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 مقدمه 

 نیتننرعناصننر اربعننه و نظننام کائنننات همننواره آن را از مهننم  انيننعنصننر آب در م گنناهیجا

عنصنر در   نین قرار داده است. با توجنه بنه تقندّس ا    بانیمورد توجه شاعران و اد يهادهیپد

 ياتين ح عیمنا  نین ا رامنون يپ يو اعتقنادات فراوانن   رياسناط   یبه تدر انهيعام يهاو باور انیاد

 .شکل گرفته است

 يآبن  لنوفر يننو و ن  انوسين اق  ،يرانن یا شتريچون ت يريو اشکال وابسته بدان در اساط آب

ملنل شنمال اروپنا و     نشیآفنر  هناي اسنطوره  ،یيایپولنز سازرن ين يمائوئ ۀاسطور ،يمصر

 ،بخشني اتين چنون ح  هنایي يژگن یبا و يژاپن يرايو گردباد ه ينيادخترچیافسانة در قا،یآفر

و  زیعنصر و اشکال وابسنته بندان در تنار    نیاست. کارکرد ا رفتهکار و... به ينگيآئ ،يپاک

 شود.  مي دهید زين تيحيو مس تیهودیآداب و رسوم 

 يّنة قنرون اول  از اتین مسلمان با الهام از قرآن و روا ياستفاده از عنصر آب در آثار عرفا

 یيو در آثنار عرفنا   شنود يو... آغناز من   يسنلم  ،يچون سرّاج طوس یيدر آثار عرفا يهجر

 ،يرازيشن  يبقلن  ،يهمندان  ،ياحمد و محمّد غزّال ،يریهجو ،يريقش ،يبخار يچون مستمل

، آب بنا  اشناره شنده   ي. در آثار منثنور عرفنا  ابدیيادامه م ،یيو سنا يشابوريعطّار ن ،يبديم

چنون عظمنت،    هنایي يژگن یبنا و  این در ،بخشني اتين ح ،ينگن يآئ ،يچون پناک  هایييژگیو

 يعرفنان  ميمفناه   یدر تشنر  گنر یبرف، قطره، ابر و باران و اشکال د ،ناکيسهم ،يکنواختی

 .اندفنا و بقا مورد استفاده قرار گرفته د،يچون توح

 آن را بنا وجنود در مباحنث    يآب، هماننند  قین همنة جانندارن از طر   اتين بنر ح  ديتأک

در  يخلقنت و تجلن   انين زده و قرار گرفتن عنرش خداونند بنر آب، م    ونديپ يشناسمعرفت

 کرده است. جادیرابطه ا يقرآن يهايرسازیعرفان و تصو
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 قیمسأله، اهداف و ضرورت تحق انیب. 1

در تبينين مفناهيم    باورهاي گذشنتگان دربنارۀ آب   صوفيه با الهام از آیات قرآن و با تأثّر از

انند. پناکي،   اند و در پوشش صور بالغي از عنصنر آب بهنره بنرده   کوشيده عرفاني خویش

دهنني و... خصوصننياتي از آب اسننت کننه در قالننب کرانگنني، منفعننتبخشنني، بننيزننندگي

کنارکرد نمنادین    استعاره، نماد، تشبيه، کنایه، تمثيل در متنون منثنور عرفناني آمنده اسنت.     

هناي محتنوایي و ادبني منتن     بنر جنبنه  عناصر طبيعت در کالم متصوفه به اشکال گونناگون  

هنا بنه   هاي عميق عرفاني به ادب فارسي اضافه کنرده اسنت کنه واکناوي آن    و الیه افزوده

 شود.  بازشناختي علمي منجر مي

عربني و پينروانش بنا پنردازش     پاسز دهنيم کنه ابنن    لسؤا به ایندر این مقاله برآنيم تا 

چنه تنأثيري در درک بهتنر مفناهيم      ،نفرد آب و اشکال گوناگون آبههاي منحصرویژگي

هایي در نحوۀ استفاده از خوا  مختلنف عنصنر   ها و شباهتاند و چه تفاوتعرفاني داشته

 ها وجود دارد؟آب و اشکال گوناگون آن در آثار هر یک از آن

 اي و بنننا شنننيوۀ اسننناس روش کتابخاننننهاز ننننوع بنينننادي اسنننت و برپنننژوهش ینننن ا

 رد.گيتوصيفي صورت مي -تحليلي

 

 . پیشینۀ پژوهش2

 يهنوز پژوهشن  ر،يگسترده در حوزۀ کارکرد آب در قرآن و اساط يهابا وجود پژوهش

صورت  يابن عرب روانيو پ يوحدت وجود يمنحصر به متون عرفان، نهيزم نیجامع در ا

 .مپردازیيحوزه م نای در هاپژوهش نیترنگرفته است. در ادامه به ذکر مهم

( با تشری  اشکال متفناوت آب در  1374« )نماد آب در قرآن»الة مارتين لينگز در مق

ورزد. مسنعود  قرآن مانند یز، بناران، رود و... بنه رمزگشنایي اینن نمادهنا مبنادرت مني       

هناي آب در مخنزن   نمادهنا و تمثينل  »پاکدل و فرشته توکّلي در مقالة خود تحت عنوان 
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پردازنند.  االسنرار نظنامي مني    ( به بررسي مفهوم عرفناني آب در مخنزن  1395« )االسرار

(، ابتدا به باورهناي باسنتان در بناب    1387« )آب در باور ایراني»فاطمه مدرّسي در مقالة 

کند و سچس تنهنا بنه رمنز آب و چشنمه در متنون عرفناني       باران، دریا و چشمه اشاره مي

 پردازد.هاي نخستين هجري ميسده

« هناي صنوفيانه  در برخني از منتن  بررسني ارزش و کنارکرد آب   »وندي در مسعود سچه

کنند و بنه ذکنر پنن  نموننه از      ه مني توجن ( به اهميت آب در بينان مقاصند عرفناني    1385)

پردازد که با کارکردهاي اسنتعاري آن در مکتنب ابنن عربني،     کارکردهاي رمزي آب مي

 تفاوت ماهوي دارد.  

باورهناي  ها و بازتاب اسطوره»مهدخت پورخالقي چترودي و محمدعلي محمودي در 

(، کنارکرد اسناطيري آب را در شنعر خاقناني     1389« )کهن پيرامون آب در اشعار خاقناني 

 دهند.  نشان مي

دریا را در تقابنل   (1389« )سي و تحليل نماد دریا در آثار عطاربرر»مریم محمودي در 

 کند.  ار بررسي مين قطره، شبنم، موج، ماهي، گوهر و... در اندیشة عطبا واژگاني چو

و درینا در اشنعار    بررسني و تحلينل نمناد قطنره    »ننژاد در  مت قيصري و رقيه مهريحش

 دهند.  این دو نماد را در اشعار موالنا مورد ارزیابي قرار مي (1393« )موالنا

به بررسي مفهوم تمثيلي درینا ننزد    (1394نصراهلل پورجوادي در کتاب دریاي معرفت )

 پردازد. عرفا تا قرن ششم مي

در عنين ارزشنمندي، حيطنة زمناني      مطالعات اشاره شنده یک از دیم در هيچچنانکه دی

عربي و پيروان او مورد توجّه نبوده اسنت. در اینن مقالنه     ظر ما و نوع نگاه خا  ابننمورد

هناي  برآنيم تا بدین سؤاالت پاسز دهنيم کنه ابنن عربني و پينروانش بنا پنردازش ویژگني        

اند تأثيري در درک بهتر مفاهيم عرفاني داشته فرد آب و اشکال گوناگون آن چهبهمنحصر

هایي در نحوۀ اسنتفاده از خنوا  مختلنف عنصنر آب و اشنکال      ها و شباهتو چه تفاوت
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ینن تحقينق از ننوع بنينادي اسنت و      هنا وجنود دارد؟ ا  گوناگون آن در آثار هر ینک از آن 

 گيرد.اي و با شيوۀ تحليلي توصيفي صورت مياساس روش کتابخانهبر

 

 و تحلیل موضوع پژوهش مباني نظری .3

 آب در جهانِ ابن عربي. 3-1

( بنا بننا نهنادن ننوعي     هجنري قمنري   638وفات  -570والدت الدین بن عربي )شيز محيي

گرایي پردازي و استعارهگرایي شهودي که با ابزارهایي نظير رمزاندیشي، اصطالحاستدالل

ن را در نظنامي نظنري منطبنق بنر اندیشنة      شد، بسنياري از مفناهيم عرفنان پيشني    پشتيباني مي

 بندي کرد. وحدت وجود طبقه

بيني رمزي ابن عربي، آب، اسامي مختلفي دارد؛ ینز، بخنار، بنرف، تگنر ،     در جهان

باران، چشمه، موج، رود و دریا کنه در نگناه او، همنه، ظنواهر مختلنف ینک چينز اسنت.         

را همان رن  ظرفش دانسنته،   الدین در فصو  با استناد به قول جنيد که رن  آبمحيي

اذ ل  عرف مک بکل الجنید ل ن المکء ل ن انکئخ، لسةّم لک ّ ذ  اعتقکد مک اعتقاده  »نوشته است: 

(. 226ش: 1370)ابنن عربني،   «   عرف اهلل وی ک ّ ن      ک ّ معتقد، و   ظکنّ لیس بعاکلِم 

ظرفني از اعتقنادات بنه    کند و هنر  در واقع از نگاه شيز، حق به مثال آبي در عالم ظهور مي

النه معتقندات، النه ظنّني اسنت کنه        بننابراین، دهند.  پذیرد و شکل ميرن  خود آن را مي

گنجند و هنيچ ظهنور و    نمي سعۀ عبدگاه در نماید و اله مطلق هيچحدود، آن را مأخوذ مي

 تعيّني در مقام ذات نخواهد داشت.  

ک آب، آن را با وجنود مقایسنه کنرده    ابن عربي همچنين با اشاره به ویژگي سياليّت و تحرّ

  ال رکۀ حیک . و  سک ن، و  م ت    ج د و  عدم   کذلک وی الماکء الّاذ    »و نوشته است: 

(. شيز در ادامه با تفسنير اینن آینه و    200)همان: « بخ حیک  اال ض   حرکت ک، ب لخ تعکلی وکهتزّت

 کند.لف تلقي ميپذیري آب، وجود را نيز صاحب تعيّنات مختاشاره به شکل
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الندین بنا نگناهي قرآنني بنه خاصننيّت       اليّت، محيني پذیري و سني عالوه بر ویژگي شکل

الندین آب  محيّني  شودميترین ویژگي که سبب کند. اصليبخشي آب نيز اشاره ميحيات

را استعاره از وجود بداند، همان صفت حيات است. وي در فصّ ایّوبي با استداللي منطقني  

اعةم انّ سِرّ ال یک  سر  وی المکء و   ان  العنکنر   اال ککن   لذلک جعا   »نوشته است: 

)همنان:  « اهلل من المکء ک ّ شیءٍ حیّ   مک ثمّ شیءٌ الّک   ه  حیّ ... وک ّ شیءٍ الماکء اناةخ  

(. بدین گونه از نظر شيز، قوام همة عالم به وجود یا همان آب است که عرش نينز بنر   170

ل  لم یکن العرش عةی المکء مک ان فظ  ج ده، وکنّخ بکل یک  ین فظ  جا د    »آن قرار دارد: 

 (. 171)همان: « ال یّ

کنند، تحيّنر عرفناني اسنت. محيني     هایي که ابن عربي به دریا منسوب ميیکي از ویژگي

، تقاضناي پينامبر   « بّ زدنی ویک ت یّراً»و حندیث  «   اذا الب ک  سجرت»الدین در تفسير آیة 

نامند و آن را بنا ویژگني بحنر آتشنين      براي افزایش حيرت را حيرت محمّدي مني  از خداوند

دانند و حرکنت   کند. شيز خاصيّت دورانني را موجنب سنردرگمي و حينرت مني     مقایسه مي

دهد و بنا تأوینل آینه    دوري امواج را با حرکت دروي عالم پيرامون قطب محمدي تطبيق مي

)ابنن عربني،   « ال یر ، وکد ة ا نک اً وای عاین الماکء    وغرب ا وی ب ک  عةم اهلل   ه »نویسد: مي

شنان  ها را به صفات برجستهالدین با تفکّر و شهود در واژگان قرآني آن(. محيي73ش: 1370

 سازد.  ها را از مسمّا بودن، خارج و در اسم بودن وارد ميکند. آنتبدیل مي

ر ابدي ناميده و مثني را بنرزخ  ابن عربي در فتوحات نيز انفراد را بحر ازلي و جمع را بح

محمّدي انساني به حساب آورده و به تفسير آیات سورۀ الرحمن پرداختنه و نوشنته اسنت:    

وبک ّ آال  بّکمک تکذّبکن ه  بکلب ر الذ  ا نةخ بخ وکونکه عن االعیکن ا  بکلب ر الذ  وصةخ »

الء  بّکمک تکذّبکن یخرج عنخ   سمّکه بکالک ان ا  بکلبرزخ الذ  است   عةیخ الرحمن وبک ّ آ

(. شنيز در اینن موضنع نينز     60تا: )همو، بي« من ب ر االزل الة ل ء   من ب ر االبد المرجکن
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گيري از آیات قرآن و تأمل در معاني بحرین و برزخ به استعارات نظام عرفاني خود با بهره

ازلني قنرار    اش فردیّت اسنت، اسنتعاره از عنالم ذات   رسد. بحر فاصل را که صفت ویژهمي

اش جمعيّنت اسنت، اسنتعاره از عنالم اکنوان و      دهد و بحر واصل را که صفت برجسنته مي

ظهور کرده است. انسان نيز به عنوان برزخ مثنّي هر دو  کند که حق در آنتعيّنات تلقّي مي

 صفت فردیّت و جمعيّت را داراست.  

ج ا  الر حکنیۀ المنشاآت مان   »را استعاره از « ج ا ٌ منشآت وی الب ر»ابن عربي همچنين 

پنداشته است. ویژگي احاطة بحر او را به سنمت  « ال قکئق االسمکئیۀ وی الب ر الذاتی االبدسی

اند، ارواحِ ایجاد شده از حقنایق  ذات اقدس کشانده و جوار منشأتي را که در بحر ظهور یافته

ار بنه بحنر بنار دیگنر بنه      الدین در موضعي با مقایسنة ورود انهن  اسما، تلقّي کرده است. محيي

لطیفٌ بعباکده بتجةیاۀ ل ام    »سازي بحر اشاره کرده و نوشته است: ویژگي غلبه و احاطه و فاني

عةی بد  طکبت م،  بیرٌ بضعف م عن حم  تجةیۀ االبدس عةی مک تعطیاخ االل هاۀ اذ ال طکباۀ    

کن ک سا اءٌ   دت  لةمُ دَث عةی حم  حمکل القدیم کمک ال طکبۀ ل ن ک  ب م  الب ک  تفنی اعی

(. پنس خداونند بنر بنندگان بنا تجّلني مقندّس        77-78)همان: « عةیخ ا    د عةی ک اعنی الب ر

سنازد، درسنت ماننند بحنري کنه      لطف کرده است که تجلّني اقندس همنه چينز را فناني مني      

 گذارد.  شکند و در نهایت چيزي جز آبِ وجود باقي نميیافته را در هم ميرودهاي تعيّن

شنود ابنن عربني آن را غالبناً اسنتعاره از مقنام بناطن        شانندگي دریا باعث ميویژگي پو

تنرین صنفتن اسنم    )ذات( بداند که این نکته نيز گواه بر همان مبناي تأویل مسمّا به برجسته

)خشکي( را اسنتعاره از سنلوک ظناهري و    « بَرّ»الدین در فتوحات در نزد شيز است. محيي

کمک بکل تعکلی جع  لکام النجا م   »طني دانسته و نوشته اسنت:  را استعاره از سلوک با« بحر»

لت تد  ب ک وی ظةمکت البَرّ   ه  السة   الظکهر بکالعمکل البدنیاۀ   الب ار   ها  الساة       

چنين ویژگي عظمت و وسعت بحنر در  هم(. 192)همان: « البکطن المعن   بکالعمکل النفسیۀ
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« بحنر علنم  »و « بحر قلوب قوي»نکه در استعارۀ ها مورد توجّه است؛ چناپردازياین استعاره

 (.687 و 379، 333شود )همان: نيز دیده مي

هنا جنز آبِ   چنين با توجّه به مسائل فقهي، حکم صحت وضو با همنة آب ابن عربي هم

کنند. او بحنر را نمنادي از    دریا را در نظام عرفاني خود به صفتي از صفات الهي تأویل مني 

مکء الب ر الذ   با ویخ الخ ف الشکذ وک ناخ مخة باکً   »شته است: غضب الهي پنداشته و نو

من نفۀ الغضب   الغضب یک ن عنخ الطرد   البعد وای حاق المغضا ب عةیاخ   الط اک        

م دبۀ الی القرب. و ذا سبب الخ ف البکطن   امک العةّۀ وی الظکهر وتغییر الطعام. ومان  ا    

(. شيز آب بحر 350)همان: « ا  ال ض ء بمکء الب رانّ الغضب هلل ی د  الی القرب من اهلل  

را به سبب تغيير طعم نماد غضب الهي دانسته و با این همه به رأي صحت وضو با آب دریا 

از نگاه برخي فقها غضنب را هنم موجنب قنرب بنه حنق        ویلي باطنينيز اشاره کرده و با تأ

 ر. همين اسم الهي هستند.گونه که در نگاه وي کفّار نيز مستغتلقّي کرده است؛ همان

 

 . آب در ادبیات عرفاني پس از ابن عربي3-2

هناي وي از طرینق شنارحان و    با ظهور شيز اکبر و گسترش تعاليم او در قرن هفتم، اندیشه

ادیبان به شر. عالم اسالم و ایران راه یافت و عارفان و شاعران ایراني را تحنت تنأثير قنرار    

نناگون آن را بنه ترتينب تناریخي )برمبنناي      ب و اشنکال گو اسنتعارۀ آ  ،داد. در این قسمت

 کنيم.در آثار ادیبان تحت تأثير مکتب ابن عربي بررسي مي تاریز وفات(

 

 هجری قمری( 650وفات  -587والدت ). سعدالدین حمویه 3-3

سعدالدین حمویه )حمویي( از بزرگان فرقة کبرویه و پيشتازان گرایش به مکتب ابن عربي 

گنو  وها در مسائل عرفاني گفتستقيماً با ابن عربي و قونوي ارتباط داشته و با آناست. او م

 (. 429ش: 1375جامي،  و 99ش: 1347نا، مناقب اوحدالدین، بيکرده است )
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زن اسنت  حمویه با کاربرد استعارۀ آب، عالم وحدت را چون بحري دانسته که دائماً موج

و سرمدن بحر وحدت، دایم در تالطم اسنت و  »تند: و این امواج، مظاهر و شئون وجود حق هس

شنود و در هنر فنوج اشنکال مختلفنه و متبایننه       آرد و از هر موجي، فوجي پيدا مني موج برمي

مانند و  شوند و هر یکي در شکلي بناز مني  آید. بيرونيان در کثرت اشکال، متحيّر ميپدید مي

-ن وحدت ثابتند، به هر بادي نمني شود از جحيم و درونيان در عين یقياي ميآن شکل درکه

 (. 107ش: 1362)حمویه، « جنبند. باري اختالف صور ایشان را از معني باز ندارد

همان گونه که ابن عربي، بحر را مقام وحدت و امواج و انهار را مقام کثنرت خواننده،   

طم دریا و جوشش آن را سنبب ایجناد کثنرات )امنواج( دانسنته و اذعنان       سعدالدین نيز تأل

خبرنند. حموینه بنا    بينند و از اعما. درینا بني  داشته است که غافالن فقط امواج ظاهر را مي

اشاره به این استعاره، دوزخ و بهشت را نيز تأویل و اظهار کرده است کنه موحّندان واقعني    

و بهشت ایشنان همنين اسنت و مشنرکان بنا محندود        شوندنميبا رؤیت موج از دریا غافل 

 نهند.  ج به دوزخ پاي ميشدن در صور این اموا

 

 (هجری قمری 688وفات  -610. فخرالدین عراقي )والدت 3-4

هناي برجسنتة اینن جرینان دانسنت کنه مشخّصنات        تنوان از چهنره  فخرالدین عراقي را مني 

هاي عرفان عاشقانة ایراني را در اوج جمع کرده است. عراقني  تفکّرات ابن عربي و ویژگي

بنه شندت تحنت تنأثير او قنرار گرفتنه و لمعنات         ندیده بنوده  ربي راکه شخصاً ابن عبا این

  (.26ش: 1383خویش را به شيوۀ فصو  نوشته است )جامي، 

عراقي نيز وجود را به آب تشبيه کرده است. آب نيز مانند نور پنذیراي صنور مختلنف    

تنرین اینن   آیند. یکني از مهنم   الدین به شکل ظرف خود در مني است و مطابق تفسير محي

اي اما چيزي جز آب نيستند و هر کدام شکلي و انندازه  ،است. امواج متکثّرند« وجم»صور 

که آب بسيط است؛ یعنني کثنرت و اخنتالف صنور امنواج، بحنر را متکّثنر        دارند در حالي
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الندین عنالم را در جننب حضنرت     (. فخرالدین به تَبَع محيي52ش: 1390کند )عراقي، نمي

ه در دیدۀ ظاهربينان نمایشي مجزّا دارد. عراقني در اینن   الهي، موجي از دریا دانسته است ک

 باره سروده است:

 

 نيسنت  منوج  ینک  بجنز  عنالم  اتهستي محيط در
 

 انداختنه  روان جاننب  هنر  بنه  تقندیرت  باد 
 

 (91ش: 1336، )همو

 

در واقع این بادن تقدیر است که با وزش بر دریاي وحدت، امواج را در ید قدرت خنود  

ین باد سرنوشت که تحت تسلّط مشيّت حق است، ننوزد، عنالم بنه کنتم     پدید آورده. اگر ا

 عدم بازخواهد رفت و دریا آرام و بي موج خواهد شد. 

 

 زده مننوجي ناگهننان جاللننت درینناي بنناز
 

 کننران انداختننهجملننه را در قعننر بحننر بنني  
 

 (92)همان: 

 

نظر دریا کنه مند  سازي ، احاطه و فانيعراقي عالوه بر اشاره به ویژگي عظمتبنابراین، 

اي دارد و آن باد تقدیر است. علّت پدید آمدن امواج ابن عربي هم بوده، تعبير عرفاني تازه

کنند و  ظواهر از نگاه او، وزش باد ارادۀ الهي است و این باد خود گاهي طوفنان بنه پنا مني    

کشاند. عراقي خود آرزوي چنين وحندت مطلقني را   همه چيز را به قعر دریاي وحدت مي

 پرورد و از کثرت به وحدت گریزان است؛ چنانکه سروده:دل مي در

 

 شنوم  درینایي  کنه  خنواهم  کشم، دریا تهمت
 

 انداختننه زمننان هننر نباشنند مننوجي او کاننندر 
 

 (28، بيت 92: )همان
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به غير از موج، قطره و حتّي گوهر نيز چيزي جز وجودن دریا نيست. در نظر عراقي، اگر 

شند. پنس قطنره همنان آب برخاسنته از درینا و       وهر نمني رفت، گن قطره به دل صدف نمي

 بازگشته به دریاست که در دلِ آن به گوهر مبدّل شده و چيزي جز وجودن دریا نيست:

 

 ولينک  درینا  و گنوهر  و منوج  اسنت  چيز یک جمله
 

 انداختننه ميننان در خالفنني هریننک صننورت 
 

 (15، بيت 92)همان: 

 

خالف ابنن عربني در خنانوادۀ    گوهر را نيز بنر  ایراني فخرالدین،ذهن شاعرانة  ،بنابراین

این تعيّنات، ظهوري اعتباري از آب است و حتّني خنودن درینا     از این رو،دهد. آب قرار مي

ست. پس آب مَثَل وجنود اسنت و درینا نينز بنا همنة عظمنتش        ا هااي از جويهم مجموعه

 ست:ا تعيّني از تعيّنات آن است که خود مجموع رودها

 

 نبننننود یکنننني زجنننن بحننننر و قطننننره
 

 جوسننننت از بنگننننري چننننو دریننننا آب 
 

 (117)همان: 

 

پذیرد. آب بنا بر ظرفينت و شنرایط   عالوه بر این، آب وجوه گوناگوني دیگري نيز مي

ي گالب هم نوعي آب است که رنن  و بنوي   کند. حتفات مختلفي قبول ميگوناگون ص

ه صنفا و عطنر روحناني    گل پذیرفته و از دایرۀ مائيّت خارج نشده است. در حقيقت آبي ک

 گل را به خود منضم کرده، گالب شده است:

 

 گيننرد گننل بننوي و رننن  چننون آب
 

 گننننننالب کنننننننند او نننننننام الجننننننرم 
 

 (123: ش1336)عراقي، 
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کنس وجنود آن را   برف نيز همان آب است که در اثر برودت زیاد مشکّل شده و هيچ

ري آشنکار و بندیهي اسنت    حقيقت وحدت وجود نيز ام بنابراین،داند؛ مجزّاي از آب نمي

 که دانایان از آن غافل نيستند:

 

 ببسننننت چننننو را آب خوانننننند بننننرف
 

 آب گویننند؟ چننه شننود حننل چننون بنناز 
 

 )همان(

از نگاه عراقي وجودن نمایشي ما نيز پس از اندک زماني در اثر تابش آفتاب حقيقنت از  

 اند.بين خواهد رفت و این شکل وجوديِ آب است که باقي و پایدار خواهد م

بينيم عراقي در تشری  این استعاره نيز همانند ابن عربني بنه اشنکال مختلنفن     چنانکه مي

شنته و بنا تخيّنل    اي پا را از شيز اکبنر هنم فراتنر گذ   آب، مخصوصاً موج اشاره کرده و حت

 ي کرده است.ادۀ آب و از جنس این استعاره تلقشاعرانة خود گالب را هم داخل خانو

 

 هجری قمری( 700حدود  وفاتي )عزیزالدین نسف .3-5

نيز  در آثارش از اصنطالحات مکتنب ابنن     از شاگردان حمویه عزیزالدین بن محمّد نسفي

عربي نظير وحدت وجود و انسان کامل بهره برده است. نسفي با تمسّک به اسنتعارۀ آب و  

بنه  اشکال گوناگون آن، مفهوم تجدّد امثال را به خوبي تشنری  کنرده اسنت. وي عنالم را     

بدان که داناینان، اینن عنالم را بنه     »دریا و احوال آن را به امواج تشبيه کرده و نوشته است: 

کنه هنر   ماند؛ از جهت آناند و به آن ميدریا و احوال این عالم را به موج دریا تشبيه کرده

-شود و هيچ یک را بقنا و ثبنات نمني   آید و هر زمان نقشي ظاهر ميزمان صورتي پيدا مي

 (.270ش: 1341)نسفي، « باشد

گردند؛ صنور  گونه که امواج دریا ناپایدارند و در لحظة ایجاد، اعدام ميبنابراین، همان

ه به محو و اثبات پياپي امواج . چنانکه دیدیم توجعالم نيز لحظه به لحظه خلع و لبس دارند
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وجنه  امنا نسنفي بنا تأکيند بنر       ،در نظر عراقي نيز نشانگر صفات لطفي و قهنري حنق اسنت   

کنند:  پيوستگي این ایجاد و اعداِم امواج، تصنویر دقيقني از نظرینة تجندد امثنال ارائنه مني       

-صورت دیگر  آید و آن صورت اوّل را محو گرداند. اي درویش بعينه به موج دریا مني »

(. نسنفي  175)همان: « ماند یا خود موج دریاست و عاقل هرگز بر موج دریا عمارت نسازد

استه است که بر کثرات تکيه نکننند و بنر حضنرت وحندت التغيّنر      از مخاطبان خویش خو

عاشق شوند، زیرا امواج نمایشي بيش نيستند و دریاي حقيقت هر لحظه بسي از اینن امنواج   

 کند:صادر مي

 

 نننو مننوجي برزننند چننو کهننن درینناي
 

 دریاسننت حقيقننت در و خوانننند مننوجش 
 

 (282 :ش1352، )همو 

 

و تنهنا ننامي اعتبناري بندان اطنال. شنده اسنت؛ در        پس امواج چيزي جز درینا نيسنت   

حقيقت ذات حق تجليّات گوناگوني دارد و از اعما. اینن بحنر، امنواج صنور متننوع سنر       

کنند،  کند و تجلّي صنور مني  این ذات دایم در تجلّي است. تجلّي صفات مي»آورند: برمي

(. 77ش: 1381و، )همن « چنانکه دریا دایم در تموّج است، اینن ذات داینم در تجلّني اسنت    

گيري از عناصر موج و دریا، خلع و لبس دائمي امثنال  توان گفت نسفي با بهرهبنابراین، مي

کنارگيري اینن اسنتعاره،    را به خوبي تشری  کرده است و وجهة مرکزي اندیشة وي در بنه 

اعتباري بودن مظاهر و تالش براي درک باطن )مُظهر( و دیدن آن حقيقت الیتغيّر درونني  

 تجدّدها است. همة
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 (هجری قمری 720وفات  -687والدت شیخ محمود شبستری ) .3-6

الدیني قرار گرفتنه  شيز محمود از نخستين عارفان تبریزي بوده که تحت تأثير عرفان محيي

است. برخي پژوهشگران واسطة انتقال افکار ابن عربي به شبستري را وجنود عرفنایي نظينر    

 انننند ن قوننننوي در محنننيط خانقننناهي تبرینننز دانسنننتهاوحدالننندین کرمننناني و صننندرالدی

 (. 201ش: 1379، 1)لویزن

-شبستري با کاربرد دقيق این استعاره در اشکال مختلف، اظهار داشته که قطنرۀ بناران   

ابد؛ بنه بخنار، ابنر، ننم، گننل و      یچندین شکل مي -که خود نمودي از دریاي وحدت است

کنه  اي اسنت از اینن  شنود و اینن نشنانه   ن مبدّل ميي از راه تغذیه به نبات و جانور و انساحت

 اند:اسماء گوناگون نيز مصدري یگانه داشته

 

 درینننننا ز بننننناران قطنننننرۀ تنننننا نگنننننر

 بخنننار و ابنننر و بننناران و ننننم و گننننل    

 همنننه ینننک قطنننره بنننود آخنننر در اوّل 
 

 چگوننننه یافنننت چنننندین شنننکل و اسنننما 

 نبنننننات و جنننننانور، انسنننننان کامنننننل   

 کنننزو  شننند اینننن همنننه اشنننيا ممثّنننل     
 

 (88ش: 1371، ستري)شب

 

شبستري در پردازش این استعاره، همة موجودات را متشکّل از آب دانسته، زیرا همنين  

سازد.  وي دایرۀ این اسنتعاره را گسنترش داده و   آب است که نبات و جانور و انسان را مي

رۀ از قطن  بنابراین،تري مورد توجّه قرار داده است. تطابق ميان آب و وجود را به طور کامل

 اند.  هاي جبروتي، ملکوتي و ناسوتي ظهور یافتهالهوت بوده است که پدیده

                                                           

1- Lewisohn 
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از تقابل عناصر موج و درینا نينز در تشنری      نظير اکثر شاعران پيرو این مکتبشبستري 

این موضوع بهره برده است. در نگناه شنيز محمنود، درینا، عنالم وحندت اسنت و امنواج         

 ودي بيش نيستند:کثراتي هستند که واقعيّت ندارند و نم

 

 پرخننون ليننک وحنندت اسننت دریننایي چننو
 

 مجننننون منننوج هنننزاران خينننزد کنننزو 
 

 (100ش: 1382، )همو

 

شيز محمود این درینا را ننه شنامل آب کنه مملنّو از خنون دانسنته و در اینن راه گنام          

اي رو به جلو در فضاي ادب عرفاني برداشته است. وحدت دریایي خنونریز اسنت   شاعرانه

بخشند. درینایي کنه    هنا جنان تنازه مني    کند و در خود به آنرا مضمحل مي که همة عوالم

کند. به این صورت، آبِ وجنود چننان   امواجش مجنون و خروشان است و دائماً طغيان مي

مستمر در جریان است که رودي پيوسته و یا دریایي خروشان از آن حاصل شده و بنا اینن   

ا تبيين تجندّد امثنال و بنا اسنتفاده از اینن      همه اصل آن نقاطي ساري بيش نيست. شبستري ب

 استعاره سروده است:

 

 سنناري گشننته وهمنني اسننت نقطننه یکنني
 

 جننننناري نهنننننر کنننننرده ننننننام را آن تنننننو 
 

 (86ش: 1371، )همو

 

چون آبي جاري اسنت کنه گناه اشنکال مختلنف      ابراین، از منظر شبستري، وجود همبن

زد و از فرط استمرار، دائمي بنه  ساشود و اشکال را محو ميپذیرد و گاهي خروشان ميمي

رسد و همة نقاط آن وهمي و اعتباري هستند و اینن نقطنة وحندت اسنت کنه همنة       نظر مي

 جریان رود با استمرار آن ظاهر شده است.
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 هجری قمری( 809وفات  -749. شمس مغربي ) والدت 3-7

چننين مشنهور    الدین محمد بن عادل تبریزي، مشهور به مغربي و ملقّب به شيرین است.شمس

برده، تخلّص مغربي اختينار کنرده و گروهني بنا     سر مياست که چون بيشتر در دیار مغرب به

توجه به نحوۀ کاربرد این تخلص در دیوان مغربي، برآنند کنه معنناي عرفناني اینن اصنطالح      

)مقابل مشر. انوار( مورد نظر شاعر بوده، زیرا ابنن عربني نينز در فتوحنات، مغنرب را محنلّ       

. همچننين بنراي   416تا: و ابن عربي، بي 129ش: 1358ر و کتم ذکر کرده است )مغربي، اسرا

 (.49-57ش: 1390زاده، آگاهي بيشتر از زندگي مغربي رجوع کنيد به شمس، حسين

مغربي نيز از استعارۀ آب و اشکال گوناگون آن بهرۀ فراواني برده است. مغربني، عنالم   

( و امننواجِ مظنناهر را معننادل بننا درینناي 236ش: 1358را نمایشنني از آب خوانننده )مغربنني، 

، معنناي وحندت   شنود وحدت دانسته و اظهار داشته که اگر این امواج در دلِ دریا مشاهده 

 شود:ها آشکار ميآن

 

 مننوج آن عننين بننود؟ چننه جملننه ایننن
 

 دریننننا عننننين بننننود؟ چننننه مننننوج وآن 
 

 (19ش: 1372، )همو

 

 را امن  و منن  اینن  کنن  شورها ما با بحر در بيا
 

 را درینا  عنين  ننداني  تنو  نگنردي،  درینا  تنا  که 
 

 (9)همان: 

 

 گونننننناگون منننننوج نقنننننش کثنننننرت

 اسنننت بحنننر خنننوانمش امنننواج آنچنننه

 پایننناننقنننش اینننن منننوج بحنننر بننني    
 

 درینننننننا جننننننننبش ز الّنننننننا نيسنننننننت 

 گشنننته ظننناهر بنننه کسنننوت منننن و منننا   

 مغربننننني و سننننننایي اسنننننت و سننننننا را
 

 (28)همان: 
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 ارویان نيز مجازي از این دریاي حقيقت است:هایي عالم حتّي زیبوجود همگي زیبایي

 

 برآمننننند و شننننند فنننننرو منننننوج آن
 

 آرادل کسنننننننننوت و صنننننننننورت در 
 

 (19)همان: 

 

در واقع وجود حق چون آب یا اقيانوسي است که تعيّننات آن گناه رنگني شنيرین و     

گوارا دارد و گاه شور و نمکين است. مغربي اختالف کثرات را به تفاوت رنن  و لنون   

 هنا ماننند کنرده کنه گناه انحنراف منزاج آدمني در پنندار اینن اختالفنات            آبو کيفيّت 

 مؤثر است:

 

 مننزاج انحننراف و اسننت محننل اخننتالف ز  باشند مختلف آب اگر طعم و لون به
 

 (112ش: 1358، )همو

 

 اجنناج ملنن  وراسننت و فننرات عننذب مراسننت  سراب اوست جنب به عالم که محيط این از
 

 (112)همان: 

 

مغربي از استعارۀ دریا، موج و ساحل )صحرا( نيز در راستاي تبيين وجود  ،نعالوه بر ای

مستمر بهره برده است. محمّدشيرین به صورتي واض ، عنالم امکنان ینا همنان کتناب حنق       

دریا معادل عنالم وحندت اسنت     ،تعالي را به صحرا یا ساحل تشبيه کرده است. در نظر وي

همنة   از اینن رو، )یا صنحراي امکنان( فرسنتاده و    که امواج کثرت را به ساحل عالم امکان 

 نقوش ساحلِ جان از دریاي توحيد برخاسته است:
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 امکنننننان زمنننننين بنننننود؟ چنننننه صنننننحرا
 

 تعنننننننالي حنننننننق کتننننننناب کآنسنننننننت 
 

 (19ش: 1372، )همو

 

 برخيننزد کننه مننوج هننر دریننا ایننن جنننبش از
 

 رینننزد دل سننناحل بنننر آیننند جنننان وادي بنننر 
 

 (124ش: 1358، )همو

 

 شنننننند زن مننننننوج وجننننننود درینننننناي
 

 صنننننننحرا سنننننننوي بفکنننننننند منننننننوجي 
 

 (66)همان:  

 

دیگنر شناعران وحندت وجنودي بندان      این نکته از مفاهيمي است که مغربني بنيش از   

تجلّني و نمناد اسنم     ، محنلِ ه کرده است. او صحرا و ساحل را از جهنت آشکارسنازي  توج

ن ترتينب  ظاهر قرار داده و دریا را به دليل پوشانندگي، رمز اسنم بناطن دانسنته اسنت. بندی     

رسنند. امنا هنر    شوند و به سناحل امکنان مني   امواج از عالم وحدت رهسچار عالم کثرت مي

ها چه به ساحل برسند و چه  به شنکل رودي در خشنکي جرینان    رفتي، برگشتي دارد و آن

ست.  بدین ترتيب مغربي به صورتي منسنجم  ا یابند، سرنوشت محتومشان بازگشت به دریا

هنا  ه کنرده و بنراي تشنری  قنوس صنعود و ننزول نينز از آن       توجن  هاو یکچارچه به این نماد

ریا، حجاب شنناخت وحندت آن شنده،    استفاده کرده است. کثرت تعيّنات پدید آمده از د

ا همة این تعيّنات از جمله سناحِل جناِن انسنان، دائمنًا محتناج امنواج برخاسنته از اعمنا.ِ         ام

 رود:دریاي وحدت است و بدون آن از بين مي

 

 دریننننا ظنننناهر امننننواج کثننننرت شنقننننو
 

 را دریننا اسننت شننده بنناطن وحنندت حجنناب 
 

 (21ش: 1372، )همو 
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 منننوّاج دایمننناً اسنننت نامتنننناهي بحنننر چنننو

 درینننا جننننبش هسنننت او در هرچنننه و جهنننان

 اوسننت نهایننتبنني درینناي سنناحل کننه دلننم
 

 امنننواج کثنننرت دریاسنننت وحننندت حجننناب 

 اخنننراج کنننندهمننني سننناحل بنننه بحنننر قعنننر ز

 محتنننناج او بحننننر امننننواج بننننه منننندام بننننود
 

 (112ش: 1358، )همو 

 

و  شنده فهمد که غرقة بحر حنق  معني بازگشت امواج از ساحل به دریا را تنها کسي مي

از دریاي وحدت غافل اسنت و معنناي    ود. کسي که بر ساحل کثرت ایستادهبا آن یگانه ش

 کند:وحدت وجود را عميقاً درک نمي

 

 شند  بحنر  غنر.  کنه  دارد کسني  بين دریا چشم
 

  اسنت  سناحل  بنر  او کنه  هنر  بينند  غينر  نقنش  رنهو 
 

 (63ش: 1372، )همو

 

هاي ساحلِ امکان نيز تا ابد در این ساحل )یا در این صحرا( نخواهند ماند و همه پدیده

 سوار بر امواج عروجي به دریاي وحدت بازخواهند گشت:

 

 صننحرا از کشننيدش دریننا بننه مننوج کننه کسنني
 

  معننننراج حقيقننننت و سننننرّ ز یافننننت وقننننوف 
 

 (112ش: 1358، )همو 

 

 روزي کشند  درینا  بندین  صنحرا  زان است موجي اگر
 

  را صننحرا ینناد، ننناري کننه گرداننند غرقننه چنانننت 
 

 (9ش: 1372، )همو
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هنا را  هاي ساحلِ امکان هستند که آرزو دارند موجي بيایند و آن در حقيقت این پدیده

 عروج مظاهر است: بهترین راهملکوتي بدان دریاي وحدت باز گرداند و این جذبة 

 

 محنيط  در سناحل  ز بنازم  کشند  منوجي  مگر تا
 

 فرسنت  عمّنانم  دریناي  چنون  منوج  صد زمان هر 
 

 (69)همان:  

 

 بننرون دریننا از افتنناده ام،منناهي مثننال بننر مننن
 

 درکشند  درینا  بنه  بنازم  دررسند،  منوجي  که باشد 
 

 (124)همان: 

 

 درینننا جاننننب نکنشَننند را منننا تنننو منننوج تنننا
 

 شننند نتنننوان درینننا جاننننب خنننود، سننناحل از 
 

 (136)همان:  

 

تنا اعتبناري بنودن آن بيشنتر نماینان       شودميگاه نيز عنصر حباب جایگزین عنصر موج 

؛ از نگاه مغربي عالم مثل حبابي بر سر دریاي وجود است؛ حبابي که از دریا برخاسنته  شود

 و نمایشي اعتباري از همين دریاست:

 

 تنننو هاینننتبننني دریننناي سنننر بنننر کنننه مننننم
 

 بينننم منني  حبنناب  چننون  جهننان  دو هننر  مثننال 
 

 (167ش: 1358، )همو

 

 عنننالم کنننه نمنننایش و سنننراب اسنننت  
 

 بنننر بحنننر محنننيط حنننق حبننناب اسنننت    
 

 (237 )همان: 
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 او نننام و نشننان پرسننيمنني کننه اي عننالم، چيسننت
 

 نيسننت بننيش حبننابي مطلننق، هسننتي محننيط بننر 
 

 (53ش: 1372، )همو

 

گزین عنصر موج کرده است. ابنر هنم از   مغربي گاه عنصر ابر را نيز در این استعاره جای

 تا مظاهر آن را سيراب گرداند: شودميست که به صحراي جان نازل ا تعيّنات دریا

 

 دم هنر  کنند  سنيراب  را صنحاري  سکّان
 

 برانگيننزد کننه ابننري دریننا ایننن خننود فننيض از 
 

 (125ش: 1358، )همو

 

هنایي کنه از   ويدر مواضعي نيز عنصر جوي جاي عنصر موج را گرفته است؛ یعنني جن  

 اند:مساوي با دریا پنداشته شده ،اند یا به سمت آن در حرکتنددریاي وحدت روانه شده

 

 شنند روان دریننا از کننه جننویي آن هننر
 

 جوسننت نننه دریاسننت، آن دریاسننت، از چننو 
 

 (45ش: 1372، )همو

 

مغربي گاه عالوه بر عنصر جوي، عنصر سبو را نيز دخيل کرده است. وي ظناهرِ متعنيّن   

بنر گرفتنه   ي دانسته که آبِ وجنودن محنض را در  هاي عالم را چون سبویانسان و همة پدیده

در حالي که سبو جز ظرفني   ممکن است سبو را حقيقت بچندارند است. در واقع، ظاهربينان

 ست و بدون آن معنایي نخواهد داشت:براي نگهداري آبِ جويِ وجود ني

 

 سنننبویي ننننه آبننني کنننه بشنننکن سنننبو
 

 جنننویي ننننه درینننایي کنننه بگنننذر جنننو ز 
 

 (367ان: )هم
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چنانکه دیدیم، مغربي به انحناء گونناگون، اسنتعارات متننوّعي بنا آب و اشنکالش پدیند        

آورده است. وي وجود مطلق را چون آبِ دریا دانسته که امواج، ابر، جوي و قطنرات آن بنه   

گردد. نکتنة  شود و جملگي دوباره به دریاي وحدت بازميسبوهاي ساحلِ امکان فرستاده مي

قابل تأمل این است که در همة استعارات بيان شده، سخن از هویدا شدن است نه ایجاد شندن  

 و این معني بالطبع ظهور دانستنِ خلقت در مکتب ابن عربي به شعر او راه یافته است.

 

 (هجری قمری 834 وفات -731والدت اهلل ولي )شاه نعمت .3-8

شتر شهرت خود را مدیون سرایش شعر در عرفان ابن عربني  اهلل ولي بيسيّد نورالدین نعمت

. او نيز به وفور از این استعاره استفاده کرده و شاید پرکناربردترین اسنتعارۀ وحندت    1است

اهلل ولي، همين استعاره باشد. وي بحر را مرتبة وحدت و امنواج را  وجودي در اشعار نعمت

کليّنه بنه آب دریناي محنيط وحندانيّت       خرقنة امنواج  »مقام کثرت انگاشته و نگاشته است: 

(. او در 174ش: 1389اهلل ولني،  )نعمنت « بشوید و در بحر فردانيّت محضه مسنتغر. گنردد  

 این زمينه با اصل دانستن آبِ وجود و اعتباري خواندن حجاب امواج سروده است:

 

 نيسننت هسننت آبنني غيننر هننردو و دریننایيم و منوج 
 

 نيسنت  هسنت  حجنابي  گنر  منا  جز به ما ميان در 
 

 (291ش: 1380، )همو

 

 درینننننا منننننوج و حجننننناب ز بگنننننذر
 

 منننننننا بنننننننا بننننننناش و نشنننننننين آب در 
 

 (205ش: 1389، )همو

 

                                                           

رجنوع   178-177: تنا بني  هندایت،  و 340-333: ش1382 دولتشناه،  بنه  ولي اهللنعمت احوال منابع از آگاهي جهت -1

 کنيد.
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چنين از عنصر حباب بسيار بهره برده و عالم را بدان تشبيه کرده است. از نگناه  شيز هم

 اهلل، وجود چون آبي است که عالم حباب و کف روي آن یا موج و جوي آن است:نعمت

 

 دواننننند آب و حبنننناب دگوینننن عقننننل
 

 عشننق گوینند یکنني اسننت آب و حبنناب    
 

 (31ش: 1391، )همو

 

 منا  از بشننو  اسنت  آب درینا  و حباب و موج

 جنا معلنوم و علنم و عنالم    هر سه یکي اسنت آن 
 

 درینا  و حبناب  و منوج  منا،  از بشننو  است آب 

 جنا معلوم و علم و عالم هر سنه یکني اسنت آن   
 

 

 (182)همان: 

 

 آبنننند و،جننن و حبننناب و منننوج و بحنننر
 

 ناچنننننار بنننننود یکننننني و ننننننام چنننننار 
 

 (264)همان: 

 

 توان آب وجود را در دلِ حباب ناچيز و متعيّن مشاهده کرد:و حتّي مي

 

 در عين حباب، آب بنگر

 (225ش: 1389، )همو 

 

اهلل به عنصر قطره و کوچکي آن در برابر دریاي وجود نيز اشاره کنرده و بنا   نعمت سيّد

 دریا را عين دریا به حساب آورده است: این همه قطرۀ متّصل به
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 دریننا و قطننره ميننان باشنند نسننبتي مننا بننر
 

 را منا  نسنبت  اینن  بجنو  ما با ما بحر درآور 
 

 (184)همان:  

 

 بننننوَد مننننا از همننننه دریننننا و قطننننره
 

 بننننننوَد دریننننننا و قطننننننره عننننننين آب، 
 

 (224ش: 1391)همو، 

 

برده است. وي اظهنار داشنته    اهلل از استعارۀ آب و ظرف نيز در این مجموعه بهرهنعمت

که وجود حق چون آبي است که در هر ظرفي متناسب با استعداد آن شکل گرفته و بندین  

ترتيب عالم کثرات را به وجنود آورده اسنت و در اینن معنني کنامالً منطبنق بنا اسنتعارات         

 الدیني قلم زده است:محيي

 

 لننننوني نباشنننند را آب کننننه هرچننننند
 

 نينلنننو نمایننند کنننني قننندحي در چنننون 
 

 (417)همان: 

 

 گيننننرد جنننا  کنننه  قننندح  هنننر  در آب
 

 گينننننرد اننننننا آن رنننننن  زمنننننان در 
 

 (680ش: 1380، )همو

 

 بسنننني ظننننرف و یکنننني باشنننند آب
 

 دانننني تنننا سبوسنننت و مشنننک گرچنننه 
 

 (488ش: 1391، )همو
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اهلل، آب همان وجود است که اشنکال و تعيّننات مختلفني چنون     بنابراین، در نظر نعمت

هاي گونناگون اعينان نينز بنه شنکل      گيرد و در ظرفه به خود ميحباب و قطر ،موج ،دریا

 آید. ظروف در مي

اهلل ولي به عنوان شاعر و شارح فصو  هم استعارات مستعمل در چنانکه دیدیم نعمت

حبناب تأکيند   کناربردتر مثنل   کار برده و هم بر برخي استعارات کنم مکتب ابن عربي را به

هاي بعندي بنه وینژه در سنبک هنندي      ین عنصر در دورهه جدّي به اساز توجکرده و زمينه

 شده است.

 

 هجری قمری( 837وفات  -757قاسم انوار )والدت  .3-9

 .1اهلل ولني اسنت  صحبتان شاه نعمنت از هم تبریزي، معروف به شاه قاسم انوارعلي بن نصير 

داشنته کنه در   گيري از استعارۀ آب و اشکال گوناگون آن، اظهار شاه قاسم انوار نيز با بهره

و امواج و رودهاي زینادي از آن برخاسنته اسنت کنه اینن       شدهطم ازل دریاي وجود، متأل

هاي رنگارن  هسنتي را پنرورش داده و بنه تبنع آن هنزاران بلبنل       انهار با جریان خود گل

 ها به سببِ جریان آب وجود ایجاد شده است:پدید آمده که همة این

 

 گشننت منبسننط ناگننه عشننق بحننر چننو

 عنننننالم بنننننا  در گنننننل گوننننننه انهنننننزار

 آمنننننند نالننننننه اننننننندر بلبننننننل هننننننزاران
 

 بگشننننود انهننننار صنننندهزار مننننوجش ز 

 ممنننندود انهنننار  شننند  چننننو آمننند  پدیننند 

 معهننود نهنن  بننر گننل حسننن وصننف بننه
 

 (332: ش1337)انوار، 

 

                                                           

 نفيسني  مقدّمنة  ( و346-352: ش1382دولتشاه ) (،592-595: ش1375به جامي ) انوار قاسم لاحوا از آگاهي براي -1

 رجوع کنيد. (3-112: ش1337انوار ) بر
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بنابراین او تصاویر استعاري اشکال مختلف آب را با نگرشني شناعرانه بندانجا کشنانده     

ها پدیند  اري است و از جریان این آب در با  است که اللهکه آب عشق منشأ همة انهار ج

کنند. پنس اننوار وجنه ابتکناري دیگنري بنه اینن اسنتعاره         خواني ميها نغمهآیند و بلبلمي

 کند.افزوده و آب را مساوي عشق دانسته که در اجزاي عالم شورانگيزي مي

 سروده است:وي در موضعي دیگر نيز با اشاره به اتّحاد بحر و درّ و لعل 

 

 کنننان در و بحنننر در ايسرگشنننته چنننرا
 

 کنناني لعننل هننم دُر، و بحننري هننم کننه 
 

 (331)همان: 

 

شاه قاسم در غزليات نيز از وحدت قطره و دریا و سير نزولي و عروجي آن یناد کنرده   

دانند کنه تجربنة جندایي از آن را درک     اي را الیق درک دریاي وجود مني است. او قطره

شنود، درد فنرا. را   که روزي از مُظهر به حکم عين ثابتة خود جدا مي کرده باشد. مَظهري

 :شودميکند و آرزومند بازگشت به اصل خویش چون نيِ وامانده از نيستان ادارک مي

 

 درینا  بنه  واگشنت  و شند  درینا  ز قطره چون
 

 گفننت تننوان زخّننار قلننزم صننفت او بننا 
 

 (103)همان: 

 

کند کنه بنه دامنان آن بحنر قلنزم      ت با دریا را حس مياز نظر او قطره زماني وحدبنابراین، 

وار در مقام معلوم خویش بود و ارزش زخّار برگردد. آن قطرۀ غافلي که پيش از آن مَلَک

گاه که قوس صنعود  فهمد و آنمعني جوشش دریا را مي دانست، پس از فرا.،دریا را نمي

. شنود مني شنش درینا تواننا    در چشنشِ جو  گنردد کند و به نقطة وحدت بناز مني  را طي مي
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لة قوس نزول و صعود و ارتباط آن بنه اسنتعارۀ   أعد دیگري از مسه به بُ، انوار با توجبنابراین

 قطره و دریا، کمال انساني را هدف خلقت و ظهور دانسته است. 

 

 هجری قمری( 898وفات  – 817عبدالرحمن جامي )والدت . 3-10

پنردازیم. گوینا عالقنة جنامي     ر این مقاله بدو ميعبدالرحمن جامي، آخرین ادیبي است که د

. 1به فصو  و فتوحات، ناشي از ارتباط با خواجه پارسا و دیگر مشایز نقشنبندیه بنوده اسنت   

هناي پيشنين بنه    جامي استادي متضلّع در عرفان ابن عربي بوده و در آثنار خنود، همنة جرینان    

 (.14ش: 1384)نصر، کرده ویژه دو جریان متمایز عرفان ابن عربي و مولوي را جمع 

موج و حباب را از مظاهر دریا دانسته است؛ مظاهري کنه   ،سيل ،قطره ،ابر ،جامي بخار

 اند و دوباره به این دریاي وحدت بازخواهند گشت:روزي از دریا جدا شده

 

 بخننار خوانننند چننه زننند نَفَننس بحننر چننون

 نثننار قطننره کننند چننون ابننر شننود بنناران
 

 شننمار ابننر سنَفَنن آن متننراکم شنند چننون 

 کننار آخننر بحننر سننيل و سننيل بنناران وآن
 

 (34ش: رباعي 1391)جامي، 

 

شيز عبدالرحمن حباب و امواج را تنها نمایشي پوچ بر سر دریاي وجنود انگاشنته و از   

 عارفان خواسته تا حجاب امواج را کنار بزنند و دریاي وحدت را بنگرند:

 

 پاینناببنني بنس  وجننود کهنن  اسننت بحنري 

 حجنناب مننوج، یننا بننابح نشننود تننا هننان
 

 حبنناب و مننوج صننورت بننه گشننته ظنناهر 

 سننراب اسننت سننراب جملننه آن کننه بحننر بننر
 

 (35)همان: رباعي 

                                                           

 رجوع کنيد. (153: ش1369کوب )( و زرّین392-393: ش1375به جامي ) -1
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اجنرام و   از اینن رو، شود و پس این اشکال چيزي جز سراب نيست که حجاب آب مي

اند و این مظاهر از حق خارج نيسنت. در واقنع جنامي عنالم را     طبایع و مواليد نيز جمله حق

ر الیزال دانسته که هيچ انفصالي از بحر ندارد و موج را مرتبة ظاهر و دریا را مرتبة موج بح

 باطن خوانده و سروده است:

 

 زنننانمننوج جنناودان وجننود، اسننت بحننري

 عينننان گشنننته بنننين منننوج بحنننر، بننناطن از
 

 جهننان اهننل مننوج، غيننر ندیننده بحننر زان 

 نهنننان منننوج در بحنننر و بحنننر ظننناهرِ بنننر
 

 (61ش: 1342، )همو

شيز عبدالرحمن این همه نقوش گوناگون امواج و انهار را مخلّ وحدت دریا راین، بناب

اي استداللي مطرح کنرده و  ندانسته و این مطلب را از قول جندي در نقد النصو  با شيوه

 با سبک تلفيقي خود آن را به شعر آراسته است:

 

 البحننر بحننر علنني مننا کننان فنني قنندم      

 ال یحجبنّننننننک اشننننننکال تشنننننناکلها

 یي کننه بحننر هسننتي راسننت   هننامننوج

 گرچننننننه آب و حبنننننناب باشنننننند دو
 

 انّ الحنننننننواد  امنننننننواجٌ و انهنننننننار   

 عمّننننن تشننننکّل فيهننننا فهنننني اسننننتار    

 جملنننننه منننننر آب را حبننننناب بُنننننود   

 در حقيقنننننننت حبننننننناب آب بنننننننود  
 

 (67ش: 1370، )همو 

 

ا بنا ظهنور آفتناب    ، امآیداز نظر جامي، آبِ وجود گاه به صورت یزِ منجمد نيز درمي

شکل سابق خود باز خواهد گشت. وي با تفسنير کنالم عراقني دربنارۀ      حقيقت به زودي به

یکني از   -تمثينل -سبحاني گوید »به لسان حق،  «بایزید»»شط  معروف بایزید نوشته است: 

شک نيست کنه آن کنوزه بنه    «. اي ساخت و پر آب کردکوزه»که آبي است منجمد،  «یز
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و کنوزه بنه    «چنون آفتناب بتافنت   »صفت انجماد و صورت کوزگي از آب ممتاز بود، امّنا  

 (. 185ش: 1383)همو، « «کوزه را آب یافت»گداختن شتافت، 

چنين در تبيين تجدد امثال از استعارۀ آب جناري و نمنایش و بقناي آن بهنره     جامي هم

اي چون آب جاري پيوسته در جریان است، اما هيچ قطنره ، امثال همبرده است؛ از نگاه وي

آن نمایندگي و پایندگي را از تجدّد تعيّنات متماثلنة  »؛ قبل نيستاز آن لحظة بعد در مکان 

متوافقه باید شناخت و مثال این به عينه آب جاري است کنه چنون جنزوي از وي محناذي     

امنا دو آن در   ]،[ شود موضعي را از نهر، به شکل آن موضع برآید و به صورت آن بنمایند 

زاي مائيّت و تشکّل ایشان به شکل واحند  آن موضع نچاید، و ليکن حس به واسطة تشابه اج

: ش1391)همنو،  « ميان ایشان تمييز نتواند و جزو ثاني را مثالً به عينه همنان جنزو اوّل دانند   

 (.30و  29هاي ذیل رباعي

-جامي امثال عالم را نيز همانند جریان این رود دانسته است که به سنبب سنرعت جابنه   

 ا هر لحظه در حال خلع و لبس هستند:  ام ،رسندجایي، مدام و پيوسته به نظر مي

 

 بحریسنننت ننننه کاهننننده ننننه افزایننننده  

 عالم چو عبنارت از همنين امنواج اسنت    
 

 امننننننواج بننننننر او رونننننننده و آینننننننده 

 نبننننود دو زمننننان بلکننننه دو آن پاینننننده 
 

 (53ش: 1342، )همو

 

پذیري آب، آن را معنادل وجنود فنرض کنرده     بينيم جامي با اشاره به شکلچنانکه مي

گينرد و درینا را همنان عنالم وحندت پنداشنته کنه        الت بخار و انجماد نيز به خود ميکه ح

-ميسنوي آن بناز  انند و بنه   ها و بخارها همه و همه از آن برخاسنته رودها و امواج و حباب

گردند. شيز با اسنتفاده از اسنتعارۀ نهنر جناري و سنرعت جرینان قطنرات آب در آن کنه         
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امثال را نيز توضي  داده و کون و فساد امثال جهان را بنه  نمودي پيوسته دارد، مفهوم تجدّد 

   جایي قطرات رود تشبيه کرده است.هجاب

توان گفنت جنامي ابتکنار زینادي در خلنق ویژگني جدیند اسنتعاري         مي ،يبه طور کل

هاي اسنتداللي و  هاي مستعمل قبلي نگاهي جامع دارد و با تلفيق روشاما به ویژگي ،ندارد

 بخشد.ها  ميمانه بدانشعري تعادلي حکي

 

 گیرینتیجه

گنذار اسنتعاراتي وحندت    الدین بن عربي با نگاه رمزي خود به عناصنر طبيعني بنينان   محيي

وجودي در زمينة عنصر آب و اشکال گوناگون آن شد. وي آب را همنان وجنود دانسنت    

د رنن  و احن  اما در مقام ذات همنواره بني   ،گيردکه رن  ظرف خود؛ یعني کثرات را مي

دهني  بخشي و تعيّنپذیري از صفات دیگري است که نشانگر حياتاست. تحرّک و شکل

وجود به کثرات است و بدین جهت است که عنرش حنق بنر آب ایسنتاده در عنين اینکنه       

 کثرات، اعتباري از عالم وحدت بيش نيستند.  

کنندگي آب دریا نيز در مکتب ابن عربي موجنب تشنابه آن بنا    ویژگي عظمت و غر.

است که اگر حق با اسم جامع خنود ظهنور کنند بنر همنة پدیندارها        شدهحضرت احدیّت 

کند. بحر فاصل و واصل و بنرزخ مينان آن  یابد و مظاهر را در خود مضمحل مياحاطه مي

ها نيز در نگاه ابن عربي نمایانگر ساختار وجود از مقام احدي، واحندي و حضنرت انسنان    

 کامل است.  

هاي جاري بر بحر الهي را حقائق اسمائي دانسته که با تکينه بنر   يالدین حتّي کشتمحيي

ها و هم انهار جاري بنه درینا   اند که تجلّي اقدس خداوندي هم آنآب وجود، نمودي یافته

خشکي و آب در مکتب ابن عربي رمز ظاهر و باطن  ،گرداند و بنابراینرا در خود فاني مي
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نمنود غضنب الهني و موجنب غنر. شندن        ،طعنم شوند و حتّي آب دریا به سبب تغيينر  مي

 .  شودميمظاهر 

تشابه بحر موّاج با خلق مدام و تجدد امثال؛ مرجعيّت آب در برابر اشکال آن نظير 

موج و حتّي برف و گوهر و گالب، تشابه سير دگرگوني آب از ابر تا دریا با حضرات 

جنزر و مندّ منوج     خمس، دیدن دریا در دلِ قطره )وحدت نهان در کثرات(، همانندي

سناني و سنبوواري کثنرات بنراي     دریا در ساحل به خلع و لبس اکوان در عالم، حباب

اصل آبِ وجود و جریان مداوم آب رود به سان تجدّد لحظه به لحظنة عنالم از دیگنر    

هایي است که در ذهن شاعران و نویسندگان ایراني ميان وجود و آب اشتراک ویژگي

 پدید آورده است.

 

 

 منابع

بنا تعليقنات ابنوالعالء     ، فصـو  الحکـم  «ب»(. ش1370. )ابن عربي، محمّد بنن علني  

 تهران: الزهرا. .عفيفي

 بيروت: دارصادر. .ج 4 .الفتوحات المکیّه(. تابينننننننننننننننننننننننننننن . )

تهران: انتشنارات   .تصحي  سعيد نفيسي .کلّیات قاسم انوار(. ش1337. )انوار، شاه قاسم 

 خانة سنایي.کتاب

تصنحي  بندیع  .مناقب اوحدالدین حامد بن ابي الفخر کرماني(. ش1347. )ننا بي 

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. .الزمان فروزانفر

ثينل هناي آب در مخنزن االسنرار.     نمادهنا و تم (. 1395. )تنوکلّي  و فرشته پاکدل، مسعود 

 .13-24 صص. 27ش .  8د  .فصلنامه تحقیقات تمثیلي در زبان و ادب فارسي

 انتشارات هرمس. :تهران .دریای معرفت(. 1394. )پورجوادي، نصراهلل
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هننا و بازتنناب اسننطوره(. 1389. )محمننودي و محمنندعلي پورخننالقي چتننرودي، مهنندخت 

 .289صص  .18ش  .مجلة مطالعات ایراني .باورهاي کهن پيرامون آب در شعر خاقاني

تصنحي  محمّدحسنين    .عرفـان و تصـوّف  لوایح در (. ش1342. )جامي، عبدالرحمن 

  تهران: کتابفروشي فروغي. .تسبيحي

 تصنحي  . نقد النصو  في شرح نقـش الفصـو   (. ش1370ننننننننننننننننننننننن . ) 

وزارت فرهنن  و ارشناد    .تهران: موسسنة مطالعنات و تحقيقنات فرهنگني     .ویليام چيتيک

 اسالمي.

به کوشش  .النس من حضرات القد نفحات ا(. ش1375نننننننننننننننننننننن . )

 تهران: علمي. .1چ  .پورمهدي توحيدي

  .تصنحي  هنادي رسنتگار مقندّم گنوهري      .اللمعاتاشعه(. ش1383نننننننننننننننننننننن . )

 قم: بوستان کتاب.. 1چ 

به تصنحي    .شرح رباعیات جامي در وحدت وجود(. ش1391نننننننننننننننننننننن . )

دانشگاه آزاد اسالمي: واحند   .رسالة دکتري به راهنمایي اصغر دادبه .پوررضا داووديغالم

 آباد.نجف

. چ تصحي  نجيب مایل هنروي  .المصباح في التصوّف(. ش1362. )حمویه، سعدالدین 

 تهران: مولي.. 2

ش(. جواهر الکنوز؛ شرح داعي شيرازي بنر  1365الدین محمود. )داعي شيرازي، نظام 

 . صننص3. ش معــارفمویننه. تصننحي  نجيننب مایننل هننروي. رباعيننات سننعدالدین ح

 605- 574 . 

 .1چ  .بنه تصنحي  ادوارد بنراون    .تـذکره الشـعرا  (. ش1382. )دولتشاه، امير عالءالدولنه 

 تهران: اساطير.
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تهنران:  . 3چ  .دنبالة جستجو در تصـوّف (. ش1369نننننننننننننننننننننننننننننننننننننن . )  

 اميرکبير.

هناي صنوفيانه.   بررسي ارزش و کارکرد آب در برخي از منتن (. 1385. )دوندي، مسعوسچه

 . 33-66. صص 7ش  .فصلنامه زبان و ادبیات فارسي

 .مجموعة آثار شیخ محمود شبسـتری (. ش1371. )شبستري، محمود بن عبندالکریم  

 تهران: کتابخانة طهوري.. 2. چ تصحي  صمد موحّد

ــن راز بر (. ش1382ننننن . )نننننننننننننننننننننننننننننننننننن ــرح گلش ــتن و ش ــا  م اس

 تهران: طالیه. .به کوشش کاظم دزفوليان .ترین شروحترین و مهمقدیمي

وحندت وجنود از دیندگاه شنمس     (. ش1390. )زادهحسين و مصطفي شمس، محمّدجواد 

 . 47-78. صص  33.پ 11. سدوفصلنامة علّامه .مغربي

تصنحي    .شیخ فخرالدین ابراهیم همـداني کلّیّات (. ش1336. )عراقي، فخرالدین 

 تهران: کتابخانة سنایي.. 2. چ سعيد نفيسي

لمعـات )بـه همـراه سـه شـرح از قـرن هشـتم        (. ش1390نننننننننننننننننننننننن . ) 

 تهران: مولي.. 4. چ تصحي  محمّد خواجوي. هجری(

دریا در غزلينات  بررسي و تحليل نماد قطره و . (1393. )نژادمهريو رقيه  قيصري، حشمت

 .90-111. صص 21. شمجله عرفانیات در ادب فارسي. موالنا

ترجمنة   .فراسوی کفر و ایمان، شیخ محمود شبستری(. ش1379. )لویزن، لئوننارد  

 تهران: نشر مرکز. .مجدالدین کيواني

. ش فصـلنامة هنـر   .«نماد آب در قنرآن »نيا، سيّد رحيم موسوي(. 1374. )لينگز، مارتين 

 . 603-612 . صص28

مفتاح الهدایه و مصـباح العنایـه )سـیرتنامة شـیخ     (. ش1376. )محمود بن عثمنان  

 تهران: روزنه.. 1. چ به تصحي  عمادالدین شيز الحکمایي. الدین بلیاني(امین
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پژوهشنامة ادبیـات  . اري و تحليل نماد دریا در آثار عطبررس(. 1389. )محمودي، مریم 

 . 173-196 صص. 8. ش تعلیمي

صنص  . 3. ش مجلـة مطالعـات ایرانـي    .آب در باور ایرانني (. 1387. )مدرّسي، فاطمه

228-209 . 

بنه   .دیـوان کامـل شـمس مغربـي    (. ش1358. )مغربي، محمّدشيرین بنن عزیزالندین  

 تهران: زوّار. .کوشش سيدابوطالب ميرعابدیني

بننه  .شــمس مغربــيدیــوان کامــل (. ش1372نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن . ) 

تهران: موسّسة مطالعات اسالمي دانشگاه تهران و انتشارات دانشگاه  .کوشش لئونارد لویزن

 گيل.مک

مجموعه رسائل مشهور به کتاب االنسـان  (. ش1341. )نسفي، عزیزالدین بن محمّند  

 تهران: طهوري. .به کوشش ماریژان موله و ضياءالدین دهشيري .الکامل

تهنران:   .به کوشش حامد ربّاني .مقصد اقصي(. ش1352. ) نننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 گنجينه.

 .بیان التنزیل، با مقدّمة هرمان لنـدولت (. ش1379. ) نننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 تهران: انجمن اثار و مفاخر فرهنگي.   .به کوشش محمدرضا جوزي

  .وردي ناصنري بنه تصنحي  حنق    .زبدۀ الحوایق(. ش1381. ) نننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 تهران: طهوري.  . 2چ 

هنا در دوران  عرفنان نظنري و تصنوف علمني و اهمينت آن     (. ش1384. )نصر، سيدحسين 

 . 11-20. صص 1. ش 1. س مجلة اطالعات حکمت و معرفت .کنوني

 .  35-50. صص 10ش .یادگارش(. احوال بزرگان: سعدالدین حمویي. 1324نفيسي، سعيد. ) 

اهلل دیوان کامـل حضـرت شـاه نعمـت    (. ش1380. )اهلل ولي، سيّد نورالندین نعمت 

 کرمان: خدمات فرهنگي کرمان. .ولي
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 سکلۀ تفسیر آیۀ نا      ساکلۀ جاکما االنا ا        (. ش1389نننننننننننننننننننننننننننننننن . ) 

. 6. س 12 ش. مجلـــة آفـــا  نـــور .بنننه تصنننحي  هنننادي قابنننل .مجماااا االسااارا 

بنا مقدّمنة سنعيد     .هلل ولـي دیوان شـاه نعمـت  (. ش1391نننن . )ننننننننننننننننننننننننننن

 تهران: انتشارات نگاه. .نفيسي

بنه کوشنش سيّدرضني     .تذکرۀ ریاض العارفین(. تابي. )هدایت، محمّدهادي رضاقلي خان

 نا.بي تهران: .واحدي و سهراب زارع


