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Bidel’s Poetic Imagery of the Fixed Essences 
(Ayane-Sabete) 

* Sadeghi Masood   
 
Ibn-Arabi disapproves of the concept of Otherness( i.e .differentiation 
from God )in the world of being ;Therefore ,in the creator-creature puzzle ,
he explicates the being of creatures in a way that it leads to particular 
unity of existence .Coining the term“ Fixed Essences ,”he considers“ All 
other than God ”to have a new identity that ,although not identical to 
divinity ,is not different in nature from him .Creation results from the 
creator’s self-awareness ,which is the very producer of the Fixed Essences. 
These essences are mediations between the absolute truth and world’s 
things .Fixed Essences are the main links in the chain to connect higher 
stages of being to the lower ones. 
Bidel was strongly influenced by Ibn Arabi’s mystical conceptions, to a 
degree that he can be considered as the last of the commentators of Ibn 
Arabi .Bidel meticulously recites the teachings of philosophical mysticism 

in the form of poetic wisdom in his imaginative poetry .Bidel’s explication 

of Ibn Arabi’s mystical teachings is irreplaceable, at least in the poetical 
works of sufi literature. Employing the great capacities of Persian poetry as 
well as semantic and verbal techniques of poetry ,Bidel attempted to 

illustrate mental and abstract doctorines of mysticism .  
By expounding the concept of Fixed Essences and associated issues, this 

study investigates Bidel’s poetic imagery of this bewildering concept, from 
a comparative perspective. 
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 ثابتهاعیان حقیقت از بیدل هایتصویرسازی
 صدقیمسعود           

 چکیده
ای حق و خلقق،  معمّ رو، درتابد، از اينرا برنمی توجود، غیريّ عربی در عالَمابن

وجقود بیاناامقد      شخصقی  نمايد که به وحقد  گونه تبیین میخلق را آن هستی
 که درنظرگرفت اهللماسوی برای جديدی تهويّ ثابته، اعیان اصطالح وضع وی با
ه جّق آفقرين  حاصقت تو   نیسقت   هقم  او غیر اامّ ندارد تعینیّ الهی ذا  با گرچه

اسقت. اعیقان   ثابته بوده ه موجد اعیانخوي  است که اين توجّ ذا  آفريدگار به
ی اثابتقه حلققه   اند. اعیانمحسوس مطلق وجهان اشیای ثابته واسطه میان حقیقت

 هستی است.  های پايینمرتبه صال مراتب باال بامحوری در اتّ
 ثیرفراوانتق   عربقی ابقن  یعرفقان  آرای آبقادی از عظقیم  بیقدل  ابوالمعانی میرزا

. دانسقت  عربقی ابن شارحین از آخرين را او توانمی که ایگونهبه است، پذيرفته
عربی، حداقت در آثار منظوم ادبیا  تصقو،،  های عرفانی ابنشرح بیدل بر آموزه

 نظیر است. بیدل با استفاده از فنون لفظی و معنوی شعر، در تصويرگری آموزهکم

تطبیقی، ضقمن   ديدگاهی با مقاله است. ايند عرفانی کوشیدهارّهای اتنزاعی و م
له های شاعرانه بیقدل از مسق   ع بر آن، تصويرسازیت متفرّثابته و مسائ اعیان تبیین

 نمايد.می ثابته را بررسی دشوار اعیان

 .بیدل عربی،ابن ثابته، اعیان ذوقی، حکمت   تصويرگری،هاکلیدواژه
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 لهطرح مسأ
گانه وجودشناسی کقالم، فلسقفه و عرفقان، بنقا بقه      اسالم هريک از مکاتب سه جهان در

الهقی را   مقین ذا ِ انقد   متکلّ يگانقه الهقی دانسقته    وجود را ذا ِ ديدگاه توحیدی، اصتِ
 هسقتیِ  ن را منشق  عالَم است. فالسفه وجقودِ بالتعقیّ   ت همهکه علّ کردهفرض العللیعّلة
عالَم، بلکه  تنها منشا هستیالهی را نه ا عرفا ذا اند. امّدانستهموجودا   ن و اصنا،متعیّ

 اند.  تنها مصداق وجود دانسته
ت در است که مسائاسالمی چنان  شناسی عرفاننظری هستی رويکرد هندسی دستگاه

 ایگیرند که اصقت عقالی، مقدمقه   های زنایر چنان سامان میسان حلقههفرايندی طولی ب
هقای مقذکور   که که حذ، و يقا اضقافه حلققه    یاگونهاصول دانی است، بهبرای اصت يا 

نظقری در اثبقا  اصقت     شناسقی عرفقان  های بنیادين هسقتی میسور نیست. يکی از حلقه
 له اعیقان مسق  ، -توحید اسقت  که مدل مختار و منتخب عرفا در-وجود اطالقی  وحد 

 بینقی صقوفیه، از اود دسقت   در حقیقت طبقق جهقان   برای خلقت است. ثابته يا واسطة
تعبیر شاعرانه از ثريا تقا   جا تا عالَم ناسو  و يا بهه غیب و از آننیافتنی ذا  تا عالَم منزّ

صت گردنقد و ققوس   يکديگر متّهای وجود بهثری، جای يک واسطه خالی است تا حلقه
 د.ثابته نام دا عربی اعیانصالی در مکتب ابننزول کامت گردد. اين حلقه اتّ

الهی عنققاوار، در   گناد  ذا ی در دايره تنزيه نیز نمیذا  حتّ نظری، مقام در عرفان
سره از هر نسبتی با عالَم بیقرون از ذا  معراسقت،   که يک دارد ن فرضی قرارالتعیّ مرتبه

 وجود چندان تنگ و باريک است که جز يک مصقداق در او نمقی   از اين منظر مصداق

وجقود اسقت  عنققای    واحد و تنها مصقداق  فارد و اصتِ الهی سنخ گناد، بنابراين ذا 
گناد، حتی در دسترس تنها در علم دانشمندان و تصور فیلسوفان نمیمُغربی است که نه

ذا ، دارای نقام و نشقانی نیسقت و     ةنیز قرار ندارد، مرتبق  ءو بلکه علم انبیا ءشهود اولیا
ت نیقز  صا، نسقبت خالقیّق  ی اتّار دارد، که حتّچنان در اود عزلت و بینونیت با خلق قر

ی عربی، صدور و يقا تالق  تعبیر ابن وصف، چگونگی خلق و يا به بدو روا نیست. با اين
نظر که ذا  تنها مصداق وجود و الجرم تنها معطی وجود است، معماگون بهبا فرض اين

  و يا توجیه حققايق  ذا ، بلکه اثبا تاثبا  موجوديّ رسد. بنابراين مشکت عار، نهمی
موجلود الشهادة هنا كل ... و عالم»نام دارد.  یماسوذا  است که در اصطالح ايشان  از غیر

  .(56  2ق،د8205عربی،)ابن «تعالىاللهسوى
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 عربقی در هسقتی  ترين دستاوردهای ابنثابته، يکی از مهم اعیان ةلتوان گفت مس می

یقان ثابتقه، هقم توانسقت ذا  را در چنقان      عربی با وضع اصقطالح اع شناسی است. ابن
عیان از مکاتب وجودشناسانه اسالمی، نتوانند بر تنزيهی بقودن  دهد که مدّ جايگاهی قرار

سقره  نیز يکی گیرند و هم اثبا  نمايد که وجود ماسو ایتوحید از ديدگاه صوفیه خرده
است بقا   بی توانستهعرا سوای اين، ابن. امّاستوهم و پندار نیست، بلکه وجودی واقعی 

هقای  آنهقا بقه زمقان   اصطالح، بسیقاری از مسائلی کقه ريشقه مناقشقا     استعانت از اين 
جهان،  ازلی خداوند به اجزایت علم کیفیّرسد را تحلیت نمايد  طوالنی قبت از اسالم می

ه لا ابتقداء و ...  از سقوی ديگقر، مسق     ، ابداء يق سرالقدر، قضا و قدرواختیار،  جبر ةل مس
اققدس و فقی    ی، فقی  و صفا ، تالّق  ءالهی، خلقت، اسما ثابته با مباحث علم اعیان
 س ارتباط مستقیم دارد.مقدّ

تبیین  ارائةا هد، اصلی آن، پردازد، امّثابته می اعیان ةلتحلیت مس  اين مقاله گرچه به
انگیز است. له دشوار و مناقشهاين مس های روشنگر بیدل از و تحلیت ادبی و تصويرگری
 سقوز عرفقان  هقای اسقتدالل  و آمقوزه  گريقز ذهقن  هایانگارهصوفیه از ديرباز برای تبیین 

،، انقد. در ادبیقا  تصقوّ   کار گرفتهنظری، صورخیال و صنايع لفظی و معنوی شعر را به
نظری بین همگنان خود دارد که چنقدان مققام    بديلی در تبیین اصول عرفانبیدل مقام بی
 است.نشدهاو شناخته 

 که در ايقران بقه    هاری( 8052 ق 8866)آبادی بیدل عظیمعبدالقادر ابوالمعانی میرزا  
ققاره و  گوی هندی است که در شقبه دهلوی شهر  دارد، از مشهورترين شاعران پارسی

ايران سفر  تحقیق هرگز بهمیانه دوستداران و شیفتگان فراوان دارد. بیدل گرچه به آسیای
هقای  درحدود نودهزار بیت در قالقب زبان فارسی بها دارای ديوانی پرشمار امّ بود،نکرده

بقديع و   تحقیق بیدل خداوندگار خلق ترکیبقا  متفاو  در سبک دشوار هندی است. به
است. جدای از محسقنا   بوده پیچیده هایمضمونخاص و هایابتکاری و بافت عبارا 

، است. بیقدل بقا   از اصول بنیادين عرفان و تصوّ یالمعارفدايرهشعری، دفتر شعر بیدل، 
عربقی را شقرح و تفسقیر    نظری ابقن  مکتب عرفان هایمانندی آموزهت و وسواس بیدقّ

عربقی  رين و شقارحین آثقار ابقن   توان او را از آخرين مفسّق قسمی که می نموده است، به
تقوان  است که می هتصوير کشیدنظری را به های دشوار عرفاندانست. وی آنچنان آموزه

عربی مانند  قونیوی، ت مشهورترين شارحین آثار ابنبا رسائگفت شرح او بر اين اصول، 
زنقد. دققت، وسقواس و زيبقايی اشقعار بیقدل در       عراقی، قیصری و شبستری پهلقو مقی  

بینقی  نظقری، تابلوهقای زيبقايی از جهقان     ت انتزاعی و تاريدی عرفقان ری مسائتصويرگ
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هقای  از تصقويرگری  ایپقاره است. ما در اين مقاله بهتصوير کشیدههوجودی را ب وحد 
 پردازيم.  ثابته می له اعیانوی درباب مس 

 ثابته شناسی اصطالح اعیاننسب
ثابتقه   از اصقطالحا  بنیقادين در وجودشناسقی عرفقانی اسقت. اعیقان      ثابته يکقی  اعیان
ثابته، سقوای اصقطالح، از اختراعقا      گرچه مفهوم اعیانی است. الهی در تالّای واسطه
ا نق  محوری امّ ،(633  8625)جهانگیری،نیست  هاری( 551 – 361)عربی الدين ابنمحی

تقوان آن  ديگر اصطالحاتی اسقت کقه مقی   شناسی وی دارد. در مکاتب جهان ةدر منظوم
 نمود.  ثابته لحاظ مسامحه معادل اعیان اصطالحا  را با اندکی

اسقت   ثابتقه بقوده   معقادل اعیقان   تقريباً "فروهر"اسی زردشتی، اصطالح شنجهان در 
دربقاطن هريقک از   ...  فروهقر آفريقد  مینوی/ را از روی صقور يا گیتقی   عالماهورامزدا، »

 8،د8603)پقورداود،  «اسقت وديعه نهاده شدهمینوی به نام فروهر بهايزدی، روحیموجودا 

را  "مُثُقت "بقاره اصقطالح   اين در پی  ازمیالد( 222 – 622) افالطون يونان، ةفلسف در .(68 
صقوفیه   ثابتقه در ادبیقا    منطبق بقا معنقی اعیقان    نمود. گرچه اصطالح مثت کامالً وضع

برای خلقت، کقارکردی شقبیه اعیقان دارد  افالطقون بقرآن       ایعنوان واسطها بهنیست، امّ
عقالم اقاهر   باشقد.  مثت می معقوال  محسوس مَااز است وحقیقت عالَم است که عالَم
  8613)فروغقی، اسقت   "نمقود "نه بود است نه نبود بلکه  ،ا عدم هم نیستحقیقت ندارد امّ

اشققیاء و »نمايققد  مُثققت را چنققین تقريرمققی نظريققههاققری(  323 -8050) مالصققدرا .(81
جبقرو  صقور    عقالم  ماردا  و عالم درطبیعت موجودند را موجوداتی که در عالم 

فنقا و   تبقاهی و  فسقاد و  همیشقگی بقوده و   آن صور بقاقی و  است.از ماده  رایمعهايی 
 ةفلسقف  در .(852  8663،)مالصقدرا « نقدارد  آنهقا راه  در مقادی مانند موجقودا    اضمحالل
 206 -220) فلقوطین   شقود تر مقی صوفیه نزديک مقوال  تعبیر از واسطه به، نوافالطونی
گونقه ترکیبقی   که بسیط اسقت و هقی    "احد" ،وی بیرتع به تعالی وحقگويد میمیالدی( 

چیز است احد همه  »يک از آنها نیستندارد، مبدأ همه چیز است، درحالی که خود هی 
ن از یاين تعبیقر فلقوط   .(318  2،د8633)فلوطین، «از چیزها نیست يک هی  ،حالعین و در
شقیخ   خلققت اسقت.   ةعربقی از واسقط  خلقت، بسیار شبیه به ديدگاه مکتب ابقن ة واسط
در خلققت بقا کقارکردی     اینیقز بقه واسقطه    هاری( 523 -512) الدين سهروردیشهاب

معقول بقدون  محسوس به عالم گذر از عالم ثابته اعتقاد دارد  برآن است که سان اعیانهب
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های محسوسا  بهرهمثال يا خیال که هم از ويژگی عالم او بهپذير نیست. واسطه امکان
يقک موجودمثقالی، موجقودی    » :دارد ا  معقوال  است، اعتقادد و هم دارای مختصّدار

چنین سقاير اعقراض برخورداراسقت، از مقاده     وکیف و هم که از کماست که درعین اين
 "ققه معلّ صقور "میقانی را   سقهروردی ايقن عقالم    .(636  8623دينانی، )ابراهیمی «مارد است
  .(250، 8616الدين شیرازی،)قطب استخوانده

يقا   ازلقی و  طرح اصطالح ثابتقا   اسالم، با کسانی بودند که درجهان معتزله نخستین
نقد.  اموعدم موجود و نه از موجودا  را گشودند که نه ایگونه ممکن، مبحث معدوما 
 الوجقود تققرر  ممکقن  یمعقدومات عدم نیسقت، بلکقه    وجود و يا عالم منحصر به حقايق

ازلقی   از ثابتقا   فتوحا  عربی خود دراند. ابنگفته "ثابت"معتزله بدان سومی دارند که 
 اعیقان  بقا حقیققت   ازلی دقیقاً ا آيا اين ثابتا امّ .(282  2دق،8205عربی،)ابناست ياد کرده

کقه معتزلقه    برآن است خورشیدی( 8601 -8613) محسن جهانگیری ؟ثابته متماثت هستند
ت هسقتند،  عققت قائق   وذهقن   عین وخقارد و نقه در   تقرری دربرای اين ثابتا ، ثبو  و

علقم و ذهقن حضقر      ر درتققرّ  حققايق، وجقود و   عربی از ايقن ت ابنکه قرائ درحالی
معتزله با تفاو  نهادن بین معدوم ممکن از معقدوم   .(622  8625)جهانگیری،ت است احديّ

 ،و برآن بودند که اين ثابتا اند شدهممتنع، برای معدوم ممکن نوعی تقرّر و ثبو  قائت 
 ایازلقی رابطقه   ازلی است ق با ثابتقا    خر از ثابتا  عیان ثابته ق که مفهومی مت اند. اازلی

ه ثبو  توجّ ةنظر معتزله دربار ثابته به طرح مفهوم اعیان در عربی اساساًابن» عمیق دارد.
« اسقت  پذيرفتقه  ثیر ردازی تق پق يقین، از ايقن مفهقوم   احتمال نزديک به به است و داشته

عربقی در اسقتفاده از تعقابیر ايشقان     عنوان شارح آثار ابن بیدل که به. (25  8636)نقوروزی، 
  (25  6،د8628،)بیدلاست   ثابته با تعبیر ثابتا  ياد کرده نیز از اعیان اصرار داشته

 ثابت  خوانند       زين ثوابت بعرض امکانندنچه اعیان آ
ثابتقه  ، شبیه تعبیری است که صقوفیه از اعیقان   "فعلیعلم"تعبیر از ی، ه مشائفلسف در 

علقم اسقت و علقم    فعلی/ علمی کقه معلقوم تقابع    با تفاو  نهادن بین علم دارند  ايشان
 خداوند به مخلوقا ، علقم  گويند علممعلوم است، میانفعالی، يعنی علمی که علم تابع

پق  معلقوم خقود    »  نند طرح و نقشه آفرين  استفعلی است، يعنی علمی است که ما
چیز بوَد. به اين جايگاه، علم بوَد و چون معلوم نف  عالم بوَد، عالم و معلوم و علم يک 

دهِ همه چیزهاست برآن هستیوی، خوي  و ذا   الوجود عالم است به ذا پ  واجب
 م وی است. پ  همهدهِ همه چیزهاست، معلووی که هستی ترتیبی که هستند. پ  ذا 



 203  ز حقیقت اعیان ثابتههای بیدل ایتصويرساز

 

   

 

تقا او را علقم    ،وی است، نه چنانکه چیزها علت بُوَند مر آن راوی معلوم چیزها از ذا 
  .(15  8612سینا،ابن) ...«که هستند چیزها را است مر وی علت ايشان  بلکه علمبه بوَد

 وجود  ثابته و وحدتاعیان
وجقود صقر،    وحقد  "ای اصقت  بینی مختار و منتخب بر مبنعربی، جهاندر مکتب ابن

هقای ايقن   سان گقزاره همثابه نهادی است که ديگر مقوال  تصو، ب است که به "اطالقی
نهاد معنا  ه به اينها، اصول و اصطالحا  را بايستی با توجّاين همه عبار  نهادند، بنابر

 (8 223،د8628،)بیدل  نمود

 وگو داردا گفتققبان مود هم در کام دريز   هانوايیاين کثر ت سنی از ساز وحد  برون
ثابته در جنب وحد ِ صر،ِ  بنابراين اگر اصت را وحد  لحاظ نمايیم، کثر  اعیان

المقلو  علهله اْعَلم اّن »مَظاهر و مَاالی وجود است   ذا ، کثر  وجود نیست، بلکه کثر 
  8620،عربقی ابن)« اللههو ظ الحق كالّظّ  للشخص. و العالم هو بالنسبته اليالحق او مسّميسوي

شقود، ماننقد سقايه و شقخ      اهلل که عالَم نامیده مییبدان که نسبت حق با ماسو» .(868
 258)وفقا   داود قیصقری   .«خداست ةمنزله ساي حقیقت عالَم به سايه است. در صاحب
لل  وذ»اسقت   تمثیت دانسقته  د اينکّعنصر خیال را نیز مؤ در تفسیر اين عبار ، هاری(

الّن الظّ  الوجود له اال بالشخص كذل  العالم الوجود له ااّل بالحق... والمقصود اثبات أّن العالم 
ست ا رو است، از اين حق خوانده شده ةکه عالَم ساياين» .(332  8620،)قیصری« كّله خها   

م ت عقالَ همین منوال، هويّ سايه، موجوديتی ندارد. به که سايه معرای از شخ  صاحب
ی سراسقر  عربی اين است که موجوديت ماسو... و مقصود ابنوابسته به وجودحق است

، بین لفق  عقالَم و وا ه خیقال مقردد اسقت       اهللیبیدل نیز در نامیدن ماسو .«خیال است
 (28  6،د8628،)بیدل

 تو از اين خلق نیستی تمثال        خواه عالَم شمار و خواه خیال
 ها، صرفاًمصداق وجود به معنای اصیت آن است و ديگر پديده از اين منظر، حق تنها

حهث هوهلو الوجود مناعلم ان» اند ن وجود يگانهء و صفا  آوجود ذهنی و اسما ةاز مقول
نخسقتین سقطر از شقرح بقر      درقیصری  .(86  8620،)قیصری« غهرالوجود الخارجى و الذهنى

صا، وجود به غیقر ذا ، ماننقد   د که اتّنمايما گوشزد میالحکم، اين نکته را به فصوص
بیقدل   اند.با نسبت به حضر  حق، وجود ذهنی و خارجی یوجود ذا  نیست و ماسو
است. بیقدل  عنوان داده "سازیکثر "ثابته را  حق از طريق اعیان نیز فرايند اهور اسمای

 (625  2،د8628،)بیدل بیند صِر، را می آرايی، وحد رغم نمود اين کثر علی
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 نیست ِ               ص ر،، ساز پیدايی  آرايققی نیست         جز وحد ما را که دمققاغ کثر 
 خانه جقای تنهايققی نیست         ِ       ِ                                 دل بققرزخ  شهققود  يکتايققی نیست          در آينققه

دانقد   را موجقد اعیقان ثابتقه مقی    خوي   ذا  حق به ه، توجّ"مثنوی عرفان"بیدل در 
برقع از روی تابنقا  افکنقد، از   ده جمال خوي  گشت و گاهی که حق مايت به مشاهآن

الهقی در اسقما و صقفا ، عقالَم     فروغ روی او، کلیت عالَم پديدار گشت و بر اثقر تامقت  
 (62  6دهمان،)  شهاد  نمودار گشت

 قققدمت حیققر  تقدس ذا      و صفا      ای حدوثت شعور اسم
 قازنقیققن جققهقان الريقبققیای غیبی         نقو خود را نقديققدهققتا ت

 زار شهققاد  آمد پیقق جلقوه    ت ت مت خوي     قچون شققدی ماي
 (62  6د همان،)  انددذا  می ليافته تنزّ ثابته را صور  نام بیدل اعیان

 از تنقزّل خققرام پیدا شد              يعنققی از ذا  نام پیقدا شد

 دگاه بیدلثابته از دی حقیقت علمی اعیان
 لالسماء االههله ولورمعقوله  لى اعلم ان»اند  الهی عقلی در علم صوردرحقیقت ثابته  اعیان

از شارحین آثار  هاری( 302 – 326) صدرالدين قونیوی .(38  8620،)قیصری «تعالى العلمه
 موجودی عبار  است از نسبت تعینی کقه  حقیقت هر»است  معنا گفته عربی در اين ابن
 ثابقت نقام   اند، عقین اهلل که صوفیهقین از اهتمحقّاصطالح  الهی دارند که درازلی علم در
  6،د8628،)بیقدل داند  الهی می ثابته را علمبیدل هم حقیقت اعیان .(22  8628)قونیوی،« دارد
23) 

 نزد اهت حقیقققت ايااد       هی  چیزی به غیر علم نزاد
الهی اِشعار دارد و نتیاه علم  ذا  هستی در صعق علمی جهان ثابته بر حقايق اعیان
و  ءکقه اسقما   ذا  را علمی، ذا  خقود و لقوازم   نحق در مقام تعیّ»است   ذا  ذا  به

« نمايقد واحد شقهود مقی   تتعقّ ثابته باشد، به ذا  که اعیان ن لوازمصفا  و صور و تعیّ
خقوي  اسقت کقه     ذا  ه آفريقدگار بقه  ن  توجّتوان گفت آفريمی .(662  8622)آشتیانی،

 ثابته بوده است.ه، موجد اعیان همین توجّ

هقر کقه حضقر  احقديت و حضقر       ق قیصری بقر آن اسقت کقه اقاهر و مظ    محقّ
چیزند کقه  ربوبی يک ذا  دو در صقع گمان کثر  نیندازد، اين هرند، ما را بهاواحديت

 گردنقد  عقت است که از همديگر مشقخ  مقی   ند، تنها در موطند و تکثرّمعرای از تعدّ
ء»...  العقل  ممتلاک كل  واحلد منهملا علن واحد  الكثرة  هه و التعدد و  لي اّن الّظاهر و المظهر شي 

 داند کقه هنقوز در  علمی می ثابته را حقايقی بیدل نیز اعیان .(882  8620)قیصقری، ...« اآلخر
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هقای مکتقب   پقذيری، بقا مقال    ه مرحله تشقبیه ورود ب ةر آنان، شبهاند و تکثّتنزيه ةمرتب
 (25  6،د8628،)بیدلآورد  عربی را پديد نمیابن

 کلیاتی که ذهققن داد قرار       غیققر اعیان ثابت  مشمار 
 انققد از تعیققّن تشبیه عالقم تنزيه      فارغايققن ثوابت به

طقور کقه   الهی دارند  همقان  داند که مسمایمی ئیرا اسما در مقام تمثیت، اعیان بیدل
ی وجقود اعیقان متالّق   الهقی نیقز بقی    گردنقد، کمقاال   ذهن متبادر نمیلف  به معانی بی

 (8 880دهمان،)شوند  نمی
 اسما طلب مسما را همان زکسو        معنی ةبرون لف  محال است جلو

 ثابته از دیدگاه بیدل ی اعیاناسباب و علل تجلّ
تعبیقر  ثابتقه، و بقه   ذاتقی و اسقتدعای اعیقان    بّیداي  اعیان، حق نظری، علت پ در عرفان
اللذاتي و للل  بواسلةة الحلّ  » اسقت  بیقان شقده   "احتیاد خلق"و  "حق اشتیاق"شاعرانه، 

 اهللشققاه نعمققت .(32  8620،)قیصققری« الغهلل  اّلتللي المعلمهللا  اّل هللو ظهورهللا وكمالهللامفللاته 
شیء  هر را در حق و»گويد  می "نکا "ساله نخست ر بخ در  هاری( 220 -122)ولی

 حصقول  اسقتعداد، و  ت وققدر قابلیّق  بقاد بقه  ی اسقت بقر عُ  متالّ خاص، و اهوری است
ی س کقه از تالّق    مققدّ یفق  ی ذاتی، وی حبّاقدس است، يعنی از تالّ استعداد از فی 
  .(51  8632،ولیاهلل)شاه نعمت« ت واستعدادقدر قابلیّصفاتی است به

کقه سقبب اهقور اعیقان      "ذاتی بّح" هاری(8002 – 8030)فی  کاشانی محسنمال
لیلقی  حسب ااهر هرچنقد جمقال   به»است  گونه آورده اين "مکنونه کلما " است را در
چشم مانون نظر بی  نیست  بلکه اوست که به ایحسب حقیقت، لیلی آينها بهاست، امّ

  8612،کاشقانی فقی  )« داردمقی  را دوسقت  خودکند درحُسن لیلی و بدو جمال خود میبه

هقوی  داند  از نقدای  عشق را دلیت اصلی ااهار حقايق جهان میبیدل در اين بیت  .(882
الهی اسقت،  است، از خم که کنايه از صقع ذا  "ثابتهاعیان"عشق بود که باده که کنايه از 

 (352  8د،8628،)بیدلبیرون آمدند  
 رون خم راز آمديمققانگیخت بی اده شورققب      جنون باز آمديم عشق هويی زد به صد مستی

اسقت.   استدعای اعیقان دانسقته   ةانداز ت افاضه را بهت و کیفیّبیدل در اين بیت، کمیّ
 (205  8دهمان،)از استدعای اعیان است   ایناله، کنايهپرزدن 
 صحرا نیست ،ن مشرب استغبارشوق جنو       عتی داريمققه وسققر زدن نالقققدر پققبه ق
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س اشقاره مققدّ  فی  ةمرحل فی  درة بیت نیز به استعدادهای اعیان هنگام افاض اين
 (231  6همان،د)دارد  

 تماشا کرد هريک را شهنشاه       ز استعدادها گرديد آگاه
ای انقد کقه هريقک بقرای پیقدايی، تمنّق      نهايت الهیثابته مظهر اهور اسمای بی اعیان
االقسلا  االسلماههه مسلتدعي َمْظهلرا  بله ك  واحٍد من»  ای ااهار حقايق خود دارندمااليی بر

بیدل در تبیین دلیت افاضه، هم به تقاضقای   .(22  8620،)قیصقری « مظهر احکامها و هو االعهان
 (22  6د ،8628،)بیدلدارد   و هم به اشتیاق حقايق غیبی برای بروز و اهور اشاره ءاسما

 اسما       شققد معیققن حقايق اشیا لققوه از تققاضقای ج
  هیققواليیپیدايی     زد در عقرضققة جا زشقوق باطن اين  

گويققد پقق  از مققی "كنللک كنللخا مخفهللا"قدسققی   اشققاره بققه حققديث ايققن بیققت بققا در
 (58  6دهمان،)شود  حق آشکار می ااهارآفرين  است که گنج مخفی کماال 

 ت       مقصد کاينا  عريان استمخفی کنون نمايان اسگنج 
 حق را با دو اصطالح ناز و شاعرانه، استعداد ممکنا  و اعطای بیت، با بیانی در اين

درگقاه او نیقاز    کنقد و عاشقق بقه   است  معشوق نقاز بنیقاد مقی   نیاز عاشقانه وصف شده
يقن رو  دانقد از ا بقین، نقاز را عامقت پیقداي  نیقاز مقی      وحقد   نمايد  بیدل با نگاهیمی
 (253  8دهمان،)فرمايد اعطای حق منطبق با استدعای اعیان است  می

 خط، چراغ حسن را جوش پرپروانه است       کنداد نیازی میققست اياا ا نازیقهرکا
داند  ثابته، سرنوشت آدمی در گرو قضای مقدر میبیدل با عنايت به حقیقت اعیان

 (33  8دهمان،)
 ما را کشی جريدهکااست مگر خطرقم     معنی بیدل ا سرنوشتققنهفته است قض 

ا تعبیر بیدل از قضا اين است که قسمت ازلی اشخاص متناسب بقا اسقتعداد اعیقان   امّ
 (22  8دهمان،)ثابته ايشان است  

 برآ دندان چون پرده از نعمتی صد قابت       خورد استعداد اوست در هرک  ايناا قسمت 

 ته  ثابتقریر بیدل از اعیان
شناسی هستی ، مرتبه اعیان ثابته دردقايق و ارايفبا تعابیری شاعرانه بیدل با هنرمندی، 

 (8  2،د8628،)بیدل  تصو، را تصويرگری کرده است 
 برون علم و عیقان بقود ذا  او تنها     ان که نبقود از زمانه آثاری        ققدر آن زم

 ذا  خققود تنهاهحقیقت همقه اشیا ب     کردوخودبخود بنمود       ظریخويشتن نهب
 م غیب خرامققید جانب صحراققققرض کماال  معنی اسرار            ز کتقذوق عه ب
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 را؟ بسايط من و ماقدام جانب صحقگی            کقای جهان بیرنقچه کتم غیب؟ فض    
کرده ته را بیان ثاب اقدس و اعیان وار حقیقت فی عربیابنهای خوي ، در مثنویبیدل 

 جهقان و بقه   تخودش و حاصت آن پیدايی کلیّ نازنینی حق به ةاست که عبار  از جلو
توان الفیقه يقا   های بیدل را میحق است. مثنوی ثابته در ذا  عبارتی حقايق علمی اعیان

عربقی و  ارجوزه تعلیمی دانست که در آن با اسقتادی تمقام ارايقف و دققايق آرای ابقن     
   .است ش با استفاده از صنايع لفظی و معنوی همراه با لوازم و لواحق آن آمدهاشارحین

، صحنه پیداي  اعیان، همقراه بقا   (65  6دهمان،) "مثنوی عرفان"از  بیدل در اين ابیا 
داليت و چگونگی ااهار حقايق توسط حضر  حق را به زيبايی به تصوير کشیده است. 

غیب نامیده است، چرا که  رنگی و کتمرا مرحله بی بودهاول  نت که تعیّاحديّ ةمرتبوی 
 اند   تنزيهة ر علمی دارند و هنوز در مرتبها تکثّپديده

 غیب روزی که کقرد میت شهقود       گرچه آن روز نقام روز  نبققود 
ن معنای عشققق در ادبیقا   در اين بیت در ابتدا وا ه میت را آمده است که هم متضمّ

مقین اسقت. نکتقه    ت و هم به معنای اراده اِشعار دارد که در اصطالحا  متکلّه اسصوفیّ
معنقای   شقود، در حقايق غیبقی اسقتفاده مقی    ةبارالفاای که در گويدبیدل میاينکه ديگر 

روز به معنای مطلق آغاز است و معنای مصقطل  آن اراده نشقده    حقیقی آن نیست. مثالً
 است   

 جنبشقی يافققت خامقه اسرار         پققی تحققرير معنققی ااقققهار
 ش دارد که آفرين  را کتاب و اعیقان اعربی و اتباعدر اين بیت اشاره به اصطالح ابن

 العالم، الذي هلو »جهان کتاب کبیر الهی است »اند  انی نامیدهربّ ثابته را حرو، و کلما 
  8618،)قونیوی« الرّبانّهة حروف و الکلماتالالوجودّمة، التي هي الکبهر بالنسبة  لى األعهان الکتاب 

 اعال است  خامه اسرار نیز کنايه از قلم .(281
 که نخستیققن خققرام کلک قدم         کرد حرفققی به لوح ذهن رقم 

ذهن کنايقه از   دارد که در قرآن ماید آمده است. لوح "کُن"اين بیت اشاره به عبار  
، چرا عربی آمدهقَدَر نیز اشاره دارد که در مقاال  ابن رمحفوظ است. اين بیت به سِّ لوح

ن معنای نگاشقتن اسقت و هقم بقه     زدن استفاده نموده که هم متضمّکه بیدل از وا ه رقم
 دارد ن کردن اشاره معنای متعیّ

 نشقققانقی الريب        نظری کقرد بقر حقیققت  غیب يعنقی آن  بقی
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ی نشان اسقت. سق   تالّق   ذا  دارد که برای انسان بی جا اشاره به ماهولیتدر اين
 است   حق بر جمال خوي  است را بیان نموده  ةنخست که نظار

 شد تالّی معنی شقد        جیققب خقود خلو  فهقم خويشق  جهان 
است.  بوده "رؤية المفصت مامال"دارد که  اقدس اشاره حقیقت فی  بیت به اينر د
پقردازد.  مقی  "علم و وجقود و نقور و شقهود   "الغیب  عنصر مفاتی  ه چهارادامه بیدل ب در

ست، و ا علمى که اهور باشد، و وجودى که عین وجدان» الغیب عبار  است از مفاتی 
« حقیقققت نققورى کققه مصققداق ااهققار اسققت، و شققهودى کققه مققالزم بققا حضققور اسققت

 .(223  8625،قیصری)
 و نوری و وجود و  شهود می مامقالً زان نققاب چهره گشقود        عل

 الهی پديد آمد  و صفا  ءعالم که عبار  است از اسما تی کلیّبا اين تالّ
 علم اجمقال فهقم اسم و صفقا         نققور بققرق اهور لمعه  ذا  

 عرض وجود        ديققد آن شقاه اعتبقار شهققود بوی وجقدان مح 
 پديد آمده و از فرمان حر، کن ربوبی است ثابته علمی و درون صقع حقیقت اعیان

 اند 
 ه اشقار  هوست شئاين مراتب که عقت مُدر  اوست        ناشقی از ن

دارد.  اسقت اشقاره   بقوده  "رؤمة المفص  مجملال"اقدس که  اين بیت به حقیقت فی  
   پردازد می الغیبمفاتی درادامه به چهارعنصر 

 گشتقه تعققداد بر ت مققت فرض     عرض   است لیک بهالحقیقه يکیفی

 ثابته در شعر بیدلهای اعیانتمثیل
ا  عار، است، را و حقايقی که حاصت تاربیّ استتمثیت و صورخیال زبان شعر، زبان 

نمود. عقار، بقرای بیقان     توان جز با زبان تمثیت و برانگیختن خیاال  مخاطب بیاننمی
جقز   ایکم و کیف متعار، نیستند، چقاره  ةشکت که در محدودرنگ بیحقايق مطلق بی

حقیقت تمثیت برای ايشان ابقزاری   ره و تمثیت ندارد  درازبان مَااز و استعآوردن بهروی
خاکی دارد و نقه وا گقانی بقرای     جهان جهت بیان آن حقايقی است که نه معادلی در در

 عارفقان را  گانی عرفی،نظام وا  الفاظ و و هاتنگی عبار »است. موجود  ادای مفهوم آن
و  وارشقط   متنقاق ،  تمثیلقی،  سلبی، نمادين، های رمزی وقالب استفاده از تدوين و به

عربی ذيقت شقرح   ابن .(13  8638رحیمیان،)« پیچیده واداشته است وضع اصطالحاتی بعضاً
 هقا و ثیقت هقای ادبقی و ارائقة تم   دلیت استفاده از ارفیت "شواقاأل ترجمان"اشعار ديوان 

 للى   اشلهربها»اين اشعار منطوی اسقت    که دردانسته  ایهای اشعار خود را معانیاستعاره
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شلرعهة، وجعللک العبلارة علن ربانهه، وأنوار لههة، و أسرار روحانهة، وعلو  عقلهة، وتنبههاتمعارف 
 «ظرمل ذل  بلسان الغخ  و التشبه  لتعشق النفلو  بهلذا العبلارات ... و هلو لسلان كل  أدمل 

اندراد و اندماد  ةنحوهايی در عربی خود از اصطالحا  و تمثیتابن .(25  2005عربی،)ابن
عربی ابن "الکونشارة"رساله  درگیاه ، در تمثیت دانه و ثابته آورده کونی در اعیان حقايق
المکمون و تدومنه:  رأمک الکون كله شلجرة   و الکوان و تکومنه و الى ِانى نظرُت الى  »استآمده

الکون ونوع ثمارها علمک ان أو  او  َنْوِرها من حبة كن ...  إذا نظرت  لى اختالف اغصان شجرة
پنهقان   نظقام پیقدا و   کقه در  هنگقامی » .(22م 8315ی، بعر)ابن« ذلك ناشئ من حبة كن باهن عنها

سان درختی است که اصقت  هموجودا  ب غورکردم، پ  دريافتم که ماموعه نگريستم و
 هقا و سبب تفاو  بین شقاخه  الهی کن است ... س   در آن از دانه وحبه فرمان شکوفه
له ناشقی  مس  کردم، پ  دانستم که اين های درخت يگانه موجودا  انديشهمیوه فروع و
ا بقا اصقت خقود    مّاند، احکم کن پديدآمدهها بهمیوه ها وکه گرچه اين شاخه است از اين

   .«تباين ذاتی دارند
هايی در تبیقین حقیققت   ها و استعارهدفتر شعر بیدل نیز آکنده از اصطالحا ، تمیثیت

احقديت و   زيبايی مرتبه حضقر  به  "حیر طلسم"جمله در مثنوی  ثابته است  از اعیان
  هنقوز  اسقت عربقی و پیقروان  بقه تصقوير کشقیده      ثابته را مطابق مقاال  ابقققن  اعیان

کار نبود. مراتقب خلققت از قبیقت     وجودی که فالسفه آن را واجب يا ممکن خوانند، در
ت نی نبود، پ  تشبیه و تنزيهی هقم نبقود. احقديّ   بااليی و پايینی معنی نداشت. چون تعیّ

رنگقی حقاکم بقود. آن زيبقايی     نا  و بهاری که در آن بقی مود تعیّمطلق بود. دريايی بی
الغیوب قرار داشت و اصطالحاتی چون وحد  و کثر  و تشقبیه  یبمطلق در خلو  غ

 (221  6،د8628،)بیدلمعنی بود  و تنزيه و اطالق و تقیید آناا بی
 بود قدم آغققوش وقمقحق حقوادث   بود      عدم  هایقهستق که ساعت درآن
 داشت برجبین گرد حاجتممکن نه    داشت       نگیننققق  از غنا واجبنه 

 گقم هقوانقق   چقرخ چقون عرود       گقم    درگققرد فقنا خقا  حضیق 

 عبقار بقققی  تنققزّه قنقمقضققامقی   اشقار         بقی تقعیققن هققایجقهت

 شماریکثققر   نققامحقرم قددققعق   نققگاری       وحقد  خققامهبقی احققد

 تلققوّن  سققاز  از قارغققف بهقققاری      تقعیقن      مقود بقی بققود محیقققطی

 بودنهان  همخلو  کقه خلو  درآن  بود         نشانن ققتمقکی مطلقی جمققال

 زدیقمق تنقققزيه رقسققاغق تقغقافقت زد         مقی یهققتشبق ره چقونقی بقی بقه
 تقیید و اقطلقا و ققکس از  بققرون     و تفريد       اجقمققاع وةققجقل از جقدا
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اند، تمثیت و غیبی که از تیررس عقت و ادرا  و حواس خارد حقايق ةبنابراين دربار
جقا بعضقی از ايقن    استعاره و ايهقام و اسقتفاده از صقورخیال مددگشاسقت. مقا در ايقن      

ضمن به شقواهدی از اشقعار    آوريم و درو تمثیال  را از ادبیا  صوفیه می اصطالحا 
 ايیم نمبیدل اشاره می

 اصطالح عدم .8
نقد.  اخقارد معقدوم   در عقالَم علمی دارند و  رو پیروان ، تقرّ عربیثابته ازنظر ابن اعیان

 «العلد ... بلهن لر لى الوجلود ملن العلالم»اسقت    گفتقه  هاقری(  621)وفا  ابونصرسراد 
خلقق را  عربقی نیقز وجقود    ابن ....«گیتی بین دونیستی قراردارد» .(283  م8330،توسی)سراد

هوالوجود و الخللق الوجود هو الخهرالخالص و الحق ان» است حق عدم دانسته درجنب وجود
عقدم  دلیت نسبتِ  "کلما  مکنونه"کاشانی در فی   .(56  2دق،8205،عربی)ابن« و هو العد 

، اگرچقه  و ابقداً  الهقی ازالً  وجقود علمقی  به  موجودند اشیاء»است  اعیان را چنین گفتهبه
نمقود کقه بقا    ه البته بايد توجّ .(38  8612،کاشانی)فی  «اندوجود خارجی معدومسبت به ن

 .عقدم از ديدگاه فالسفه و يا فیزيکدانان خلط نشود
 عدم و اصطالحاتی که معنی عدم را برسقاند در شقعر بیقدل بسقامد فراوانقی داشقته      

اصقطالح   بیقدل دقیققاً  ا رسد اصطالح عدم نوعی مبالغه است، امّق نظر میاست. گاهی به
، نمايشقگر آب اسقت و نقه    که سرابچنانهم است کار برده مورد آفرين  به عدم را در

م. ما غباری هستیم که تنها اسمی از وجود داريقم و يقا   نمايشگر وجودي خود آب، ما نیز
 (262  6،د8628،)بیدلسرابی که تنها نمودی از آب هستیم. 

 زهستی تا عدم يک دشت دوريم      آلود اهقققوريم الهی تهمت
 غباريم از وجود ما چه خیزد      سرابیم از نمود مققا چققه خیزد 

 (8838  8دهمان،)بخشید   به ما وجود اعتباری اند،الهی اعیان که خود عدم با عنايت
 هیواليی را ما پیکر ترحم از کرد آيد          عققدمنمی بر هستی پوچ اعتبار ننگ ز
اسقت.  وجقود درآمقده    رنقگ هستی وجودی ندارد و همان عدم است کقه بقه   انجه

 (162  8دهمان،)
 اند عدمققرجا پر افشقرواز تا هققما و اين پ      گرداند عدم که باغ هستی نیست جز رنگی

اسقت. تصقور   عدم سرگردان نمقوده  محال و خیال خیال، ما را بین تصور وجودقوة 
سقره  الوجقود يقک  الوجود و يا قلمرو نقق  ممکقن  عالم کمال واجب هق باينکه ما متعلّ

 (238  8دهمان،)اين هستیم   تمامی آن و نه کامالً خیاال  است، چرا که نه به
 ا نه اينی واستآنیوکمال ما که نهبالست نق چه       ال ماقگاه خیققا، شده دستقعدم و وجود محال م
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 ربقوبی،  صققع  در اامّق  انقد خقارجی  عدم که است ثابته اناعی بر مبتنی دنیا اين اساس
 و مقن  حقیقت در گويدمی وجودی وحد  نگاهی با بیدل دارند، ابدی و ازلی وجودی
 (621  8دهمان،). ستا اويی همه و نیست کار در تويی

 ستا قرب مکن نازکه اينها همه اويی بر       دم نیست تماشاگه هستیققجز سیر ع
دانقد کقه از   ربوبی می ثابته را علمی، در موطن صقع ت اعیانموجوديّقیصری  ققمح

 .(22  8625،قیصقری )« العلهنالعق  معدومله  لى هى موجود  ى»ند  امنظر وجودخارجی، عدم
جهان، درحقیقت همان عدم اسقت، چقرا    بیدل نیز پیرو همین معنا بر آن است که هستی
  8د،8628،)بیقدل هقم اوسقت     اق دارد و آنکه وجود در معنای حقیقی آن تنها يک مصد

8868) 
 ست اويیا در هر لب و دهانی من داشته       هستی همان عدم بود، نی کیفی و نه کم بود

گويد که حضر  حق در زمره موجوداتی نیست که اوصافی مانند ازل اين رباعی می
م است، نخست عدم ذاتقی و  او روا باشد. عالَم بین دو عد ةن و اَحد دربارو ابد و يا تعیّ

  2همقان،د )د وجقود را آورده اسقت    تعقدّ  ةد عدم، شبهثابته، همین تعدّ س   عدم اعیان
523) 

 سوی شمققار التعققین  احدم آن   من ازل نی ابدم    گويد نه حق مققی
 عرض عددمن کرد خیقال دو عققدم        جوشید مع از میان بهقميکتايی 

 
  تمثیت آينه .1

و نثقر   آينه است که صوفیه در نظمثابته، تمثیت  شاعرانه اعیانتمثیت برای بیان ترين رايج
دانند، براين باورند کقه  خداوند می یهستی را تالّ عرفا که عالم»اند. از آن استفاده نموده

ان او نش جا بهکماال  حق را يک ل وجود داشت و همهاوّ نواحدی که در تعیّ ةآن آيین
 رو درعالم پراکنده گرديد. از ايقن  تکه شد و در همهعالم، شکسته و تکه داد، با خلقمی

ر آن نظق  شکسقته را کقه بقرداری و در    ه از ايقن آيینقه  تکّق  هر جز عالم که بنگری و هقر 
ادريسقی از   عربقی در فق   ابقن  .(12  8612)حکمقت،  «بیفکنی، خدا را درآن خواهی ديد

« ةمراملا متعلدد لى  ةواحلد ةمرآة واحد، الب  ولور الةبهعه وور   ى  عاَلم»گويد  می "فصوص"
ة اعیان و هم اعیان را آيینة عبارا ، هم حق را آيین عربی در اينابن .(12  ق8635،عربی)ابن

 مقورد ايقن   در "المعقا   اشقعة "در        هاری(     182  -     131) جامیعبدالرحمن داند. حق می
محبقوب بینقد، آن    خود صور  ذا  ةبینی که محب درآينکه می آن»است  تمثیت آورده
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 محب به بصر بود و بصقر  او بیند، زيرا که شهود محبوب بود که صور  خود را در آينه
 .(32  8616)جقامی، « محبقوب اسقت  بصره ويده ولسانه. عین مقتضای  کنت سمعه و او به
است   اعتبار آورده دو را به اعیان ةآينه دربار تمثیت "مکنونهکلما  "در  کاشانی نیزفی 
 صفا  حق و است. اول آنکه مرايای وجود اعتبار را دو ثابته معرفت گويند  اعیان اهت»

 .(58  8612کاشقانی، )فقی  « ها باشقد حق مرآ  آن که وجودحق باشند. دوم آاسمای حق و
 (325  8د،8628،)بیدلست  بیدل در اين بیت اعیان را آيینه جمال حق دانسته ا

 توأم خیال کندمی هاچه که حیرتم توأم        به جمال آئینه گه و حااب گهی
 توأممثال ن بیقسحُه که من هم آيین         به اين شادم مرا انه گرنشناسدققزم

قسقمی کقه بیقدل را شقاعر     اصطالح آينه يا آيینه در آثار بیدل بسامد فراوان دارد  بقه 
ثابتقه و لقوازم و    اند. اصطالح آينه در بسیاری از موارد به حقیققت اعیقان  ا خواندههآيینه

 س اشعار دارد.مقدّ اقدس و فی  لواحق آن مانند فی 
همقه حقق     من و تقويی در کقار نیسقت   داند  بیدل در اين بیت حق را آينه خلق می

سان سايه اسقت. آن هحق است. حق مانند آفتاب و خلق ب ةاز آين ایاست و خلق، جلوه
 (21  8دهمان،)ماند. تابد، اثری از سايه نمیگاهی که آفتاب حقیقت برمی

 ته راققتاب تاخقققدر آف ةد سايقققکه دي       ، خیال ما وتو چیستجاين، احق است آينه
امکقانی کقه    ا زنگ کقدور  امّ اعیان صافی استحق در آينة ا  گويد تالیّبیدل می
امکقانی اعیقان اسقت.     ا  الهی نیسقت، بلکقه ازکقدور    شود، انعکاس تالیّمشاهده می

 (835  8دهمان،)
 اوست زنگ باشیکرده تصور صافی قدر هرعرض      از ستا برون وحققد  آيینة جوهر

شود. هر کدام از اعیان در ا خود آينه ديده نمیدر آينقه هر تصويری انعکاس دارد، امّ
  2همقان،د )شقود   المثت آينه است، ديده نمیا خقود حق که فیامّشوند، حق ديده می ةآين
601) 

 ای از تاققرّدش باشققد نیستيا بهقققره     خلق آنچه باز تقیقّقدش باشقد نیست 
 ازخودش باشد نیستزآن جمله يکی که      خقیققال آيیققنه هققزار رنققگ دارد بقه

کامت منعک  گقردد،   ثابت انسان وه عینمال ةمثال حق در آينگاهی که جمال بیآن
گردد جمال حق گردد و مبرهن میمعار، بشری اعم از يقین و گمان محو می ةماموع

 (82  8دهمان،)هاست  ها و گمانسوای اين يقین

 هاها وگمانچون آينه محو است يقین       کمالتنققگه حسود جلوهقجاکه بآن

 تمثیت رنگ .6
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نگ از اعراض است و وجود مسقتقلی نقدارد، بنقابراين اسقتفاده از     در حکمت اسالمی ر
 رازیالقدين اسقت. شقیخ ناقم    فه رواد داشتها  بین متصوّتمثیقت رنگ در کنايه از تعینّ

دانقد،  رنقگ مقی  حقق را بقی   که حقیققت در حالی "مرصادالعباد "در هاری( 526 – 352)
که در هقر مققامی بقه رنگقی جلقوه       اوست و اين نور»سناد  حقیقت اعیان را با نور می

امتقزاد   آيد و چون نور روح با صفای دل نمايد چون المت نف  نماند نور س ید پديد
« شقهود آيقد بقی رنگقی... آشقکار شقود       حاقب در گیرد نور سبز... و چون نور حق بی

و رنگقی و بسقاطت   ن بقی وجود قبت از تعیّ نظر بیدل اصتبه .(202  8626،رازیالدين)نام
 استدعا و اسقتحقاق و اسقتعداد   حق به وجودی که حضر  ه بها با توجّت است امّصرفیّ

مقی  ت متفاو  پديقد ت يا کمیّهای گوناگون، يعنی کیفیّکند، رنگاعیان بديشان هبه می
رنگقی  بودن عارضی اسقت و اصقت بقی    رنگی کرد که اوالً جا بايستی اضافهدر اين .آيد

مبقدل  رنگی های عارضی به بیفنا اين رنگصعود و يا مرحله است. دوم اينکه در قوس 
وجقود و   رنگی را مسقاوی بقا حقیققت   زبان فلسفه بی توان بهگردند و سوم اينکه میمی
نیقز    رنگقی رنگ در برابر بقی متعالیه دانست.  داری را مساوق با ماهیت در حکمترنگ

 مطلق است.   مقید در برابر هستی رمز هستی
 نا ، مانند رنگ است  مقا بقه  تعیّ رنگ بر آن است که که اصت اهوردر تمثیت بیدل 

پوشاند رنگی ما را نمیها حقیقت بیهر رنگی که باشیم، تفاو  ندارد، چرا که اين رنگ
 (3  8د،8628 ،)بیدلشويم  و رسوا می

 رسوا کرديقم رنگ، هربه را خقود         بنیاد ااققققهار، بر رنگ چیققققديم
رنگقی بقه  داشتن فريفت. ما از بی غیر ازحق افسون خلقت ما را به حقیقت وجودی

 (336  8دهمان،)نا  درآمديم. رنگ تعیّ
 کند شبنمل میسازی تنزّبه ذوق آينه     را  رنگی به رنگ آورد افسون دويی مابی ز

ر  حض»است  همین تمثیت را بیان نموده  "اشعه اللمعا "جامی در رساله 
ا  صور استعدادا  و قابلیّه اقدس، ب حسب فی ه ذوالاالل و االکرام ... نخست ب

 .(881  8616،)جامی...« رنگ همه اعیان بنمود ه علم ب ةی فرمود و خود را در مرتبتالّ
 رنگی حاصت گشتههايی هستیم که از بیفی  اوست. ما مانند رنگ خیالی ما از وجود

 (803  8دهمان،)ايم  
 کشد مینای مارابا  پری می میققاز خ     ايمرنگی برون جوشیدهرنگی از گلزار بی     

  (882  6دهمان،)دارد  رنگی را بیان میزيبايی تمثیت رنگ و بیبیت به بیدل دراين 
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 ها انگیخت    که بدين رنققگ گرد امکان ريخترنگ جلققوهبیشوق 

 تمثیت ساز و سماع .2
انحقاء  ه بقه صقوفیّ  ثابتقه در ادبیقا    و آهنگ در تبیین حقیقت اعیانتمثیت صو  و کالم 

را در گقرو شقنیده    یتبع از آن ماسقو ت اعیان و بهعربی موجوديّاست. ابن مختلف آمده
   (23  2ق،د8205عربی،)ابناست  حق دانسته از حضر  "کن"آوای 

 ه علللى قلد الله مابللرکت          اعهاننا وسلعک منلوال سمللاع كال 
 الوجود ولوال السمع مارجعک          على مدراجللها لحلالة العللد الى

 الحکم بالقد الحدوث و بهن نحن  ى برکخ و الحق بشهلدنا           بهن        
بقه   گقامی و  شقد آشقکار نمقی  مقا   ثابته اعیا، شنودنمیحق را کالم گوش ماسوااگر »
و موجودا  از حالقت عقدم در مقدارد خقود مسقتقر       ،گذاشتوجود پی  نمی ساحت
 ماسوای حادث بینکه در پیشگاه حق ما در برزخی هستیم  گونه است کهشدند. ايننمی

 آن، کنايقه از اعیقان  ا بیدل از تمثیت سقاز و صقدای   امّ. «مردديمم يقد غیبو پیوستن به 
 (233  2،د)بیدل است ثابته، استفاده کرده

 چقون و چراستعالم پیداست       از خمکده نشئه بیبه اين جوش وخروشی که
 آينققه وهققم اشیققاستردگیقپیقنققد         بارنگبی محفققت نغمققا ِ یققانقاع
د نوای آفرين  اوسقت. اگقر   کننده و هم مولقّفرمايد هم تنظیممی "مثنوی عرفان"در 

های وجودی خقود  ا با تفاو یم. امّمحض او ما عققدم مطلق بدانیم، در جنب او را هستی
حیقا ، حقاوی و   هقای موسقیقی  سان زير و بم نقت هکه مقتضای آهنگ آفرين  است، ب

حامت و يا مظهر کماال  آوای لحقن موسقیقی خلقتقیم. او هقزاران پقرده و يقا دسقتگاه        
از اعیان است که به نوبقت   ایآهنگ، اهور يک يا عدهاز اين  ایموسیقی دارد. هر نغمه

آيند و حاوی کماال  آن ساز جاويقدان مقی  ترتیب ريتم، از عدم مح  بیرون میو به 
 (20  6دهمان،)گردند  

 است خود                                     ً              که نواآفرين ساز خقود است         ابدا  پرفشققان ناز 
 راغ زيقر و بمیمقساز او را س     هستی مطلق اوست ما عدمیم    

 و ما صدهزار زيرو بم چهم         قرده  قدمقتققرواد ز پققمی
 که ز سقققاز قدم نمايان است     ان است   قنغمه ما خروش اعقی

مقا بقر   فرمايقد مشقاهَدا    اسقت. مقی   تنیز حیثیتی مانند ديدن قائ بیدل برای شنیدن
بینی و اگر گوشجا جمال او را می همه است  اگر ديده بصیر  را بگشايی، دردوگونه 

 (633  2،د)همانی صدای اوست  معرفت بگشايی، هر آواي
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 آيدوگو میساز گفتآيد     يا آنچه بهعرصه نمقو میه بهقاز هرچق
 آيدنهقی صدای او می باز، جمال  بینی    ور گوشگر چشم کنقی 

را  دهقد  بیدل در اين رباعی صدای هر موجودی که سوای وحد  ندای ديگری سر
ر صدايی ولو صقدای جزيقی کوبیقدن دوسقنگ     داند، چرا که در عالم وجود، هباطت می

 (513  2،د)همانبرهم، همان صدای حق است  
 سرای اهللشمقر، ای نغمققهاست از صدای اهلل       باطت سازی که تهی

 هرچند کسی دو سنگ برهم کوبد      ااهقر نشققود مگر صققدای اهلل

 رنگ و خیالتمثیت نی. 5
شقبکه  فراوان دارد. نیرنگ در که درآثار او بسامدنیرنگ از اصطالحا  ويژه بیدل است 

تقوان آن را  ثابته مقی  ا در مبحث اعیاناست، امّدی آمده معانی متعدّ بیدل در مفهومی آثار
يقا نیرنقگ    Maya "مايا"، هنققدی اصطالح در تصوّبندی و يا تردستی معنا نمود. چشم

ا مايقا  ی وجود حقیقی بداند. امّشود آدمی خود و جهان را داراکیهانی است که باعث می
ر ازلى مطلق پروردگار متعال يک شعور اليتغیّ»اند  را معادل جادو و نیرنگ نیز معنا کرده

شقود،  مايا که از جهتى ديگر اويديا دانسته مقى  ةچون يک جادوگر به واسطا هماست  امّ
ايناا  در ت که نیرنگتوان گفمی   . (  63        8618        )محمودی، «نمايدر و گوناگون مىبه نظر متکثّ

 العاَلم متوهم مالله وجلود حقهقلى، و »است   "فصوص"و يا خیال در  مهتومعادل اصطالح 
الحق و لله  كلذل   لى نفل بنفسه، خارج عن هذا معنى الخها . اى خّه  ل  َانه امر کاهد قاهم 

م ا تقوهّ ت، امّق حقیقی اسق نمايد که امری عالَم چنین می» .(20  2ق،د8205عربقی، )ابن« االمر
وجودی ، اضافه بر حق امری جهان پنداری که ، استدر تصوّ خیال معنی اينو  است.

بیقدل   .(868  8620عربقی، )ابقن « نیست امر چنین ا واقعامّ خود دارد،سوای حق و متکی به 
د يکتقايی اسقت، تعقدّ    نیز بر آن است که عالَم، سراسر خیال و حیر  است  اگر اصت بر

رنگی اصالت دارد، ااهار، که دلیت بر رنگ اسقت چقه عنقوانی    ه معنايی دارد و اگر بیچ
ريم، زيرا اگر يکتقايی  خیال متحیّ ا ما در عالمرنگی است امّآری، اصت يکتايی و بی ؟دارد

غالب است، ديدار در آينه که مستلزم دوگانگی بین رائی و مرئی است چه معنقايی دارد   
 (223  2،د8628 ،)بیدل

 رنگی و ااهار چه معنی دارديکتايی و تکرار چه معنی دارد      بی   
 ورزيم     ای آيقنقه، ديقدار چه معنی داردخیال حیرتی میدر ملک    
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وجود در وحد  صر، و بحت است، نه آغازی در کار است و  نزد عار،، حقیقت
 (253  6دهمان،)  نه اناامی

 ابد مققدّی که آغازش ازل بود       به لوح او که در صافی مَثت بود

ن هستند. بر اثر نیرنگ است که يکی عین و ديگری تعیّحقايق اين عالم يکسان و بی
بقین دارد،  غیر، يکی بود و ديگری نمود است. نزد عار، کقه ديقده يکسقونگر وحقد     

 (385  2،دهمان) صال غیری در کار نیست و همه اوست ا
 یز تويی       کو غیر وچه عین، شخ  هرچیز تويینیققرنققگ جهققان جهت وتمقی

 ای، او نیز تويیهقای لعققبت حیققر  اندکی چشم بمال       آن حقر، که تقو گفت
 (282  8،د)همانداند  اوهام می ن را افسونبیدل آفرين  و تعیّ  

 کند، نام نیستای میتعین جز افسون اوهام نیست       نگین خنده
های عارضی تشکیت شده است و جانداری نقاشی است که از رنگ ةپردهستی مانند 

هقای آن واقعقی   آن حاصت نیرنگ و تردستی نقاش است، مانند سَقحَر کقه تغییقر رنقگ    
 (282  8،د)هماننیست  
 نبود رنگی نف  نقاش کلک در سحر نبود       چون نیرنگی وهم غبققار جز هستی نق 

داند. هم آينه دنیا و هم عکسی که در آن افتقاده  یسازی مهستی را نیرنگ بیدل همه
 (3  8،د)هماناست، وجود ندارد  
 یاققنه دنققیققام آيققثال اوهققتم     سازی استست نیرنگا طرازی حیر 

 . تمثیت نقطه و پرگار3
عربقی  دادن شاکله عالم است. مالصدرا از ابقن از نظر عرفا دايره بهترين شکت برای نشان

ملا قالله »دهقد   دايره را تشکیت مقی کند که عالم در قوس نزول و صعود يک می قولنقت
  3د،8631)مالصدرا،« الوجود و معارجه دورمهعربى ... ألن تنخالتالدمن ابنقدوا المکاشفهن محى

 إن األمر اإللهي دوري و لهلذا ال منتهلي أمراللله »است   گفته فتوحا عربی خود در ابن .(22
 .(622  2دق،8205عربقی، )ابقن  ...«الفلر اء  إن الداهرة ال أو  لهلا و ال آخلر  ال بحکلم األشه ي 
 ایلَقم دايقره  پايان است. چرا که عاترتیب امر و حکم الهی در مورد موجودا  بیبدين »

فرمايقد  بیقققدل در ايقن تمثیقت مقی     .«دهد که اول و آخر نقدارد ... فرضی را تشکیت می
شقمار  بی ،آيندمی عالم پديد فرضیة صور  نقطه در محیط دايربهموجودا  که  صدور
 (522  2،د8628،)بیدل  است

 ارنمقاست نقطققه از گرديدنققپرگ  جوش است وحد  از بالیدن      کثر 
 ديدنسر تقسیققم نقطه خواهیی کزين دبستان برسی         يکقبر هققر خط
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عقار،  که قوس نزول پايان يافقت و دل   گاهآنصعود اشاره دارد  اين بیت به قوس  
 (501  8د)همان،  گرددگشت، حرکت پرگار قوس صعود آغاز میخود تهی از خوديت

 د خط پرگار دمیدققر برآمققطه تا صفققنق      گشت زخود کون ومکان دايره بستدل تهی

ماينقد  نهستی همه يک دايره را مقی  ةدر جهان چنان وحدتی حاکم است که در داير
 (522  8د)همان،که نق  و کمالی در آن دايره از هم ممتاز نیستند  

 ددايی انتها دارققرگار در هر ابتققخط پ     باشد ز هم ممتاز نقصان و کمال ايناانمی     
خیقالی را در دو  ةزنقد. مقا داير  خیالی را مثال مقی  ةبیدل باز هم در تمثیت پرگار، داير

 (153  8د،)همان  نمايیمقوس طی می
 شتن گشتميگرد ابتدا و انتهای خوبه     باشدخط پرگار وحد  را سراپايی نمی     
 های مختلف يک حقیقتتصور بیدل از وحد  چنان است که  اجزای جهان جنبه  
 شود امقا در حقیققت  میر مرکز تصوّ ةخیالی وجود همان نقط ةداير قسمی کهبه  بیندمی
 (212  8د)همان، در کار نیست  ایدايره
 رگار سر بهم شمريدققسراسر خط پ    به هی  جزو ز اجزای دهر فاصله نیست    

 تمثیت آب و حباب. 2

اسقت   ثابته بقوده  اعیان ةلرايج عرفا در تبیین مس های آب، دريا، مود و حباب از تمثیت 
  (32  8635)جامی،

 بودهايی که بحرهستی راست     جمقله مر آب را حبقاب مود
 گرچه آب و حبقاب باشد دو       در حقیققت حبقاب، آب بود

اسقت   وجقود بقوده   ا  آن تمثیت مورد عالققه بیقدل در اثبقا  وحقد     آب و مشتقّ
 (200  8د،8628،)بیدل

 معنی حر، مگوستی گر واشکاف لف  ما     ای حبابققآيد باز هی  از معمیققبرنم
تقن   سراب است. حباب لباسی از آب بقر  ا حقیقققت آنحباب به ااهر آب است، امّ

صِفر از هستی همان نقام را دارد.  اب مانند دارد، پ  حباب نمايان است و آب ناپیدا. حب
  ایاوصا،، بقرای بیقدل عرصقه   اين  ةهم وجود خیالی سراب، طفیت وجقود آب است. 

بقاب دارنقد.   ثابته نیقز حقالتی چقون ح    ثابته است، چرا که اعیان برای بیان حقیقت اعیان
 ند.اا وجود ندارند و عدماعیان در دريای علم الهی جای دارند، امّ
 زيبايی بقه  ثابته را به ت اعیانغیريّ ت در عینعینیّ در اين بیت با تمثیت حباب، مس لة

 (3  8د)همان،تصوير کشیده است  
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 ما هققوای هققوايت و ما توآب آب چیست    محیط از بغیر حباب سرمايه
زنقد. تمثیقت اعیقان ماننقد حبقاب و      حادث بودن حباب را مثال می ةاين بیت جنبدر 

مود زودگذر و فانی است. مانند کسی که گقردن  زيرتیقا اسقت کقه بالفاصقله کشقته       
 (222  8،د)همان شود می

 گردن تیا استکه به کسی را سر زتن نیست     ست اينااب اود و حباققت ما و فنا مققمث
اشقاره   العقین انسقان اب را به مردمک چشم تشبیه کرده و به عبقار   در اين بیت حب

ا انسقان اسقت کقه    حق هستند، بسیارند، امّق  ةآين ةمنزله فرمايد گرچه اعیان که بدارد. می
  8د)همقان، بیند  گونه، مردمکی است که حق عالَم را از منظر او میرغم وجود حبابعلی
830) 
 داشت        در خقرابققی خانققه ما سايه ديوار    ايمآوردههم چون حباب از نیستی چشمی به  

 اصطالح الست .1
َ  ِملْن َبنلياست  ...  اصطالحی قرآنی "الست" وا ه َملَتُهْم َو  َو ِ ْذ َأَخَذ َربُّ آَدَ  ِملْن ُظُهلوِرِهْم ُذرَّ

ُکْم قاُلوا َبلي َأْشَهَدُهْم َعلي و يقادآور زمقانى را کقه    » ...  .(822عرا،/ ا)...  َأْنُفِسِهْم َأ َلْسُک ِبَربَّ
پروردگار  از فرزندان آدم، از پشتشان، ذريه آنان را گرفت و آنان را بر خودشان گقواه  

اصقطالح   ...«. ساخت که آيا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند  چرا، تويى پروردگقار مقا  
ا عربقی امّق  . ابقن اسقت فرضی آغقاز خلققت آمقده   ه به عنوان زمان در عر، صوفیّ الست
كما لم تخ  تسا ر من وجلود  للى  »...داند  ثابته را قبت از روز فرضی الست می اعیان ةمرحل

ُکْم ثم لم تخ  تنتق  من منخلة  لى منخلة  للى أن نخللک وجود  ي ألوار العالم  لى حضرة َأ َلْسُک  ِبَربَّ
ای انسقان، تقو پیوسقته    » .(223  2دق، 8205عربقی، )ابقن ..«  ي هذا الجسم الغرم  العنصلري .

 تا مرتبه السقت  ديگراز وجودی به وجودی وجود،  همواره در مراتبکه چنانمسافری. 
يقابی تقا بقاالخره در    قدر از منزلی به منزل ديگر در اين راه انتقال میی  آنبربکم درسفر

فرضقی   انثابته را از زم ا حدوث اعیانبیدل امّ ....«اين جسم غريب خاکی ساکن گردی 
گشته و سقهم بیقدل آيینقه درد     نالست دانسته است. سرنوشت انسان از روز الست معیّ

 (506  8د،8628،)بیدلاست  بوده 
 دادند الستم روز در که بود حیققرتی     امروز  است درد آيینه که گشته خون دل

اسقت در   تحفقققه بقرده  صقافی دل را بقه    ةفروشد که آينانسان در آن دنیا فخققر می
 دل انسان نزد خداوند بوده تقا توسقط آن در خقود بنگقرد      ةکه از روز الست آيین حالی
 (220  8،د)همان

 است  دست به کايینه جا آن مبر تحفه است        دل الست روز از آرايی خود آيین
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پقايان رسقید  شود. دور آفرين  به انسان فاش نمی معمای ذا  اقدس الهی تا ابد بر
 (8812  8،د)همانن هستی  الست در قالب تعیّ تو هنوز در روز اامّ

 الستی صبقق  همان و رفت ابققدفاش      نشد خورشید  رمققز دريغا
ازل رقم خورده است.  ثابته و در صب  آغاز و اناام و سرنوشت جهان در لوح اعیان

نقاشقی و يقا يقک    آخر، خیالی بی  نیست و همه در يک پرده  ةت آغاز و تفرقا جمعیّامّ
 (808  8،د)همانشیشه عک  نق  بسته است  

 يک شیشه بايد نق  بست آغاز واناام مرا  گداز آخر شکستدارم ز سامان الست اول     

 گیرینتیاه
بق    ایسقابقه  ایعربی است، گرچه تصور چنقین پديقده  ثابته، ابداع ابن اصطالح اعیان

 الهقی را در چنقان جايگقاه دسقت     وجقود، ذا  بنقدی  عربی در تقسیمطوالنی دارد. ابن
عربی بقا خلقق   واسطه آفرين  را بدو نسبت داد. ابنتوان بیدهد که نمیمی نیافتنی قرار

دارد.  ایگیرد که وضقعیت پیچیقده  نظر می برای خلقت در ایثابته واسطه اصطالح اعیان
تقرين  ثابتقه از مهقم   انا موجقد همقه پديدهاسقت. اعیق    ثابته عدم اسقت امّق   که اعیان چرا

ت مقدد آن بسقیاری از مسقائ    شناسی است که بههستی ةعربی در منظومدستاوردهای ابن
 است. شده نظری حت عرفان

 و آمقوزه  گريقز ذهن هایانگاره، از ديرباز، برای تبیین معانی پیچیده و ادبیا  تصوّ

کار گرفتهوی شعر را بهخیال و صنايع لفظی و معن نظری، صور سوز عرفانهای استدالل
ه دهد، بقا توجّق  ه که حکمت ذوقی عرفانی را تشکیت میصوفیّ است. اين قِسم از ادبیا 

 های فراوان شعر، پیروان فراوانی دارد.به ارفیت
آبادی که در ايران به دهلوی مشهور است، بین همگنان خقود در ادبیقا   بیدل عظیم

ققاره و آسقیای میانقه دارد. دفتقر شقعر      بانان شقبه زبین فارسی ایعرفانی، جايگاهی ويژه
 عربقی اسقت.  ، طبق آرای ابنپرشمار بیدل، شرح و تفسیرروشنگر مبانی عرفان و تصوّ

عربقی در قالقب تعقابیر و    های رايقج در مکتقب ابقن   تثابته، بیدل به سنّ له اعیاندر مس 
اققدس، فقی    ت، فقی  ت، واحديِمکتب مانند اصطالحا  احديّ اصطالحا  ويژه اين

ثابته، بقا اسقتفاده از    تبیین و تعريف اعیان ةوفادار بوده است. بیدل در زمین س، کامالًمقدِ
هقايی ماننقد آينقه، رنقگ، سقاز و      اصطالحاتی مانند عدم، نیرنگ و خیال، الست و تمثیت

 له دشقوار از ايقن مسق    نظیقری های بقی تصويرگری ،سماع، نقطه و پرگار و آب و حباب
   ده است.ه داارائ
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