راه

در قرآن آمده است :خداوند بدینگونته بترای کستانی

نمیدهد؛ هرچند مدعی است این مثالهتا را نته از جانتب

مثل میزند که ندای پروردگارشان را استتجابت کترده انتد

خود ،بلکه با الهام از کالم اهلل می زند .آنچه او در ایتنبتاره

همة عالم ،همراه با آنچه در آن است،

می گوید به تبیین برداشت او از کاربرد تمثیل در اشتعارش

( 17/13و )18؛ پ

ضربالمثل است تا از طریق آن معلوم شتود «او» اوستت؛
یعنتی ختتدا عتتالم را دلیلتی بتتر ختتودش قتترار داده استتت
(ابنعربی ،بیتا.)556/2 :

کمک میکند.
این خود خدا است که برای انسان ها مثال می زند؛ زیرا
به موضع کاربرد مثال ها واقف است .او این امر را می دانتد

قرآن معموالً به مثل های اشتاره متی کنتد کته خداونتد

و ما نمی دانیم؛ بنابراین ،ولی خدا مثال هایی که خدا میزند

دربارة خودش زده است تا مطلب را به فهم بشر نزدیکتر

را شهود میکند .در این شهود ،او آنچه جامع بتین مثتال و

کند؛ بااینحال ،انسانها را از زدن مثتل دربتارة ختدا منتع

ممثل است را میبیند .مثال از حیث آن جامع ،عتین ممثتل

کرده است :فَالَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ األَمْثَتالَ إِنَّ اللّتهَ یَعْلَتمُ وَأَنتتُمْ الَ

است؛ اما از حیث مثالبودن ،عین آن نیست؛ بنابراین ،ولی

تَعْلَمُونَ ( .)74 /16ازنظر ابنعربتی متراد از ایتن آیته ایتن

دربارة خدا مثال نمیزند؛ بلکه آنچه خدا دربتارهاش مثتال

است که انسانها نمیتوانند برای خدا نماد تعبیه کنند؛ زیرا

زده است را میشناسد (ابنعربی ،بیتا.)345/3 :

آنچیزی که نماد به آن اشتاره دارد را نمتیشناستند؛ زیترا

دومین نکته درباب وحی که به بحتث حاضتر مربتوط

کسی جز خدا ،خدا را نمیشناسد .تالش انستانهتا بترای

است ،بحث نزول معانی به خیال است .معنا در تصتوف و

مثتتالزدن دربتتارة خداونتتد بتته نتیجتتهای نادرستتت منجتتر

ادبیات ،اصطالحی کلیدی است .صتوفیان بته نتوعی آن را

میشود .فقط مثالهایی که خود خدا متیزنتد را متیتتوان

به معنتی حقیقتت بتاطنی و غیبتی یتک شتیء و در برابتر

دربارهاش به کار برد.

صورت قرار میدهند که عبارت است از واقعیت برونتی و

خدا خود مثال هایی زده استت؛ امتا متا را از مثتالزدن

ظاهری آن شیء؛ بنابراین ،ابنعربی نیتز غالبتاً معنتی یتک

دربارة خودش ،نهی و علت این امتر را چنتین ذکتر کترده

شیء را همان عین ثابتة آن شیء میداند که عبارت استت

است که او می داند و شما نمی دانید .هنگامی که خدا کسی

از شیء آنچنان که معلوم خدا است .در نتیجه صورت کته

علتم

در برابر معنی قرار می گیرد عبارت از عین موجتوده یعنتی

مثال نمیزند ،مگر عالمان بته

شیء از آن حیث که در عالم یافت میشود .معنی در تضاد

خدا که خدا خود ،متولی تعلیم آنها شتده استت و ایشتان

با ح

به کار میرود .در این اصطالح شاید بتوان صتفت

کسی نیستند جز انبیا و اولیا .این مقام طتوری استت ورای

معنوی مشتتقشتده از معنتا را بته فراحستی ترجمته کترد

طور عقل .به عبارت دیگر ،عقل از جهت فکری نمی تواند

(چیتیک .)119 :1384 ،ابنعربتی غالبتاً ایتن صتفت را بتا

آن را درک کند؛ زیرا علمی که عقل دربارة خدا از راه فکر

روحانی مترادف میگیرد که در برابر جستمانی استت ،امتا

به دست آورد ،علم تنزیه است و حال آنکه مثالزدن تشبیه

مرز بین حسی و فراحسی مبهم است ،بهخصوص بته ایتن

است (ابنعربی ،بیتا.)29/3 :

دلیل که خیال ،واسطة بین روح و بدن ،هتم ویژگتی هتای

را در مثالزدن تعلیم دهد ،او نیز متیتوانتد براستا
مثال بزند؛ بنابراین ،هیچک

ابنعربی حکم منع از مثالزدن را صترفاً متوجته عتوام

فراحسی و هم ویژگی های حسی را دارد .خیال بهطور عام

میداند؛ نه پیامبران و وارثان ایشان ،یعنتی اولیتا؛ بنتابراین،

یک واقعیت میانی است؛ بتهطتور ذاتتی متبهم استت و در
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بهترین تعبیر گفته میشود نه این و نه آن است یا هم ایتن

مسموع و مرئی درمیآیند .معنی یتا در حضترت یعنتی در

و هم آن است ،خیال به تمام معنی برزخ یتا حایتل استت

عالم یا مرتبه ،خیال بر انبیا ظاهر میشوند یتا در حضترت

(رک :ابنعربی ،بیتا.)309/2 :

ادراک حسی.

برزخ وستیعتترین حضترات و محتل تالقتی دو دریتا

انزال معانی مجرد عقلی ،در قالبهای حسی مقیتد ،در

مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ ( ،)60/18یعنی دریای معانی و دریتای اشتیا

حضرت خیال است .1این انزال ممکن است در قالب یکی

نمتیتوانتتد معنتتا و معنتتا

باشد؛ چنانچه در کالم اهلل

محستتو

استتت .امتتر محستتو

نمیتواند محسو

باشد؛ اما حضرت خیتال ت کته متا آن را

از محسوسات در حضرت ح

ل َلهَتا َبشَترًا سَتوِیا
حنَتا َف َت َمثَّت َ
آمده استَ :ف َأ ْرسَت ْلنَا ِإ َل ْیهَتا رُو َ

محل تالقی دو دریا خواندیم ت معانی را مجسم و محسو

( )17/19یتا ممکتتن استتت در حضتترت خی تال رخ دهتتد؛

را تلطیف میکند .خیال ،عین هر معلتومی را در نگتاه نتاظر

چنانکه رسول اهلل(ص) علم را بهصورت شتیر ادراک کترد

دگرگون میکند؛ بنتابراین ،خیتال الحتاکم المتحتاکم استت؛

(ابنعربی ،بیتا.)58/2 :

یعنی حاکم بر اشیا بوده است و با اینکته او مخلتوق استت،
هیچچیز بر آن حاکم نیست (ابنعربی ،بیتا.)361 /3 :

وحی در آغاز برای پیامبر(ص) بهصورت رؤیا شتروع
شد .هیچ رؤیایی نمیدید؛ مگر آنکه مانند شتکافتن صتبح

صفت معنوی (فراحسی) به هر امری مربوط متیشتود

تحقتتق متتییافتتت (مجلستتی1423 ،ق .)194/18 :وحتتی

که عنصری نباشد .عنصریت یعنی متشکلبتودن از عناصتر

هنگامی که پیامبر آن را استماع میکند ،صورت حستی بته

اربعه ،یکی از ویژگیهای اجسام متادی استت نته اجستام

خود میگیرد؛ اما این امر باز هم از قلمروی خیتال شتروع

خیالی .ابنعربی در جایی دیگر میگوید :خیال معنتوی یتا

میشود .وحی یک معنی است .ابنعربی گاهی در توضتیح

فراحسی را نیز شامل میشود؛ زیرا ادراک حسی و معنتوی

آنچه بدایت وحی مینامد ،به این حدیث اشتاره متیکنتد؛

را در هم می آمیزد .درجة خیتال درجتة حت
دربرمیگیرد؛ بنابراین ،حت

و معنتی را

ازاینرو مینویسد:

را لطیتف و معنتی را کثیتف

میکند (ابنعربی ،بیتا.)451/3 :

حال بدان مبدأ وحی رؤیای صادقانه است و آن بهجتز
در خواب نیست .عایشه در حدیث صحیحی گفتته استت

«معانی» اموری مجردند؛ یعنی با هیچ مظهری در عتالم

اول مابدئ به رسول اهلل ص متن التوحی الرویتا الصتادقه؛

شهادت ربطی ضروری ندارند .این معتانی از حیتث ذات،

هیچ خوابی نمیدید مگر مانند شکافتهشدن صتبح بترایش

نسبت به عالم ظاهری و معرفت بشری باطناند و در پت

میآمد و سبب آن صدق آن حضرت بتود  ...وحتی بتدان

پرده غیب قرار دارند .در مقابل ،امور حسی ،مادهای دارنتد

سبب با رؤیا آغاز شد ت نه ح

که جزء ذات خاص آنها محسوب میشود و این امکتان را

خیال نزدیک ترند تا ح ؛ زیرا ح

برای آنها فراهم میکند تا در خیال یا در عالم مادی ظتاهر

رؤیا طرف باال و لطیف تر و خیال بین آن دو است .وحتی

شوند.

عبارت از معنی است و چون معنی خواست که بته ستوی
ح

رابطة وحی و تمثیل
همة آنچه گفته شد برای ورود به بحث ابتنعربتی دربتارة
وحی است که با انزال معانی توسط خدا سروکار دارد .این
معانی در علم خدا حاضرند؛ سپ

بته عتالم فراحستی یتا

روحانی داخل میشوند ،آنگاه از طریق خیتال بتهصتورت

1

ت چون معانی معقتول بته
طرف پایین استت و

فترود آیتد ،نتاگزیر بایتد از مرتبتة خیتال ت پتیش از

ازنظر ابنعربی قوة خیال متصل قابلیت دریافت دو گونه صتورت را

دارد؛ صورتهایی که با تخیل و صورتهای که بدون تخیل بترای آن
پدیدار میشوند .تخیل از دید ابن عربی فعلی ارادی استت کته فاعتل
آن ،یعنی انسان ،در بیداری و با ارادة خویش صورتی را پدید متیآورد
(ابنعربی ،بیتا.)468/1 :
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ت عبور کند و حقیقت خیال آن است که

محض ،تشبیه محض یا تنزیه محض یافت نمیشود و هتر

حصول دارد را صتورت

پیتتام وحیتتانی ،ترکیبتتی از هتتر دو نحتتو ادراک استتت؛

بخشد و از این امر ناگزیر استت (وگرنته خیتال نیستت)؛

درعینحال ،وقتی خیال غلبه متی یابتد ،تشتبیه بتا وضتوح

بنابراین ،اگر آن وحی الهی در ختواب وارد شتود ،رؤیتا و

بیشتری ادراک میشود تتا تنزیته .وجتود تشتبیه در متتون

اگر درحال بیداری وارد شود تخیل نامیده میشتود؛ یعنتی

وحیانی این امکان را به خوانندگان میدهد که حضور خدا

از

کنند .البته بته ایتن نکتته بایتد

رسیدنش به ح

آنچه نزد او در صورت محسو

آن را خیال میکند .ازاینرو با خیال آغاز میشود؛ پت

را به نحوی خاص احسا

آن خیال از خارج به فرشته انتقال مییابد و برایش فرشتته

توجه شود که المثال یقرب من وجته و یبعتد متن وجتوه،

بهصورت مردی یا شخصی از اشخاص تمثل می یابد که با

ابنعربی همیشه به جمع میتان تشتبیه و تنزیته تأکیتد دارد

ادراک میشود .این شخص که مخصوص بدان وحی

(رک :ابن عربی ،بتی تتا 534/3 :و 510/2؛ همتان1400 ،ق:

استتت بتته ادراک آن فرشتتته ،منفتترد استتت و گتتاهی هتتم

 .)70شیخ معتقد است خدا انسان را با هردو دست خویش

حاضتتران بتتا او آن فرشتتته را ادراک متیکننتتد .از پ تی آن،

آفرید (اشاره به آیه  )75/38و ازنظر او یعنتی جمتع میتان

ح

فرشته بر گوش او سخن پروردگارش را القا میکنتد و آن
عبارت از وحی است (ابنعربی ،بیتا.)375/2 :
باید توجه داشت تخیل معانی از طریق وحی ،مستتلزم
این است که پیام پیامبر بیشتر با تشبیه خدا سروکار داشتته
باشد تا تنزیه او؛ زیرا پیامبر تمثالت نعوت و صفات ختدا
را بهصورت حسی و زبانی دریافت میکند .برخالف عقل
و تجرد که کارشان جداسازی و فرق گذاری است ،خیالت
و تمثالت کارشان جمعکردن دو طرف است .دقیقاً بهدلیل
غلبة تمثالت در وحی است کته اندیشتمندان اهتل عقتل،
درصدد تأویل عقالنی یا من عندی متون مقد

برمیآینتد

تا آنها را بتا فهتم انتزاعتی خودشتان از امتور وفتق دهنتد
(چیتیک.)121 :1384 ،

1

تنزیه و تشبیه  .خداوند در قرآن میفرماید او انستان را بتا
هردو دست خود آفرید؛ چون او می خواست به شرافت او
اشاره کند .این با قرینه حالیه نشان داده شده استت؛ چتون
او به ابلی  ،بعد از آنکه ادعای شرافت بتر آدم در نشتیءه
خود می کند ،این حقیقت را می فهماند .خدا می فرماید :مَتا
مَنَعَکَ أَن تَسْجُدَ لِمَتا خَلَقْتتُ بِیَتدَیَّ أَسْتتَکْبَرْتَ (.)75/38
دستان به دلیل دوتا بودن ،در اینجا به معنای قدرت نیستت
و نمی تواند به این معنی باشد که یکتی از دستتان ،دستت
نعمت و دیگری دست قتدرت باشتد؛ زیترا چنتین امتری
دربارة تمتامی موجتودات صتادق استت و براستا

ایتن

تفسیر ،شرافتی برای آدم محسوب نمی شود؛ این متعتار
1

ابن عربی بر خلق انستان بتا هتر دو دستت ختدا بستیار تأکیتد دارد؛

خود زبان به قلمروی خیال مربوط است؛ زیترا معتانی

برایمثال ،او در جایی متی گویتد :هنگتامی کته آفترینش مولتدات ،از

معقول را با اصوات ترکیب متیکنتد و در نتیجته ،کالمتی

جمادات و نباتات و حیوانات به پایان رسید ... ،برای هتیچ آفریتدهای،

معنیدار ارائه میکند .تجربة خود ما از زبان ،مستقیمتترین

از نخستین موجود تا واپستین مولتود کته همتان حیتوان استت ،همتة

راه برای درک ماهیت نف الرحمن یا خیال مطلق است که

نامهای خویش را میان دو دست خویش گرد نیاورده بتود ،جتز بترای
انسان و آن همین نشئه بدنی خاکی است؛ زیرا خدا همة چیزها بهجتز

خدا عالم را از طریتق آن خلتق متیکنتد .دو پهلتو بتودن

آن را از امر الهی که همان کلمة کن باشد ،آفریده بود یا با یک دستت.

هرآنچه در زبان به بیان درمتیآیتد ،مفهتومی کته دلختواه

در خبر آمده است خداوند بهشت عتدن را بته دستت ختود آفریتد و

بسیاری از اندیشمندان معاصر است از ماهیت خیالی زبتان

تورات را به دست خود نوشت و درختت طتوبی را بته دستت ختود

فهتم

کاشت؛ اما آدم که همان انسان است را با دو دستت ختویش آفریتد و

و از ماهیت خیالی خود عالم و هرآنچه در دستتر
بشری است ،ناشی میشود (همان.)122 :

البته ابن عربی واقف است که خیتال محتض یتا عقتل

ازاین رو ،برای بزرگداشت و تشرف آدم به ابلی

گفت :مَتا مَنَعَتکَ أَن

تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ أَسْتَکْبَرْتَ (( )75/38ابن عربی ،بتی تتا122/1 :؛
رک :همان.)468/2 :
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با این حقیقت است که کالم او به شرافت آدم اشتاره دارد.

نمی توان فهمید .درواقع خود قرآن بهکرات به عقل متوسل

بر مبنای این دو ارتبتاط تت ارتبتاط تنزیهتی و تشتبیهی تت

شده است؛ چنانکه ابن عربی نیز چنین می کند کتب فلسفی

می توان به خلقت انسان توجه نشتان داد .بنتی آدم در سته

و کالمی که ریشه در عقل دارند ،نقتش مفیتد و ضتروری

مرتبه قرار میگیرند؛ نخست ،افراد کامل یعنی کستانی کته

بازی می کنند؛ به شرط آنکه تنها منبع منحصربهفرد معرفت

این دو نسبت را با هم تلفیق میکنند؛ دوم ،کسانی کته بتر

تلقی نشوند .معرفت مثالی نیز الزم است و متتون وحیتانی

براهین عقل و مالحظات فکر خود اتکا متیکننتد و ستوم،

مملو از مثال ها است؛ بدون مثال ها هرگز تشبیه خداوند را

کسانی که براسا

کالم وحیانی که در اختیتار دارنتد ،بته

تشبیه خدا میپردازند (ابنعربی ،بیتا.)3/2 :

نمیتوان دریافت.
نقش مثبتی که شتعر و کتاربرد تمثتیالت ادبتی بتازی

فتتتتتتتإن قلتتتتتتت بالتتتتتتتتنزیه کنتتتتتتت مقیتتتتتتداً

میکنند ،بیدارکردن ادراک مثالی تجلی خدا است .ابنعربی

و إن قلتتتتتتتت بالتشتتتتتتتبیه کنتتتتتتتت محتتتتتتتدداً

هم منادی عقل و هم منادی خیال استت؛ یعنتی همتان دو

وإن قلتتتتتتتت بتتتتتتتاألمرین کنتتتتتتتت مستتتتتتتدداً

چشمی که خدا را با آن می توان دید .مشکل بتوان قتدرت

و کنتتتتتتت إمامتتتت تاً فتتتتتتی المعتتتتتتارف سیتتتتتتتداً

الهام بخش شعر را نادیده گرفت؛ درعینحتال ،او بته ایتن

فمتتتتتتن قتتتتتتتال باإلشتتتتتتفاع کتتتتتتان مشتتتتتترکا

امر کامالً آگتاه استت کته ادراک حقیقتی خیتال شتاعرانه،

و متتتتتتتن قتتتتتتال بتتتتتتاإلفراد کتتتتتتان متتتتتتتوحداً

مقتضی شهود فعال است و این امر به همان انتدازة ادراک

فتإیتتتتتتتتاک و التشتتتتتتتبیه إن کنتتتتتتتت ثانیتتتتتتتاً

صحیح عقلی صعوبت دارد (همتان .)124 :کشتف اصتول

و إیتتتتتتتاک و التنزیتتتتتتته إن کنتتتتتتتت مفتتتتتتترداً

حاکم بر عالم خیال فقط به انبیا و اولیای الهتی عطتا شتده

فمتتتتا أنتتتتت هتتتتو بتتتتل أنتتتتت هتتتتووتراه فتتتتی

است .تعجب نتدارد کته شتیخ گتاهی بترای تبیتین شتعر

عتتتتتتتتین األمتتتتتتتتور مسرَّحتتتتتتتتتاً و متقیتتتتتتتتد

خویش ،جدا و ورای هر انگیزة برونی که محترک او بتوده

(ابنعربی)70 :1400 ،
عفیفی (1966ت1897م) در شرح این ابیات متی گویتد:

است ،ارائه توضیحات عقلی را نیز مفید میبیند.
انسان به همة عوالم دسترسی دارد .با حوا

ظتاهری،

هذه األبیات تلخص لنا متذهب ابتنعربتی فتی التشتبیه و

عالم محسوسات را ادراک میکند و با قوای باطنی قادر به

التنزیه ... ،إن قلت بالتنزیه المطلق وحده قیتدت الحتق ألن

ادراک کل عالم صغیر است که شتامل بتدن ،نفت

و روح

کل تنزیه فیته معنتى التقییتد .و إن قلتت بالتشتبیه وحتده،

است .تجلی خدا در هریک از این مراتتب درختور ادراک

قیردت الحتق و حصترته .و الصتحیح أن تقتول بالتنزیته و

است؛ اما آنجا که پتای تعبیتر ایتن ادراک در قالتب زبتان

التشبیه معاً من وجهین مختلفتین ،و هتذا هتو متا تقتضتیه

بشری به میان می آید ،این امر به قلمرو خیتال نفت

المعرفة الصوفیة (عفیفی1400 ،م.)35 :

پیدا میکند .به عبارت دیگر ،فرد خبیر ممکن است تجلتی

ربتط

به طور خالصه وحی باید با تجلی مثالی در عالم زبتان

خدا را در مرتبة روح ادراک کند؛ اما اگر تتوان بیتان آن را

سروکار داشته باشد؛ اما این تجلیتات بتیحستاب نیستتند؛

داشته باشد ،انجام این کار به مدد اثر خیالی است کته ایتن

بلکه بر مبنای علم خداوند به خویشتن صورت متیگیرنتد

ادراک بر نف

باقی میگذارد.

(چیتیک .)124 :1384 ،این امر ،هم ضرورت وحتی بترای
علم پیداکردن انسان به خدا و هم لزوم تخیل برای تکمیل

سخن پایانی

این علتم را نشتان متی دهتد .فعالیتت هتای عقلتی نقشتی

خدا در مرتبة ذات منزه است؛ اما براسا

اندیشة عرفانی،

اجتنابناپذیر دارنتد؛ زیترا بتدون آنهتا تنزیته خداونتد را

خدا تجلی و ظهور پیدا متیکنتد .براستا

جهتانشناستی

 /120الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال نهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابستان 1397

عرفانی ابنعربی ،تمتام ماستوی اهلل نتیجتة تنتزل و تمثتل

صورتی بهصورت دیگر متبدل میشود؛ همین است خیتال

حقیقت واحد است و این تنتزالت حقیقتت واحتد تکثتر

بته بحتث

مییابد و در قالب تمثالت بر ما آشکار شدهاند .همة اینهتا
در قو

و این عین معقولیت خیال است (همان) .سپ
عماء وارد میشود که براسا

حتدیثی از پیتامبراکرم(ص)

نزول واقع میشود؛ یعنی تمثل و تنزل ،به معنتای

سخن گفتن از عماء استفاده از تشبیه است؛ یعنی تشبیه بته

بسط تجلی حقیقتت واحتد هستتی ،در مظتاهر و مجتالی

ابر و تشبیه که تخیل است .پ

برای شناختن عالم خیتالی

متکثر است؛ این وجود تشبیه خوانده میشود ،قتوة عاقلته

راهی جز تخیل نیست .مطابق تعبیر ابنعربی ،جوهر همتة

صتعود،

عالم عماء است و عالم جز در خیتال ظتاهر نشتده استت؛

جایی که جهان کثرت می خواهد به اصل خویش بتازگردد

پ

عالم ،لنفسه متخیل است و درنتیجه بایتد گفتت :فهتو

و به سوی وحدت سیر کند ،حرکت چگونه خواهد بود؟

هو و ماهو هو (همان).

فقط ادراک تنزیهی از ختدا دارد .حتال در قتو

اگر در قو

نزول ،تنزل و تمثل مالزم هم بودند ،آیتا

نمیتوان گفت تعالی و سلوک انسان باید با تمثیتل همتراه
باشد؛ زیرا فهم و دریافت معنای نهفته در پ

تمثیالت به

منابع
 -1قرآن مجید.

ما اجازه میدهد از الیههای تمثالت عبور کنیم ،با تنتزالت

 -2ابنسینا ،حسینبنعبداهلل1404( ،ق) ،الشفاء ،قم ،مکتبه

وجود آشنا شویم و به حقیقت واحد هستی دستت یتابیم؛

آیه اهلل العظمی المرعشی النجفی.

ازاینرو می بینیم ،بیشتر عرفا در بیان متراد ختود از تمثیتل

 -3ابنمنظور ،محمتدبنمکترم1408( ،ق) ،لستان العترب،

استفاده می کنند و همتة اشتکال آن ،بتهخصتوص قصته و

بیروت ،داراحیاء التراث العربی.

حکایت و داستتان هتای رمتزی را در آثتار ختود بته کتار

 -4ابن عربی ،محمدبنعلی1400( ،ق) ،فصتوص الحکتم،

برده اند .این نکته ای است که عرفا استفاده از تمثیل را ابتدا

بیروت ،دارالکتاب العربی.

بهمنظور بیان مراد و سپ

به قصد شناختن الیه های خیالی

1420( ،----------------- -5ق) ،ذختتائر االعتتالق

ظهتتور حقیقتتت ،آشتتنایی بتتا چگتتونگی عبتتور از آنهتتا و

شرح ترجمان االشواق ،بیروت ،دار الکتب العلمیه.

دستیافتن بته ستلوکی متصتاعد ،از قترآن آموختته انتد و

( ،---------------- -6بتتیتتتا) ،الفتوحتتات المکیتته،

ابنعربی نیز ستعی در تبیتین ضترورت استتفاده از تمثیتل

بیروت ،دارالصادر.

داشته است (رک :حکمت.)225 :1385 ،

 -7ابوزید ،نصرحامد1386( ،ش) ،چنین گفت ابتنعربتی،

ضرورت استفاده از تمثیتل بترای کستی کته جهتان را

ترجمة محمد راستگو ،تهران ،نشر نی.

تبیین خیالی میکند ،اینگونه روشنتر خواهد شد که بدانیم

 -8ارسطو1388( ،ش) ،دربارة هنر شعر ،ترجمه و مقدمته

تمثیل و تشبیه چیزی جز خیال نیست (ابتنعربتی ،بتیتتا:

سهیل محسن افنان ،تهران ،حکمت.

 )313/2و این ابزار معرفت با متعلتق معرفتت هتم ستنخی

 -9ایزوتستتو ،توشتتیهیکو1361( ،ش) ،ختتدا و انستتان در

کامل دارد؛ بنابراین ،بهتر از هر قوة ادراکی دیگتر قتادر بته

قرآن ،ترجمة احمد آرام ،تهران ،شرکت سهامی انشار.

شناخت آن است .محی الدین میگوید :غیتر از ذات حتق،

 -10ایلختتانی ،محمتتد1385( ،ش)« ،افالطتتون و حکمتتت

همهچیز خیال ،حایل و ظل زایل است؛ بنابراین در دنیتا و

سقراطی» ،پژوهشنامة دانشتکده ادبیتات و علتوم انستانی،

در آخرت و در میانة آن دو ،هیچ موجتودی ،نته روح ،نته

شماره  ،50صص .183-194

نف

و نه هیچچیز از ماسوی اهلل ،یعنی غیر ذات حتق ،بتر

حالت واحد باقی نمی مانتد؛ بلکته علتی التدوام و ابتداً از

 -11پازوکی ،شهرام1384( ،ش) ،حکمتت هنتر و زیبتایی
در اسالم ،تهران ،فرهنگستان هنر.

وحی قرآنی و تمثیل عرفانی 121 /

 -12جتتامی ،عبتتدالرحمنبتتناحمتتد1370( ،ش) ،نقتتد

صحیح البخاری ،بیروت ،دارالفکر.

النصتتوص فتتی شتترح نقتتش الفصتتوص ،تهتتران ،مؤسستته

 -26فارابی ،محمدبنمحمد1325( ،ق) ،مجموعته رستائل

مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه).

فارابی ،قاهره ،مطبعه السعاده.

 -13چیتیک ،ویلیام1384( ،ش) ،عوالم خیال ،ابنعربتی و

1995( ،----------------- -27م) ،آراء اهتتتتتتتتل

مسئلة کثرت دینی ،ترجمة قاسم کاکایی ،تهران ،هرم .

المدینه الفاضله و مضاداتها ،بیروت ،دار و مکتبه الهالل.

 -14حکمت ،نصراهلل1385( ،ش)« ،فلسفة تمثیتل از نظتر

 -28قیصری ،داودبنمحمود1375( ،ش) ،شترح فصتوص

ابنترکه» ،پژوهشتنامة دانشتکده ادبیتات و علتوم انستانی،

الحکم ،تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

شماره  ،49صص .85-108

 -29کاشی ،عبدالرزاق بن جاللالدین1383( ،ش) ،شترح

1385( ،--------- -15ش) ،متافیزیتتتتک خیتتتتال ،در

فصوص الحکم ،تهران ،انجمن آثار مفاخر فرهنگی.
ملکتوت و کالبتد

گلشن راز شبستری ،تهران ،فرهنگستان هنر.

 -30کوربن ،هتانری1358( ،ش) ،ار

 -16خلیتتلبتتناحمتتد1409( ،ق) ،کتتتاب العتتین ،قتتم ،دار

انسان در روز رستاخیز از ایران مزدائتی تتا ایتران شتیعی،

الجهره.

مترجم ضیاءالدین دهشیری ،تهران ،مرکتز ایرانتی مطالعته

 -17خیام ،حکیم عمر1377( ،ش) ،دانشتنامه خیتامی ،بته

فرهنگها.

کوشش رحیم رضازاده ملک ،تهران ،صدای معاصر.

 -31الهیجی ،محمدبنیحیی1387( ،ش) ،مفاتیح االعجتاز

 -18داعیاالسالم ،محمتدعلی1362( ،ش) ،فرهنتگ نظتام

فی شرح گلشن راز ،تهران ،سنایی.

فارسی به فارسی :با ریشه شناسی و تلفظ واژه هتا بته ختط

 -32مجلستتی ،محمتتتدباقر بتتن محمتتتدتقی1423( ،ق)،

اوستایی ،تهران ،دانش.

بحاراالنوار ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات.

 -19دهختتدا ،علتتیاکبتتر1377( ،ش) ،لغتتتنامتته ،تهتتران،

 -33نصتتیرالدین طوستتی ،محمتتدبنمحمتتد1380( ،ش)،

مؤسسه لغتنامة دهخدا.

استتا

 -20زبیتتتدی مرتضتتتی ،محمتتتدبنمحمتتتد1431( ،ق)،

وزارت فرهنتتگ و ارشتتاد استتالمی ،ستتازمان چتتا

تاجالعرو

من جواهر القامو  ،بیروت ،دارالصادر.

 -21زرکشی ،محمدبنعبداهلل1391( ،ق) ،البرهان فی علوم
القرآن ،بیروت ،دارالمعرفه.
 -22صتتدرالدین شتتیرازی ،محمتتدبنابتتراهیم1360( ،ش)،
الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه ،تهتران ،مرکتز نشتر
دانشگاهی.
 -23صتتدرالدین قونیتتوی ،محمتتدبناستتحاق1371( ،ش)،
کتاب الفکوک ،یتا کلیتد استرار فصتوص الحکتم ،تهتران،
مولی.
 -24عفیفی ،ابوالعالء1400( ،م) ،فصوص الحکتم للشتیخ
االکبر محییالتدینبتن عربتی و التعلیقتات علیته ،بیتروت،
دارالکتاب العربی.
 -25عینی ،محمدبناحمد1424( ،ق) ،عمدة القاری شترح

االقتبتتا  ،مصتتحح مصتتطفی بروجتتردی ،تهتتران،

انتشارات.

و
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