
 
 
 
 
 
 

  صور خيال در مشاهده
  مريم شباني
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان

  چكيده
صورت خيالي نقشيست كه در ذهن و ضمير شاعر شكل مي بندد و گوياي معني و احساس و عاطفه و ... 

نمي گنجد و شاعر گزارش آن را به صورت تصاوير خيالي به مخاطب عرضه مي اوست كه در قالب كلمات 
  دارد. در حقيقت صورت خيال ذهنيت تجسم يافته ي شاعر است.

در اصطالح صوفيه عبارت است از ديدار خداوند در نزد صوفياني كه راه سلوك را به تمامي طي » مشاهده«
  حق را يافته باشند. كرده اند و جان انان قابليت و وتوانايي ديدار

شهود حق در نظر صوفيه، از نوع عادي نيست بلكه حق را تنها به انوار برآمده از ذات و صفات الوهيت و با  
چشم سر مي توان مشاهده كرد و جمال بي مثال الهي به صورت هاي مختلف بر دل و قلب سالك تجلي مي 

   كند و اين تجلي بسته به ظرفيت قلب و جان سالك است.
تجلي و شهود حق به واسطه ي صور خيال در ادبيات عرفاني به تصوير كشيده و تمثيل شده است چنانكه در 

  مقاماتي چون مكاشفه، معاينه، محاضره، مشاهده و ... نيز ردپاي آن را مي توان باز جست. 
  يدن مشاهده است. نور و رنگ وجلوه هاي آن از بنياني ترين عناصر صور خيال در صوفيه براي به تصوير كش

چنين جلوه هايي را در آثار گوناگوني چون رساالت نجم الدين رازي، شيخ احمد غزالي، خواجه عبداهللا 
  انصاري، ابن عربي و .... مي توان سراغ گرفت.

  جستار حاضر در پي دسته بندي و شرح بن مايه هاي صور خيال مشاهده در ادب صوفيه است.
 شاهده، تجلي، نور، سالك و....كليد واژه ها: صور خيال، م
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  مقدمه
درزبانهاي التين قرار مي گيرد.صورت خيالي عبارتست از » ايماژ«در زبان فارسي در برابر » صورت خيالي« 

تصويري كه در ذهن شاعر نقش مي بندد و گوياي معني يا احساس يا عاطفه اي و .... است صورت خيالي 
ري است كه توسط جمع يا نماد يا سمبول تصوي حقيقتتفاوت بسيار با  نماد و  تشبيه و كنايه دارد. در 

تاريخ جمعي براي بيان يك حالت يا مفهوم انتخاب شده و مورد قبول واقع گرديده است،  مثال سمبول يا 
  و جرأت يا كوه براي استواري يا خورشيد براي گرما و غيره و...  نماد شير براي قدرت

يباتر كند و سخن خود را تزيين داده تشبيه، صورتي است كه شاعر برمي گزيند براي آنكه هم كالم خود را ز
حس زيبايي شناسي در مخاطب بوجود آورد و هم آنكه با استفاده از صنعت تشبيه به توصيف بهتر و دقيقتر 
مفهوم يا موضوع مورد عالقه ي خود بپردازد. مثال تشبيه صورت زيبا به گل، نوعي ايجاد حس زيبايي شناسي 

در ذهن خواننده تجسم مي بخشد و صورت يار را در كنار او مي در مخاطب است كه هم زيبايي گل را 
نشاند تا نوعي موازنه و تقارن ايجاد كند و هم ويژگي هاي گل نظير سرخي، لطافت، شادابي و طراوت و 
سبكي و... را يكجا به صورت زيباي معشوق نسبت داده باشد.رويه ي ديگر استفاده از تشبيه در اين جا همان 

ا تصوير زيباي گل است. اما اين انتخاب، يعني تشبيه، عملي خود خواسته و كامال آگاهانه است. تزئين شعر ب
  چرا كه شاعر ديگر به سادگي تصوير گل را براي مشابهت با عمر كوتاه انتخاب مي كند،

و  در تشبيه، عمل شاعر كامال آگاهانه و خود خواسته است و تشبيه در كل براساس مشابهت هاي ميان مشبه
  مشبه به صورت مي گيرد.

ديگر نه ذهن آگاه شاعر، كه ناخودآگاه اوست كه عمل تصويرپردازي را انجام مي » صورت خيالي«يا» ايماژ«در
دهد. در اين مورد، در حالتي خاص، يا احساس ويژه، يا به هنگامي كه عاطفه اي، مفهومي، رنجي و... بر جان 

تصويري در ذهن شاعر نقش مي بندد كه نتيجه ي تخيل فعال اوست  شاعر غلبه مي يابد به شكل ناخودآگاه،
و گاه در اين حالت ميان آن صورت خيالي و احساس شاعر هيچ مشابهت ظاهري وجود ندارد، و خود شاعر 

  نيز نمي داند كه چرا چنين تصويري به ذهن او وارد شده است. مثال هنگامي كه سپهري مي گويد:
  مادري دارم. 
  برگ درخت،بهتر از  
  دوستاني 
  بهتر از آب روان،... 
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  )364: 1364(هشت كتاب، 

هيچ گونه مشابهت ظاهري وجود ندارد و اين تخيل فعال است كه در ناخودآگاه » برگ درخت«و » مادر«ميان 
شاعر مشابهتي ميان آنها بوجود آورده است. البته هميشه چنان نيست كه در ايماژها مشابهتي ميان تصوير و 

اس وجود نداشته باشد كه حتي مي توان گفت كه در بيشتر مواقع مي توان مشابهت هاي ميان آن دو احس
يا ايماژ آگاهي و ذهن آگاه شاعر » صورت خيال« جستجو كرد، اما آنچه مورد نظر است آنست كه در آفرينش

آگاهي را مي توان بيشتر در اختيار و مغلوب جان ناآگاه اوست. در آفرينش ايماژ، فعاليت شديد ناخود
آفريده شده در ذهن و جان شاعران صوفي كه خود » صور خيال«مشاهده نمود. ادب صوفيه مملو است از 

يكي از جالبترين موارد مورد مطالعه پژوهشگران ادب صوفيه است. يكي از مهمترين كتابها در اين مورد 
ور خيال موالنا را در ديوان كبير شمس ، ص»شكوه شمس«است، كه » آنه ماري شيمل«رسالهء حجيم و زيباي 

  بررسي و طبقه بندي كرده است. 
  

  صور خيال در مشاهده
يكي از موضوعات مورد عالقه ي سلوك صوفيه است و در نوشته هاي بسياري در باب آن، از » تخيل فعل«

، »االنوار شكوه«قرون اوليه ي اسالمي، بحث و گفتگو شده است، چنانكه امام محمد غزالي در رساله ي 
  دانسته كه در حال فعاليت مداوم است.» قوه ي خيال«زجاجه، آبگينه را 

در نظر غزالي، آبگينه به سبب فرانمايي خويش، بر خالف آينه، اجازه مي دهد تا تصاوير و انوار از عالم باال  
تي از عالم به ذهن صوفي به شكل خياالت يا صوري وارد آيد و هر صورت خيالي جلوه گر ويژگي يا صف

علوي است كه خود را به شكل خاصي در ذهن صوفي سالك پديدار مي كند و سالك مي تواند با راهنمايي 
  پير و شيخ خويش آن صور را مطالعه كرده منشاء آنها را باز شناخته و پيام و مفهوم آن را دريابد.

حبت كرده و نمونه هاي فراواني فتوحات مكيه ي ابن عربي نيز در ابتداي خويش در باب اين صور خيال ص 
عطار نيز به صور خيال و برق ها و انوار متفاوتي كه بر صوفيان » تذكره االولياء«از آن را بدست داده است. در 

  وارد شده پرداخته و موارد بسياري از آن را ثبت و گزارش كرده است.
تاكيد » صور خيال«دب صوفي در بر غناي ا» صور خيال شعر فارسي«دكتر شفيعي كدكني در كتاب خويش؛ 

مي كند و يكي از مهمترين ارزشهاي ادب صوفيه را در همين مورد مي داند. از مهمترين صور خيال صوفيه، 
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ايماژهاي برق، نور و رنگ است كه در جاي جاي اشعار صوفي به چشم مي آيد و جمع آوري و طبقه بندي 
  از مفاهيم معنوي صوفيه ياري فراوان برساند. اين انوار و بوارق مي تواند به درك و فهم بهتر

آنچه در اين جا مد نظر ماست بحث در باب صور خيال مشاهده در ادب صوفيه است. مطالب اصلي آنست  
كه البته مشاهده ي خداوند در نظر صوفيه، مشاهده اي از نوع عادي، چنانكه ديدن اشياء طبيعي، نيست. بلكه 

ديگر است. چرا كه خداوند نه جسم است و نه عوارض جسميت از قبيل  مشاهده با چشمي ديگر و نوري
  رنگ و شكل و درازا و پهنا و ... را دارد.

مي توان مشاهده نمود  -چشم سرّ به قول صوفيه -بنابراين حضرت حق را تنها به نور الوهيت و با چشم دل 
ا به مدد سلوك و رهنمايي پير، اندك كه لطيفه اي است نهاده بدست خداوند در اندرون جان صوفي طالب، ت

اندك از روي اين چشم پلك غفلت برداشته و بي واسطه و حجاب و پرده به جمال و جلوه هاي معشوق بي 
  مانند بنگرد.

نقش مي بندد همان  -چشم سر -اين نگرش در جان صوفي انجام مي شود و نقشي كه در چشم جان او 
  صورت خيالي است.

چيزي از نوع تخيل فعال است، در عمل مشاهده قوه ي مخيله ي سالك به نهايت يعني ديدن خداوند  
فعاليت خود مي رسد و گاه از شدت خياالت و صور و انوار وارد شده بر آن در هم مي شكند چنان كه مي 

  تواند حتي جان سالك را در خطر اندازد.
آمده، موسي (ع) با همه درجه ي نبوت در داستان موسي (ع) و ديدار خداوند كه در قرآن كريم ذكر آن  

اما از  -كليم اهللا -خويش و با آنكه نظر كرده ي خداوند بوده و كالم خداوند را به گوش خويش شنيده است
هيبت جالل، صاعقه ي خداوند كه جلوه اي از جمال اوست، بر كوه فرود مي آيد از هوش مي رود و بي 

  جان بر زمين مي افتد.
در باب چگونگي كشف معنوي به دقت بحث شده كه از آن مي توان به ارتباط ميان  در مقدمه ي قيصري

  الهامات غيبي و صورت خيالي پي برد: 
  

اما كشف معنوي مجرد از صور حقايق، حاصل از تجليات اسم عليم را نيز كه ظهور معاني غيبيه و حقايق 
عينيه است، مراتبي است كه اول آن ظهور معاني است در قوه ي متفكره، بي استعمال مقدمات و تركيب 

ر قوه ي عاقله ي مستعمله قياسات، بل به انتقال ذهن از مطالب به مبادي، كه آن را حدس مي نامند، آنگاه د
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ي متفكره است، كه نيرويي است روحاني غير حال در جسم، و آن را نور قدسي مي نامند و حدس از لوامع 

  انوار آن است. ....... و از اين جاست كه گفته اند كه فتح بر دو قسم است:
كه معطي معرفت است به  يكي در نفس كه معطي  دانايي تام است به نقل و عقل، و دو ديگر فتح در روح 

وجود، نه به عقل و نقل. آنگاه در مرتبه ي قلب كه اگر ظاهر معنايي از معاني غيبيه باشد بدين مقام آن را 
  الهام گويند و اگر روحي باشد از ارواح مجرده يا عيني از اعيان ثابته، آن را مشاهده قلبيه خوانند...

  )62(مقدمه ي قيصري، بي تا: 
بدنبال شرح تجليات غيبي بر دل سالك است كه نويسنده توضيح مي دهد كه اين نوع الهامات  در همين جا و

و صور خيال از جنس وحي است اما تفاوت آن در آنست كه وحي به واسطه فرشته ي خداوند انجام مي 
  شود اما الهامات و مشاهده ي قلبي بي واسطه بر جان صوفي تجلي مي يابد.

ي كند كه بسياري از احاديث قدسي، گر چه از جنس و شرافت وحي هستند اما نتيجه سپس نويسنده اشاره م 
ي الهام خداوند به قلب پيامبر خويش است و از همين جاست كه اين احاديث را در ميان سخن وحي جاي 

شاهده نمي دهند. در كتاب فوائح الجمال و فواتح الجالل نجم الدين كبري نيز بر اين امر تاكيد مي شود كه م
در آغاز كار از راه صورت و خيال بوجود مي آيد، يعني صورت هايي خيالي بر ذهن صوفي وارد مي شود و 
او در چشم دل خويش، كه اكنون بر ديده ي سر غالب آمده، صورت هايي خيالي را مشاهده مي كند و چون 

يالي را به وضوح مي جان صوفي در اين حالت يكسره مغلوب دل و چشم دل اوست او اين صورت هاي خ
  تواند مشاهده كند و آن را به خاطر سپرده با پير رهنماي خويش در ميان نهد.

  ). 103: 1368( فوائح الجمال،  
البته در نظر صوفيه اين صور خيال تنها منشاء و منبع الهي ندارد كه حتي مي توانند از طريق وساوس شيطاني 

جاست كه رساالت سلوك بر اين امر تاكيد دارند كه صوفي ناپخته  بر قلب سالك وارد آمده باشند و از همين
نبايد خود به تفسير واردات قلبي خويش بنشيند و همواره مي بايست اين صورت هاي خيالي را با مراد 
خويش در ميان نهاده و از آنسوي پير نيز مي بايد يك لحظه از مريد خويش و سير و مطالعه ي حاالت 

  باشد تا مبادا كه سالك ناپخته در نيمه راه سلوك به پرتگاه مهلك گمراهي سقوط نكند:روحاني او غافل ن
و از جمله ي غلط هاي ديگر آنست كه بعضي از اهل خلوت و رياضت را به سبب خللي كه در دماغ ايشان « 

  پيدا شده باشد.
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است از احوال اهل و جد وكشف.  گاه گاه خيالهاي فاسد و دور از كار افتد ايشان را، و پندارند كه آن حالي 
مثل تصور نوري يا آتش يا چيزي كه آن را صورتي و شكلي باشد و ناچار هر چه آدمي تصور كند و همت 
بدان مصروف دارد در وي آن قوي مي شود و از آن آثار و اشكال پيدا شود و سبب آن رياضتها بود كه كشيده 

  .....»باشد نه از سر علم و معرفت. 
  )205الطالبين و مسالك الصادقين ، بي تا: (منهاج 

  
صورت هاي خيال در ادب صوفيه جايگاهي ويژه را به خود اختصاص داده اند، چنانكه در مقامات مختلف 
چون مكاشفه، محاظره، مشاهده، معاينه و .... به اين صور خيال بر مي خوريم. در مقام مشاهده، صوفيِ به 

يوي، كه قلب خويش را از لوث تمامي حدثات پاك ساخته است، در جان تمام پيراسته شده از كشافات دن
خويش تصويرهايي را مي يابد كه همان جلوه هاي خداوندي است و به اصطالح صوفيه او به مقام مشاهده 

  ي خداوند خويش رسيده است.
متجلي مي آنچه مطمح نظر ماست آنست كه، جلوه و جمال الهي به چه عكس هايي خود را بر دل صوفي  

كنند. در حقيقت، جمال بي مثال خداوند با توجه به توانايي قلب سالك خويش چگونه مي تواند بر دل مومن 
بنمايد. اين مطلب درست به مانند صور خيال بهشت است كه در كالم الهي براي انسان تشريح مي شود تا 

  ذهن او تمثيل بخشد. حاالت صفا و آرامش و سالمت و تنعم جاودانه و خلود و..... را در
صوري مانند درختان سبز در سبز! با جويبارهايي از شير و عسل و خيمه هاي بر كشيده به هر سوي كه  

حوريان زيباروي سياه چشم در آنها مسكن گزيده اند و ...... البته كه به نقل و باور صوفيه تمامي اينها تنها 
ا به سبب آشنايي آدميان با اين صور جهت ترغيب آنان به تمثيلي است از تنعمات و حاالت برگزيده كه تنه

رستگاري و كردار نيك توسط خداوند رحمان تمثيل يافته است. و از اين رودر رساالت بسياري از بزرگان 
تمامي اين صور خيالي به تفصيل تشريح شده و هر يك از اين  -» عده االبرار « خصوصا در تفسير  - صوفيه

  هايي از حاالت روحاني دانسته اند كه بر موجودات خاكي اشراف و برتري دارند.صورت ها را نشانه 
در باب مشاهده، صور خيالي كه به ذهن صوفي وارد مي شود، بسيار گسترده و گونه گون است، اما در ميان  

ورت آنها مي توان به مشابهت هايي دست يافت و بر اساس آن اين واقعات را دسته بندي نمود. مهمترين ص
  خيالي واقع شده در مقام مشاهده، صورت خيالي نور است.
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البته هر يك از وجوه الهي نظير هيبت، لطف، رحمت، قدرت و ....، نوري خاص خويش دارند و از همين  

جاست كه در بعضي رساالت به تفسير اين نورها پرداخته اند. نور و رنگ آن، يكي از برجسته ترين ايماژهاي 
  ر مشاهده است.صوفيه در تفسي

و اين بدين دليل است كه خداوند رحمان در قرآن كريم خود را نور آسمانها و زمين ناميده است. همين  
تمثيل الهي شايد بنيان ايماژ نور در مقام مشاهده باشد. نجم الدين دايه در رساله مرصاد العباد به تفكيك 

  نورهاي برآمده از طبقات مختلف وجود را شرح كرده است.
او تاكيد مي كند كه هر عملي نور خاص خويش را دارد و گاه بوده است كه سالك نور تابيده بر جان خود  

را با جمال الهي اشتباه گرفته است. مثال حكايت مي كند كه صوفي اي را در حالت وضو نوري بر قلب او 
ت كه خدا را ديدم، پير به ساطع گشت، سالك بي تاب از وضوخانه به شتاب بيرون دويده به مراد خويش گف
  فراست دريافته است كه اين نور وضوي سالك بوده است كه بر قلبش تابيده است. 

در نظر نجم الدين دايه از ميانه راه سلوك كم كم انوار متفاوت بر قلب سالك تابيده مي شود و هر چه رهرو 
جي روحاني سالك مي توان پي برد پيشتر رود شكل و رنگ اين نورها تغيير كرده و در حقيقت با طيف سن

كه وي در كدام مقام از مقامات روحاني بسر مي برد. به هر حال هر نوري از نظر شيخ تجلي يكي از صفات 
  الهي است.

  ).404: 1354( مرصاد، 
  
و اين در حقيقت از آنجاست كه صوفي تمامي راه سلوك را در گهواره ي دستان خداوند ي طي مي كند و  

باز مأخذ اين گفته هم داستان خفتگان كهف است و بيان خداوند رحمان در قرآن مجيد كه خداوند آن 
كنف حمايت الهي خفتگان را از اين رو به آن رو مي گردانيد. پس هر صوفي در تمامي مقامات سلوك در 

  است و مي تواند انوار مختلفه ي صفات الهي را مشاهده كند. 
اين تابش انوار الهي، به قول دايه، نتيجه ي صقالت دل است كه صوفي به سبب صقالت دل و ظهور انوار، 

بر قلب او ). در آغاز كار اين انوار به مانند برق و لوامع و لوايح 299:  1354مشاهده آن انوار شود. (مرصاد،
پديدار مي شوند و هر چه دل مومن زدوده گي بيشتري يابد شدت انوار روحاني بيشتر مي شود و قدرت آن 

  افزونتر:
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و چندانكه صقالت زيادت مي شود، انوار به قدرت تر و زيادت تر مي گردد، بعد از بروق بر مثال چراغ و « 
نوار علوي پديد مي آيد، ابتدا در صورت كواكب شمع و مشعله و آتشهاي افروخته مشاهده شود، و آنگه ا

خرد وبزرگ، و آنگه بر مثال قهر مشاهده افتد و بعد از آن در شكل شمس پديد آيد، سپس انوار مجرد از 
  ...»محال پديد آيد 

  )299: 1354( مرصاد،  
گيري شده است. مي بينم كه از صور خيال خورشيد و ستارگان و ماه براي بيان حاالت متفاوت سالك بهره 

اين ترتيب مقامي ستاره گان، ماه و خورشيد براساس كيهان شناسي مزدايي است كه بنياني بطلميوسي دارد. 
در فرهنگ ايراني ماه جايگاه ارواح پس از مرگ است و در معاد شناسي ايراني آمده است كه ارواح پس از 

  د يا اثير كه درگاه اهورامزداست پرواز مي كنند.مي رسند و از آنجا تا خورشي» ماه پايه«درگذشتن به مقام 
آمده است كه كواكب و خورشيد و ماه، جايگاه روحاني است و هر چه ازين صور بر دل » دايه«در كتاب  

  سالك غلبه يابد نتيجه ي انوار روحاني است:
كه كوكبي بر آسمان چون آينه ي دل به قدر كوكبي صافي شود، نور روح به قدر كوكبي پديد آيد. گاه بود « 

بيند، و گاه بود كه بي آسمان بيند. چون بر آسمان بيند، آسمان جرم دل بود، كوكب نور روح به قدر صفاي 
دل... و چون كوكب بي آسمان بيند عكس نور دل بود، يا نور عقل. اگر ماه تمام بيند دل تمامي صافي شده 

  »ت......است و اگر نقصان دارد به قدر نقصان كدورت باقي اس
  )302:  1354( مرصاد ،

اين حاالت روحاني است كه خود را در صورت خيالي ستاره، ماه و » مرصاد«در حقيقت در نظر صاحب 
خورشيد بر جان صوفي عرضه مي دارد و از اينگونه او از وجود آنها با خبر مي شود. در نظر نجم الدين دايه، 

  ز سوي روح الهي نهفته درجان صوفي به ناخودآگاه او.است ا» اعالم وجود«اين صور خيالي به نوعي 
همين » سر انفس«سير در عوالم روحي از طريق همين صور خيالي انجام مي گيرد و در واقع بخشي از  

  مراقبت و توجه و تفسير حاالت دروني است.
چاه آب و ... سپس دايه ادامه مي دهد كه گاهي اين صورت هاي خيالي تابيده بر حوض يا بركه ي آب و  

  خود را بر صوفي مي نمايد، يعني نه خود ماه بلكه انعكاس آن در آينه ي آب تابيده است.
آن را چنين نقش » خيال«مختلف دل، كه قوه ي » محال«رازي مي گويد كه اين صورت خيالي عبارتست از  

  دل است. بندي كرده است و هر يك از اين تصاوير، نمادي از بخشي يا اقليم متفاوتي از 
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  )  302: 1354(مرصاد/

مي بينيم كه دايه نيز تأكيد دارد كه بر مشاهده اين واقعات عنصر خيال و تخيل نقش اساسي دارد. رازي در 
اين جا به داستان قرآن اشاره مي كند و سوره ي ابراهيم (ع) كه وي در آن ماه و ستاره گان و خورشيد و ... 

س دريافت كه اينها همه جلوه و آفريده ي خداوند رحمان هستند و را خداوند خويش فرض كرده بود وسپ
  نور خداوندي نوري است جاودانه كه هيچگاه فرو نمي افتد.

رازي توضيح مي دهد كه ديدن اين انوار تنها در عالم باطن و يا عالم ظاهر اتفاق نمي افتد بلكه مي تواند 
ن تفاوت نكند، چون آينه ي دل صاف بود، گاه بود كه مشاهده ي اين ها هم ظاهري باشد و هم در عالم باط

اين مشاهدات در عالم غيب بيند، از عالم دل به واسطه ي خيال، و گاه بود كه در عالم شهادت بيند از عالم 
  ظاهر، به واسطه ي حس

  ).305: 1354(مرصاد،  
پس تمامي نور الهي  در هر دو اين حاالت تفاوت ميان ظاهر و باطن نيست، چرا كه ديگر صوفي در  

مشاهده مي كند و در ذهن او بنيان دوگانگي و سنويت برداشته شده به هر كجا كه مي نگرد جز خداوند را 
  نمي بيند.

در واقع در ذهن صوفي ديگر فاصله اي ميان باطن و ظاهر نمانده است.در اين حالت صوفي در حالتي ميانه  
  .... به سر مي برد. ي ظاهر و باطن، جان و روح، خيال و عقل و

  دم به دم در برابر تابش انوار نوراني قرار دارد كه منشاء آن صفات مختلف خداوند است.   
اين صور خيال در شكل اجرام نوراني بودند، يعني هنوز در آنها مايه هايي از جرم وجود دارد پس از اين  

نيز حاالت روحاني متعالي تر اوست. رازي  صوفي انواري خالص تر و پاك تر مشاهده مي كند كه منشاء آنها
تابيده است. و تيره » لوامه«آورده است كه اولين انوار تابيده به رنگي تيره است، و اين نوري است كه از نفس 

گي آن نيز از آميختگي آن است. اگر نور ذكر يا روح با ظلمت نفس در هم آميزد نوري تيره پديد مي آيد، 
آنست كه هنوز از نفس چيزي در جان صوفي باقي است. هر چه نور ظلمت نفس  ازرق رنگ، و اين نشان

). 306: 1354كمتر شود، و نور روح زيادت گردد، رنگ نور تابيده تافته تر و روشن تر است.  ( مرصاد، 
چنانكه پس از نور ارزق نوري سرخ رنگ بر قلب سالك باز مي تابد. با غلبه ي نور روح رنگ نور از سرخي 

  زردي متمايل مي شود و صوفي به هر كجا كه بنگرد نوري زرد رنگ را تابيده بر موجودات مي بيند.  به
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چون جام صوفي به تمامي از ظلمت نفس صافي گردد، آنگاه نوري سپيد تمامي وجود او را فرا مي گيرد و 
آخرين مرحله ي انوار  بدنبال آن با امتزاج نور يكدست و سپيد روح با صفاي دل، نوري سبز پديد مي آيد.

  تابش نور تند خورشيد است.
چون آيينه ي دل در كمال صقالت بود، نوري چون نور خورشيد كه در آييينه ي صافي ظاهر شود پديد آيد، « 

  »كه از نظر قوت شعاع او بر و ظفر نيابد... 
  ).307: 1354( مرصاد، 

و نوري بي رنگ و بي كيفيت و بي حد وبي از آن پس است كه حجابها از روي چشم دل برداشته مي شود 
مثل و بي ضد ... بر جان صوفي آشكار مي گردد. اين نور كه همچون صفات سلبي خداوند است، نور حق 
است كه بر نور روح تابيده است. اين نور را نه طلوعي است و نه غروبي، نه يميني دارد و نه يساري، نه 

  ماني... بااليي و نه پاييني، نه مكاني و نه ز
  )307: 1354( مرصاد، 

خداوند شروع به تابيدن مي كنند. كه اولين نور، » جالل«اينها همه نور جمال الهي است. از آن پس انوار وجه 
سوزانده كه تمامي آتش خوفناك دوزخ تنها پرتوي از آن است. سپس اين نور از شدت » محرق«نوري است 

  نجاست كه عقل در حيرت مي ماند كه نور سياه چگونه تواند بود.تافتگي به نوري سياه تبديل مي شود و اي
  ).308: 1354(مرصاد، 

ص) است كه در رساالت ابن عربي بدان اشارت رفته، نوري كه همه ي »(نور محمدي«اين نور سياه همان  
ت و جمع جهان پيامبران پيشين و امت ها را در خود مي گيرد، نوري است كه هيچ رنگي را از آن گريزي نيس

  ست، فنا در جالل الهي.»فنا«همه ي نورهاست و نور 
شرح انوار، يا صور خيال انوار، در رساله ي نجم الدين رازي تا حدي نيز بر پايه ي كالم الهي است: نور علي 
 نور. نوري بر روي نور ديگر. البته اينگونه معنا شناسي رنگها تا حد بسياري به قرآن نيز وابسته است چرا كه
در قرآن كريم به برخي از رنگها اشاره و از وجود برخي رنگها در بهشت گزارش شده است مثل رنگ سبز، 
سرخ وسپيد... در رساله ي نجم الدين آمده است كه رسيدن از انوار جمال به جالل شرطي دارد و آن 

  برگذشتن از قوه ي خيال است.
ب است براي دل سالك، و در روند سلوك اين قوه در نظر نجم الدين، خود نوعي حجا» تخيل«در حقيقت  

كه در نيمه راه يار ومدد كار صوفي و مايه ي شناخت وي از خويش بود، كم كم به حجابي تبديل مي شود 
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كه مي بايست از راه برداشته گردد، از همين روست كه انوار جالل را ديگر رنگي نيست، بلكه بيشتر حسي 

مي ماند كه تصويري در خيال منعكس كند بلكه تنها حس مي ماند و است، يعني ديگر صورتي باقي ن
  سوازانندگي ....:

و چون انوار به كلي از حجب بيرون آيد، خيال را در آن تصرفي نماند، الوان برخيزد و در بي رنگي و بي « 
صورتي و بي محلي و بي شكلي و بي هيئتي و بي كيفيتي مشاهده افتد، نور مطلق آن است كه از اين همه 

صفات بشري است، چون با  پاك و منزه باشد. وهر شكل ولون كه خيال ادراك كند جمله از آاليش و حجب
  ...»  روحانيت صرف افتد، اين صفات هيچ نماند، و تأللويي بي رنگ و شكل پديد آيد 

  )300: 1354(مرصاد، 
شرح انوار،يا صورت خيالي نور در مقام مشاهده تنها مربوط به نجم الدين رازي نيست كه به طور كلي، صور 

  عه ي مشاهده است.خيال نور از مهم ترين ايماژها در توصيف واق
نيز مشاهده را به شكل تابش انوار دانسته و از انوار سرخ، سپيد و سبز و زرد » مقاصد الساكين «در رساله ي  

ياد شده است، طيف شناسي اين انوار بر حسب فزوني نور روح در آن است، به نظر مي آيد كه در نظر 
مي تابانند كه در قوه ي خيال صوفي منعكس مي نويسنده ي اين رساله هم روح وهم نفس از خود انواري 

تيره، » نفس«شود و صوفي آن را در خيال خويش مشاهده مي كند. هر چه نور روح صافي و پاك است نور 
انساني كه توسط خداوند آفريده » سرشت ازلي«يا » باطن«آلوده و سرد. اما اين تنها انوار وجودي نيست كه 

تاباند. اين سرشت يا لطيفه ي الهي همان دل مومن است، يعني دلِ همان شده نيز از خود نوري سبز مي 
وديعه ي الهي است كه در درون آدمي تعبيه شده تازه هم زنگ اخطاري باشد در جان بشري براي يادآوري 

اين و هم آيينه اي باشد تا انوار دروني و بيروني الهي در آن تابانده شده و از » الست «دم به دم پيمان ازلي 
 –آيينه به قوه ي مخيله تابيده شود تا صوفي آن را مشاهده كند واز راه شناخت انوار ومنشاء وجودي آن 

  به حاالت دروني و مقامات خويش پي برد، البته به ياري پير رهنماي. –طيف سنجي 
ه و آينه ي پس از نور سبز كه باز تابيده از دل صفا يافت» مقاصد السالكين«در طيف نگاري صاحب رساله 

صيقل خورده اي درون است، نوري به زردي و شدت خورشيد تابيده مي شود كه برترين نورهاست و منشاء 
  آن نيز خارج از وجود سالك است. طيف نگاري انوار مشاهده به رغم صاحب رساله ي مذكور چنين است:

ت بيشتري يافته ولي هنوز ارزق (نور نفس كه با كمي نور روح آميخته شده) نور سرخ(نور روح كه شد 
مقدار كمي نور نفس در آن هست) نور سپيد (كه نتيجه ي غلبه ي نور روح بر نفس است) نور سبز ( كه از 
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:  1381محل دل صافي تابيده مي شود)، و در آخر نور خورشيد كه از عالم علوي مي آيد. (مقاصد السالكين، 
ه است، پس از آن مشاهدات و مكاشفات سري پديد مي ). اين آغاز روندي طوالني در سلوك و مشاهد436
كه از نوع الهام است و سپس مكاشفات روحي كه صاحب رساله از آن به اختصار گذر كرده و از   آيد 

  كه همان ديدار خداوند است اتفاق مي افتد. » مشاهده«اين پس 
در بيداري بيند » سرّ«را به چشم صاحب رساله مي گويد كه مشاهده بر دونوع است يكي آنكه بيننده خداوند 

  و ديگر آنكه با همين چشم دل جمال خداوند را در خواب ببينند.
  ).437: 1381(مقاصدالسالكين، 

باز آنكه در بيداري بيند بر دو نوع است: يكي نوع را « اما ديدن در بيداري نيز خود به دو گونه است:  
بيند و نوع ديگر را معاينه مي گويند، و معاينه آن » سر«ي مي گويند، ومشاهده آنست كه به ديده » مشاهده«

  را جز رسول (ص) مسلم نشده است...» معاينه«بيند، اما دولت » روح«باشد كه به ديده ي 
  )438:  1381(مقاصد السالكين، 

پس معاينه در اين جهان تنها براي رسول اكرم (ص) ميسر شده است، چرا كه هيچ يك از ابناي بشر حتي 
  پيامبران سلف، را روحي چنان عظيم و قوي نبوده كه ديدار خداوند را در زمان حيات تاب آورد.

صاحب رساله به جز چشم دل، در درون روح چشمي ديگر گشايد كه آن را چشم روح مي نامد. به گفته ي  
ومنان مسلمان صاحب رساله در دنياي ديگر، پس از مرگ آدمي و رستاخيز دوباره اش در پيشگاه خداوند، م

كه اينك روح خالص اند، مي تواند به بركت متابعت از آخرين رسول محمد (ص)، خداوند را با چشم روح 
  ببينند.» معاينه«خويش 

  ).438:  1381(مقاصد السالكين،  
درين جا سخن مولف در باب كيفيت مشاهده پايان مي گيرد و ديگر اشاره اي به چگونگي ديدار خداوند  

  نمي شود.
، مشاهده بر سه درجه و پايه، به لحاظ مرتبت، معرفي شده است. »مناقب صوفيه» «اردشير عبادي«در رساله ي 

مرحله ي اول مشاهده ي مريدان تازه آمده است، كه به چيزها به چشم عبرت و به اسرار به ديده ي فكرت 
  مي نگرند. 

  ).92: 1363(مناقب الصوفيه، 
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وجود دارد كه مرتبه ي موحدان است، يعني آناني كه به توحيد وجودي رسيده سپس مرتبه ي باالتري از آن  

در » حضور«اند. و او به چشم سر به حق مي نگرد و به قول صاحب رساله، سالك در مرتبه ي توحيد به مقام 
  پيشگاه خداوند مي رسد.

ي خداوند تعالي هستند و اولياء برترين پايه ي مشاهده، مرتبه ي مرفوعان و مقبوالن است كه اينها نظر كرده  
او در روي زمين. در اين حالت دل اين مردان خدا به تمامي متوجه و روبه حق تعالي است، و اينان در 

  حضور و غيبت حالي يكسان دارند و جز خداوند هيچ نمي خواهند و هيچ نمي طلبند: 
نماند، موجودات آئينه » غيبت«خود و اين كمال مشاهدت است كه حركت و سكون او همه حق بود، وي را « 

  »ي او كردند جمال حق در آن آيينه كشف شود، آن كشف سبب حيات او گردد....
  )93: 1363(مناقب الصوفيه، 

درين جا، صورت خيالي مشاهده، همان پديده هاي الهي است، كه آدمي با چشم سر مي بيند، منتها صوفي در 
  لت وجودي آنها را كه همان خداوند است مشاهده مي كند.نور و ع» سر«پس اين پديده ها با چشم 

نور خداوندي در پس همان ذرات عالم موجود است البته نويسنده اشاره مي كند كه از باب مشاهده و صور  
مشاهده خود در عبارت نيايد و تا كسي در محبت صادق « خيال آن به اختصار تمام گذشته است زيرا كه: 

  »لوم او نگردد.نشود، ذوق مشاهده مع
  ) 93: 1363(مناقب الصوفيه،  

» سبز«نيز به نشانه شناسي رنگها پرداخته شده است. او رنگهاي مشاهده را از » فوائح الجمال«در رساله ي 
آغاز مي كند و سپس قرمز و زرد و كبود. اولين نور، نور سبز است كه نشان از حيات دل دارد. سبز رنگ دل 

  مز كه نور آتش است كه صافي شده از كدورت نفساني است.سالك است، سپس رنگ قر
صوفي است يعني نور استواري در حركت به سوي » همت«كه نتيجه ي تابش » روح«اين نور نه تابيده از  

خداوند است. ديديم كه از نظر نجم الدين رازي هر عمل سالك را نوري است، مثل ذكر، وضو و روزه و... و 
نه ي قدرت سالك است در مسير سفر به سوي حق. در همانجا اشاره شده كه اگر در نور سرخ درين جا نشا

» همت«اين نور سرخ نشانه اي از كدورت و سياهي باشد نشان آنست كه نفس سالك در جنگ و گريز با
اوست، پس كبودي رنگ نفس است. سپس رنگ يا نور زرد را مي بيند كه نشانه اي از ضعف جان و ناتواني 

ت در نبرد با نفس اماره. سپس رنگها در يكديگر آميخته مي شوند كه نشاني از جمعيت خاطر و روح اس
استقامت سالك است. و سالك در جان خويش منشوري را مي بيند كه هر وجهي از آن رنگي دارد. اما رنگها 
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رنگ  -زوني گيرد)به نظر صاحب رساله اگر رنگ سبز ف78:  1368در همزيستي با يكديگرند. (فوائح الجمال،
و بر ديگر رنگها چيره گردد، آنگاه است كه دل صوفي آماده است براي ديدن برقها و صاعقه هاي تابيده  -دل

  از جمال و جالل و هيبت ... الهي. اين برقها از جهان باطن و درون بر دل او مي تابند.
نگي است، رنگ آب، كه رنگ صاحب رساله حتي براي دل نيز رنگي قايل شده است. رنگ دل، رنگ بي ر 

) 79: 1368ظرف خويش را به خود مي گيرد و گاه آسمان آبي را در خود منعكس مي كند. (فوائح الجمال، 
  پس از ديدن انوار، اينك نوبت مشاهده صور خيالي است:

مشاهده در آغاز كار از راه صورت و خيال بوجود مي آيد و از آن پس كه رنگهايي بر او پيدا مي شود و « 
  »    مشاهده ذاتي بر او پيدا مي گردد و....

  ) 104: 1368(فوائح الجمال، 
ه هر اين صور خيالي در رساله، صورت هايي از قبيل كوه و سلطان و شير و دريا و درخت بارور .... هستند ك

يك نماد شناسي خاص خود را دارند، چنانكه كوه مرد بزرگوار است و دريا رمز سلطان و درخت بارور، مرد 
  سودمند...

  )105(همان :  
مشاهده بر سه درجه است، اولين مرتبه ي مشاهده كه وراي علم قرار دارد، همان » انيس العارفين« در كتاب 

لك انوار وجودي خويش را مشاهده مي كند و بر حاالت وجودي مشاهده ي معرفتي است در اين مشاهده سا
خويش اشراف و آگاهي مي يابد. البته اين نور حاصل جمعيت خاطر صوفي است، و هنگامي تابيده مي شود 

است كه در مرتبه اي فراتر از » معاينه«رسيده باشد. مرتبه ي دوم مشاهده، همان » جمع«كه سالك به مقام 
و مشاهده ي عيني است. اين مرتبه نيز نورهاي خاص خود را داردكه همان تابيده از عالم  معرفت قرار دارد

كه ». حبال«علوي است بر دل صوفي. اين انوار كه مايه ي جذب سالك است را به ريسمان تشبيه كرده اند: 
بيده از صفات سلبي روح سالك را از اعماق وجود به سوي عالم باال بر مي كشد و فرا مي خواند. اين انوار تا

). البته صاحب رساله به 494: 1377خداوند است به مانند احديت و سبحانيت و قدوس و... (انيس العارفين، 
تفسير و توضيح چگونگي اين نورها نمي پردازد چرا كه به نظر وي آنكه اين بوارق را به معاينه مشاهده كند، 

  زبان خاموشي مي گردد و الل:
  »د آن مشاهده زبانهاي اشارت راو الل مي گردان« 

  )494: 1377(انيس العارفين، 
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سومين و آخرين و برترين مرتبه ي مشاهده ي جمع است. يعني مشاهده اي كه نتيجه ي استغراق كامل در 
حضرت حق است و فناي در او و اينبار صوفي حق را به حق مشاهده مي كند. در اين حالت نورهاي 

او تابيده مي شود و هر چه را كه غير حق است در وجود سالك مي سوزاند و نابود سوزاننده و معرق بر جان 
را باقي مي گذارد و هر چيز فاني را از ميان بر  –امانت الهي  -مي كند اين نور و برق تنها آنچه جاودانه است

  »تنها مختص ذات حضرت حق است.» بقاء«ميدارد كه 
  ).495:  1377(انيس العارفين،                                                                                               

» نور«درويش محمد طبسي نيز آغاز مشاهده با تابش انوار است. در اينجا نيز صور خيالي » رسايل عرفاني«در
لهي به صورتي مدام و بي در مقام مشاهده خبر از صقالت مي دهد و برداشته شدن حجابها در حقيقت انوار ا

وقفه بر دلهاي آدميان درحال تابش است و صوفي تنها مي بايد. حجابهاي دنيوي و اين جهان را از چشم دل 
خويش برگيرد تا در معرض انوار الهي قرار گيرد. جلوه هاي بي پايان ذات و صفات خداوند خود را در 

  كنند: شكل انوار متفاوت و رنگارنگ به قلب مومن آشكار مي
و معني موضوع نور آن باشد كه قدرت حق تعالي براو گشاده گردد و جز از حق نترسد و داند كه از علم و «  

  »                                   ديدار او غايب نيست، و او را خوف هيچ خلق نماند...
  )100(آثار درويش محمد طبسي، بي تا:   

تجلي كه از حق است. آن « اين رنگ ها نمي پردازد چرا كه به زعم او و البته شيخ طبسي به طيف شناسي 
  »باشد كه در فهم درنيايد كه چه مي بينيم و عبارت بيان نتواند كردن كه سر چه ديد...

  )100(همان:  
كه شرح و تفسيري است بر منازل السائرين خواجه عبداله » تسينم المقربين«محمد تبادكاني طوسي در كتاب 

  ي و واگويه ي نظرات او در باب مشاهده، صورت خيال مشاهده را به شكل و هيئت نور مي داند.انصار
مي دانيم كه خواجه عبداله از بزرگترين مفسران قرآن است و مجالس وعظ و رساالت خويش را يكسره با  

ي سلوك بر نهاد اتكاء بر كالم خداوند و تفاسير صحابه تنظيم كرده است. بنابراين رأي او در باب چگونگ
كالم الهي منطبق است و وي نظر خويش را از آيات قرآني اخذ نموده است. خواجه، فقيهي است كه به 
سختي اعتقاد به فقه و روايات منقول از نبي(ص) دارد و در كالم خويش به هيچ نحو از علم فقه دور نمي 

ه از نور الهي است كه خداوند نور شود. در اين رساله آمده كه برق مشاهده شده توسط سالك ساطع شد
  محض است، و اين حقيقي ترين نوري است كه در تمامي عالم هستي وجود دارد.
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به نظر جامع اين رساله پس از نور صفات كم كم نور ذات الهي در خاطره كه همان قلب سالك است، مجال  
  تجلي مي يابد.

ست، ابتدا مشاهده در مقام جمع، سپس مشاهده ي در نظر تبادكاني مشاهده از نظر مرتبت بر سه درجه ا 
معاينه.مرتبت اول طريق مشاهده معرفتي است و سالك از طريق دل به شناخت خويش و محاالت وجود و 
قلب خود آگاه مي شود. مرحله دوم كه مشاهده ي معاينه است. درين مرتبه به جاي برق و نور،صورت هاي 

رساله آمده كه تابش نور ها دوام و بقا وجود ندارد و اين نورها چون خيالي در دل سالك نقش مي بند درين 
برقهايي منقطع است،صاعقه وار. اما نقش هاي مقام معاينه دوام و ثبات دارند.سومين مرحله ي مشاهده كه 

است، كه به معناي ريسمان هاي شواهد است و از نظر صاحب رساله وجه » حبال الشواهد«برترين آن است،
  ي آن از آن جهت است:تسميه 

كه هر يك شاهد صحت طريق سالك اند؛ كه به مطلوب خواهد رسيد، واين جا در اين درجه به جهت «  
زيادتي رتبه ي قرب، وسايط لوايح و روابط بوارق، كه حبال شواهد مشاهد بودند، نور معاينه آن را قطع مي 

  كند و از ميانجي توسط برمي خيزد...
  )421: 1382(تسنيم المقربين، 

از همين جاست كه مقام فنا آغاز مي شود سالك توسط اين ريسمانها خود را تا آخرين مراتب سلوك برمي 
كشد و در ذرات باري فاني و غرق مي شود. صاحب اين رساله نيز تاكيد مي كند كه سالك درين مرحله 

خويش را به زبان اشارت بيان كروالل و گنگ است و به همين دليل است كه نمي تواند حاالت و مشاهدات 
  كند.

كه منصوب به شيخ احمد غزالي عارف بزرگ قرن پنجم است، يكي از مهمترين » بحر الحقيقه«رساله ي 
رساالت در موضوع مورد بحث ماست، در اين رساله نورهاي مشاهده شده به تفكيك و تشريح مورد بررسي 

صوفي سالك در مقام مشاهده پانزده نور را به ترتيب در  »بحر الحقيقه«قرار گرفته است. به نظر نويسنده ي 
چشم دل خويش خواهد ديد. اولين نور، نور هدايت است. كه باعث مي شود كه سالك دل خويش را از كليه 
ي عاليق پاك كند. در حقيقت در طريقت صاحب رساله اين نورها هستند كه باعث رهنمايي و پيشبرد سالك 

است و سالك در اين نور بي نيازي حق و نيازمندي خويش را به عيان مي بيند. » تعناي«مي شوند نور دوم 
است. چهارمين نور معرفت است. اين نور به مانند آفتاب است كه » مذلت«نور سوم نور غرقه شدن در بحر 

ر چه گ-از مشرق سر صوفي برآمده و بر مغرب دل او آرام مي گيرد. اين اولين رنگ نور است در نظر غزالي 



    پرنيان سخن     1708

  
مفهوم معرفت در صورت خيالي آفتاب بر دل سالك تجلي مي يابد. نورهاي پيشين  -رساله منصوب بدوست

نه رنگي دارد و نه شدتي كه بيشتر نورهايي مفهومي اند. پنجمين نور، نور احسان است، نوري است كه تابش 
  است: » يقين«آن شديدتر از خورشيد است و چشم سالك را مغلوب خويش مي كند. ششم نور 

و آن نور حجابي را از پيش دل او دور كند كه در اين نورها آن نديده باشد. آن حجاب غفلت است. عقبي « 
را بر ديده ي دل او برهنه كنند تا از شر گور واقف گردد. و سر صراط، و عقبه هاي راه قيامت و دوزخ و نامه 

  » خواندن بهشت را معلوم گردانند...
  )75:  1356( بحر الحقيقه، 

در حقيقت اين نورها، روشني دل و پيدايي معرفت اند و بر مفاهيم مجرد و يا مناسك ديني پرتو مي افكنند و 
صوفي مي تواند به دور از واسطه ي كلمات سر اين مفاهيم را به طور عيني ببيند. نور هفتم، نور صدق است، 

است. و اين » رعايت «بپرستد. نور هشتم نور  و باعث آنكه صوفي حق را تنها براي حق و بي چشم داشت
نور صوفي را وا مي دارد تا حق خداوند بر خويش را رعايت كند واو را بي نياز از همه ي مخلوقات خويش 

و پشيماني است، تا سالك از همه چيز بازگشته به حق پيوندد. » انابت«و واهب همه چيز بداند. نور نهم، 
آن مومن سر مناجات ها را درمي يابد و مي فهمد كه اختيار او از اختيار حق دهم، نور اجابت است، و طي 

است. و او به لطف حق در روشني اين نور اميدوار شده و به حالت وجد » لطافت«است. نور يازدهم پرتو 
» سعادت«وسرور و شكر مي رسد و دم بدم تابش لطف حق را بر خويش مي بيند و درمي بابد. دوازدهم نور 

است. و اين بريدن از » وحدانيت« ت، كه او را به سعادت و رستگاري و قربت حق مي رساند. سيزدهم نوراس
همه چيز را در پي دارد و ترك عاليق و ديدن وحدت در كثرت جهان. در رساله آمده كه اين نورها، حدهاي 

تكه تكه توسط انوار مختلف دل را به سالك مي نمايانند. در حقيقت اين جغرافياي دل صوفي است كه 
معرفت روشن مي شود. چرا كه دل آدمي جغرافيايي به پهناي عالم معني دارد و خداوند هميشه سر آفرينش 
را در دل بنده ي خويش حل كرده است. و با تابش اين انوار حدهاي دل آدمي روشن مي گيرد و او از 

  با اخالق الهي است آشنا مي گردد. گستره ي روح خويش و چگونگي رسيدن به كمال كه همان همانندي
است. و با كشف اين نور بر قلب صوفي آنست كه سر دعوت حق از خود را در مي » جالل«چهاردهم نور 

يابد و مي فهمد كه حتي سلوك و ذكر و مراقبت نيز نه عمل و اختيار خود صوفي كه آن هم به خواست 
 است و در پرتو اين نور است كه صوفي عظمت و حق و» عظمت«حضرت حق است. آخرين نور،نور 
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و ثمره ي آن نور بروي آنست كه بزرگي همه ي مقامها به نزديك او «حقارت همه چيز را مشاهده مي كند: 
  »خرد گردد و محقري خود را در اين تابش ببيند تا چيزي نماند از دل...

  )77: 1356(بحر الحقيقه، 
ومي سلوك تنظيم شده و براساس مفاهيم و مراتب مفه» بحر الحقيقه« مي بينيم كه طيف نگاري نويسنده ي 
  در آن از صورت خيال خبري نيست. 

عراقي هم باز از عنصر نور براي تصوير و تشريح مقام مشاهده بهره جويي شده و شدت و ظهور » لمعات«در 
  ) .100: 1363انوار را برحسب استعداد سالك دانسته است (لمعات، 

نور سالك به سكر وجذبه و حالت وجد مي رسد  اولين نور، نور جمال الهي است. و در حالت مشهود اين 
چرا كه نور جمال،نور زيبايي است. اين نور باعث فزوني شوق ديدار است در دل صوفي. پس از آن انوار 

  مختلف از صفات ذات باري بر او مي تابند، چون جالل،هيبت و... .
ن در خود مي نگرد، خدا را مي بيند آنچه در لمعات عراقي مهم است آنكه در منزلي از مقام شهود، سالك چو

  و اين مرحله ي عين اليقين است و رسيدن به اتحاد عاشق و معشوق: 
  
محب خواست كه به عين اليقين جمال دوست بيند، عمري در اين طلب سرگشته مي گشت، ناگاه به سمع « 

  او ندا آمد: 
  ت، ليكن انباشته ايآن چشمه كه خضر يافت زو آب حيات                در منزل تو اس

چون به عين اليقين در خود نظر كرد خود را گم يافت، آنگه دوست را باز يافت، چون نيك نگه كرد، خود 
  عين او بود، گفت:

  اي دوست تو را به هر مكان مي جستم                               هر دم خبرت از اين و آن مي جستم
  »ي                             خجلت زده ام گر تو نشان مي جستم...ديدم به تو خويش را، تو خود من بود

  ) 124: 1363(لمعات، 
در نظر عراقي غير تابش هاي شهود، تابش هايي مفهومي اند و در حقيقت انواري هستند كه جان را روشن 

خداوند بر دل صوفي،  مي كنند، نه آنكه تصويري از جمال الهي باشند بلكه انواري هستند باز تابيده از وجوه
عراقي تاكيد مي كند كه آخرين مرتبه ي شهود، مرحله ي كوري كامل است، يعني حتي چشم دل مومن نيز 
در وجود معشوق فنا مي شود و اين نهايت آرزوي سالك است تا در يابد كه با فداي خويش به يگانگي 
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ه فاصله اي. و از همين جا نتيجه مي گيرد كه رسيده و نه وجودي باقي مانده، نه دل، نه صورتي، نه شوقي و ن

  هيچ چشمي اليق ديدار خداوند نيست:
  
  خلق را روي كي نمايد او؟« 

  »در كدام آينه در آيد ــــ او؟
  )131: 1363(لمعات، 

تمامي سعي عراقي بر آن است كه شمايل خاصي را به خداوند نسبت ندهد و از هر گفته اي كه از آن بتوان 
. از همين رو، پرتو هاي نوري عراقي، انوار مفهومي اند  لي اي از صفات خداوند رسيد، بپرهيزدبه صورت خيا

كه هيچ رنگ خاصي ندارند و عملكرد آنها تنها بخشش روشني به راه هاي قلب مومن اند كه صوفي با طي 
اين انوار به راه  طريق از ميان اين راه ها از خويش به خداي خويش مي رسد و دم بدم در پرتو روشني بخش

پر خطر خويش ادامه مي دهد و منازل سلوك را يكان يكان پشت سر مي گذارد تا به آخرين مرحله كه فناي 
كلي در ذات حق تعالي است واصل گردد. در حقيقت، فرايند سلوك در نظر عراقي به گونه اي طي طريق در 

چشم سر كه خود لطيفه ي الهي است مكنون در  راه ها قلبي و شوارع دل است، رفتن درون آينه ي بي پايان
  ژرفايي بازگشت ناپذير. قلب رهرو راه حق، و البته كه درون آينه را پاياني نيست و در كنه آينه تنها فناست و 

و فرو رفتن در آن از مهم ترين صور خيال عراقي و بسياري از صوفيه در تفسير وتمثيل »آينه «اين نماد  
نور در         آينه در تاريكي هيچ نيست اال دريايي خاموش وساكت وتنها. از طريق تابش سلوك است. چرا كه 

  آينه است كه شخص مي تواند خويش و موجودات را در ژرفاي آن مشاهده كند.
هر چه شخص از آينه دور تر بايستد، تصاوير و اشياء نيز بيشتر درون آينه فرو مي روند و فاصله ي شخص  

صوير از سطح آينه، فاصله ي مشابه و متقارن است.هر چه شدت تابش در آينه بيشتر باشد، وضوح از آينه تا ت
اشياء بيشتر است و در كور سوي شعله، تصاوير درون آينه به سايه هايي گنگ و شبح مانند تبديل مي شوند. 

ند جهان ارواح و سحر در آينه همه چيز برعكس است و اين خود نماد و نمايي از جهان غيبي است كه به مان
و جادو همه چيز در آن باژگونه و وارونه است. اما خاصيت ديگر آينه، اين است كه اگر تابشها در آينه از حد 
معيني بگذرد آنگاه تصاوير در هاله ي شديد نور غرق شده و در مه نور فرو مي روند و تصويرها از روشني 

ي از مهمترين صور خيال را در كف نويسندگان صوفيه قرار بسيار به ذرات نور تبديل مي شوند و همين يك
  مي دهد تا از طريق آن مفاهيم دور از دسترس خود را تمثيل و تفسير كنند.
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اعوجاج آينه و زنگارگرفتگي آن كه موجب اعوجاج و تيرگي و درهمي تصاوير مي شود نيز مي تواند  
وآموز باشند كه صقالت آينه ي دل آنان هنوز بدان گوياي دل نازدوده از كدورات دنيوي و خاكي سالكان ن

  حد و پايه نرسيده كه توانايي انعكاس حقيقت درون موجودات باشند.
از ويژگي هاي ديگر آينه، ژرفاي بي پايان آنست، درون آينه را نهايتي نيست و از سطح آينه واقع نمايي و  

  ر مي شود، آينه مرز و آستانه ي مجاز است. عدم واقعيت آن است، در آينه تصوير مجازي موجودات ديدا
سطح آينه در واقعيت است اما عمق ان در مجاز قرار دارد، درست مثل پديدارهاي اين جهان كه در چشم ما 
واقعي مي نمايند اما حقيقت آنها نه در اين جهان، كه در ژرفاي عالم باال و در مجاز واقع شده است. نماد 

ي را در اختيار صوفيان واقع گريز قرار مي دهد تا مفاهيم دور از دسترس و گريز پا و آينه، صور خيال بي پايان
  سخت فهم خويش را از طريق اين نماد در ذهن مخاطبان خود تصوير سازي كنند.

 
  در صوفي نامه عبادي از تمثيل آينه در تفسير مقام مشاهده بهره گيري شده است:

است و نه در تصور خيال و نه در كنه آمال... روايت خداوند تعالي در  بدان كه شهود حق نه بر مثال امثال« 
عالم كون به حدقه و نظر وبصيرت نيست... رويت پادشاه شهود دل است و حضور صفت كه در آينه معرفت 
نگرد، به نور عقيدت. جمال عزت بيند و اين جمال اال در آينه ي صافي نشايد ديدن. و عارف را آيينه دل 

موحد را آيينه صنع است و رونده را آيينه  طلب است و صوفي را آيينه وقت و دم است. و هر كه در است و 
آيينه ي وقت به مالحظه ي حقيقت مشاهده مقصود بيند از بند انتظار و قيد اغيار بيرون آيد و شهود حق 

  »تعالي حاصل وجود او گشت...
  )176: 1347(صوفي نامه، 

  براي مفهوم سازي مشاهده بهره جسته است. و عطار نيز از همين نماد
  آيينه ي ديداري، جسم تو حجاب تست«

  »اندر تو پديد آيد، چون آينه بزدايي
  )693: 1356(ديوان، 

از صورت خيالي دريا نيز در مقام مشاهده استفاده شده است. صاحب رساله ابتدا به » انسان كامل « در كتاب
  توضيح عوالم گوناگون مي پردازد:
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اكنون بدان كه عقول و نفوس و طبايع را عالم ملكوت مي گويند و افالك و انجم و عناصر را عالم ملك مي « 

  »خوانند...
  )163: 1341(انسان كامل، 

سپس اشاره مي كند كه در حقيقت اين دو عالم، دو درياي بي پايانند يكي پر از نور و روشني و ديگري 
  دريايي تاريك و هايل:

كه ملكوت درياي نور است، و ملك درياي ظلمت است. و اين نور آب حيات است و در ظلمت حاليا بدان « 
  است.

  )163( همان: 
است توسط چشمه ي آب حيات و فرورفتن و » ملك«در حقيقت سلوك و مشاهده برآمدن از درياي ظلمت 

مي شود كه موجهاي نور غرقه شدن در درياي نور ملكوت. درين جا تصويري از دريايي مملو از نور پرداخته 
بوجود آمده از نسيم لطف و قهر الهي هر دم بر مي خيزند و فرو مي روند و حقيقت همه ي موجودات، 

  باشند گان همين دريايند.
اين دريا، بحر حقيقت است، و صوفي به مدد رهنماي خويش لباسهاي دنيوي را از تن خويش مي افكند و  

يان نور مي شود و تن خود را به انوار صفات رحمان آشنا مي كند و مگر رهسپار سباحت در اين درياي بي پا
و آبتني و مفهوم آيه ي كريمه » شنا كردن«است به معناي » سباحت«همان» تسبيح«نه اين كه ريشه ي واژهي 

نيز در باطن آنست كه همه ي موجودات آسماني و زميني » يسبح لي هللا ما في السموات و ما في االرض«ي 
انسان «در نظر نويسنده ي » 1سوره جمعه آيه «سوي خداوند شنا مي كنند و در درياي حقيقت او شناورند؟به 

  اين دريا:» كامل
  
  »   نوري بود نامحدود و نامتناهي و بحري بود بي پايان...« 

  )163: 1341( انسان كامل، 
  

ه كل طريقت و سلوك تصوير درياي صاحب رساله بهترين ايماژ يا صورت خيالي را براي مقام مشاهده و بلك
بي پاياني از نور يافته است كه صوفي تن ضعيف . بي مقدار خويش را به اميد و مدد لطف الهي بدان مي 
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سپرد تا با غرقه شدن در آن به اسرار و رموز و رازهاي عالم ملكوت پي برد و چون قطره اي كه به دريا مي 
  گردد.  پيوندد در نور بي كرانه ي آن ذوب و حل

به مانند آينه، نمادي بي كرانه و ژرف است، دريا آستانه ي پايداري خاك و لطافت آب است. دريا » دريا«
حقيقت، بجاي » بحر نور«موجودي هول انگيز و رازآلود است؛ و درياي نور، رازگونه تر از درياي آب. در 

از نور الهي مي گيرند، همچنان كه آبزيان زندگي مي كنند، موجوداتي كه حيات خويش را » نور زيان«آبزيان، 
از آب. اين موجودات همان مفاهيم عاليه اي هستند كه از تابش دم به دم انوار الهي جان مي گيرند و در پرتو 

» الرحمن«آن خويش را به سالكان طريقت مي نمايانند. شايد اصل اين تمثيل را بتوان در سوره ي مباركه ي 
رياي شور و شيرين سخن گفته شده كه بي آنكه فاصله اي ميان آنها باشد از يكديگر يافت كه در آن از دو د

  جدا شده اند.
  
  
  مرج البحرين يلتقيان (دو دريا را كه به همديگر مي رسند درآميخت). « 
  فيهما  برزخ ال يبقيان (در ميان آنها برزخي است كه به همديگر تجاوز نكنند).. 
  يخرج منهما اللولو و المرجان. (از آن دو در و مرجان بيرون مي آيد...). 
و له الجوار المنشأت في البحر كاالعلم ( و او راست كشتيهاي با زبان برافراشته كه چون كوه ها در دريا  

  روانند ).
  كل من عليها فان ( همه چيز كه بر آن است فناپذير و ميرنده است). 
  »ذوالجالل و االكرام (و وجه پروردگارت كه شكوهمند و گرامي است باقي مي ماند.) و يبقي وجه ربك  

  )22-27(سوره الرحمن، آيات 
  

اين دو درياي بي كرانه در قدرت اليزال الهي است، درياهايي كه از آن در و مرجان مفاهيم و صور عاليه 
هي فنا و محو مي شود. اين تصوير، مستخرج مي شوند و همه چيز در نهايت در وجه شكوهمند و جالل ال

داده است تا معاني ژرف صوفيانه را از طريق آن » انسان كامل«يكي از مهمترين ايماژها را به نويسنده ي
  تصوير سازي كند.

  نتيجه گيري:
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آينه، دريا، موجودات، انوار، رنگ ها، حباب شيشه اي چشم، دل، خورشيد، ماه، ستارگان، ژرفا، آتش و ... 
تصاويري هستند كه به مدد نويسندگان رساالت صوفيه آمده اند تا از آنها صور خيال را براي شرح و همه 

  تفسير آنچه كه در مقام مشاهده اتفاق افتد بيافرينند.
  
در حقيقت اين صور خيال تصويرهايي است كه در عالم خيال به هنگام طي منازل سلوك بر قوه ي تخيل  

اين ها نمادهايي نيستند كه آگاهانه توسط آفرينند گان ادب صوفيه جهت ساده فعال آنان وارد مي شود و 
لغت «يا » حسن و دل«كردن فهم معاني عرفاني اختراع و به كار گرفته شده اند چنانكه مثال در رساله ي 

عه ي و رساالت ابن سينا و ... يكي از مهمترين صور خيال در موضوع مورد مطال» آواز پر جبرئيل«و » موران
حاصل » كليت«و » كل«است كه در آن از اتحاد وجودي مرغان، مفهوم » سي مرغ«ما، صورت خيالي سيمرغ و 

كه پيش ازين درباره » جمع«به » پريشاني« مي رسد و از » وحدت«به » كثرت«مي شود و عطار از طريق آن از 
  ي آن سخن گفتيم.

  
آينه واقع مي شود و مرغان در نگرش به اطراف خويش البته اين يگانگي نيز در رساله ي عطار در حضور  

تصوير درهم تابنده ي خويش را مي بينند كه با امتزاج خويش تصويري متحد و رنگارنگ را نقش بسته كه 
  معرف سيمرغي است با رنگهاي بي شمار كه مفهوم اتحاد و جمعيت را تمثيل مي دهد.

وير سي مرغ را در كرانه هاي بي مرز خويش درهم ادغام مي درين جا نيز آينه با ژرفاي بي پايان خويش تص 
كند تا معنايي متحد اما بي كرانه و بي پايان را بيافريند. البته آنچه در اين آينه پديدار مي شود تصوير انوار 
وجودي مرغان است كه به مدد نور روشنگر الهي پاره هاي يك تصوير هزار تكه را تكميل مي كنند تا منظره 

  بديع و بي مانند بر صفحه ي صاف و بي زنگار آينه ي وجود شكل بندد: سيمرغ، شاه مرغان.   اي 
 

  منابع:
   1362عبدالمحمد، قرآن، انتشارات سروش:  –آيتي  -
قطب الدين المظفر منصور بن اردشير، التصفيه في احوال المتصرفه( صوفي نامه )، تصحيح  -العبادي -

  1347نياد فرهنگ و ايران: غالمحسين يوسفي، انتشارات ب
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  1377خواجه عبداهللا، انيس العارفين، تصحيح و تحقيق علي اوجبي، تهران، انتشارات روزنه:  –انصاري  -
انتشارات مقدمه ي قيصري بر شرح فصوص الحكم ابن عربي، ترجمه ي منوچهر صدوقي،  –بي نام  -

  موسسه ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي و ارشاد، بي تا 
شمس الدين محمد، تنسيم المقربين( شرح منازل السائرين )، تصحيح و تحقيق سيد  –تبادكاني طوسي  -

  1382محمد طباطبايي، انتشارات  نشر مركز اسناد مجلس شورا، چاپ اول: 
  1354بنگاه ترجمه و نشر، نجم الدين، مرصاد العباد، انتشارات  –رازي  -
  1367سهراب، هشت كتاب، تهران، انتشارات طهوري، چاپ سوم:  –سپهري  -
محمد تقي دانش پژوه، تهران  –درويش محمد، آثار درويش محمد طبسي، به كوشش ايرج افشار  –طبسي  -

  ، انتشارات خانقاه نعمت الهي: بي تا 
قطب الدين ابو مظفر منصوربن اردشير، مناقب الصوفيه، تصحيح و مقدمه ي نجيب مايل  –عباد المروزي  -

  1363هروي، انتشارات مولي: 
  1363فخر الدين، لمعات، با تصحيح محمد خواجوي ، تهران، انتشارات مولي، چاپ اول: –عراقي  -
  1356انجمن فلسفي، چاپ اول:  احمد، بحر الحقيقه، به اهتمام نصر اهللا جوادي پور، انتشارات –غزالي  -
نجم الدين ، فوائح الجمال و فواتح الجالل، ترجمه ي محمد باقر ساعد خراساني، به اهتمام حسين  –كبري  -

  1368حيدر، انتشارات مرون، چاپ اول: 
« نجيب ، اين برگهاي پير (مجموعه ي بيست اثر چاپ نشده فارسي در قلمرو تصوف)  –مايل هروي  -

  1381، تهران، انتشارات ني، چاپ اول: »مقاصد السالكين
سيد محمد، منهاج الطالبين و مسالك الصادقين، به اهتمام نجيب مايل هروي، تهران ، انتشارات  –نجاري  -

  1364مولي: 
  1341سان كامل، تهران ، انتشارات انيستيتو ايران و فرانسه، عزيز الدين، ان  -نسفي  -
نيشابوري، فريد الدين عطار، ديوان اشعار، حواشي و تعليقات ازم، درويش ، تهران، انتشارات  -

  1356جاويدان:




