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چکیده
نهجالبالغه و متون روایی شیعهه ا مه ترین منابع و آبشیووراای متون عرفانی و ووفعانه بهشمار میآید .در
موضوع استیشناسی و مؤلفهاای آفرینش بدیع ا «ال من شی » در دیدگاه امامان شعهه(ع) ،آفرینش ابداعی
عال اسییتی ا نازعت توسییا نداوند ،ایناد نظا مند آسییمان و معن ،ادفمندی ااتای آفریدگان و انقعاد امه
استی ا اوامر الهی ،ا امله مباحثی است که ا در متون روایی شعهه و ا متون منظو و منثور ووفعانه به
زشی ی مینورد .اید این تققع به رو توویییعفی و تقلعت مقتوا ،مهالهه و با اسیییت دیدگاه و نظا
استیشناسی مكتب شعهه مبتنی بر روایات مندرج در نهجالبالغه و پارهای ا مصادر شعهی و مقایسه و ار یابی
استیشناسی متون ووفعانه با منابع مذکور است.
مهابقت و ریشیهیابی زگونگی ارتباط آینهوار و رابههی سیایهوار استی با استیبوش ا دیدگاه علوی با
متون ادبی -عرفانی ا نتایج این نوشیتار است .بررسی و با شناسی تهابعر مشابه در نهجالبالغه و متون روایی،
این نتعنه نعت به دسیت میداد که عارفان مسیلمان و اندیشهاای آنان ،ا آبشوور نهجالبالغه و متون روایی
متأثر شده است.
کلیدواژهها :استیشناسی ،عرفان ،نهجالبالغه ،نل ابداعی ،آفرینش ا عد

 .1دانشعار گروه ادیان و عرفان دانشگاه آ اد اسالمی واحد نر آباد -ایران
 .2دانشعار گروه بان و ادبعات عربی دانشگاه لرستان
* :نویسنده مسئول

Email: ali.fathollahi@yahoo.com
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مقدمه و پیشینهی بحث
شینانت عال پعرامون ،امواره دغدغهی بشیر در امهی ادوار بوده است .این شنانت ا استی ا راهاای
موتلف امكانپذیر است .ا آناا که اساس حكمت شعهی بیک کاست مبتنی بر قرآن کری و سنت نبوی
اسییت ،این تهالع ناد در کال علی بن ابیطالب و امامان شییعهه (ع) انهكاس یافته اسییت .مرور مباح
اسییتیشییناسییانهی شییعهی در نهجالبالغه و تأمت در موضییوعاتی امنون زگونگی شییكتگعری اسییتی،
آفرینش آن ا کت عد  ،بعانگر اثرپذیری روشن آن ا کال وحی و سنت اوعت اسالمی است.
پرسیش اساسی این نوشتار بررسی و ریشهیابی تهبعرات مشابه در روایات اسالمی مكتب شعهه در قعاس
با تهابعر مهمول در متون ادبی-عرفانی اسییت .در این معان به نظر میرسیید بسییامد بسییعار تهابعر مشییابه و
نتدیک به ا در موضیوع اسیتیشیناسی و آفرینش ابداعی در متن روایات مكتب شعهه و تهابعر منظو و
منثور ادد عرفانی به ویژه پارسی نشانداندهی اثرپذیری یكی ا دیگری باید باشد.
شیاید به سیبب تقد مانی بتوان حك کرد که مشیابهتاای گفتاری نشییان میداد که سونان امعر
مؤمنان (ع) در معنهی انشییا اسییتی ا المِن شََء و ادفمندی آفریدگان منقاد ،دسییتمایهی عارفان و
سیونسیرایان واقعشیده و بر ذان و بان گویندگان پارسیگوی نعت تأثعر به ستایی به ااگذاشته است .ا
آناا که در اندیشیهی شعهی ،وحی و استدالل عقالنی توأ با کشف عرفانی ا استقكا منهقی برنوردار
است ،به امعن سبب نقههی عهف و تالقی مشرداای سهگانهی «قرآنی ،براانی و عرفانی» را در افكار
و آثار بسعاری ا عارفان مسلمان امنون مالودرای شعرا ی نعت میتوان بهوضوح دریافت.
اینک ابتدا به بعان اسیتیشیناسی نظا شعهی و نل ا ال من شی و در ادامهی آن به بعان زگونگی
رابههی عال اسیتی با نداوند ا دیدگاه روایات شیعهی و مقایسه ی آن با دیدگاه عارفان مسلمان نوااع
پردانت.
 .1پیشینهی هستیشناسی خلق از عدم
درباره پعشیعنهی این نظریه در اسیهوره اای اندی آمده اسیت که ا عد که نود استی بود ،تو مرغی
پدید آمد ،یک سیال بر اای بماند و سی د دو نعمه گشیت .در اسهوره اای یونانی نعت کعهان ا تو مرغ
اولعه پدید آمده اسیت (اسیماععتپور .)22 :1831 ،در فرانگ ایران باسیتان نعت به این موضیوع اشیارهشده
اسیت .در اوسیتا آمده اسیت« :ارمتد آفرینندهی زعره دستی است که ا نعست ،استی و ا اعچ امه زعت
میسا د و ندگی میبوشد و بدین ترتعب بر امه کد و امه زعت فرمانروا ،بر ار کار توانا و بر ار مرادی
کامرواست و ا امهی کائنات برتر ( »...دوستوواه ،یسنه.)5 :83 ،
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با آنکه اری ولفسین بر آن اسیت که تصور آفرینش ا عد بهطور وریح در اعچیک ا کتب آسمانی
ادییان ابرااعمی دیده نمیشیییود؛ (ولفسییین )831 :1833 ،اما ترکعب التعنی «نعهعلو»* یا نل «ا عد »
تفسیییعری ا این عبیارت کتیاد مقدس اسیییت که« :نداوند زعتاایی را که نامواود بود ،به واود آورد»
(مكایعان دو  .)1 :23 ،امننعن فعلو در تفسییعر ا داسییتان آفرینش در تورات میگوید« :در ععن پعروی
ا اعتقاد افالطونی به آفرینش اهان ا مادهای ا لی ،نود آن ماده ا عد آفریدهشییده اسییت» (ولفسیین،
.)138 :1833
ولفسین بر آن است که تهبعر فنّی «ا اعچ» که متكلمان مسلمان برای تووعف آفرینش بهکار بردهاند،
ا تماس ایشیان با مسیعقعان رسیعده اسیت .مهتتلعان در نتعنهی آشنایی با نظریهی افالطونی آفرینش ا
میادههی ا لی و ا پعش مواود ،بر آن رفتنید کیه املیهی «مِن المَعدوم» را به مهنی مادههای ا لی بگعرند
(امیان .)133 :1833 ،مولوی ا نظریهی نل ا «الشی ی » را یاد میکند ،اما آن را منهب با ذوق و
فرانگ عرفانی نویش تأویت میکند.
آن مهتتلی پرسیید مهدو نه شییی اسییت

بیعوود بر من شیییی بود و بییا نود الشیییی
(دیوان شمد)133/1 :1838 ،

ال به ذکر است که اساس و مبانی اندیشهی فلسفی -عرفانی آفرینش استی ا «نه زعت» یا «عد »
را پعش ا ار زعت باید در آیات قرآن اسیتنو کرد .به نظر میرسید آی شریف « :أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِ مَلَكُوتِ

الس یَمَوَاتِ وَاألَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّهُ مِن ش یَ ْ ٍ» (اعرا  )135/ا آفرینش «مِن ش ی » یهنی ایناد ا ظر
واود و آی شییریفه« :وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شییَئْ اً» (مری  )2/نعت ا آفرینش ا «ال مِن شییَ »
یهنی ظر عد سیون میگوید .علی بن ابرااع قمی در تفسعر آیهی« :هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّر»
(حشیییر )28/دربارۀ مفهو آن میگوید« :الْبَارِئُ هُوَ الَّذِي يَخْلُقُ الشی یَّ ْ َ لَا مِنْ شی یَ ْ » (القمی:1831 ،
.)833/2
 .2هستیشناسی شیعی و عارفان مسلمان
اسیتیشناسی شعهی ،برگرفته ا سرزشمهی الل آیات الهی است که در کتاد شریف نهجالبالغه و دیگر
کتب روایی بر بان اولعای مهصیو (ع) ااری و ضیبا شیده است .در اهانبعنی قرآن کری  ،کت استی،
مولوق نداوند و منظومهای اسیت که به یباترین ویورت ممكن آراسیته و آفریده شییده است (سنده1/؛

. Nihilo.

*
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مؤمنون .)33/در این منموعهی عظع  ،ار زعتی به ح آفریده شییده (تبابن ،8/حنر )35/و ار ذرههای ا
آفرینش ،کلمهای ا کلمات بیپایان اوست (کهف.)132/
امعرمؤمنان علی (ع) ا با تأسیییی به قرآن کری نداوند را آفرینندهی ار زعت (نهبه )155/و آفرینش
آسیماناا ،معن ،فرشیتگان و امهی کائنات را ادفمند مینواند (نهبهاای )135 ،21 ،1 :عال استی و
انسیان ار دو در امر نلقت بر ویورت ح مشیتر اند ،اما عال  ،اسمای الهی را به تفصعت نشان میداد،
ولی انسییان احكا و آثار امهی اسییما را به نقو اامال نشییان میداد .لذا عال در کلعت مانی و مكانی
نویش ،زش اندا بینهایت وسعهی ا قابلعتاای واودی را ارائه میداد (زعتعک.)55 :1833 ،
در کال حضرت علی (ع) استی ،الوهگاه نداوند (نهبه )133/و وسعلهی راابری به واود ح تهالی
است( .نهبه )152/اما (ع) تا گی و شگفتی دقائ استی را ا نشانهاای اقتدار و عظمت آفریننده میداند.
(نهبه )211/زگونگی ایناد استی در نهجالبالغه بر اساس انشا نداوند بدون کاربرد اندیشه و عت یا
استفاده ا تنربهی پعشعن یا حتی پدید آوردن حرکتی در نود با آفرینش یکبارهی امهی آفریدگان است.
او ار یک ا اشعا را به وقت مهعنش مقول و مربوط سانته و ااتای موالف را سا گاری داده؛ و طبعهت
ناص ار یک را با آن آمعوته و آن سرشت را در ذات کالبداا قرار داده است .او قبت ا آفرینش اشعا به
واود تما آناا آگاه بوده و بر آغا و اننامشان نعت احاطه داشته و به سرشت و پعنعدگی نلقت آنها عار
بوده است (نهبه .)1/امعر مؤمنان (ع) فرمود« :اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً وَ لَئْسَ بِتَارِكِكُمْ سُدًى»
(المنلسی.)113/15 :1338 ،
بدینسان آفرینش کلی اهان بر اساس احادی شعهی و نهجالبالغه ،آفرینشی غایتمند ،ادفدار و منظ
اسیت که نداوند ،نود آن را آغا و انشیا فرموده است .اما اشدار می داد که تواه به استی و آفرینش
متنوع باید انسان را به نال رانمون سا د (نهبه.)135/
اسیتیشیناسیی عارفان مسیلمان تقت تأثعر اندیشیهاای نعرومند ابنعربی قرار گرفته است .ابنعربی
مبق اسییتیشییناسییی نود را ا ائد نبودن واود و عد بر «مواود و مهدو » آغا میکند .او اسییتی و
نعستی را نود مواود و مهدو نوانده ،اما وا  ،استی و نعستی را وفت «مواود و مهدو » میپندارد .پد
منظور مقققان ا این سیون که زعتی پدا آنكه نبوده اسیت ،دانت در اسییتی شده است ،این است که
این زعت در ععن نود ،یهنی در پدیداری ععنی مشیو نود است شده است (نراسانی-283/3 :1813 ،
 .)281در اسییتیشییناسییی ابن عربی اععان ثابته یهنی وییور مهقول ا لی و ابدی در عل ح اند که به او
وابسیتهاند و در حال عد ثابتاند ،اامعت و نقش مؤثری دارند (نراسیانی .)282/3 :1813 ،البته مقصود ا
مهیدو این اسیییت که واود ععنی نارای ندارند وگرنه مانند واود مفااع در ذان ما ،اععان ،در عل ندا
ثبوت دارند.
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 .3آفرينش از الَ مِن شَ ٍ يا خلق از عدم در روايات شیعی
آفرینش ا اسیاسییترین مسائت ادیان و مذااب توحعدی است .در امر آفرینش سه فرض قابتتصور است:
 )1خَلقٌ مِن شیَ ٍ؛  )2خَلقٌ مِن الَ شَ ٍ؛  )8خَلقٌ الَ مِن شَ ٍ .در فرض اول قانون علعت و ودور مهلول ا
علیّت ،ثیابیت و مهتبر اسیییت .فرض دو نامهقول مینماید و در واپسیییعن تقلعت به نوعی تناقض منتهی
میشیود؛ اما فرض سیو یهنی پدید آمدن زعتی نه ا زعت دیگر امری مشكت و ا دسترس عقت به دور و
آن را ابداع نعت نواندهاند (ابرااعمی دینانی.)813-818/1 :1832 ،
زنانکه ا نظر گذشیت ،تأمت در آیات شریفه (مری 2/؛ انسان 1/وحشر )28/نشان می داد که ناستگاه
اسیالمی اندیشی فلسیفی -عرفانی آفرینش استی ا «نه زعت» یا «عد » را پعش ا ار زعت باید در آیات
قرآن اسیتنو کرد .پد ا قرآن کری مبانی نظری نل ا «ال مِنْ شَ ٍ» را در روایات شعهه ا میتوان
بهوضوح مشااده کرد .امعر مؤمنان (ع) دربارهی آفرینش امه استی ا نه زعت و عد میفرماید« :الحمدُهللِ

الَّذي ال مِنْ شَ ٍ ،كانَ وَ ال مِنْ شَ ٍ خَلق مَا كانَ» (الكلعنی )183/1 :1833 ،ا اما باقر (ع) نعت نقتشده
است که فرمود« :وَ اهللُ خالقُ األشئا ال مِنْ شَ » (ابنبابویه ،بیتا.)138 :
ابرااع بن اسماععت العَشكُری ا راویان مورد اعتماد نقت میکند که علی (ع) دربارهی وفت پروردگار
فرمود« :الْحَمْدُ لِلَّهِ الْأَحَدِ الصَمَدِ الْفَرْدِ الْمُتَفَرِّدِ الَّذِي لَا مِنْ شَ ْ ٍ كَانَ وَ لَا مِنْ شَ ْ ٍ خَلَقَ مَا كَانَ قَدَرَهُ بَانَ

مِنَ الْأَشْئَا ِ وَ بَانَتِ الْأَشْئَا ُ مِنْهُ فَلَئْسَ لَه( ».ثقفی کوفی ،بیتا )23/1 :در اای دیگر به نقت ا امعرمؤمنان
(ع) آمده است« :اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَمَدُ الْمُبْدِئُ لَهَا لَا مِنْ شَ ْ ٍ وَ الْمُنْشِئُ لَهَا لَا مِنْ شَ ْ ٍ ابْتَدَعَهَا خَلْقاً مُبْتَدَأً
يَجْعَلُ لَهَا خَلْقاً آخَرَ بِفَنَا ٍ ...فَابْتَدَعَ مَا خَلَقَ عَلَى غَئْرِ مِثَالٍ سَبَقَ وَ لَا تَعَبٍ وَ لَا نَصَبٍ وَ كُلُّ صَانِعِ شَ ْ ٍ فَمِنْ

شَ ْ ٍ صَنَعَ وَ اللَّهُ لَا مِنْ شَ ْ ٍ صَنَعَ مَا خَلَق» (امان.)133/1 ،
علی بن احمد بن عمران دقاق نقت میکند که مردی ا علمای شا نتد أبی اهفر (ع) آمد و گفت پعش
شیما آمدها تا سیؤالی ب رسی که کسی را نعافته ا تا تفسعر آن را ب رس  .اما فرمود سؤال زعست گفت:
اولعن آفرییدۀ نیداوند زه بوده اسیییت برنی گفتند قدرت ،برنی عل  ،برنی نعت گفتند اولعن آفریده روح
اسیت .أَبواهفر (ع) فرمود« :آنان زعتی نگفتهاند .به تو میگوی که نداوند بلندمرتبه واود داشت و زعتی
ات او واود نداشییت .او عتیت بود و عتّتی نبود ،یرا او قبت ا عتّ واود داشیییت .او نال بود درحالیکه
اعچ مولوقی نبود .پد اولعن زعتی که او ا آفریدگان آفرید آن زعتی اسیت که امهی اشعا ا آن است
و آن آد اسیت» .سائت گفت :پد نداوند شی را ا شی آفرید یا ا الشی اما (ع) فرمود نداوند شی
را ا «ال مِنْ شیَ ْ ٍ» آفرید؛ یرا ال مهی آفرینش شیی ا شی حك به ا لی بودن شی است (ابنبابویه،
بیتا.)31 -33 :
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اما ویادق (ع) در پاسی

ندیقی که ا زگونگی نل اشیعا توسیا نداوند سؤال کرد فرمود« :الَ مِنْ

شیَ ْ ٍ» .ندی گفت :زگونه زعتی ا الشیی ایناد می شود اما وادق (ع) فرمود« :أنّ األشئا التخلو
أن تكونَ خلقت من ش

أو من غئر ش  :فإن كانت خلقت من ش

كان معه فإنّ ذلك الش

قديم و

القديم ال يكون حديثاً و ال يفن و ال يتغئر» (المنلسی.)133/133 :1338 ،
 .4آفرينش از الَ مِن شَ ٍ يا خلق از عدم در متون ادبی -عرفانی
بیا بررسیییی اامیالی پیارهای ا متون ادد عرفیانی و حكمی درمییابع که اغلب آناا در بعان زگونگی
آفرینش این مه را ا نظر دور نیداشیییتهاند .اگر زه نوع تهابعر آناا در ادوار موتلف تاریوی با ا تفاوت
دارد ،به نظر میرسید تهبعر رایج در آثار ادبی مانند شیاانامه فردوسی ،دیوان ناورنسرو و حدیقهی سنائی
غتنوی و دیگر متون تا قرن شیییشی ی انری و حتی قرن نعمهی اول قرن افت در بعان زگونگی نلقت
امننان ایناد امه زعت ا «نازعت» است .ا قرن افت به بهد در متون ووفعانه تهابعر آفرینش ا «عد »،
«اعچ» و «الشی » رایج و اایگتین تهبعر کهن آفرینش ا «نازعت» میشود.
حكع ابوالقاسی فردوسی نعت آفرینش امهی ااتای استی را ا نازعت دلعت بر قدرت نالقهی حضرت
ح تلقی کرده و میگوید:
آغیییا بیییایییید کیییه دانیییی درسیییییت

سییییرمییایییه ی گییواییران ا نییوسییییت

نییازییعییت زییعییت آفییرییید

بیییدان تیییا تیییوانیییاییییی آرد پیییدیییید

کییه یییتدان

(فردوسی)31/1 :1813 ،
وی در اای دیگر شاانامه میگوید:
نییداونیید گییردنییده بییهییرا و اییور

نیییداونییید پیییعیییت و نیییداونییید میییور

کیینیید زییون بییوییواایید نییازییعییت زییعییت

نییبییاییید بییه نییعییت

کییه آمییو گییار

(فردوسی)2231/1 :1813 ،
حكع ناویرنسرو قبادیانی بر آن است که نداوند امه زعت را در عال ا «نازعت» مقض آفریده است.
او میگوید:
زیه گویی ا زییه عییال را پییدیید آورد ا اول

نیه میاده بود و نیه ویییورت نه باال بود و نه پهنا

امی گوئی مییانی بود ا مهلول تییا علییت

پید ا نییازیعت مقض آورد مواودات را پعییدا

ج

انج

(قبادیانی)1 :1851 ،
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حكع سنایی در حدیقه الققعقه ا زگونگی آفرینش استی به ویژه آدمی با تهبعر ایناد ا «نازعت» یاد
میکند .وی میگوید:
او

نیییوار بیییودی عیییتییییت کیییرد تیییرا

نیییازیییعیییت زیییعیییت کیییرد تیییرا

(سنایی)31 :1833 ،
ابن عربی فهت ندا را «ابداع زعتی نه ا زعتی» میداند (نراسیییانی )233/3 :1813 ،وی در فتوحات
مكعه بر آن اسیت که آغا نل  ،ابا بود و حقعقت المكان مقمدیه نوستعن مواودی بود که در آن پدید
آمد .ا حقعقتی مهلو که نه متّصییف به واود میشییود و نه به عد (ابنعربی ،بیتا .)113/1 :شییایان ذکر
اسیت که در منابع اسیالمی ،مفهو اویهالحی ابا و نقش آن در اهان شناسی را برای نوستعن بار نتد
اابر بن حعهان ،شییاگرد اما وییادق (ع) مییابع  .در نظریهی وی دراینباره ،امانندی شییگرفی با نظریات
ابنعربی یافت میشود (نراسانی.)233/3 :1813 ،
امننعن شیع عهار بر آن است که در فرانگ توحعدی ،دنعای مادی به عنوان مظهری ا مظاار ح
تهالی امننان «الشیی » است (عهار )113 :1833 ،وی در اای دیگر ابتنای افال و دنعای مادی را که
بوشیی ا عال اسیتی اسیت ،مبتنی بر اعچ نوانده و ایناد کت عال ا «الشی » را انر بیمثال نداوند
تلقی کرده است .وی میگوید:
پد امییه بر زعسیییت بر اعچ اسیییت و بد

اعچ اعنسیییت این امییه اعنسیییت و بد

اننج

فییكییر کیین در ویییینییهییت آن پییادشییییاه
زییون اییمییه بییر اییعییچ بییاشیییید ا یییكییی

کییاییین اییمییه بییر اییعییچ مییی دارد نییگییاه
ایین ایمییه پید اعچ بییاشیییید بی شیییكی

اننج

(امان)1 ،
به نظر میرسیید کاربرد تهبعر آفرینش ا «نازعت» در مكتب وییوفعان نراسییان مولوی بعشییتر رایج بوده
اسیت .زنانکه مولوی در قرن افت تهبعر آفرینش امهی استی ا نازعت را ا بان موسی (ع) ا حضرت
ح زنعن اویا میشود:
کییه بییعییابیید ا تییو اییر نییازییعییت زییعییت

اییین سییییتد ا تییو آیییا کییقییت عییتیییت

اج

(مولوی)251/2 :1832 ،
آفرینش اسیتی ا «عد » یا نل اسیتی ا «المِن شیَ ٍ» ا اویول اساسی اندیشهی عرفانی موالنا
بهشمار میآید .وی فرّ الهی را سبب استی و شعئعت یافتن مولوقات تلقی میکند.
اگر نییاالیق اییانییا شیییو الی بییه فرّ تو

وگر نییازعت و مهییدوم  ،بعییاب ا تو من زعتی
(مولوی)253/5 :1838 ،
انج

بازجست نظام هستیشناسانهی علوی در...
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وی مهتقد است که این تعغ قهر الهی است که ا الشی  ،اشعا را به مرتب شعئعت میآورد.
کییه مییویییی و اسییییتییوییوان اییالییكییان
اییمل یه ی راه اسیییتییوییوان و مییوی و پییی

مییی نییعییابیید راه پییای سیییییالییكییان
بید کییه تییعییغ قییهیر الشیییی کییرد شیییی
(مولوی)388-382/8 :1832 ،
اج

مولوی بر آن است که ععسی مسعح (ع) اعنا
الشی را نعت امعنگونه تواعه میکند.

را ناشی ا تأثعر اس اعظ دانسته و آفرینش اشعا ا

کییان فسیییون و اسییی اعییظ را کییه من

بیر کیر و بیر کیور نوانیید شیییید حسییین

بر کیُه سییینگعن بووانیید شیییید شیییكییا

نییرقییه را بییدرییید بییر نییود تییا بییه نییا

بییر تیین مییرده بییوییوانیید گشییییت حییی

بر سیییر الشیییی بووانیید گشییییت شیییی
(مولوی)2531-2535/8 :1832 ،

ج

وی «عد » را گننعنهای مینواند که نداوند به واسیییههی اسیی «مبدع» نود ار زعتی را ا آن پدید
میآورد.
من ا عیید اد ترا ،بر توییت بنهییاد ترا

آیعنیه ای داد ترا ،بیاشییید کیه بیا ما نوکنی
(مولوی)133/5 :1838 ،

نو ا عیید امی پرد ،این وییییداتارمرغ
بی زون و بی زگونییه برون ا رسیییو و فه

ا یییک کمییان امی اهیید این ویییداتار تعر
بیدسییت می سییرشییعد در غعب ویید نمعر
ج

انییدر عیید نییمییاییید اییر لقظییه ویییورتی

تییا ایین نیعییالعییان بشیییتییابنیید در مسیییعر
اج

(امان)23/8 ،
البته مولوی در بعت یر تهبعر «الشَ » را امان مرتبهی «بینودی» ناشیی ا ارعهنوشیی سالكان
طری ا ساغر روحانی تلقی کرده است.
قیدح اا را پعاپی کن ،براق غصیییههاا پی کن

نرداا را تو الشییی کن ،سیییاغراای روحانی

انج

(مولوی)155/1 :1838 ،
نوااه حافظ شییعرا ی (ره) نلقت ااتای اسییتی ا کت عد و اعچ را را ی ورای فه و ادرا بشییر
تلقی میکند.
معان او که ندا آفریده است ا اعچ

دقعقهای است که اعچ آفریده نگشادست
ج

(دیوان حافظ)28 :1833 ،
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زنانکه پعشتر ا نظر گذشیت در مضیامعن ووفعانه اطالق «الش » بر دنعا در مقا اد ،نود دلعت
دیگری بر اثبات تأثعر این اندیشیهی روایی بر افكار عرفا است( .کاشانی )815 :1812 ،البته بهنظر میرسد
که مقصیود عرفا ا «عد » واودات علمی در عال اععان ثابته باشید که فیذاته ا استی نالیاند و ورفاً
متّصف به واود علمیاند ،نه واود نارای .با این ووف ا آن استی مهل ظاار شده است.
ا او در ظییااییر آمیید گیینییج مییوییفییی
عیید در ذات نییود زییون بییود وییییافییی
(شبستری)12 :1833 ،
مقصییود مولوی ا عد در موارد یادی «ماورای طبعهت» اسییت ،نه عد در مقابت واود بهطور مهل .
(اهفری .)332/2 :1818 ،نسییفی بر آن اسییت که عال واود و عد در ا بافتهاند .تفاوت و فاوییله معان
عد و واود بسیعار نعسیت .عد عال اامال اسیت و واود عال تفصعت .عد لوح ساده است و واود لوح
منقش .وی میگوید« :زون لوح منقش را ا نقش پا کنند ،آن لوح در عال عد اسیت و زون لوح ساده
را منقّش گردانند ،آن لوح در عال واود است» (نسفی.)111 :1811 ،
 .5آفرينش ابداعی و انشائی
دیدگاه ایناد انشییائی و ابداعی اسییتی ا منظر امعر مؤمنان (ع) (نهبه )135/بعانگر آن اسییت که اسییتی
آفریدهای بیمثال و بدون الگوی ا پعش طراحی شده است .اما (ع) در معنهی نفی ار گونه طرح پعشعن
یا گرفتن کمک و مشییورت در آفرینش عال میفرماید« :خلق الخلق عل غئرتمثئلٍ و المشییورم مشییئر و

المعونة معئن ،فتمَ خلقه بأمره و أذعن لطاعته» (نهبه )155/حضییرت در ووییف آفرینش اسییتی فرمود:
«لميخلق األشییئا َ مِن اُصییولٍ أةلئة و ال مِن أوائلَ أبديةٍ »...نداوند اشییعا را ا مواد ا لی و مبادی ابدی
نعافرید( .نهبه )138/امعرمؤمنان ا آفرینش فرشیییتگان با تهبعر «خلق بديع» یاد میکند (نهبه .)21/وی
دراای دیگر دربارۀ نلقت «ابداعی» اسیییتی به یکباره می فرماید« :ذلك مبتدعُ الخلق و وَارثُهُ »...
(نهبه )32/حافظ (ره) نعت با تأکعد بر ایناد ابداعی و یکبارهی استی میگوید:
بییامییدادان کییه نییلییوتییگییه کییا ابییداع
بر کشیییید آینییه ا اعییب اف زر ودر آن

شیییمع نیاور فكنید بر امیه اطرا شیییهاع
بینیمییاییید ر گیعیتیی بییه اییتاران انواع...
اج

طرّۀ شیییااید دنعی امیه بند اسیییت و فریب

عییارفییان بر سیییر این رشیییتییه ننوینیید نتاع
(حافظ شعرا ی)138 :1833 ،

اما (ع) باراا اامعت این موضوع را مورد تأکعد قرار میداد و بدیع بودن آفرینش را نشانهی اقتدار ندا
میدانید« :و كیانَ من اقتیدار ربروتیه و بیديع لطیائت صییینعته أن رَعَلَ من مَا ِ البَحرِ الاَّخَّارِ المُتراكِمِ

04
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المُتقاصیِتِ يَبَساً رَامِداً .»...ا نشانهاای قدرت و تسلا نداوند و شگفتی لهایف آفرینش او آن ست که ا
آد درییای عمع بیاامواای بلند و مترک که بر ا مینوردند معن نشیییكی را پدید آورد (نهبه.)211/
مولوی نعت گوید:
بیر انییدا د نیقییابیی را نیمییاییید آفییتییابی را

دایید نوری نییدایی را کنیید او تییا ه انشیییایی
(مولوی)133/5 :1838 ،

مقَمَّد بن حسن نقت میکند در مقضر حضرت رضا (ع) دربارهی توحعد پرسش کرد برای زنعن امال
کرد« :الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ الْأَشْئَا ِ إِنْشَا ً وَ مُبْتَدِعِهَا ابْتِدَاعاً بِقُدْرَتِهِ وَ حِكْمَتِهِ الَ مِنْ شَ ْ ٍ فَئَبْطُلَ الِاخْتِرَاعُ وَ لَا

لِعِلَّةٍ ( »...الكلعنی )135/1 :1833 ،لسان البعب شعرا ی میگوید:
ای که انشییا عهارد وییفت شییوکت تسییت
طعرهی الوهی طوبی قد زون سییرو تو شیید

عقییت ک یُت زییاکر طبرا کش دیوان تو بییاد
غعرت نلید برین سیییاحیت بسیییتیان تو بییاد

نییه بییه تنهییا حعوانییات و نبییاتییات و امییاد

ار زیه در عیال امر اسیییت بیه فرمان تو باد

ج

(حافظ شعرا ی)33 :1833 ،
ال به ذکر اسیت که فرق بعن ونع و ابداع در امعن است که انشا و ابداع ،وورت بدون مادهه و موضوع
را گویند و نل و ونع ،وورت با موضوع و ماده را شامت میشود (واعظی.)13 :1835 ،
بدون تردید اندیشیهاای قرآنی و روایی بسیتر اویلی اسیتیشیناسی عارفان مسلمان است .ا دیدگاه
عرفای مسیلمان اسیتی حقعقتی بسعا و اوعت است که در وحدت ناد و ورافت مقض نود با اعچگونه
کثرت امراه نعسیت .اویوال به ات حقعقت اوعت و یگانهی واابالواود اعچ زعت دیگر بهرهای ا استی
ندارد و زعتی ات نمود ناشیی ا وا و نعال نعست .قوا امه ی نموداا به آن حقعقت واحد است (یثربی،
 .)23 :1832اات عرفان نعت در بعان آفرینش اسیتی ا تهبعراای «ابداع ،فعض و انشیا » استفاده کردهاند.
ناویر نسرو در کتاد اد المسافرین ابداع را فهلی بی اعچ آلت و معاننی و فهت موصوص نداوند دانسته
اسیییت (ابرااعمی دینیانی .)813 :1832 ،زنیانکیه ابنعربی تهبعر قرآنی «بديعُ السی یَمواتِ وَ األرضِ»
(بقره )111/و اطالق اسی بدیع را بر نداوند به مهنای آفرینش بدون الگو و نمونهی پعشعن تلقی میکند و
نلقیت بیه مهنیای «انتراع» را نفی مینماید (ابن عربی ،بیتا .)321/2 :وی در اای دیگر میگوید« :اگر
مراد ا انتراع ،حدوث مهنای زعت انتراع شده باشد ،زنعن زعتی دربارۀ ندا مقال است» (امان.)35/1 ،
حكع سنایی در مثنوی حدیقه عر تا فر را ابداع نداوند نوانده است .وی امننعن نفد را مفهول
انبهاثی و عقت را مفهول ابداعی یقضرت ح تلقی کرده است.
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عییر تییا فییر اییتو مییبییدَع تسییییت
انییتییعییار آفییرییین نییعییک و بیید اوسییییت

00

عییقییت بییا روح پییعییک مسییییرَع تسییییت
بییاع ی نییفیید و مییبییدع نییرد اوسییییت

ج

(سنایی)31 :1833 ،
مقعیالیدین ابن عربی ،تنلی علمی حضیییرت احیدییت در مرتبیهی حقعقه مقمدیه را مفهول ابداعی
مینواند و بر آن اسیت که نداوند آن را ا غعرشی ابداع کرده است (امان .)23/1 ،مالودرا نعت در بعان
زگونگی ابداع عال اسییتی بر آن اسییت که آفرینش با ریت و تنتل واود ا ح تهالی یهنی با تنلّی و
نمایاندن نود تقق یافته است (سلعمانی.)15 :1838 ،
ا دیدگاه عارفان با واود آن که انسیان بوشی ا عال است ،اما ارگت عال بدون واود این بوش یک
ویورت کامت الهی نووااد یافت .ابنعربی کت عال را تفصیعت آد و انسان را روحی تلقی میکند که در
کالبد عال دمعده است (ابنعربی ،بیتا.)31/2 :
البته با واود آن که نظریهی آفرینش ا عد در روایات شعهی مورد تأکعد قرار گرفته است (ابن بابویه،
 )113/1 :1838حضرت علی (ع) در ادامهی روایت مذکور آفرینش را «ابداع الهی» مینواند و میفرماید:
«إبتدعَ ماخلق فلئس له فئما خلق ضد و ال له فئمَا ملك ند» (الكلعنی .)185/1 :1833 ،زنانکه مولوی
ا گوید:
مییبییدع آمیید حیی

و مییبییدع آن بییود

کییه بییرآرد فییرع ،بییی اوییییت و سیییینیید
(مولوی)1325/5 :1832 ،
ج

بنابر اوول اعتقادات اسالمی ،نداوند عال را ا عد آفریده است .ووفعان مسلمان ناطر نشان میکنند
که این بدان مهنی که مواودات پعش ا آفرینش عال ا ار حع «نعسییت» و مهدو بوده اند نمی باشیید؛
یرا نیداونید به امه زعت عل دارد و مواودات پعش ا نلقت ،در عل ندا واود داشیییتهاند (بشیییعرپور و
حاجابرااعمی.)51 :1821 ،
زون در آفرینش ابداعی و انشائی نداوند ،استی را ا «الش » میآفریند؛ لذا اندیشهی عرفانی «نل
ا عید » بیاید برگرفتهی ا تهبعراای آفرینش «ابداعی» و نل «بالرویه» مذکور در نهجالبالغه باشییید
(نهبه  1و .)135
 .6هستی مجموعهای هدفمند
در مكتب اسال  ،آفرینش اهان ادفمند و مبتنی بر حكمت و غرض حكعمانه است .در منه قرآن استی
کارگاای عب و بعهوده نعسیت (مؤمنون .)115/در بعان این اد قرآن کری میفرماید« :وَ إن مَن شَئ ٍ

الّا يُسیییبح بحمده» (اسیییرا  )33/و در آیهی« :ماخلقتُ الجنَّ و اإلنسَ الّا لِئَعبدونِ»؛ (ذاریات )53/بهطور
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ویریح ،اد ا آفرینش استی را «عبودیت و تسبعح» ح تهالی بعان میکند .اما (ع) دربارهی غایتمند
بودن نلقت اسییتی میفرماید« :فَإِنَّ اللَّهَ س یُبْحَانَهُ لَمْ يَخْلُقْكُمْ عَبَثاً وَ لَمْ يَتْرُكْكُم س یُدىً» .نداوند ش یما را
بعهوده نعافریده و به حال نود راا نسییانته اسییت (نهبه .)33/ابن معث بقرانی در شییرح کال حضییرت و
غایتمندی آفرینش میگوید« :تَنبِئه لهم عَلى أنّ الدُّنئا لئست بِدارٍ لهُم لِئلتفِتُوا عَنِ الرّكُونِ إلئهَا و يَتوقَّعُوا
اإلخراجَ مِنها .ثُم أمَرَهُم باالسیییتبدالِ بِها لئذكّرُوا أنّ هُناعَ عِوضی یاً مِنهَا يَجِبُ أن يَلتفِتَ إلئه و هو الدارُ
اآلخرمُ و نَبیَهَ بِقوله :فإنّ اللّه لم يَخلقكم عبثاَ .إلى آخره على وروبِ العملِ لذلكَ البدل فإنّهُم لم يَخلقوا

إلّا ألمر وَرا َ مَا هُم فئه» (البقرانی.)138/2 :1312 ،
سیییوی کییار دانییانیش نییامییه نوشییییت

کییه مییا را نییداونیید یییافییه نییهشییییت
ج

(فردوسی)1235/3 ،
قرآن کری به مقهوریت ذاتی آسمان و معن (فصلت )11/و سندهی ار آنزه در آسمان و معن است،
حتی سایهی اارا آسمانی اشاره دارد .امعرمؤمنان نعت در بعان کرنش و اطاعت امه استی در برابر عظمت
نداوند فرمود« :فتبارع اهلل الذي يسییجد لَهُ مَن ف السییموات و األرض طوعاً و كُرهاً و يغفرُ لَهُ خَداً وَ

وَرهاً ،وَ يُلقِ إلَئهِ بِالطَّاعةِ سِلمَاً وَ ضَعفاً .».بترگ است ندایی که ار کد در آسماناا و معن نواسته و
نانواسییته بر آسییتانش سیینده میکند و در برابر
درماندگی اطاعتش میکند (نهبه.)135/
پییرسییییتییار امییر

اییمییه زییعییت و کیید

گونه و وییورت بر نا میمالد و ا روی تسییلع و
بیینییی آد و مییرغ و مییور و مییگیید
(سهدی)233 1811 ،

 .7هستی به فرمان و منقاد
امعرمؤمنان (ع) نعت به تبهعت ا تهبعر قرآن کری (فصیییلت )11/با نفی ارگونه اد و غرض دیگر امهی
مولوقات را آفریدهی نداوند دانسته و یگانه اد نلقت را «انقعاد و اطاعت» برمیشمرد .اما علی (ع) به
نفی غایاتی امنون تقویت فرمانروایی ،بع ا پعشیییامداای مان ،غلبه بر امتای پرناشیییگر با شیییریک
یادهنواه یا موالف طبعانگر پردانته و اسییتی را پروردهی نویش میداند (نهبه .)35/او تصییریح میکند
که اعچ اتیی ا اسییتی توان نافرمانی او را ندارد« .لَئسَ لِشیی ٍ مِنهُ إمتناعٌ» (نهبه .)138/او امننعن
دنعا و آنرت را منقاد و فرمان بردار ندا دانسیته که سیر رشتهى ار دو به دست او است .درنتان شاداد و
سرسبت وبقگااان و شامگااان در برابر ندا سنده مى کنند (نهبه )188/مولوی امعن مضمون را زنعن
تبععن کرده است:

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال سوم ،شماره دهم ،تابستان 4931

آن ویییفییت در امیر تیو بیود این اهییان
آن درنییتییان مییر تییرا فییرمییان بییرنیید
بر درنتییان شیییكرگویییان برگ و شییییا

02

ایی در امییر تییوسییییت آن اییواییا روان
کییان درنییتییان ا وییییفییاتییت بییا ب یَرَنیید
کییه ایی میلییک و ایی عرویییه ی فرا
(مولوی)8313-8333/8 :1832 ،

امعرمؤمنان (ع) دربارهی اطاعت معن و آسیمان می فرماید« :أال وَ إنَّ األرض الت تحملكم و السما

تظلّكم مُطئعتانِ لربِّكم» .بدانعد ،معنی که شیما را بر پشت نود حمت میکند و آسمانی که بر سرتان سایه
میاندا د ،مهعع پروردگار شمایند (نهبه.)138/
ابن عربی کت اسییتی را منقاد امر نداوند میداند .وی ابا داشییتن معن و آسییمان را ا حمت امانت ،عرض
الهی تلقی میکند ،نه امر او .زنانكه میگوید« :قد قال تعالى ف حق السییموات و األرض «ائْتِئا طَوْعاً أَوْ
كَرْهیاً قیالَتیا أَتَئْنا طائِعِئنَ» و كذلك قال فَأَبَئْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها و ذلك لما كان عرضیییا و أما لو كان أمراً

ألطاعُوا و حَملُوها فإنه ال تتصور منهم معصئة ربلوا على ذلك» (ابن عربی ،بیتا.)123/1 :
لذا امعرمؤمنان (ع) ،اد اولی ایناد افال را رعایت مصالح انسان و امهی اس تی را در ندمت این
مواود میداند (نهبه .)138/اما (ع) در اای دیگر اسیییاسی یاً آفرینش دنعا را اد ندانسیییته ،بلكه آن را
مقدمهای بریا الب آنرت تلقی کرده است (حكمت.)338/
ای گواری ا کیان من ،وی طالب فرمان من

آنر ببعن احسیییان من باشییید که با ما نو کنی
(مولوی)133/5 :1838 ،

ابن عربی با اسیتناد به حدی مشیهور «كُنتُ كَنااً مخفئاً »...بر عنصر «مقبت و عش » قدی حضرت
ح بیه مهرفیت نویش بیه عنوان انگعتۀ آفرینش اسیییتی تأکعد میور ند (ابنعربی ،بیتا )822/2 :بدین
مهنی که نداوند در نل منموعهی استی به شنانته شدن نود ،عش میور یده است.
ا مقبییت گشییییت ظییاار ارزییه اسییییت

و میقیبییت می نمییاییید نعسییییت اسییییت
(مولوی)8323/3 :1832 ،

یک کرشییمه کرد با نود انبش عشیی قدی

در دو عیال این امیه شیییور و فبیان انیدانته

اج

(عراقی ،بیتا)22 :
عرفیا گیاای نعت تقت تأثعر تهابعر قرآنی و روایی ،اد ا نلقت اسیییتی را «طاعت و عبودیت» ح
تلقی کردهاند ،اما بالفاویله متذکر میشوند که عبودیت را باید به «مهرفت» تأویت نمود (نوار می:1833 ،
 15و  33و  .)251به ع آنان امهی اشیعا برحسیب ضیرورت فهرت نود ابتدا نداوند را میشیناسیند و
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س د او را پرستش میکنند .ا نظر عارفان تسبعح انسان با سایر مواودات تفاوت دارد (مولوی 1352/8 ،و
 .)1323ابنعربی بر آن اسیت که تسیبعح امادات و نباتات و حعوانات ا طری مكاشفهی عارفانه با نال
نود است ،حال آنکه تسبعح آدمی مقعد به عقت و اندیشه و ایمان میباشد.
فیَخ خییلیقَ أعییلییى میین رییمییادٍ و بییع یدَه

نییبییاتٌ عییلییى قییَدْرٍ يییكییونُ و أوةان

و ذو الحسِّ بعیید النب یتِ و الك یلُ عییار ٌ

بییخییخ

كشیییف یاً و إِي ییییا بییرهییان

و أمییا الییمسییییمییى آدمییا فییمییقییئییَدٌ

بییعییقییلٍ و فییكییرٍ أو قییخدمِ إِيییمییان

(ابنعربی)35 :1813 ،
 .8رابطۀ هستی با هستیبخش
در سیعر تاریوی فلسفه و دین ،در بارهی رابهه ی روح مهل نداوند با ارواح سه نگر واود داشته است.
اول نظریهی نل یا آفرینش ،دیگری نظریه تكوین یا پعدایش و سییو نظریهی وییدور یا فعض اسییت.
مفهو نل ویژگی تفكر سییامی اسییت .مفهو تكوین با آیعن فر ندی ندا در مسییعقعت پولسییی مهرح
میشیود؛ اما نظریه ودور یا فعض در فلسفه نو افالطونی افلوطعن ارائه میگردد (عبدالقكع .)23 :1833 ،
مفهو نل بر انتال مااعت ندا و ارواح و دوگانگی معان نال و مولوق تأکعد میکند و رابههی وانع
و مصنوع را به ذان متبادر میسا د .مفهو تكوین نعت وحدت مااوی مولِّد و مولَّد را القا میکند و رابههی
پدر فر ندی را تداعی مینماید؛ اما مفهو وییدور بر نفیو واود اراده تأکعد میکند و به لبریت شییدن آد ا
اا یا فعضان نور ا اس نورانی شبعه است (امان.)21 ،
در نظا اسیتیشناسی شعهی نداوند بیاندیشه و یا تكرار تنربه ی پعشعن ناشی ا عت استی را پدید
آورده اسیت .نداوند فضااای شكافته شده و نالی را آفرید و در آن آبی با امواج متالط سانت .آنگاه باد
را امر کرد که آد را متراک سا د و آد انباشته را به حرکت درآورد و موج دریا را برانگعتاند .امواج روی آد
کفاا برآورد و آنگاه آن کف را در فضیای شیكافته و اوی گسترده باال برد و ا آن کف افت آسمان را
فراا سانت (نهجالبالغه ،نهبه  1و .)21
در اسیتیشیناسیی نهج البالغه ار مواودی ا مواودات عال  ،مظهر اسییمی ا اسمای الیتنااای ح
اسییت و تنها انسییان به اعتبار اعتدال متاج مظهر تا و تما نداوند میباشیید .ا نظر عارفان مسییلمان کت
استی نمود و الوهای ا استی بیکران اوست .در منظر آنان عال استی در امان حال که غعر نداست،
ا یک واه مبعن نداسیییت ،زرا که آیات ندا در آن الوهگر میشیییوند .به عبارت دیگر نداوند در اهان،
تنلعات گوناگونی دارد که قائ به اوست و عال  ،مظهر و منالی الوهاای موتلف ح است.
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بنابراین ،در نگاه عارفان نعت اسیاساً دنعا امری اوعت و قائ به نود تلقی نمیشود .زنانکه ابنعربی در
تهریف عال اسیتی میگوید« :إنَّ العَالمَ عبارم عن كلِّ ماسوي اهلل و لئس إالَّ المُمكناتِ سَوا ٌ وُردت أو

لمتُورید فإنَّها بِذاتها عخمةٌ عل علمِنَا و عَل العلمِ بِوارب الورودِ لذاتِهِ» (ابنعربی ،بیتا .)338/8 :پد
اهان ععنی و تما ااتای عال زعتی ات مظاار ح نعسیت .بر امعن اساس است که در بعنش عرفانی،
اهان پرتوی ا نور بیپایان ح و منالی نور سیییرمدی او تلقی میشیییود و آفاق بعكران اسیییتی ،امه
نشانهاای اکرا او بهشمار میآید.
دان

حی انییدر وی پیعییداییی اسییییت پینهییان

اییهییان اییملییه فییروغ نییور حیی

شیییش اهییت عییال  ،امییه اکرا اوسییییت

(شبستری)11 :1833 ،
کییه بیینییگییری اعییال اوسییییت
(مولوی)81/8 :1832 ،

اییرطییر

قرآن کری  ،وییر نظر ا رابههی «علّی و مهلولی» ا گونهی ناوییی ا ارتباط نداوند با کت اسییتی
یهنی «تقرّد» ح سییون میگوید( :ق )13/در آیات دیگر نعت ا زگونگی رابههی نداوند با عال اسییتی
تهبعر به «مهعت» میشود (حدید3/؛ مقمهد.)85/
در تهبعراای قرآنی دیگر ،امهی عال اسیتی «آیت» نداست (یوند .)3/با تواه به مفااع ذکر شده
در قرآن کری  ،در روایات و سییونان عرفا نعت ا زگونگی رابههی اسییتی با نداوند سییون به معان آمده
است .اینک به بررسی زگونگی روابا میپردا ی .
 .7-1رابطهی آينگی :بر اسیاس روایات ،تهبعر عال اسیتی بهوورت آینه در اندیشهی شعهه مهرح شده
اسییت .علیبنموسییی الرضییا (ع) در مناظره با عمران وییبالی فرموده اسییت« :أال تخبرن يا سییئديأ أ هو
ف الخلق أم الخلق فئه؟» قال الرضییا )ع « :رلَّ يا عمران عن ذلك ،و سییأعلمك ماتعرفه به و الحول و
القوم إال باهلل ،اخبرن عن المرأم فئها أم ه فئك؟ فإن كان لئس واحد منكما ف صییاحبه فبأيِّ شیی ٍ

استَدلَلتَ بها عل نفسك» (ابن بابویه ،بیتا.)382 :
در نگاه عرفا ،عال اسیتی در واقع امان ح متنلی شیده در آئعنهاای اععان و مظاار ممكنات است.
پد بدون تردید ،اات عرفان با تأسی به اات بعت عصمت و طهارت ،بعش ا ار گروه دیگر ،رابههی عال
استی و نداوند را بر مبنای «تمثعت آینگی» ،تهبعر نمودهاند .ابنعربی تصریح میکند امانطور که تصویر
آئعنه که حقعقت شیو نگرندۀ به آئعنه را نشیان میداد ،عال نعت ندا را نشان میداد (زعتعک:1833 ،
.)113
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ابنعربی باراا تهبعر آینه را در آثار

بهویژه در ف

آدمی به کار برده است و میگوید« :فاقت

األمر

رخ َ مرآم العالم ،فكان آدم عئن رخ تلك الصورم» (ابنعربی .)32 :1813 ،مولوی نعت آورده است:
زییو تییو در آییینییه دیییدی ر نییود
غییلییا کییرد در آیییعیینییه نییگیینیینییى

ا آن نییو تییر کنییا بییاشیییید تمییاشییییا
نییورت میییشیییییود ال کییتّ اشیییییعییا
(مولوی)35/1 :1838 ،

بنابراین ا دیدگاه عرفا ،اهان آفرینش در حك آینه ای اسیییت که امال ا لی ح در آن آینه منهكد
گردیده است تا بهوسعلهی آن زشمان بصعرت آدمعان را به عظمت قدی و ا لی نداوند الب و اذد کند.
عارفان امواره با بعان تمثعتاایی نتدیک و مشابه به آن میگویند:
اییهییان را سیییر بییه سیییر آئییعیینییه ای دان
عیید آئیعین یه ی اسیییتیی اسییییت مییهل

بییه ایر یییک ذره در ویییید مییهر تییابییان
کییتو پییعییداسییییت عییكیید تییابییش ح ی

ج

نییل ی را زییون آد دان وییییا

و الل

(شبستری)12 :1833 ،
انییدر آن تییابییان وییییفییات ذوالیینییالل
(مولوی)8112/3 :1832 ،

سعدحعدر آملی نعت ا استی به عنوان «مرآمالحق» که آئعنه تما نمای کماالت ذاتی میباشد ،سون به
معان آورده است (آملی.)323 :1833 ،
 .7-2رابطهی سااايگی :در بعان ناپایداری امه اسییتی در برابر ذات قدی و ا لی ح تهالی به «سییایه»
بودن اسیتی اشیاره شیده اسیت .امعرمؤمنان در نهجالبالغه در تشبعه دنعا به سایه میفرماید« :و أنها عند
ذويالعقول كف ِ الظّل» (نهبه .)38/امعرمؤمنان (ع) در اای دیگر میفرماید« :فَإنَّ الدنئا ...غرورٌ حائلٌ

و ظِلٌّ ةائلٌ» (نهبه .)38/کاربرد تهبعراایی امنون ناپایداری و والپذیری ماسوی اهلل در دیوان منسود
به اما علی (ع) بعانگر تواه به این اندیشهی اساسی در مكتب شعهه است.
انیییمیییا الیییدنیییئیییا كیییظیییلٍ ةائیییل

او ك ییییئییتٍ بییَاتَ لییئییخً فییَار تییحییل

او كییینیییومِ قیییديیییراه نیییائیییمٌ

افی یقِ األمیییل

او كیییبیییرفٍ ال

فی ی

(بعهقی نعشابوری)333 :1815 ،
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(در حقعقت دنعا امنون سیایهای ائت شیونده یا زون معهمانی اسیت که شیبی را بعتوته کرد و س د
کوزعد .این دنعا امانند رؤیای شوصی است که نوابعده است و یا مانند پرتو نوری است که در اف آر وی
انساناا میدرنشد).
سیایهپنداری کت استی ا امله تهابعری است که ووفعه در بعان زگونگی رابههی استی با نداوند ا
آن بهره اسیتهاند .بدون تردید تنها داللتاای روایی ،میتواند منشأ رواج این اندیشه در معان اات سلو
تلقی گردد .ابو حیامید غتالی در احعیا علو الیدین امعن مهنا را ا ااتبعت (ع) اینگونه نقت میکند :كان
الحسنبن عل بن اب طالب كرم اهلل ورهه يتمثَّلُ كثئراً و يقولُ:

يییا أهییل الییدنییئییا البییقییا َ لییهییا

إنَّ اغییتییراراً بییِظییلِّ ةائییلٍ حییمییقُ

(غتالی ،بیتا)213/8 :
وی در ادامهی امعن بق دنعا را ا آن اهت که دارای ظااری سییاکن و حقعقتی متقر اسییت به
«سایه» در تشبعه میکند (امان.)213/8 ،
دیگران نعت در بعان نسیبت عال استی به نداوند میگویند« :إعلم إنَّ المقولَ علئه سوي الحق أو مسم ً
العالم هو بالنسییبةِ إل الحق كالظلِ للشییخه و هو ظل اهلل ،هو عئن نسییبة الورود إل العالم ألنَّ الظل

مورودٌ بخشكِّ ف الحسِّ» (ابنعربی.)131 :1813 ،
ا نظر مالودرا حقعقت واود ،حقعقت واحدی است که دارای مراتبی زون «وااب و ممكن» میباشد.
وی تأکعد میکند که ممكنات ،فقا پرتوی ا واود وااب و نسییبت آنان به حقعقت واحد ،امانند نسییبت
سیایه به شیو میباشد .وی در بعان این رابهه میگوید« :فَما عندَ اهلل تعال هو الحقايق المتأصلة الت
ينال األشئا منها منالة الظخل وَ األشبا ِ» (ودرالدین شعرا ی.)182 :1833 ،
نتیجهگیری
باواود آنکه ناستگاه اولعهی مبانی اندیشهی شعهی و نگر مهنوی و عارفانهی امامان شعهه (ع) و عارفان
مسلمان در موضوع استیشناسی برگرفته ا کال وحی الهی است ،اما بهنظر میرسد روایات شعهی و
نهجالبالغه در موضوع زگونگی آفرینش استی ،نوع رابههی استی با استیبوش و دیگر عناور مشابه
بر ذان و بان برنی ا ادیبان پارسیسرا اثر گذاشته باشد .اینک به انتصار به بعان نتایج و با است
معنهاای مشابه میپردا ی :
 )1مشابهت زگونگی آفرینش استی ا «ال من ش » در روایات با نل ا عد عارفان مسلمان؛
 )2مشابهت در بعان طرح آفرینش انشائی روایی شعهی یا نل ابداعی در تهابعر عرفا و حكما ؛
 )8ادفمندی کت منموعهی عال در نظا استیشناسی شعهی در مقایسه با متون ادبی -عرفانی؛
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 )3اطاعت و انقعاد کت آفریدگان عال استی و انهكاس امعن مفهو در متون ووفعانه؛
 )5مشابهتاای قابت تأمت در بعان ارتباط آینگی و سایهوار عال استی به نسبت نداوند در روایات و کال
منظو و منثور ووفعان مسلمان.
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