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تصویرسازیهای بیدل از حقیقت اعیانثابته


مسعود صدقی

چکیده
ابنعربی در عالَم وجود ،غیریّت را برنمیتابد ،از اینرو ،در معمّای حق و خلقق،
هستی خلق را آنگونه تبیین مینماید که به وحقد شخصقی وجقود بیاناامقد
وی با وضع اصطالح اعیان ثابته ،هویّت جدیدی برای ماسوی اهلل درنظرگرفت که
گرچه با ذا الهی عینیّت ندارد امّا غیر او هقم نیسقت آفقرین حاصقت توجّقه
آفریدگار به ذا خوی است که این توجّه موجد اعیان ثابته بوده اسقت اعیقان
ثابته واسطه میان حقیقت مطلق وجهان اشیای محسوساند اعیان ثابتقه حلققهای
محوری در اتّصال مراتب باال با مرتبههای پایین هستی است
ابوالمعانی میرزا بیقدل عظقیمآبقادی از آرای عرفقانی ابقن عربقی تق ثیرفراوان
پذیرفته است ،بهگونهای که میتوان او را از آخرین شارحین ابن عربقی دانسقت
شرح بیدل بر آموزههای عرفانی ابنعربی ،حداقت در آثار منظوم ادبیا تصقو،،
کمنظیر است بیدل با استفاده از فنون لفظی و معنوی شعر ،در تصویرگری آموزه
های اتنزاعی و مارّد عرفانی کوشیدهاست این مقاله با دیدگاهی تطبیقی ،ضقمن
تبیین اعیان ثابته و مسائت متفرّع بر آن ،تصویرسازیهای شاعرانه بیقدل از مسق له
دشوار اعیان ثابته را بررسی مینماید
کلیدواژهها تصویرگری ،حکمت ذوقی ،اعیان ثابته ،ابنعربی ،بیدل

 عضو هی علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان Sfarid615@gmail.com
تاریخ پذیرش 29/9/9
تاریخ دریافت 29/4/92

671

جاویدان خرد ،شماره  ،61پاییز و زمستان 6629

طرح مسأله
در جهان اسالم هریک از مکاتب سهگانه وجودشناسی کقالم ،فلسقفه و عرفقان ،بنقا بقه
دیدگاه توحیدی ،اصتِ وجود را ذا ِ یگانقه الهقی دانسقتهانقد متکلّمقین ذا ِ الهقی را
ّ
علةالعللی فرضکرده که علّت همه عالَم است فالسفه وجقودِ بالتعقیّن را منشق هسقتیِ
متعیّن و اصنا ،موجودا دانستهاند امّا عرفا ذا الهی را نهتنها منشا هستی عالَم ،بلکه
تنها مصداق وجود دانستهاند
رویکرد هندسی دستگاه نظری هستیشناسی عرفان اسالمی چنان است که مسائت در
فرایندی طولی بهسان حلقههای زنایر چنان سامان میگیرند که اصقت عقالی ،مقدمقهای
برای اصت یا اصول دانی است ،بهگونهای که که حذ ،و یقا اضقافه حلققههقای مقذکور
میسور نیست یکی از حلقههای بنیادین هسقتیشناسقی عرفقان نظقری در اثبقا اصقت
وحد وجود اطالقی -که مدل مختار و منتخب عرفا در توحید اسقت ،-مسق له اعیقان
ثابته یا واسطة برای خلقت است در حقیقت طبقق جهقانبینقی صقوفیه ،از اود دسقت
نیافتنی ذا تا عالَم منزّه غیب و از آنجا تا عالَم ناسو و یا به تعبیر شاعرانه از ثریا تقا
ثری ،جای یک واسطه خالی است تا حلقههای وجود بهیکدیگر متّصت گردنقد و ققوس
نزول کامت گردد این حلقه اتّصالی در مکتب ابنعربی اعیان ثابته نام داد
در عرفان نظری ،مقام ذا حتّی در دایره تنزیه نیز نمیگناد ذا الهی عنققاوار ،در
مرتبه التعیّن فرضی قرار دارد که یکسره از هر نسبتی با عالَم بیقرون از ذا معراسقت،
از این منظر مصداق وجود چندان تنگ و باریک است که جز یک مصقداق در او نمقی
گناد ،بنابراین ذا الهی سنخ فارد و اصتِ واحد و تنها مصقداق وجقود اسقت عنققای
مُغربی است که نهتنها در علم دانشمندان و تصور فیلسوفان نمیگناد ،حتی در دسترس
شهود اولیاء و بلکه علم انبیاء نیز قرار ندارد ،مرتبقة ذا  ،دارای نقام و نشقانی نیسقت و
چنان در اود عزلت و بینونیت با خلق قرار دارد ،که حتّی اتّصا ،نسقبت خالقیّقت نیقز
بدو روا نیست با این وصف ،چگونگی خلق و یا به تعبیر ابنعربی ،صدور و یقا تالقی
با فرض اینکه ذا تنها مصداق وجود و الجرم تنها معطی وجود است ،معماگون بهنظر
میرسد بنابراین مشکت عار ،نه اثبا موجودیّت ذا  ،بلکه اثبا و یا توجیه حققایق
غیر از ذا است که در اصطالح ایشان ماسوی نام دارد « ...و عالمالشهادة هنا كل موجلود
سوىاللهتعالى» (ابنعربی6441،ق،د)16 9
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میتوان گفت مس لة اعیان ثابته ،یکی از مهمترین دستاوردهای ابنعربقی در هسقتی
شناسی است ابنعربی با وضع اصقطالح اعیقان ثابتقه ،هقم توانسقت ذا را در چنقان
جایگاهی قرار دهد که مدّعیان از مکاتب وجودشناسانه اسالمی ،نتوانند بر تنزیهی بقودن
توحید از دیدگاه صوفیه خردهای گیرند و هم اثبا نماید که وجود ماسوی نیز یکسقره
وهم و پندار نیست ،بلکه وجودی واقعی است امّا سوای این ،ابنعربی توانسته است بقا
استعانت از این اصطالح ،بسیقاری از مسائلی کقه ریشقه مناقشقا آنهقا بقه زمقانهقای
طوالنی قبت از اسالم میرسد را تحلیت نماید کیفیّت علم ازلی خداوند به اجزای جهان،
مس لة جبر واختیار ،قضا و قدر ،سرالقدر ،ابداء یقا ابتقداء و از سقوی دیگقر ،مسق له
اعیان ثابته با مباحث علم الهی ،خلقت ،اسماء و صفا  ،تالّقی ،فقی اققدس و فقی
مقدّس ارتباط مستقیم دارد
این مقاله گرچه به تحلیت مس لة اعیان ثابته میپردازد ،امّا هد ،اصلی آن ،ارائة تبیین
و تحلیت ادبی و تصویرگریهای روشنگر بیدل از این مس له دشوار و مناقشهانگیز است
صوفیه از دیرباز برای تبیین انگارههای ذهقنگریقز و آمقوزههقای اسقتداللسقوز عرفقان
نظری ،صورخیال و صنایع لفظی و معنوی شعر را بهکار گرفتهانقد در ادبیقا تصقوّ،،
بیدل مقام بیبدیلی در تبیین اصول عرفان نظری بین همگنان خود دارد که چنقدان مققام
او شناخته نشدهاست
ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل عظیمآبادی ( 6666ق  6414هاری) که در ایقران بقه
دهلوی شهر دارد ،از مشهورترین شاعران پارسیگوی هندی است که در شقبهققاره و
آسیای میانه دوستداران و شیفتگان فراوان دارد بیدل گرچه بهتحقیق هرگز به ایران سفر
نکردهبود ،امّا دارای دیوانی پرشمار بهزبان فارسی درحدود نودهزار بیت در قالقبهقای
متفاو در سبک دشوار هندی است بهتحقیق بیدل خداوندگار خلق ترکیبقا بقدیع و
عبارا ابتکاری و بافتهایخاص و مضمونهای پیچیده بودهاست جدای از محسقنا
شعری ،دفتر شعر بیدل ،دایرهالمعارفی از اصول بنیادین عرفان و تصوّ ،است بیقدل بقا
دقّت و وسواس بیمانندی آموزههای مکتب عرفان نظری ابقنعربقی را شقرح و تفسقیر
نموده است ،به قسمی که میتوان او را از آخرین مفسّقرین و شقارحین آثقار ابقنعربقی
دانست وی آنچنان آموزههای دشوار عرفان نظری را بهتصویر کشیده است که میتقوان
گفت شرح او بر این اصول ،با رسائت مشهورترین شارحین آثار ابنعربی مانند قونیوی،
عراقی ،قیصری و شبستری پهلقو مقی زنقد دققت ،وسقواس و زیبقایی اشقعار بیقدل در
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تصویرگری مسائت انتزاعی و تاریدی عرفقان نظقری ،تابلوهقای زیبقایی از جهقانبینقی
وحد وجودی را بهتصویر کشیدهاست ما در این مقاله بهپقارهای از تصقویرگریهقای
وی درباب مس له اعیان ثابته میپردازیم
نسبشناسی اصطالح اعیان ثابته
اعیان ثابته یکقیاز اصقطالحا بنیقادین در وجودشناسقی عرفقانی اسقت اعیقان ثابتقه
واسطهای الهی در تالّی است گرچه مفهوم اعیان ثابته ،سقوای اصقطالح ،از اختراعقا
محیالدین ابنعربی ( 119 – 169هاری) نیست (جهانگیری ،)612 6671،امّا نق محوری
در منظومة جهانشناسی وی دارد در مکاتب دیگر اصطالحاتی اسقت کقه مقیتقوان آن
اصطالحا را با اندکی مسامحه معادل اعیان ثابته لحاظ نمود
در جهانشناسی زردشتی ،اصطالح "فروهر" تقریباً معقادل اعیقان ثابتقه بقودهاسقت
«اهورامزدا ،عالم یا گیتقی را از روی صقورمینوی /فروهقر آفریقد دربقاطن هریقک از
موجودا ایزدی ،روحیمینوی به نام فروهر بهودیعه نهاده شدهاسقت» (پقورداود،6642،د6
 )66در فلسفة یونان ،افالطون ( 497 – 647پی ازمیالد) در اینبقاره اصقطالح "مُثُقت" را
وضع نمود گرچه اصطالح مثت کامالً منطبق بقا معنقی اعیقان ثابتقه در ادبیقا صقوفیه
نیست ،امّا بهعنوان واسطهای برای خلقت ،کقارکردی شقبیه اعیقان دارد افالطقون بقرآن
است که عالَم محسوس مَااز است وحقیقت عالَم معقوال مثت میباشقد عقالم اقاهر
حقیقت ندارد امّا عدم هم نیست ،نه بود است نه نبود بلکه "نمقود" اسقت (فروغقی6692،
 )69مالصققدرا ( 272 -6414هاققری) نظریققه مُثققت را چنققین تقریرمققینمایققد «اشققیاء و
موجوداتی که در عالم طبیعت موجودند را در عالم ماردا و عقالم جبقرو صقور
هایی معرای از ماده است آن صور بقاقی و همیشقگی بقوده و فسقاد و تبقاهی و فنقا و
اضمحالل مانند موجقودا مقادی در آنهقا راه نقدارد» (مالصقدرا )614 6661،در فلسقفة
نوافالطونی ،تعبیر از واسطه به مقوال صوفیه نزدیکتر مقیشقود فلقوطین (946 -974
میالدی) میگوید حقتعالی و به تعبیر وی" ،احد" که بسیط اسقت و هقی گونقه ترکیبقی
ندارد ،مبدأ همه چیز است ،درحالی که خود هی یک از آنها نیست «احد همهچیز است
و در عینحال ،هی یک از چیزها نیست» (فلوطین،6611،د )196 9این تعبیقر فلقوطین از
واسطة خلقت ،بسیار شبیه به دیدگاه مکتب ابقنعربقی از واسقطة خلققت اسقت شقیخ
شهابالدین سهروردی ( 142 -197هاری) نیقز بقه واسقطهای در خلققت بقا کقارکردی
بهسان اعیان ثابته اعتقاد دارد برآن است که گذر از عالم محسوس به عالم معقول بقدون
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واسطه امکانپذیر نیست او به عالم مثال یا خیال که هم از ویژگیهای محسوسا بهره
دارد و هم دارای مختصّا معقوال است ،اعتقاد دارد« :یقک موجودمثقالی ،موجقودی
است که درعین اینکه از کم وکیف و همچنین سقایر اعقراض برخورداراسقت ،از مقاده
مارد است» (ابراهیمی دینانی )616 6672،سقهروردی ایقن عقالم میقانی را "صقور معلّققه"
خواندهاست (قطبالدین شیرازی)414 ،6696،
معتزله نخستین کسانی بودند که درجهان اسالم ،با طرح اصطالح ثابتقا ازلقی و یقا
معدوما ممکن ،مبحث گونهای از موجودا را گشودند که نه موجود و نه معدومانقد
حقایق عالم منحصر به وجود و یا عدم نیسقت ،بلکقه معقدوماتی ممکقنالوجقود تققرر
سومی دارند که معتزله بدان "ثابت" گفتهاند ابنعربی خود در فتوحا از ثابتقا ازلقی
یاد کردهاست (ابنعربی6441،ق،د )969 4امّا آیا این ثابتا ازلی دقیقاً بقا حقیققت اعیقان
ثابته متماثت هستند؟ محسن جهانگیری ( 6649 -6692خورشیدی) برآن است کقه معتزلقه
برای این ثابتا  ،ثبو وتقرری در عین وخقارد و نقه در ذهقن و عققت قائقت هسقتند،
درحالی که قرائت ابنعربی از ایقن حققایق ،وجقود و تققرّر در علقم و ذهقن حضقر
احدیّت است (جهانگیری )677 6671،معتزله با تفاو نهادن بین معدوم ممکن از معقدوم
ممتنع ،برای معدوم ممکن نوعی تقرّر و ثبو قائت شدهاند و برآن بودند که این ثابتا ،
ازلیاند اعیان ثابته ق که مفهومی مت خر از ثابتا ازلی است ق با ثابتقا ازلقی رابطقهای
عمیق دارد «ابنعربی اساساً در طرح مفهوم اعیان ثابته به نظر معتزله دربارة ثبو توجّه
داشته است و به احتمال نزدیک به یقین ،از ایقن مفهقومپقردازی تق ثیر پذیرفتقه اسقت»
(نقوروزی )91 6626،بیدل که به عنوان شارح آثار ابنعربقی در اسقتفاده از تعقابیر ایشقان
اصرار داشته نیز از اعیان ثابته با تعبیر ثابتا یاد کردهاست (بیدل،6646،د)41 6
آنچه اعیان ثابت

خوانند

زین ثوابت بعرض امکانند

در فلسفه مشائی ،تعبیر از "علمفعلی" ،شبیه تعبیری است که صقوفیه از اعیقان ثابتقه
دارند ایشان با تفاو نهادن بین علم فعلی /علمی کقه معلقوم تقابععلقم اسقت و علقم
انفعالی ،یعنی علمی که علم تابعمعلوم است ،میگویند علم خداوند به مخلوقا  ،علقم
فعلی است ،یعنی علمی است که مانند طرح و نقشه آفرین است «پق معلقوم خقود
علم بوَد و چون معلوم نف عالم بوَد ،عالم و معلوم و علم یک چیز بوَد به این جایگاه،
پ واجبالوجود عالم است به ذا خوی و ذا وی ،هستیدهِ همه چیزهاست برآن
ترتیبی که هستند پ ذا وی که هستی دهِ همه چیزهاست ،معلوم وی است پ همه
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چیزها از ذا وی معلوموی است ،نه چنانکه چیزها علت بُوَند مر آن را ،تقا او را علقم
بوَد بهایشان بلکه علم وی علت است مر چیزها را که هستند » (ابنسینا)91 6699،
اعیانثابته و وحدتوجود

در مکتب ابنعربی ،جهانبینی مختار و منتخب بر مبنای اصقت "وحقد وجقود صقر،
اطالقی" است که به مثابه نهادی است که دیگر مقوال تصو ،بهسان گقزارههقای ایقن
نهادند ،بنابر این همه عبار ها ،اصول و اصطالحا را بایستی با توجّه به این نهاد معنا
نمود (بیدل،6646،د)492 6
برون از ساز وحد

نیست این کثر نواییها زبان مود هم در کام دریققا گفتوگو دارد

بنابراین اگر اصت را وحد لحاظ نماییم ،کثر اعیان ثابته در جنب وحد ِ صرِ،
َْ ّ
ذا  ،کثر وجود نیست ،بلکه کثر مَظاهر و مَاالی وجود است «اعلم انالمقلو علهله
ّ ّ
سويالحق او ّ
مسميالعالم هو بالنسبته اليالحق كالظ للشخص .و هو ظ الله» (ابنعربقی6674،
« )666بدان که نسبت حق با ماسویاهلل که عالَم نامیده میشقود ،ماننقد سقایه و شقخ
صاحب سایه است در حقیقت عالَم به منزله سایة خداست» داود قیصقری (وفقا 716
هاری) در تفسیر این عبار  ،عنصر خیال را نیز مؤکّد این تمثیت دانسقتهاسقت «وذلل
ّ
ّ ّ
ّ
الن الظ الوجود له اال بالشخص كذل العالم الوجود له اال بالحق ...والمقصود اثبات أن العالم
ّ
كله خها » (قیصری« )129 6674،اینکه عالَم سایة حق خوانده شده است ،از این رو است
که سایه معرای از شخ صاحب سایه ،موجودیتی ندارد به همین منوال ،هویّت عقالَم
وابسته به وجودحق است و مقصود ابنعربی این است که موجودیت ماسوی سراسقر
خیال است» بیدل نیز در نامیدن ماسویاهلل ،بین لفق عقالَم و وا ه خیقال مقردد اسقت
(بیدل،6646،د)96 6

تو از این خلق نیستی تمثال

خواه عالَم شمار و خواه خیال

از این منظر ،حق تنها مصداق وجود به معنای اصیت آن است و دیگر پدیدهها ،صرفاً
از مقولة وجود ذهنی و اسماء و صفا آن وجود یگانهاند «اعلم انالوجود منحهث هوهلو
غهرالوجود الخارجى و الذهنى» (قیصری )66 6674،قیصری در نخسقتین سقطر از شقرح بقر
فصوصالحکم ،این نکته را به ما گوشزد مینماید که اتّصا ،وجود به غیقر ذا  ،ماننقد
وجود ذا نیست و ماسوی با نسبت به حضر حق ،وجود ذهنی و خارجیاند بیقدل
نیز فرایند اهور اسمای حق از طریق اعیان ثابته را "کثر سازی" عنوان دادهاست بیقدل
علیرغم نمود این کثر آرایی ،وحد صِر ،را میبیند (بیدل،6646،د)641 9
ما را که دمققاغ کثر آرایققی نیست

جز وحد

صِر ،،ساز پیدایی نیست
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در آینققهخانه جقای تنهایققی نیست

بیدل در "مثنوی عرفان" ،توجّه حق به ذا خوی را موجقد اعیقان ثابتقه مقیدانقد
آنگاهی که حق مایت به مشاهده جمال خوی گشت و برقع از روی تابنقا افکنقد ،از
فروغ روی او ،کلیت عالَم پدیدار گشت و بر اثقر تامقتالهقی در اسقما و صقفا  ،عقالَم
شهاد نمودار گشت (همان،د)64 6
ای حدوثت شعور اسم و صفا
تا تققو خود را نقدیققدهای غیبی
چون شققدی مایقت ت مت خوی

بیدل اعیان ثابته را صور

نام یافته تنزّل ذا

از تنقزّل خققرام پیدا شد

قققدمت حیققر تقدس ذا
نققازنقیققن جققهقان الریقبققی
جلقوهزار شهققاد آمد پیقق
میداند (همان ،د)67 6

یعنققی از ذا

نام پیقدا شد

حقیقت علمی اعیان ثابته از دیدگاه بیدل

اعیان ثابته درحقیقت صور عقلی در علم الهیاند «اعلم ان لالسماء االههله ولورمعقوله لى
العلمه تعالى» (قیصری )16 6674،صدرالدین قونیوی ( 147 – 176هاری) از شارحین آثار
ابنعربی در این معنا گفته است «حقیقت هر موجودی عبار است از نسبت تعینی کقه
در علم ازلیالهی دارند که در اصطالح محقّقین از اهتاهلل که صوفیهاند ،عقین ثابقت نقام
دارد» (قونیوی )74 6676،بیدل هم حقیقت اعیانثابته را علم الهی میداند (بیقدل،6646،د6
)71

نزد اهت حقیقققت ایااد

هی چیزی به غیر علم نزاد

اعیان ثابته بر حقایق علمی جهان هستی در صعق ذا الهی اِشعار دارد و نتیاه علم
ذا به ذا است «حق در مقام تعیّن علمی ،ذا خقود و لقوازم ذا را کقه اسقماء و
صفا و صور و تعیّن لوازم ذا که اعیان ثابته باشد ،به تعقّت واحد شقهود مقینمایقد»
(آشتیانی )664 6679،میتوان گفت آفرین توجّه آفریقدگار بقه ذا خقوی اسقت کقه
همین توجّه ،موجد اعیان ثابته بوده است
محقّق قیصری بقر آن اسقت کقه اقاهر و مظهقر کقه حضقر احقدیت و حضقر
واحدیتاند ،ما را بهگمان کثر نیندازد ،این هر دو در صقع ذا ربوبی یکچیزند کقه
معرای از تعدّد و تکثرّند ،تنها در موطن عقت است که از همدیگر مشقخ مقیگردنقد
ّ ّ
« ان الظاهر و المظهر شيء واحد الكثرة هه و التعدد و ليالعقل ممتلاک كل واحلد منهملا علن
اآلخر » (قیصقری )667 6674،بیدل نیز اعیان ثابته را حقایقی علمی میداند کقه هنقوز در
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مرتبة تنزیهاند و تکثّر آنان ،شبهة ورود به مرحله تشقبیهپقذیری ،بقا مقال هقای مکتقب
ابنعربی را پدید نمیآورد (بیدل،6646،د)41 6
کلیاتی که ذهققن داد قرار
ایققن ثوابت بهعالقم تنزیه

غیققر اعیان ثابت مشمار
فارغانققد از تعیققّن تشبیه

بیدل در مقام تمثیت ،اعیان را اسمائی میداند که مسمای الهی دارند همقانطقور کقه
معانی بیلف به ذهن متبادر نمیگردنقد ،کمقاال الهقی نیقز بقیوجقود اعیقان متالّقی
نمیشوند (همان،د)664 6
همان زکسو اسما طلب مسما را
برون لف محال است جلوة معنی
اسباب و علل تجلّی اعیان ثابته از دیدگاه بیدل
در عرفان نظری ،علت پیدای اعیان ،حقبّ ذاتقی و اسقتدعای اعیقان ثابتقه ،و بقهتعبیقر
شاعرانه" ،اشتیاق حق" و "احتیاد خلق" بیقان شقدهاسقت «بواسلةة الحل ّ اللذاتي و للل
ّ
ّ
مفللاته الغهل التللي المعلمهللا ال هللو ظهورهللا وكمالهللا» (قیصققری )19 6674،شققاه نعمققتاهلل
ولی( 794 -999هاری) در بخ نخست رساله "نکا " میگوید «و حق را در هر شیء
اهوری است خاص ،و متالّی اسقت بقر عُبقاد بقهققدر قابلیّقت و اسقتعداد ،و حصقول
استعداد از فی اقدس است ،یعنی از تالّی حبّی ذاتی ،و فقی مققدّس کقه از تالّقی
صفاتی است بهقدر قابلیّت واستعداد» (شاه نعمتاهللولی)19 6629،
مالمحسن فی کاشانی(6447 – 6424هاری) "حبّ ذاتی" کقه سقبب اهقور اعیقان
است را در "کلما مکنونه" اینگونه آورده است «بهحسب ااهر هرچنقد جمقال لیلقی
است ،امّا بهحسب حقیقت ،لیلی آینهای بی نیست بلکه اوست که بهچشم مانون نظر
بهجمال خود میکند درحُسن لیلی و بدو خود را دوسقت مقیدارد» (فقی کاشقانی6697،
 )664بیدل در این بیت عشق را دلیت اصلی ااهار حقایق جهان میداند از نقدای هقوی
عشق بود که باده که کنایه از "اعیانثابته" است ،از خم که کنایه از صقع ذا الهی اسقت،
بیرون آمدند (بیدل،6646،د)217 6
عشق هویی زد به صد مستی جنون باز آمدیم

بققاده شور انگیخت بیققرون خم راز آمدیم

بیدل در این بیت ،کمیّت و کیفیّت افاضه را به اندازة استدعای اعیقان دانسقته اسقت
پرزدن ناله ،کنایهای از استدعای اعیان است (همان،د)941 6
به قققدر پقققر زدن نالققه وسققعتی داریم

غبارشوق جنون مشرب است ،صحرا نیست

این بیت نیز به استعدادهای اعیان هنگام افاضة فی
دارد (همان،د)419 6

در مرحلة فی

مققدّس اشقاره
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تماشا کرد هریک را شهنشاه

ز استعدادها گردید آگاه

اعیان ثابته مظهر اهور اسمای بینهایت الهیانقد کقه هریقک بقرای پیقدایی ،تمنّقای
ْ
واحد مناالقسلا االسلماههه مسلتدعي َمظهلرا بله
ماالیی برای ااهار حقایق خود دارند «ك
ٍ
مظهر احکامها و هو االعهان» (قیصقری )47 6674،بیدل در تبیین دلیت افاضه ،هم به تقاضقای
اسماء و هم به اشتیاق حقایق غیبی برای بروز و اهور اشاره دارد (بیدل ،6646،د)49 6
از تققاضقای جلققوه اسما
باطن اینجا زشقوق پیدایی

شققد معیققن حقایق اشیا
زد در عقرضققة هیققوالیی

گنج مخفی کنون نمایان است

عریان است

در ایققن بیققت بققا اشققاره بققه حققدیث قدسققی "كنللک كنلخا مخفهللا" مققیگویققد پق
ااهارآفرین است که گنج مخفی کماال حق آشکار میشود (همان،د)16 6
مقصد کاینا

از

در این بیت ،با بیانی شاعرانه ،استعداد ممکنا و اعطای حق را با دو اصطالح ناز و
نیاز عاشقانه وصف شدهاست معشوق نقاز بنیقاد مقیکنقد و عاشقق بقه درگقاه او نیقاز
مینماید بیدل با نگاهی وحقد بقین ،نقاز را عامقت پیقدای نیقاز مقیدانقد از ایقن رو
میفرماید اعطای حق منطبق با استدعای اعیان است (همان،د)912 6
خط ،چراغ حسن را جوش پرپروانه است

هرکاقا نازی است ایاققاد نیازی میکند

بیدل با عنایت به حقیقت اعیانثابته ،سرنوشت آدمی در گرو قضای مقدر میداند
(همان،د)11 6

نهفته است قضققا سرنوشت معنی بیدل

رقمکااست مگر خطکشی جریده ما را

امّا تعبیر بیدل از قضا این است که قسمت ازلی اشخاص متناسب بقا اسقتعداد اعیقان
ثابته ایشان است (همان،د)99 6
هرک

ایناا قسمت

در خورد استعداد اوست

قابت صد نعمتی از پرده چون دندان برآ

تقریر بیدل از اعیانثابته
بیدل با هنرمندی ،با تعابیری شاعرانه دقایق و ارایف ،مرتبه اعیان ثابته در هستیشناسی
تصو ،را تصویرگری کرده است (بیدل،6646،د)6 9
در آن زمققان که نبقود از زمانه آثاری
بهخویشتن نظریکردوخودبخود بنمود
به ذوق عقققرض کماال معنی اسرار
چه کتم غیب؟ فضقای جهان بیرنقگی

برون علم و عیقان بقود ذا او تنها
حقیقت همقه اشیا بهذا خققود تنها
ز کتققم غیب خرامققید جانب صحرا
کقدام جانب صحقرا؟ بسایط من و ما
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بیدل در مثنویهای خوی  ،ابنعربیوار حقیقت فی اقدس و اعیان ثابته را بیان کرده
است که عبار از جلوة نازنینی حق به خودش و حاصت آن پیدایی کلیّت جهقان و بقه
عبارتی حقایق علمی اعیان ثابته در ذا حق است مثنویهای بیدل را میتوان الفیقه یقا
ارجوزه تعلیمی دانست که در آن با اسقتادی تمقام ارایقف و دققایق آرای ابقنعربقی و
شارحیناش با استفاده از صنایع لفظی و معنوی همراه با لوازم و لواحق آن آمده است
بیدل در این ابیا از "مثنوی عرفان" (همان،د ،)61 6صحنه پیدای اعیان ،همقراه بقا
دالیت و چگونگی ااهار حقایق توسط حضر حق را به زیبایی به تصویر کشیده است
وی مرتبة احدیّت که تعیّن اول بوده را مرحله بیرنگی و کتم غیب نامیده است ،چرا که
پدیدهها تکثّر علمی دارند و هنوز در مرتبة تنزیهاند
غیب روزی که کقرد میت شهقود

گرچه آن روز نقام روز نبققود

در این بیت در ابتدا وا ه میت را آمده است که هم متضمّن معنای عشققق در ادبیقا
صوفیّه است و هم به معنای اراده اِشعار دارد که در اصطالحا متکلّمقین اسقت نکتقه
دیگر اینکه بیدل میگوید الفاای که دربارة حقایق غیبقی اسقتفاده مقیشقود ،در معنقای
حقیقی آن نیست مثالً روز به معنای مطلق آغاز است و معنای مصقطل آن اراده نشقده
است
پققی تحققریر معنققی ااقققهار

جنبشقی یافققت خامقه اسرار

در این بیت اشاره به اصطالح ابنعربی و اتباعاش دارد که آفرین را کتاب و اعیقان
ثابته را حرو ،و کلما ربّانی نامیدهاند «جهان کتاب کبیر الهی است « العالم ،الذي هلو
الوجودمة ،التي هي الحروف و الکلمات ّ
ّ
الرب ّ
انهة» (قونیوی6696،
الکتاب الکبهر بالنسبة لى األعهان
 )969خامه اسرار نیز کنایه از قلم اعال است
که نخستیققن خققرام کلک قدم

کرد حرفققی به لوح ذهن رقم

یعنقی آن بقینشقققانقی الریب

نظری کقرد بقر حقیققت غیب

این بیت اشاره به عبار "کُن" دارد که در قرآن ماید آمده است لوح ذهن کنایقه از
لوح محفوظ است این بیت به سِّر قَدَر نیز اشاره دارد که در مقاال ابنعربی آمده ،چرا
که بیدل از وا ه رقمزدن استفاده نموده که هم متضمّن معنای نگاشقتن اسقت و هقم بقه
معنای متعیّن کردن اشاره دارد
در اینجا اشاره به ماهولیت ذا دارد که برای انسان بینشان اسقت سق
نخست که نظارة حق بر جمال خوی است را بیان نموده است
جیققب خقود خلو تالّی شد
فهقم خویشق جهان معنی شقد

تالّقی
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در این بیت به حقیقت فی اقدس اشاره دارد که "رؤیة المفصت مامال" بوده است
در ادامه بیدل به چهار عنصر مفاتی الغیب "علم و وجقود و نقور و شقهود" مقیپقردازد
مفاتی الغیب عبار است از « علمى که اهور باشد ،و وجودى که عین وجدان است ،و
حقیقققت نققورى کققه مصققداق ااهققار اسققت ،و شققهودى کققه مققالزم بققا حضققور اسققت»
(قیصری)941 6671،

مامقالً زان نققاب چهره گشقود

با این تالّی کلیّت عالم که عبار

علمی و نوری و وجود و شهود

است از اسماء و صفا

علم اجمقال فهقم اسم و صفقا
بوی وجقدان مح عرض وجود

الهی پدید آمد

نققور بققرق اهور لمعه ذا
دیققد آن شقاه اعتبقار شهققود

حقیقت اعیان ثابته علمی و درون صقع ربوبی است و از فرمان حر ،کن پدید آمده
اند
هوست

این مراتب که عقت مُدر اوست

ناشقی از نشئه اشقار

فیالحقیقه یکیاست لیک بهعرض

گشتقه تعققداد بر ت مققت فرض

این بیت به حقیقت فی اقدس که "رؤمة المفص مجملال" بقوده اسقت اشقاره دارد
درادامه به چهارعنصر مفاتی الغیب میپردازد
تمثیلهای اعیانثابته در شعر بیدل
زبان شعر ،زبان تمثیت و صورخیال است و حقایقی که حاصت تاربیّا عار ،است ،را
نمیتوان جز با زبان تمثیت و برانگیختن خیاال مخاطب بیان نمود عقار ،بقرای بیقان
حقایق مطلق بیرنگ بیشکت که در محدودة کم و کیف متعار ،نیستند ،چقارهای جقز
رویآوردن بهزبان مَااز و استعاره و تمثیت ندارد در حقیقت تمثیت برای ایشان ابقزاری
در جهت بیان آن حقایقی است که نه معادلی در جهان خاکی دارد و نقه وا گقانی بقرای
ادای مفهوم آن موجود است «تنگی عبار ها و الفاظ و نظام وا گانی عرفی ،عارفقان را
به تدوین و استفاده از قالبهای رمزی و نمادین ،سلبی ،تمثیلقی ،متنقاق  ،شقط وار و
وضع اصطالحاتی بعضاً پیچیده واداشته است» (رحیمیان )92 6626،ابنعربی ذیقت شقرح
اشعار دیوان "ترجمان األشواق" دلیت استفاده از ارفیتهقای ادبقی و ارائقة تمثیقتهقا و
استعارههای اشعار خود را معانیای دانسته که در این اشعار منطوی اسقت «اشلهربها للى
معارف ربانهه ،وأنوار لههة ،و أسرار روحانهة ،وعلو عقلهة ،وتنبههات شلرعهة ،وجعللک العبلارة علن
ذل بلسان الغخ و التشبه لتعشق النفلو بهلذا العبلارات  ...و هلو لسلان كل أدمل ظرمل »
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(ابنعربی )91 9441،ابنعربی خود از اصطالحا و تمثیتهایی در نحوة اندراد و اندماد
حقایق کونی در اعیان ثابته آورده ،در تمثیت دانه و گیاه در رساله "شارةالکون" ابنعربی
ُ
آمدهاست « ِانى نظرت الىالکوان و تکومنه و الىالمکمون و تدومنه :رأمک الکون كله شلجرة و
َ
او ن ْو ِرها من حبة كن  ...إذا نظرت لى اختالف اغصان شجرةالکون ونوع ثمارها علمک ان أو
ذلك ناشئ من حبة كن باهن عنها» (ابنعربی6291 ،م « )49هنگقامی کقه در نظقام پیقدا و پنهقان
نگریستم و غورکردم ،پ دریافتم که ماموعه موجودا بهسان درختی است که اصقت
شکوفه آن از دانه وحبه فرمان الهی کن است س در سبب تفاو بین شقاخههقا و
فروع و میوههای درخت یگانه موجودا اندیشه کردم ،پ دانستم که این مس له ناشقی
از این است که گرچه این شاخهها و میوهها بهحکم کن پدیدآمدهاند ،امّا بقا اصقت خقود
تباین ذاتی دارند»
دفتر شعر بیدل نیز آکنده از اصطالحا  ،تمیثیتها و استعارههایی در تبیقین حقیققت
اعیان ثابته است از جمله در مثنوی "طلسمحیر " به زیبایی مرتبه حضقر احقدیت و
اعیان ثابته را مطابق مقاال ابقققنعربقی و پیقروان بقه تصقویر کشقیده اسقت هنقوز
وجودی که فالسفه آن را واجب یا ممکن خوانند ،در کار نبود مراتقب خلققت از قبیقت
باالیی و پایینی معنی نداشت چون تعیّنی نبود ،پ تشبیه و تنزیهی هقم نبقود احقدیّت
مطلق بود دریایی بیمود تعیّنا و بهاری که در آن بقیرنگقی حقاکم بقود آن زیبقایی
مطلق در خلو غیبالغیوب قرار داشت و اصطالحاتی چون وحد و کثر و تشقبیه
و تنزیه و اطالق و تقیید آناا بیمعنی بود (بیدل،6646،د)499 6
درآن ساعت که هستققیها عدم بود
نه واجب از غنا نققق نگین داشت
حضیق خقا درگققرد فقنا گقم
جقهتهققای تقعیققن بقی اشقار
احققد بقیخققامه وحقد نققگاری
محیقققطی بققود بقی مقود تقعیقن
جمققال مطلقی تمقکیققن نشان بود
بقه بقیچقونقی ره تشبقققیه مقیزد
جقدا از جقلققوة اجقمققاع و تفرید

حقوادث مقحققو آغققوش قدم بود
نه ممکنگرد حاجت برجبین داشت
عرود چقرخ چقون نقق هقوا گقم
مقضققامقیققن تنققزّه بقققیعبقار
عققققدد نققامحقرم کثققر شماری
بهقققاری فقققارغ از سققاز تلققوّن
درآن خلو کقه خلو هم نهان بود
تقغقافقت سققاغققر تنقققزیه مققیزد
بققرون از کسققو اطلقاق و تقیید

بنابراین دربارة حقایق غیبی که از تیررس عقت و ادرا و حواس خارداند ،تمثیت و
استعاره و ایهقام و اسقتفاده از صقورخیال مددگشاسقت مقا در ایقنجقا بعضقی از ایقن
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اصطالحا و تمثیال
بیدل اشاره مینماییم

را از ادبیا
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صوفیه میآوریم و در ضمن به شقواهدی از اشقعار

 .8اصطالح عدم
اعیان ثابته ازنظر ابنعربی و پیروان  ،تقرّر علمی دارند و در عقالَم خقارد معقدومانقد
ابونصرسراد (وفا  679هاقری) گفتقه اسقت «العلالم الوجلود ملن بلهن لر لى العلد »...
(سرادتوسی6214،م « )461گیتی بین دونیستی قراردارد » ابنعربقی نیقز وجقود خلقق را
درجنب وجود حق عدم دانستهاست «انالوجود هو الخهرالخالص و الحق هوالوجود و الخللق
و هو العد » (ابنعربی6441،ق،د )16 9فی کاشانی در "کلما مکنونه" دلیت نسبتِ عقدم
بهاعیان را چنین گفتهاست «اشیاء موجودند به وجقود علمقی الهقی ازالً و ابقداً ،اگرچقه
نسبت به وجود خارجی معدوماند» (فی کاشانی )26 6697،البته باید توجّه نمقود کقه بقا
عقدم از دیدگاه فالسفه و یا فیزیکدانان خلط نشود
عدم و اصطالحاتی که معنی عدم را برسقاند در شقعر بیقدل بسقامد فراوانقی داشقته
است گاهی بهنظر میرسد اصطالح عدم نوعی مبالغه است ،امّقا بیقدل دقیققاً اصقطالح
عدم را در مورد آفرین بهکار برده است همچنانکه سراب ،نمایشقگر آب اسقت و نقه
خود آب ،ما نیز نمایشگر وجودیم ما غباری هستیم که تنها اسمی از وجود داریقم و یقا
سرابی که تنها نمودی از آب هستیم (بیدل،6646،د)469 6
الهی تهمتآلود اهقققوریم
غباریم از وجود ما چه خیزد

زهستی تا عدم یک دشت دوریم
سرابیم از نمود مققا چققه خیزد

با عنایت الهی اعیان که خود عدماند ،به ما وجود اعتباری بخشید (همان،د)6626 6

ز ننگ اعتبار پوچ هستی بر نمیآید

عققدم کرد از ترحم پیکر ما را هیوالیی

جهانهستی وجودی ندارد و همان عدم است کقه بقه رنقگ وجقود درآمقده اسقت
(همان،د)967 6

باغ هستی نیست جز رنگی که گرداند عدم

ما و این پققرواز تا هقرجا پر افشققاند عدم

قوة خیال ،ما را بین تصور وجود محال و خیال عدم سرگردان نمقودهاسقت تصقور
اینکه ما متعلّق به عالم کمال واجبالوجود و یا قلمرو نقق ممکقنالوجقود یقکسقره
خیاال است ،چرا که نه به تمامی آن و نه کامالً این هستیم (همان،د)926 6
عدم و وجود محال مقا ،شده دستققگاه خیقال ما

چه بالست نق

وکمال ما که نهآنیاستو نه اینیا
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اساس این دنیا مبتنی بر اعیان ثابته است که عدم خقارجیانقد امّقا در صققع ربقوبی،
وجودی ازلی و ابدی دارند ،بیدل با نگاهی وحد وجودی میگوید در حقیقت مقن و
تویی در کار نیست و همه اویی است (همان،د)699 6
جز سیر عققدم نیست تماشاگه هستی

بر قرب مکن نازکه اینها همه اویی است

محقق قیصری موجودیّت اعیان ثابته را علمی ،در موطن صقع ربوبی میدانقد کقه از
منظر وجودخارجی ،عدماند « هى موجود ىالعق معدومله لىالعلهن» (قیصقری)44 6671،
بیدل نیز پیرو همین معنا بر آن است که هستی جهان ،درحقیقت همان عدم اسقت ،چقرا
که وجود در معنای حقیقی آن تنها یک مصداق دارد و آن هقم اوسقت (بیقدل،6646،د6
)6666

هستی همان عدم بود ،نی کیفی و نه کم بود

در هر لب و دهانی من داشته است اویی

این رباعی میگوید که حضر حق در زمره موجوداتی نیست که اوصافی مانند ازل
و ابد و یا تعیّن و اَحد دربارة او روا باشد عالَم بین دو عدم است ،نخست عدم ذاتقی و
عدم اعیان ثابته ،همین تعدّد عدم ،شبهة تعقدّد وجقود را آورده اسقت (همقان،د9
س
)192

حق مققیگوید نه من ازل نی ابدم
یکتایی مقن کرد خیقال دو عققدم

آن سوی شمققار التعققین احدم
جوشید مع از میان بهعرض عددم

 .2تمثیت آینه
رایجترین تمثیت برای بیان شاعرانه اعیان ثابته ،تمثیت آینه است که صوفیه در نظم و نثقر
از آن استفاده نمودهاند «عرفا که عالم هستی را تالّی خداوند میدانند ،براین باورند کقه
آن آیینة واحدی که در تعیّن اوّل وجود داشت و همه کماال حق را یکجا به او نشان
میداد ،با خلق عالم ،شکسته و تکهتکه شد و در همه عالم پراکنده گردید از ایقنرو در
هر جز عالم که بنگری و هقر تکّقه از ایقن آیینقه شکسقته را کقه بقرداری و در آن نظقر
بیفکنی ،خدا را درآن خواهی دید» (حکمقت )94 6694،ابقنعربقی در فق ادریسقی از
َ
"فصوص" میگوید « عالم الةبهعه وور ى مرآة واحد ،الب ولورة واحلدة لى مراملا متعلددة»
(ابنعربی6611،ق  )97ابنعربی در این عبارا  ،هم حق را آیینة اعیان و هم اعیان را آیینة
حق می داند عبدالرحمن جامی ( 967 - 929هاری) در "اشقعة المعقا " در مقورد ایقن
تمثیت آوردهاست «آن که میبینی که محب درآینة ذا خود صور محبقوب بینقد ،آن
محبوب بود که صور خود را در آینه او بیند ،زیرا که شهود محب به بصر بود و بصقر
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او به مقتضای کنت سمعه و بصره ویده ولسانه عینمحبقوب اسقت» (جقامی)19 6696،

فی کاشانی نیز در "کلما مکنونه" تمثیت آینه دربارة اعیان را به دو اعتبار آورده است
«اهت معرفت گویند اعیان ثابته را دو اعتبار است اول آنکه مرایای وجود حق و صفا
حق و اسمایحق باشند دوم آکه وجود حق مرآ آنها باشقد» (فقی کاشقانی)16 6697،
بیدل در این بیت اعیان را آیینه جمال حق دانسته است (بیدل،6646،د)271 6
گهی حااب و گه آئینه جمال توأم
زمققانه گرنشناسد مرا به این شادم

به حیرتم که چهها میکند خیال توأم
که من هم آیینه حُسقن بیمثال توأم

اصطالح آینه یا آیینه در آثار بیدل بسامد فراوان دارد بقهقسقمی کقه بیقدل را شقاعر
آیینهها خوانده اند اصطالح آینه در بسیاری از موارد به حقیققت اعیقان ثابتقه و لقوازم و
لواحق آن مانند فی اقدس و فی مقدّس اشعار دارد
بیدل در این بیت حق را آینه خلق میداند من و تقویی در کقار نیسقت همقه حقق
است و خلق ،جلوهای از آینة حق است حق مانند آفتاب و خلق بهسان سایه اسقت آن
گاهی که آفتاب حقیقت برمیتابد ،اثری از سایه نمیماند (همان،د)99 6
حق است آینه ،اینجا ،خیال ما وتو چیست

که دیقققد سایة در آفقققتاب تاخققته را

بیدل میگوید تالیّا حق در آینة اعیان صافی است امّا زنگ کقدور امکقانی کقه
مشاهده میشود ،انعکاس تالیّا الهی نیسقت ،بلکقه ازکقدور امکقانی اعیقان اسقت
(همان،د)621 6

جوهر آیینة وحققد

برون است از عرض

هر قدر صافی تصور کردهباشی زنگ اوست

در آینقه هر تصویری انعکاس دارد ،امّا خود آینه دیده نمیشود هر کدام از اعیان در
آینة حق دیده میشوند ،امّا خقود حق که فیالمثت آینه است ،دیده نمیشقود (همقان،د9
)649

خلق آنچه باز تقیقّقدش باشقد نیست
آییققنه هققزار رنققگ دارد بقهخقیققال

یا بهقققرهای از تاققرّدش باشققد نیست
زآن جمله یکی که ازخودش باشد نیست

آنگاهی که جمال بیمثال حق در آینة مالوه عین ثابت انسان کامت منعک گقردد،
ماموعة معار ،بشری اعم از یقین و گمان محو میگردد و مبرهن میگردد جمال حق
سوای این یقینها و گمانهاست (همان،د)64 6
آنجاکه بقود جلوهگه حسققنکمالت

 6تمثیت رنگ

چون آینه محو است یقینها وگمانها
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در حکمت اسالمی رنگ از اعراض است و وجود مسقتقلی نقدارد ،بنقابراین اسقتفاده از
تمثیقت رنگ در کنایه از تعینّا بین متصوّفه رواد داشته اسقت شقیخ ناقمالقدینرازی
( 176 – 114هاری) در" مرصادالعباد" در حالیکه حقیققت حقق را بقیرنقگ مقیدانقد،
حقیقت اعیان را با نور میسناد «و این نور اوست که در هقر مققامی بقه رنگقی جلقوه
نماید چون المت نف نماند نور س ید پدید آید و چون نور روح با صفای دل امتقزاد
گیرد نور سبز و چون نور حق بیحاقب در شقهود آیقد بقی رنگقی آشقکار شقود»
(نامالدینرازی )947 6676،بهنظر بیدل اصت وجود قبت از تعیّن بقیرنگقی و بسقاطت و
صرفیّت است امّا با توجّه به وجودی که حضر حق به استدعا و اسقتحقاق و اسقتعداد
اعیان بدیشان هبه میکند ،رنگهای گوناگون ،یعنی کیفیّت یا کمیّت متفاو پدیقد مقی
آید در اینجا بایستی اضافه کرد که اوالً رنگی بودن عارضی اسقت و اصقت بقیرنگقی
است دوم اینکه در قوس صعود و یا مرحله فنا این رنگهای عارضی به بیرنگی مبقدل
میگردند و سوم اینکه میتوان به زبان فلسفه بیرنگی را مسقاوی بقا حقیققت وجقود و
رنگداری را مساوق با ماهیت در حکمت متعالیه دانست رنگ در برابر بقیرنگقی نیقز
رمز هستی مقید در برابر هستی مطلق است
بیدل در تمثیت رنگ بر آن است که که اصت اهور تعیّنا  ،مانند رنگ است مقا بقه
هر رنگی که باشیم ،تفاو ندارد ،چرا که این رنگها حقیقت بیرنگی ما را نمیپوشاند
و رسوا میشویم (بیدل،6646 ،د)1 6
بنیاد ااققققهار ،بر رنگ چیققققدیم

خقود را بههر رنگ ،کردیقم رسوا

افسون خلقت ما را به حقیقت وجودی غیر ازحق داشتن فریفت ما از بیرنگقی بقه
رنگ تعیّنا درآمدیم (همان،د)226 6
ز بیرنگی به رنگ آورد افسون دویی ما را

جامی در رساله
ذوالاالل و االکرام
تالّی فرمود و خود
وجود خیالی ما از فی
ایم (همان،د)641 6

به ذوق آینهسازی تنزّل میکند شبنم

"اشعه اللمعا " همین تمثیت را بیان نموده است «حضر
نخست به حسب فی اقدس ،به صور استعدادا و قابلیّا
را در مرتبة علم به رنگ همه اعیان بنمود » (جامی)669 6696،
اوست ما مانند رنگهایی هستیم که از بیرنگی حاصت گشته

رنگی از گلزار بیرنگی برون جوشیدهایم

از خققرابا

پری می میکشد مینای ما

بیدل دراین بیت به زیبایی تمثیت رنگ و بیرنگی را بیان میدارد (همان،د)669 6

شوق بیرنگ جلققوهها انگیخت که بدین رنققگ گرد امکان ریخت
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 4تمثیت ساز و سماع
تمثیت صو و کالم و آهنگ در تبیین حقیقت اعیان ثابتقه در ادبیقا صقوفیّه بقهانحقاء
مختلف آمده است ابنعربی موجودیّت اعیان و بهتبع از آن ماسقوی را در گقرو شقنیده
آوای "کن" از حضر حق دانستهاست (ابنعربی6441،ق،د)42 4
لوال سمللاع كال الله مابللرکت
الىالوجود ولوال السمع مارجعک
نحن ى برکخ و الحق بشهلدنا

اعهاننا وسلعک منه علللى قلد
على مدراجللها لحلالة العللد
بهنالحدوث و بهنالحکم بالقد

«اگر گوش ماسوا کالمحق را نمیشنود ،اعیا ثابته مقا آشقکار نمقیشقد و گقامی بقه
ساحت وجود پی نمیگذاشت ،و موجودا از حالقت عقدم در مقدارد خقود مسقتقر
نمیشدند اینگونه است که ما در برزخی هستیم در پیشگاه حق که بین ماسوای حادث
و پیوستن به غیب قدیم مرددیم» امّا بیدل از تمثیت سقاز و صقدای آن ،کنایقه از اعیقان
ثابته ،استفاده کردهاست (بیدل،د)912 9
این جوش وخروشی که بهعالم پیداست
اعقیققان نغمققا ِ محفققت بیرنگانققد

از خمکده نشئه بیچقون و چراست
بقیپقردگیآینققه وهققم اشیققاست

در "مثنوی عرفان" میفرماید هم تنظیمکننده و هم مولقّد نوای آفرین اوسقت اگقر
او را هستی مطلق بدانیم ،در جنب او ما عققدم محضیم امّا با تفاو های وجودی خقود
که مقتضای آهنگ آفرین است ،بهسان زیر و بم نقتهقای موسقیقیحیقا  ،حقاوی و
حامت و یا مظهر کماال آوای لحقن موسقیقی خلقتقیم او هقزاران پقرده و یقا دسقتگاه
موسیقی دارد هر نغمهای از این آهنگ ،اهور یک یا عدهای از اعیان است که به نوبقت
و به ترتیب ریتم ،از عدم مح بیرون میآیند و حاوی کماال آن ساز جاویقدان مقی
گردند (همان،د)94 6
که نواآفرین ساز خقود است
هستی مطلق اوست ما عدمیم
میتققرواد ز پقققرده قدمق
نغمه ما خروش اعقیقان است

ابداً پرفشققان ناز خود است
ساز او را سقراغ زیقر و بمیم
همچو ما صدهزار زیرو بم
که ز سقققاز قدم نمایان است

بیدل برای شنیدن نیز حیثیتی مانند دیدن قائت اسقت مقیفرمایقد مشقاهَدا مقا بقر
دوگونه است اگر دیده بصیر را بگشایی ،در همه جا جمال او را میبینی و اگر گوش
معرفت بگشایی ،هر آوایی صدای اوست (همان،د)611 9
از هرچققه بهعرصه نمقو میآید

یا آنچه بهساز گفتوگو میآید

جاویدان خرد ،شماره  ،61پاییز و زمستان 6629

629

گر چشم کنقی باز ،جمال

بینی

ور گوش نهقی صدای او میآید

بیدل در این رباعی صدای هر موجودی که سوای وحد ندای دیگری سر دهقد را
باطت می داند ،چرا که در عالم وجود ،هر صدایی ولو صقدای جزیقی کوبیقدن دوسقنگ
برهم ،همان صدای حق است (همان،د)192 9
سازی که تهی است از صدای اهلل
هرچند کسی دو سنگ برهم کوبد

باطتشمقر ،ای نغمققهسرای اهلل
ااهقر نشققود مگر صققدای اهلل

 1تمثیت نیرنگ و خیال
نیرنگ از اصطالحا ویژه بیدل است که درآثار او بسامد فراوان دارد نیرنگ در شقبکه
مفهومی آثار بیدل در معانی متعدّدی آمده است ،امّا در مبحث اعیان ثابته مقیتقوان آن را
چشمبندی و یا تردستی معنا نمود در تصوّ ،هنققدی اصطالح "مایا"  Mayaیقا نیرنقگ
کیهانی است که باعث میشود آدمی خود و جهان را دارای وجود حقیقی بداند امّا مایقا
را معادل جادو و نیرنگ نیز معنا کردهاند «پروردگار متعال یک شعور الیتغیّر ازلى مطلق
است امّا همچون یک جادوگر به واسطة مایا که از جهتى دیگر اویدیا دانسته مقىشقود،
به نظر متکثّر و گوناگون مىنماید» (محمودی )61 6696،میتوان گفت که نیرنگ در ایناا
َ
معادل اصطالح توهم و یا خیال در "فصوص" است « العالم متوهم مالله وجلود حقهقلى ،و
َ
هذا معنى الخها  .اى ّ
خه ل انه امر کاهد قاهم بنفسه ،خارج عن الحق و لله كلذل لى نفل
االمر» (ابنعربقی6441،ق،د« )74 9عالَم چنین مینماید که امری حقیقی اسقت ،امّقا تقوهّم
است و این معنی خیال در تصوّ ،است که پنداری جهان امری اضافه بر حق ،وجودی
سوای حق و متکی به خود دارد ،امّا واقع امر چنین نیست» (ابقنعربقی )666 6674،بیقدل
نیز بر آن است که عالَم ،سراسر خیال و حیر است اگر اصت بر یکتقایی اسقت ،تعقدّد
چه معنایی دارد و اگر بیرنگی اصالت دارد ،ااهار ،که دلیت بر رنگ اسقت چقه عنقوانی
دارد؟ آری ،اصت یکتایی و بیرنگی است امّا ما در عالم خیال متحیّریم ،زیرا اگر یکتقایی
غالب است ،دیدار در آینه که مستلزم دوگانگی بین رائی و مرئی است چه معنقایی دارد
(بیدل،6646 ،د)442 9

یکتایی و تکرار چه معنی دارد
در ملکخیال حیرتی میورزیم

نزد عار ،،حقیقت وجود در وحد
نه اناامی (همان،د)412 6

بیرنگی و ااهار چه معنی دارد
ای آیقنقه ،دیقدار چه معنی دارد

صر ،و بحت است ،نه آغازی در کار است و

به لوح او که در صافی مَثت بود

ابد مققدّی که آغازش ازل بود
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حقایق این عالم یکسان و بیتعیّن هستند بر اثر نیرنگ است که یکی عین و دیگری
غیر ،یکی بود و دیگری نمود است نزد عار ،کقه دیقده یکسقونگر وحقد بقین دارد،
اصال غیری در کار نیست و همه اوست (همان،د)161 9
نیققرنققگ جهققان جهت وتمقییز تویی
ای لعققبت حیققر اندکی چشم بمال

بیدل آفرین

کو غیر وچه عین ،شخ هرچیز تویی
آن حقر ،که تقو گفتقهای ،او نیز تویی

و تعیّن را افسون اوهام میداند (همان،د)967 6

تعین جز افسون اوهام نیست

نگین خندهای میکند ،نام نیست

هستی مانند پردة نقاشی است که از رنگهای عارضی تشکیت شده است و جانداری
آن حاصت نیرنگ و تردستی نقاش است ،مانند سَقحَر کقه تغییقر رنقگهقای آن واقعقی
نیست (همان،د)967 6
نق

هستی جز غبققار وهم نیرنگی نبود

چون سحر در کلک نقاش نف

رنگی نبود

بیدل همه هستی را نیرنگسازی می داند هم آینه دنیا و هم عکسی که در آن افتقاده
است ،وجود ندارد (همان،د)1 6
حیر

طرازی است نیرنگسازی است

تمققثال اوهققام آیققیققنه دنققیا

 1تمثیت نقطه و پرگار
از نظر عرفا دایره بهترین شکت برای نشاندادن شاکله عالم است مالصدرا از ابقنعربقی
نقتقول میکند که عالم در قوس نزول و صعود یک دایره را تشکیت مقیدهقد «ملا قالله
قدوا المکاشفهن محىالدمن ابنعربى  ...ألن تنخالتالوجود و معارجه دورمه» (مالصدرا،6619،د2
 )44ابنعربی خود در فتوحا گفته است « إن األمر اإللهي دوري و لهلذا ال منتهلي أمراللله
ي األشهاء إن الداهرة ال أو لهلا و ال آخلر ال بحکلم الفلر ( »...ابقنعربقی6441،ق،د)697 9
«بدین ترتیب امر و حکم الهی در مورد موجودا بیپایان است چرا که عالَقم دایقرهای
فرضی را تشکیت میدهد که اول و آخر نقدارد » بیقققدل در ایقن تمثیقت مقیفرمایقد
صدور موجودا که بهصور نقطه در محیط دایرة فرضی عالم پدید میآیند ،بیشقمار
است (بیدل،6646،د)174 9
کثر جوش است وحد از بالیدن
بر هققر خطقی کزین دبستان برسی

پرگققارنمقاست نقطققه از گردیدن
یکسر تقسیققم نقطه خواهیدیدن

این بیت به قوس صعود اشاره دارد آنگاه که قوس نزول پایان یافقت و دل عقار،
از خودیت خود تهیگشت ،حرکت پرگار قوس صعود آغاز میگردد (همان،د)149 6
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نقققطه تا صفققر برآمققد خط پرگار دمید

دل تهیگشت زخود کون ومکان دایره بست

در جهان چنان وحدتی حاکم است که در دایرة هستی همه یک دایره را مقینماینقد
و کمالی در آن دایره از هم ممتاز نیستند (همان،د)147 6
که نق
نمیباشد ز هم ممتاز نقصان و کمال ایناا

خط پققرگار در هر ابتققدایی انتها دارد

بیدل باز هم در تمثیت پرگار ،دایرة خیالی را مثال مقیزنقد مقا دایرةخیقالی را در دو
قوس طی مینماییم (همان،د)912 6
خط پرگار وحد

را سراپایی نمیباشد

بهگرد ابتدا و انتهای خویشتن گشتم

تصور بیدل از وحد چنان است که اجزای جهان جنبههای مختلف یک حقیقت
می بیند بهقسمی که دایرة خیالی وجود همان نقطة مرکز تصوّر میشود امقا در حقیققت
دایرهای در کار نیست (همان،د)497 6
به هی جزو ز اجزای دهر فاصله نیست

سراسر خط پققرگار سر بهم شمرید

 .7تمثیت آب و حباب
آب ،دریا ،مود و حباب از تمثیتهای رایج عرفا در تبیین مس لة اعیان ثابته بقودهاسقت
(جامی)17 6611،

مودهایی که بحرهستی راست
گرچه آب و حبقاب باشد دو

آب و مشتقّا

جمقله مر آب را حبقاب بود
در حقیققت حبقاب ،آب بود

آن تمثیت مورد عالققه بیقدل در اثبقا

وحقد

وجقود بقودهاسقت

(بیدل،6646،د)944 6

برنمققیآید باز هی از معمققای حباب

لف ما گر واشکافی معنی حر ،مگوست

حباب به ااهر آب است ،امّا حقیقققت آن سراب است حباب لباسی از آب بقر تقن
دارد ،پ حباب نمایان است و آب ناپیدا حباب مانند صِفر از هستی همان نقام را دارد
وجود خیالی سراب ،طفیت وجقود آب است همة این اوصا ،،بقرای بیقدل عرصقهای
برای بیان حقیقت اعیان ثابته است ،چرا که اعیان ثابته نیقز حقالتی چقون حبقاب دارنقد
اعیان در دریای علم الهی جای دارند ،امّا وجود ندارند و عدماند
در این بیت با تمثیت حباب ،مس لة عینیّت در عین غیریّت اعیان ثابته را به زیبایی بقه
تصویر کشیده است (همان،د)2 6
سرمایه حباب بغیر از محیط چیست

آب توآب ما و هققوایت هققوای ما
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در این بیت جنبة حادث بودن حباب را مثال میزنقد تمثیقت اعیقان ماننقد حبقاب و
مود زودگذر و فانی است مانند کسی که گقردن زیرتیقا اسقت کقه بالفاصقله کشقته
میشود (همان،د)949 6
سر زتن نیست کسی را که بهگردن تیا است

مثققت ما و فنا مققود و حباب است ایناا

در این بیت حباب را به مردمک چشم تشبیه کرده و به عبقار انسقانالعقین اشقاره
دارد میفرماید گرچه اعیان که به منزلة آینة حق هستند ،بسیارند ،امّقا انسقان اسقت کقه
علیرغم وجود حبابگونه ،مردمکی است که حق عالَم را از منظر او میبیند (همقان،د6
)624

چون حباب از نیستی چشمی بههم آوردهایم

در خقرابققی خانققه ما سایه دیوار داشت

 .1اصطالح الست
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ََ ْ ُ
ْ َ
َ ُّ
َ
لور ِه ْم ذ َّر َم َلت ُه ْم َو
وا ه "الست" اصطالحی قرآنی
است و ِ ذ أخذ رب ِملن بنلي آد ِملن ظه ِ
َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ
َ
أشهدهم علي أنف ِس ِهم أ لسک ِبربکم قالوا بلي (اعرا « )679 /،و یقادآور زمقانى را کقه
پروردگار از فرزندان آدم ،از پشتشان ،ذریه آنان را گرفت و آنان را بر خودشان گقواه
ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم ؟ گفتند چرا ،تویى پروردگقار مقا » اصقطالح
الست در عر ،صوفیّه به عنوان زمان فرضی آغقاز خلققت آمقده اسقت ابقنعربقی امّقا
مرحلة اعیان ثابته را قبت از روز فرضی الست میداند « ...كما لم تخ تسا ر من وجلود للى
ُ
ََ ُ
وجود ي ألوار العالم لى حضرة أ ل ْسک ِب َر َّبک ْم ثم لم تخ تنتق من منخلة لى منخلة للى أن نخللک
ي هذا الجسم الغرم العنصلري ( » .ابقنعربقی6441،ق ،د« )941 9ای انسقان ،تقو پیوسقته
مسافری چنانکه همواره در مراتب وجود ،از وجودی به وجودی دیگر تا مرتبه السقت
بربکم درسفری آنقدر از منزلی به منزل دیگر در این راه انتقال مییقابی تقا بقاالخره در
این جسم غریب خاکی ساکن گردی » بیدل امّا حدوث اعیان ثابته را از زمان فرضقی
الست دانسته است سرنوشت انسان از روز الست معیّن گشته و سقهم بیقدل آیینقه درد
بوده است (بیدل،6646،د)146 6
دل خون گشته که آیینه درد است امروز

حیققرتی بود که در روز الستم دادند

انسان در آن دنیا فخققر میفروشد که آینة صقافی دل را بقه تحفقققه بقرده اسقت در
حالی که از روز الست آیینة دل انسان نزد خداوند بوده تقا توسقط آن در خقود بنگقرد
(همان،د)744 6

آیین خود آرایی از روز الست است

دل تحفه مبر آن جا کایینه به دست است
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معمای ذا اقدس الهی تا ابد بر انسان فاش نمیشود دور آفرین
امّا تو هنوز در روز الست در قالب تعیّن هستی (همان،د)6697 6
دریغا رمققز خورشید

نشد فاش

به پقایان رسقید

ابققد رفت و همان صبقق الستی

آغاز و اناام و سرنوشت جهان در لوح اعیان ثابته و در صب ازل رقم خورده است
امّا جمعیّت آغاز و تفرقة آخر ،خیالی بی نیست و همه در یک پرده نقاشقی و یقا یقک
شیشه عک نق بسته است (همان،د)646 6
دارم ز سامان الست اولگداز آخر شکست یک شیشه باید نق

بست آغاز واناام مرا

نتیاهگیری
اصطالح اعیان ثابته ،ابداع ابنعربی است ،گرچه تصور چنقین پدیقدهای سقابقهای بق
طوالنی دارد ابنعربی در تقسیمبنقدی وجقود ،ذا الهقی را در چنقان جایگقاه دسقت
نیافتنی قرار میدهد که نمیتوان بیواسطه آفرین را بدو نسبت داد ابنعربی بقا خلقق
اصطالح اعیان ثابته واسطهای برای خلقت در نظر میگیرد که وضقعیت پیچیقدهای دارد
چرا که اعیان ثابته عدم اسقت امّقا موجقد همقه پدیدهاسقت اعیقان ثابتقه از مهقمتقرین
دستاوردهای ابنعربی در منظومة هستیشناسی است که به مقدد آن بسقیاری از مسقائت
عرفان نظری حت شده است
ادبیا تصوّ ،از دیرباز ،برای تبیین معانی پیچیده و انگارههای ذهنگریقز و آمقوزه
های استداللسوز عرفان نظری ،صور خیال و صنایع لفظی و معنوی شعر را بهکار گرفته
است این قِسم از ادبیا صوفیّه که حکمت ذوقی عرفانی را تشکیت میدهد ،بقا توجّقه
به ارفیتهای فراوان شعر ،پیروان فراوانی دارد
بیدل عظیمآبادی که در ایران به دهلوی مشهور است ،بین همگنان خقود در ادبیقا
عرفانی ،جایگاهی ویژهای بین فارسیزبانان شقبهققاره و آسقیای میانقه دارد دفتقر شقعر
پرشمار بیدل ،شرح و تفسیرروشنگر مبانی عرفان و تصوّ ،طبق آرای ابنعربقی اسقت
در مس له اعیان ثابته ،بیدل به سنّتهای رایقج در مکتقب ابقنعربقی در قالقب تعقابیر و
اصطالحا ویژه این مکتب مانند اصطالحا احدیّت ،واحدیِت ،فقی اققدس ،فقی
مقدِس ،کامالً وفادار بوده است بیدل در زمینة تبیین و تعریف اعیان ثابته ،بقا اسقتفاده از
اصطالحاتی مانند عدم ،نیرنگ و خیال ،الست و تمثیتهقایی ماننقد آینقه ،رنقگ ،سقاز و
سماع ،نقطه و پرگار و آب و حباب ،تصویرگریهای بقینظیقری از ایقن مسق له دشقوار
ارائه داده است

تصویرسازیهای بیدل از حقیقت اعیان ثابته
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