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چکیده
هماهنگی عالم وجود با کتاب الهی برای گشودهشدن بداب رفرفدت و کشد

و

شهود نسبت به خناونن ،از جمله نکات عمید برهدانی-عرفدانی و ررنندی در ند د

صاحبا طریقت رحسدوب ردیشدود .هرچندن طلدوا ایدن اننیشده را ردیتدوا بده

ابنعربی نسبت داد ،عرفای پس از او سفی کردنن با درت و ج ئیدات بیشدتری در

این زرینه غور کننن و حقیقت پیوستگی عوالم و رراتب هستی با ررن رجین را بدا

ج ئیات بیشتری جستوجو کننن .شیخ رحمود شبستری و عالره سینحینر نرلی

از جمله عرفای ب رگ پیشگام در تفحص دربارۀ این اننیشه بهشمار رینیندن کده
درصند اثبات رط ابقت اجد ای کتداب تدنوین بدا کتداب تکدوین الهدی برنرنندن.

پژوهش حاضر به روش کتابخانهای نگاشته شنه است .این رطالفه بدا تفحدص در
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اننیشههای این دو عارف ب رگ ،دینگاههای ن ها را بده ایدن دو عدالم و تطبید
رصادی ن ها با یکنیگر بررسی و رقایسه ریکنن و به تأرل دربدارۀ فوایدن طدر

این بحث ریپردازد .از دینگاه ایدن پدژوهش ،وجدود ایدن بحدث در بدین عرفدای

نامبرده نهتنها بر تأویلپذیری و اعجاز ررن تأکین دارد ،بلکه تکدریم روجدودات
عددالم را بددهعنددوا رهدداهری از وات و کددالم الهددی و یکاددارچگی عددالم وجددود و
پیوستگی تمام اج ای ن به یکنیگر در پی دارد.

واژههای کلیدی :ردرن رجیدن ،عدالم تکدوین ،عدالم تدنوین ،شدیخ رحمدود
شبستری ،سینحینر نرلی.

مقدمه
در بینش عرفانی و در فرهنگ صاحبا کش

و شهود ،همد عدالم ،تجلدیگداه وات الهدی اسدت و

رلک و رلکوت یا غیب و شهود ن نمایشگر وات و صفات و اففال الهی و به عبارتی کتابی عهدیم

از نوشتار اوینن .بر این اساس عالم را باین کتابی ربین و صحیفهای گسدترده و گشدوده دانسدت کده

بازتابدهننۀ رنرت و رفرفت الهی و دستیابی به شهود ح است .عالرده طباطبدایی در تفسدیر نید

نخست سورۀ رعن ریفرراین اگرچه هم عالم کتاب الهدی اسدت ،ایدن کتداب را دو چهدره و وجده

نمود و تجلی است :وجه رلحوظ و وجه رسموا ،یدا بده تفبیدر دیگدر ،صدورت دیدناری و صدورت

شنیناری (طباطبایی :1363 ،ج .)443 ،11

البته در نگاه عارفانه ،صورت دیناری ،هما رمثل و حقیقت صورت شنیناری و تأویل حقیقی

ن است .به تفبیری ریتوا گفت وجه دیناری ،باطن و رلکوت وجه شنیناری است .همچنا کده

ریتوا ن را صورت اجمالی برای صورت تفصیلی یا صورت تفصیلی برای صورت اجمدالی نید
بهحساب نورد (نرلی :1380 ،ج  210 ،206 /1و  .)247در خود رصح

شری  ،از این دو وجه با

عناوین نفاق و انفس (کتاب تکوین) و ررن (کتاب تنوین) یاد شنه است.

ارتباط و حتی یگانگی کتاب تکوین و تنوین ،از جملده رسدائل بسدیار رهمدی اسدت کده وهدن

عرفای بسیاری حتی عرفای رفاصر را به خود رشغول داشته است .طلوا این اننیشده ردنرتی دیرینده
دارد و به ابنعربی نسبت داده شنه است و عرفایی نهیر نسفی نی اشارتی هرچنن به رختصر بده ایدن

رفنی داشتهانن .نسفی در بیا این رفنی ،تنها به یگانگی انسا کارل و کتاب اهلل و سخن انسا کارل
و کالماهلل اشاره ریکنن (ر.ک :نسفی ،)97 :1391 ،ارا رر هشتم را ریتوا دورۀ شکوفایی و نقط

عطفی در طر این اننیشه دانست که با بحثهای ربسوط دو عارف همعصدر یفندی شدیخ رحمدود
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شبستری و سینحینر نرلی در این رفنی همراه است .این دو عارف بد رگ بدا بسدی ایدن رفهدوم و

توجه به ج ئیاتش ،توجه به تطبی ج ئیات کتاب تنوین نهیر حروف ،کلمات ،نیات و سور ن را

پی افکنننن و بهدنبال یافتن رصناقهایی از عالم نفاق و انفدس بدرای ایدن رفدانی بودندن .رفتدهرفتده

اننیشههای ننا بسی یافت و عرفایی نهیر جاری و عرفای رفاصر نهیر ارام خمینی و جوادی نرلدی
به ن توجه ویژه نشا دادنن.

ارا شیخ رحمود را ریتوا نخستین کسی دانست که با صراحت و بسدی دربدارۀ ایدن رطدب در

رثنوی گلشن راز سخن گفته و حتی با وکر رصناقهایی ،بهطور خاص به تطبی ایدن دو کتداب بدا

یکنیگر برنرنه است .عارف همعصر او عالره سینحینر نرلی نی از جمله اننیشمننانی است کده

نهتنها به تصریح این ارر در نثار خود توجه داشته ،بلکه با اسدتناد بده نیدات و روایدات ررنندی و بدا
بینش عارفان خود درصند تشریح ارتباط و تطبی اج ای این دو کتاب با یکنیگر و تفیین رصادی

کتاب تکوین در کتاب تنوین برنرنه است .وی در چهدار رقنرده از رقدنرات هفدتگاند «تفسدیر
المحیی االعهم والبحر الخضدم فدی تأویدل کتداب اهلل الف ید المحکدم» بدا وضدوحی بدیش از همد

پیشینیا خود ،به چیستی رفنای کتاب تکوین و کتاب تنوین پرداخته و وجه اطالق کتاب تکدوین
و چگونگی ارکا تطبی کتاب تکوین با کتاب تنوین را بررسی کرده است.

تأکین دو عارف همعصر که البته نخستین ن ها یفنی شبستری پیشگام عالره سینحینر بهشدمار

رینین ،روی این رحتوا جالب توجه است؛ بهطوریکه ریتوا گفت شیخ رحمود کلیتر و عالره
سینحینر با ج ئیات و بسی بیشتر به تشریح این اینه و تطبی رصناقهدای عدالم تکدوین و تدنوین
برنرنه است .پژوهش حاضر بر ن است تا با تشریح رفهوم عارفان کتاب تکوین و کتاب تدنوین،

ضمن تأکین بر تأثیرپذیری عالره سینحینر نرلی از عارف همعصر ارا پیشگام خود شدیخ رحمدود

شبستری ،شباهتها و تفاوت های نگاه این دو عارف ب رگ را در شر اج ای کتاب الهی و عدالم
وجود رطالفه کنن و فاینۀ این نوا نگاه به جها را که در اننیشههای این دو عارف بد رگ رسدتتر

است تبیین و تشریح کنن.

بنینترتیب ،پژوهش حاضر به سؤاالت زیر پاسخ ریدهن:

 .1از نهر شیخ رحمود شبستری و سینحینر نرلی ،تطبی کتاب تکوین با کتاب تنوین در چه
وجوهی ارکا پذیر است؟

 .2وجوه شباهت و تفاوت نگاه شدیخ رحمدود شبسدتری و سدینحینر نرلدی در تطبید کتداب
تنوین با کتاب تکوین چیست؟

 .3نثار و پیارنهای اننیش یگانگی کتاب نفاری-انفسی و کتاب ررننی چیست؟
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ادبیات و پیشینۀ تحقیق
برای روشنشن بحث ،الزم است پیش از ورود بده رباحدث اصدلی بده تفرید

و تبیدین کلمدات و

رفاهیم کلینی این پژوهش باردازیم .در اداره رفهوم و رفنای واژههایی چو کلمه ،کتاب ،تدنوین

و تکوین بررسی ،و دربدارۀ رابلیدتهدای رفدانی عارفاند ایدن واژههدا بحدث خواهدن شدن .از جملده
روضوعاتی که هم فیلسوفا رشرب صنرایی و هم عارفا طری رحدیالدنین بده ن توجده خداص

داشتهانن رسئل «کلمة اهلل» یا «کالم الهی» است.

برخددی از فیلسددوفا  ،هم د جهددا را کددالم خددنا رددیداننددن و کددالم را عبددارت از ابددراز رددراد و

نشکارکرد رکنونات دانستهانن (سروش .)178 :1375 ،در ررن کریم« ،کلمده» از جملده عبداراتی
است که هم برای انسا و هم غیر انسا بهکار رفته است (طباطبایی :1363 ،ج .)502-501 /7

عالره طباطبایی صاحب تفسیر المی ا ریگوین« :در اصطال ررن  ،ننجا که کلمه رنسوب بده

خنا باشن ،عبارت از چی ی است که ارادۀ الهی با ن ظاهر ردیشدود؛ رانندن کلمد ایجداد (کدن) و

کلم وحی و الهام؛ لذا ریتوا کلمه را در ررن هما ففل خنا رفنا کرد» (هما  :ج .)340/3

ایشا همچنین ریفرراین :بنا جهت به ففل خنا «کلمه» ردیگویندن کده ففدل او بدر وجدود او

داللت دارد و نی از اینجا روشن ریشود که هیچ عین از اعیدا خدارجی و هدیچ وارفدهای از وردای

بهوجود نمینین ،رگر ننکه بر وات خنای تفالی داللت دارد (هما  :ج .)679-678 /13

صاحب فصوصالحکم تمام روجودات را کلمات الهی ریدانن و ریگوین« :فالموجودات کلها

کلمات اهلل التی ال تنفَذَ فانها عدن کدن و کدن کلمة اهلل» (پارسدا .)328 :1366 ،هدم او نورده اسدت:

«لَیسَت کلمات اهلل سوی اعیا الموجودات» (هما .)496 :

بر این اساس ،هم حقای هستی از جها گرفته تا انسا و ررن همگی کالم الهیانن و با استناد

به ررن کریم ،خود ررن و سایر کتب نسمانی به نام کتداب الهدی رفرفدی شدنهاندن (ر.ک :ردرن

کریم ،بقره45 :؛ توبه 6 :و فتح)15 :؛ چرا که هم ن ها تجلیگداه حضدرت حد و رههدر اسدما و
صفات اوینن (سدروش )177 :1375 ،و خناوندن از رجدرای ن هاسدت کده خویشدتن را بده خلقدش

رینمایانن؛ هما گونه که ارام صادق (ا) در بیا زیبای خویش به همین حقیقت اشاره فررودنن که

«لقن تجلی اهلل لفباده فی کتابه [او کالره] و لکن ال یبصرو » (نرلی :1380 ،ج )207/1؛ به این رفنی
که خناونن در کتاب (یا کالم) خویش برای بننگانش ظهور و تجلی کرده است.

واژۀ دیگری که در پژوهش حاضر نقشی کلینی ایفدا ردیکندن واژۀ «کتداب» اسدت .در کتدب

لغت ،به سه رفنا از رفانی واژۀ کتاب برریخوریم که بهنهر رینین براسداس ن رفدانی بتدوا وجده
اطالق عالم تکوین را به کتاب از نگاه عارفا توجیه کرد .نخستین و رهمترین رفنی از رفانی کتاب

را باین در رفهوم «جم کرد » جستوجو کرد.
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ابنفارس از لغویو برجسته که در واژهشناسی و تحلیل و یافتن رفدانی حقیقدی تدالش نیکدویی

انجام داده است ،در رفنای واژۀ کتاب ریگوین« :کتب :الکاف و التا و البا  ،اصل صدحیح واحدن
ینل علی جم شی ٍ الی شی ٍ .ردن ولدک الکتداب والکتابده .یقدال :کتبدت الکتداب اکتبده کتبدا؛ و

یقولو  :کتبتُ البغله ،اوا جمفت شفری رحمها بحلقده» (ابدنفدارس 1404 ،ق :ج 158 /5؛ نلوسدی،

 1405ق :ج  )106 /1که دررجمدوا ردیتدوا از جمدالت فدوق ،رفندای جمد کدرد یدا کندار هدم
ررارداد یک چی کنار چی دیگر را برداشت کرد ،ارا دو رفنای دیگدر از کتداب کده بدا توجده بده

رطلب رورد بحث ری توانن رحل اعتنا و توجه باشن ،یکی رفنای «رضدا و حکدم» و دیگدری رفندای

«رنر و اننازهگیری» است (ابنرنهور 1408 ،ق :ج .)23 /12

از دیگر رفاهیمی که در این پژوهش نقشی کلینی ایفدا ردیکندن ،عبدارات «کتداب تکدوین» و

«کتاب تنوین» است .تکوین در لغت بهرفنای هستیداد و بدهوجدودنورد اسدت و تدنوین یفندی

نوشته های رتفرق و پراکننه را در یک رجموعه یا کتابی جم نوریکرد و نوشتن تا ردان ازبدین-

رفتن ن ها شود (دهخنا :1377 ،ویل تکوین و تنوین) ،ارا کتاب تکوین و کتاب تنوین اصدطال
عرفانی و ووری است که باین در بستر دیگری فراتر از رفنی لغوی بررسی شود.

از نهر اهل عرفا  ،کتاب تکوین عبارت از صحیف عالم کدو و وجدود اسدت کده کلید صدور

روجود در ن  ،از رشحات رلم الهی است (سجادی :1366 ،ج  )1567 /3که بده رلدم ردنرت الهدی،

کلی صور روجودۀ ن در عوالم ،وجود یافته است به وجود علمی که ردوطن ن عدالم رضاسدت و
وجود عینی که روطن ن رنر است.

با توجه به تفاریفی که عرفا از انواا تجلی ارائه کرده انن و ن را به فیض ارنس و فیض رقنس

تقسیم کردهانن (ر.ک :الهیجی59 :1378 ،؛ همایی :1376 ،ج 117 /1؛ یثربی ،)326 :1372 ،بهنهدر

رینین ننچه در تفری

کتاب تکوین گفته شنه است ریتوانن همدا تفسدیر و شدر ایدن دو ندوا

تجلی باشن؛ بهطوریکه ریتوا وجود علمی یا عالم رضا را هما اعیا ثابته و وجود عینی و عالدم
رنر را هما پینایش روجودات خارجی دانست و رجموا ایدن دوگونده تجلدی را ردیتدوا همدا

کتاب تکوین نامگذاری کرد؛ چرا که هر دوی ن ها به دو ررتبه از وجود کده ناشدی از ن وجدود
رطل غیبی است اشاره دارد و این هما بیا شیخ رحمود شبستری است که ریگوین:
توانایی که در یک طرفة الفدین

ز کاف و نو پنین نورد کدونین

(الهیجی)5 :1378 ،

شمسالنین رحمن الهیجی شار گلشن راز در تفسیر کونین ریگوین:

«کونین یفنی اعیا ثابت جمی روجودات غیب و شهادت که ن اعیا را صور علمی حد

رینارنن ،به تجلی دوم که تجلی و احنیت و الوهیت است تفصیلیافتده از یکدنیگر رمتداز
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شننن و این ررتب تن ل است از ررتبد احدنیت وات بده ررتبد اسدما و صدفات» (همدا )؛

بنابراین ،در نگاه عرفا «عالم سراسر همه تصنی

رلم تقنیر و کتداب تکدوینی الهدی اسدت»

(همایی :1376 ،ج  .)185/1اینا رفتقننن که خنا را دو کتاب تکوینی است یکدی کتداب

نفاری که دفتر عالم خارج است و یکی کتاب انفسی که دفتر نفوس ناطقه است (خمیندی،

.)54 :1369

ارام خمینی در شر فرازی از دعای سحر چنین نوردهانن ...« :باین رتوجه شنه باشی که عدوالم

وجود و کشور هستی از غیب و شهود ،همگی کتاب است و نیات و کالم و کلمات» (هما .)133 :

عالوه بر ننچه گفته شن و جنای از این حقیقت که خود ررن کریم ردیتوانسدت الهدامبخدش

عارفا در نامگذاری عالم تکوین به کتاب باشن ،نگداه بده واژۀ کتداب از رنهدر فقده اللغده نید ایدن
نامگذاری را تا حنودی توجیه ریکنن.

ارا در رفنای کتاب تنوین باین گفت که ن ناری است رخصوص رصح

شری

یفنی ردرن

رن ل .یکی از اساری رشهوری که برای کتداب نسدمانی ردرن در کتدب علدوم ررنندی وکدر شدنه،

«کتاب» است .در وجه تسمی کتاب گفتهاندن :چدو در ردرن  ،همد علدوم جمد شدنه یدا خناوندن
تکالی

رورد نیاز را در ن جم کرده و نورده است ،به ن «کتاب» اطالق شنه است .پس اطالق

کتاب بر ررن و وجه عرفانی چنین اطالری در رفنای کتاب تنوین ،اردری روشدن و نشدکار اسدت

(ر.ک :نلوسی :1405 ،ج .)106 /1

در نثار و نوشته های عارفدا بدهخصدوص پیدروا ابدنعربدی و نید فیلسدوفا رسدلما  ،خاصده

فیلسوفا صنرایی ،در خصوص انسا و نفس ندری به عنداوینی نهیدر کتداب لدو  ،کتداب جدار ،

کتاب عقلی ،کتاب علوی ،کتاب النفس االنسانیه ،کتاب شیطا  ،کتداب رحدو و اسدباط و ...اشداره
شنه و نی فراوا دینه شنه است که از ررن بهعنوا کتاب اهلل ،از عالم تکوین (نفاق و انفس) نی

به نام کتاب الهی ،کتاب اهلل ،کتاب تفصیلی ،کتاب تکوینی و ...یاد شنه است (سدجادی :1366 ،ج

.)1568-1566 /3

از دالیل دیگری که ریتوا ررن را کتاب تنوین خوانن این است کده صدورت علمید ن در

رالب اعیا ثابته و رو کلی در ن رقام غیب الهی یک جا جم شنه و در بیدت المفمدور و سدین
انسا کارلی چو حقیقت رحمنیه به تجلی نخست لیل القدر تن ل رییابن و ننگاه حقیقت خارجی
ن در تجلی ثانی جبل الحرا به تفرق در نرنه و در رلوب حارال و اصحاب الدوحی و در صدح

رکرره رقنر به حروف و کلمات و نیات و سور گردینه و به نام کتاب ربین و رصح

نگارش در رینین (جوادی نرلی.)41-39 :1388 ،

شری

بده
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با توجه به ننچه گفته شن ریتوا با توس در رفنای کلمه و کتاب ،کتداب الهدی و کدالم او را

هما کتاب تکوینی (نفاری و انفسی) و کتاب تنوینی (ررننی جمفدی) یدا همدا حقدای هسدتی و
اعیا روجودات خارجی دانست؛ ارا نکت رابل تأرل اینجاست که حضرت حد  ،تجلدی خدنا را در

کتاب و کالم خویش برای بننگا خود اختصاص داده است؛ حال ننکه انسا خود در این عالم از
جمله کالم الهی و کتاب او رحسوب ریشود .عالره جوادی نرلی به وجود این اتحاد بنین شدکل

اشاره دارد« :اگر نهام هستی را خالصه کننن ،به این کتاب (ررن ) تبدنیل خواهدن شدن و اگدر ایدن

کتاب را تفصیل دهنن به نهام هستی ربنل خواهن گشت و ایدن همدا همداهنگی کتداب تکدوین و
کتاب تنوین است» (جوادی نرلی.)190 :1388 ،

این ارر بیانگر ایدن حقیقدت اسدت کده اوال خدود کلمدات الهدی دارای رراتدب و درجداتاندن؛

بهطوریکه برخی از ن ها کارل و برخی نارص و بفضی تمام و بفضی اتمانن .ثانیا در ریا کلمدات

الهی وجود انسا از حیث تماریت و کمال ،سرنرن دیگر «کلمات» اسدت؛ بدهطدوریکده برخدی از

ب رگا اهل تحقی  ،ندری را «کو جار » و «نسخ جار » هم رراتب هستی دانستهانن و اگرچه بده
ظاهر عالم صغیر نارینه شن ،دروار و در نگاه عرفانی خود بهتنهایی جها کبیر است در برابر عدالم

که جها صغیر است (همایی.)189-188 :1376 ،

ارام خمینی در این رابطه در تفسیر فرازی از دعای سحر که نرنه است« :الهم انی اسدئلک ردن

کلماتک باتمها و کل کلماتک تارّه ،اللهمانی اسئلک بکلماتک کلها» تمامبود هر چی را عبارت

از خالصبود ن چی از هرچه رقابل و ضن اوست ریداننن و با این ریاس ،تمامبود کالم و کلمه

را در ن ریداننن که داللتشا واضح و از هرچده غیدر جدنس کدالم و کلمده اسدت خدالص باشدن؛

بنابراین ،ایشا برخی از کلمات این کتاب الهی را تمام ریداننن ،برخی را تمامتر و بفضی را نارص

و برخی را نارصتر (خمینی .)136 :1369 ،بهعبارتدی دالیدل اردام خمیندی بدر ندارص یدا تمدامبدود

کلمات این کتاب این است که کلمات این کتاب همچو نینهای است که نمودار عالم غیب الهی

و سر رکنو است .پس هر چی ی که تجلی ح در وات او بیشتر و کارلتر باشن ،داللتش به عدالم

غیب بیشتر خواهن بود؛ بنابراین از ننجا که عالم عقول رجدرده و نفدوس اسدفهبنیه از ظلمدت رداده
رن ه و از کنورت هیولی رقنس است ،کلمات تارات الهیه هستنن ،ولی چو هریک از ن ها نیین

یک صفت یا یک اسم الهی است ،کلم نارص است .ارا انسا کارل از ننجا که کو جار و نیین

تمامنمای هم اسما و صفات الهیه است ،تمامترین کلمات الهی است .بلکه او هما کتداب الهدی
است که هم کتابهای الهی در ن است .چنانکه از روالی را اریدر رؤرندا و سدین روحدنا نقدل
شنه بنین رضمو :

 / 64تبیین نسبت کتاب تکوین با کتاب تدوین در اندیشههای عرفانی -قرآنی شیخ محمود شبستری و ...

اتدددد عم ننددددک جددددرم صددددغیر

و فیدددک انطدددوی الفدددالم االکبدددر

راننار خدود را کده جدرم صدغیری

که پنها شنه در نهدادت جهدانی

و اندددت الکتددداب المبدددین الدددذی
توئی ن کتاب ربین کد حروفدت

باحرفدددددده یههددددددر المضددددددمر
شددنه ظدداهر اسددرار گددن نهددانی
(هما )137-136 :

براساس ننچه شر ن رفت ،روضوا کتاب تنوین و کتاب تکدوین و درهدمتنیدنگی ایدن دو

کتاب از روضوعات رهمی است که پس از ابن عربی تفناد زیادی از عرفا ،بهخصوص عرفای رفاصدر

در رفنای ن تفم کردنن .با وجود این ،رقاالت و نثار زیادی را نمیتوا یافت که بهطور رسدتقل
این ربحث رهم عرفانی را بررسی و ج ئیات این تطبی را از دینگاه پیشینیا رطالفه کرده باشن.

رستقیمی و جوزی ( )1394تفبیرات و ربانی فکری عالره جوادی نرلدی را در رطابقدت کتداب

تکوین و تنوین تبیین ساختنن و دینگاههای ایشا را در این زرینه بررسی کردنن ،بدنو توجده بده

اینکه اصل دینگاههای بسیاری از عارفا رتأخر از جمله نیت اهلل جوادی نرلی برگرفته از اننیشههای
عرفای پیشین نهیر شیخ رحمود شبسدتری و عالرده سدینحینر نرلدی اسدت .در پدژوهش حاضدر بده

سررنشأ این اننیشه که بفنها توسی عرفای رتأخر تکرار یا تکمیل شن پرداخته خواهن شن.

سین رههری ( )1390جایگاه وجودی ررن در عالم هستی را از دینگاه رالصنرا رطالفه کدرد.

وی ضمن اثبات یگانگی ررن رکتوب و رنو با ررن وجودی و تکوینی ،به ارتباط ررن با دیگر

ارسام کالم و کتاب وجود پرداخت و با استفاده از اننیشههای صنر المتالهین تصدویری از جایگداه

وجودی ررن ارائه کرد و اظهار کرد رالصنرا ررن را کتاب وجودی ح ریدانن که بدهصدورت
عالم خل و انسا کارل تجلی پینا کرده است .این رقاله بنو توجه به بدار عدرفدانی ایدن اننیشده،

بیشتر به جنبههای استناللی رالصنرا برای اثبات این حقیقت اشاره دارد.

راسمپور راوننی و رهنوی راد ( )1379به اصل ظاهر و باطن در تفسیر عرفانی ررن پرداختنن.

با تکیه بر تأویل در تفسیرهای عرفانی ،یکی از رباحثی که بهطور گذرا به ن اشاره داشتنن ،تطبید
کتاب تکوین و تنوین و همانننی جها  ،ررن و انسا در تبفیت از اصل ظاهر و باطن است.

عابنی ( )1378به تفاوتهای اساسی بین کالم خنا و کتاب خنا پرداخت و به یگانگی کتداب

تکوین و کتاب تنوین نی اشاره کرد .او با استفاده از نیات ررن و تفاسیر ررن و با استناد به سخن
برخی عرفا و فالسفه نهیر شبستری ،ریرزا رهنی اشتیانی ،سینحینر نرلی ،صنرالمتالهین و ...اثبات

کرد که هر روجودی کالم خناست .استناللهای این رقاله بنو اتکا به اننیش عدارف خاصدی و
بهطورکلی ارائه شنه است.
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رحق داراد ( )1394نی کتاب تکوین و کتداب تدنوین را از دیدنگاه حقدوری و ردانونی تحدت

عنوا نهم رهری و اجباری روجود در عالم و سلسله روانینی که برای نهدمبخشدین بده سدیر کمدال

انسا ترسیم شنهانن بررسی کرد که چننا با حیط این رقاله همعرض نیست.

با وجود اینکه اننیش تطبی کتاب الهی و عالم وجود ،بارها در ادبیدات عرفدانی ردا بخصدوص

توسی عرفای رتأخر رطالفه شنه است ،توجه رحققا زیدادی را بده خدود ربدذول نناشدته و پیشدین
اننک ن نی شاهن این رنعاست.

با رطالف پیشین این تحقی رتوجه خواهیم شدن کده هدیچ یدک از نثدار پیشدین بده طدور خداص

اننیشههای شیخ رحمود شبستری و سینحینر نرلی را بهعنوا دو عارف پیشگام در طدر و بسدی
این روضوا رننهر ررار ننادنن ،بلکه از بخشهایی از نهرات ن ها برای اثبدات دیدنگاههدای خدود
بهره بردنن؛ حال ننکه پژوهش حاضر عالوه بر اینکه بهطور ویژه به بازتاب این رفنا از دینگاه ایدن

دو عارف ب رگ و همعصر پرداخته ،وجوه شباهت و تفاوت نرای ن هدا را نید ردننهر ردرار داده

است .نکت رابلتأرل دیگر در بررسی دینگاههای این دو اننیشمنن که پژوهشهای پیشین یا به ن

نارداخته یا گذرا به ن اشاره داشتهانن ،تأکین این دو عارف همعصدر بدر تشدریح و تبیدین ج ئیدات
یگانگی جها هستی با کتاب الهی ،تطبی اج ای ایدن دو عدالم و یدافتن شدواهنی در عدالم بیدرو

برای حروف ،کلمات ،نیات و سور کتاب رسطور الهی است .همچنین هیچ یدک از پدژوهشهدای

پیشین فاینۀ این نوا نگاه و ثمرۀ بهکاربستن چنین اننیشهای در عالم را تبیین نکردهانن.

بحث و بررسی
پس از بررسی رفاهیم و رفانی کتاب تکوین و کتاب تدنوین و وجده اطالرشدا بده عدالم وجدود و

کتاب الهی ،نوبت به بیا دینگاههای دو عدارف پیشدگام در طدر ایدن روضدوا و رقایسد نرا و
اننیشه هایشا در اطالق وجوه شباهت این دو عالم به یکنیگر برخواهیم نرن.

نسبت کتاب تنوین به کتاب تکوین هرچندن ردنرتی طدوالنی در عرفدا اسدالری دارد ،رثندوی

گلشن راز را ریتوا نخستین رثنوی عارفانه ای دانست که به این رفنی وارد شنه و در جهت اثبات

یگانگی اج ای کتاب تکوین با کتاب تنوین برنرنه است .شیخ سفنالنین رحمود شبستری رتولدن

 687هجری در شبستر سرایننۀ این رثنوی عارفانه بود .وی از عارفا رشدهور ردر هشدتم و رریدن و
شاگرد شیخ بها النین یفقوب تبری ی بود .بهسبب جارفیتی کده در علدوم رفقدول و رنقدول کسدب

کرد ،بهزودی به شهرت و ررجفیت دسدت یافدت .از وی چندن اثدر بده نهدم و نثدر بداری راندنه کده
رهمترین ن ها گلشن راز است که در  993بیت در پاسخ بده  17سدؤال رنهدوم اریرحسدین حسدینی
هروی سروده است .شیخ رحمود از نهر عقاین عرفانی تحت تأثیر رکتب ابنعربی بود و ننطور کده
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خود اظهار ریکنن به فتوحات رکیه و فصوص الحکم رحیدیالدنین عربدی تسدلی و وردوف داشدته
است .وفات شیخ را به اختالف در  719 ،718یا  720هجری رمری نوشتهانن؛ یفنی وی در جوانی و
در حنود سی و سه سالگی دار فانی را وداا گفت و ر ارش در شبستر باری و زیارتگاه رردم اسدت

(صفا :1373 ،ج 764-763 /3؛ الهیجی.)20 :1387 ،

عارف دیگری که تقریبا همعصر شیخ رحمود ریزیسته و اتفارا به دلیل بحدثهدای ربسدوطش

در رفنی نسبت کتاب تنوین به کتاب تکوین ریتوانن ررجفی برای شدناخت ایدن رفهدوم بدهشدمار

نین ،عالره سینحینر نرلی رتولن  720هجری رمری در شهر نرل است .وی نی تحصیالت خود را

در علوم رنقول و رفقول در نرل ،خراسا  ،استرنباد و اصفها اداره داد و بفن از بازگشت از اصدفها

به خنرت پادشاه عادل فخرالنوله فرزنن رلک سفین در نرن و از ن دیدکتدرین ندنیما و یدارا او

شن .وی در سن سی سالگی دستخوش تحول روحی شن و با کنارهگیری از دربار پادشاها طبرسدتا

خرر درویشی به تن کرد و در رجاورت رک رفهمه و رنین رنوره سکنی گ ین .از ننجا به عتبدات
عالیات در عراق رهاجرت کرد و سی سال در ننجا ساکن شن و تا سن  63سالگی در نج

اشدرف

زننگی کرد .در این رنت ،حنود چهل کتاب و رساله بده فارسدی و عربدی را بده نگدارش درنورد

(رهاجرنیا189 :1378 ،؛ حمیه .)12-3 :1392 ،از جمله نثار ارزشمنن سدینحینر نرلدی ردیتدوا بده

رجمد االسددرار و رنبد االنددوار ،رسةةةل الوجةةوفیفةةری رفة یالم بةةوف ،االصددول و االرکددا فدی تهددذیب
االصحاب و االخوا  ،الکشکول فدی رداجری علدی نل رسدول و ...اشداره کدرد .از ایشدا همچندین
تفسیری برجای راننه است به نام المحیی االعهم و البحر الخضم که این اثر عهیمالشأ را ریتدوا

ج ارزشمننترین اثر این عالم گرانقنر بهشمار نورد (حسنزاده نرلی .)45 :1373 ،هانری کدربن

رفتقن است سینحینر نرلی را باین در حن اعلی ،نمایانننۀ عرفا شیفی دانست .وی در زرین تدذکر
وض حقیقی تصوف نسبت به تشی  ،رفهوری از تشی بیا ریکنن که سابقه و سدنت ن بده اصدل و

رنشأ ریرسن که پس از رر ها هنوز هم در ایرا ارروز زندنه اسدت .نثدار سدینحینر نرلدی رفهدوم
دینی تشی در رقام پنینهای رفنوی و هم را با ن پیارنهای تصوف است (کربن.)62 :1381 ،

با توجه به پیشگاری این دو عارف ب رگ در شر و بسی رفهوم نسبت ررن رجین به نفرینش،

پژوهش حاضر بر ن است که نگاه این دو عارف ب رگ همعصر ،به این رفنی را ردورد کندنوکاو
ررار دهن و بنینوسیله پیشین فکری عرفای ب رگ رتأخر در شر این رفنی روشن شود.

طلوا این تفکر در بین عرفای اسالری را ریتوا در بین اننیشههای ابدنعربدی جسدت .وی در

فص اسحاری به برابری انسا کارل و ررن اشاره ردیکندن (ر.ک :ابدنعربدی )206-204 :1370 ،و

ریگوین« :و هذه سأل اُخبِرتُ انَّه را سَطَرَها احن فی کتابٍ ال اندا و ال غیدری اال فدی هدذا الکتدابِ»
(پارسا )182 :1366 ،و از طرفی انسا کارل را رجموا عالم ریدانن (ر.ک :ابنعربی.)94 :1405 ،
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شیخ رحمود شبستری با تأسی از اننیشههای عارفان ابنعربی در ابیاتی به این حقیقدت عارفانده

که عالم سراسر کتاب خناست اشاره ریکنن و به رقایس برخی از اجد ای کتداب تدنوین و کتداب
تکوین ریپردازد .وی در نخستین بیت فصلی که به راعنه در بیا تطبی کتاب عالم با کتاب رُند َل

سروده است ریگوین:

به ن د ننکه جانش در تجلی است

همه عالم کتاب ح تفالی اسدت
(الهیجی)139 :1378 ،

و بنینترتیب ،تمام عالم را رتجلی در کتاب ح تفدالی ردیداندن .شدار گلشدن راز ،شدمسالدنین

رحمن الهیجی در تفسیر این ابیات گفته است« :هم عالم کتابی است که بهحسدب رراتدب کلیده و
اشخاص ج ویه ،حارل صور اسمای کلیه و ج وی الهیه است» (هما .)139 :

عالره سینحینر نرلی عارف همعصر و رتأخر شیخ رحمدود شبسدتری ،ایدن اننیشده را اندنکی

بازتر کرده و با ج ئیات بیشتری بنا پرداخته است .عالرده رفتقدن اسدت کتداب تدنوین رلخدص و

عصارۀ هم حقای عالم وجود و کتاب تکوین رحسوب ریشود .او در طی چهدار رقنرده از هفدت
رقنر تفسیر خویش تحت عنوا «تفسیر المحیی االعهم و البحر الخضم فی تأویل کتاب اهلل الف ی

المحکم ،نور علی نور» به وجهی نیکو به نسبت و ارتباط کتاب تکوین با کتاب تنوین اشاره داشته
است و تطبی و هماهنگی بین ن ها را با نگاه درید عرفدانی و بدا الهدام از لطدای
تصویر کشینه است (ر.ک :نرلی :1380 ،ج  241 ،206 /1و.)...

حیدل ررنندی بده

او در رقنر دوم تحت عنوا «فی بیا الکتاب االفاری و تطبیقه باالکتاب القرننی» که در وارد

اجمال بحث سه رقنر دیگر اوست ،نخست به این رسئله پرداخته اسدت کده عدالم یدا نفداق ،خدود

دروار یک کتاب الهی است و همچو کتاب تنوین رشتمل بر نیات و کلمات و حدروف اسدت.

ننگاه رصادی این حروف ،کلمات ،نیات و سور را در جها بیرو و نهام تکدوین بدر ردیشدمرد.

عین عبارت عالره سینحینر در این رورد این است:

«فهو اَ یتحق عننک و عنن غیرک ایضدا ،ا الفدالم المفبدر عنده باالفداق کلده کتداب الهدی و

رصح

ربانی رشتمل علی نیات و الکلمات و الحروف ،ال البسائی و المفردات رنده کدالحروف

البسیط یالمفرفة رن القرن و المرکبات رنه رن الموالین و ارثالهما کالکلمات الممکن ردن القدرن و

الکلیات رنه کاالفالک و االجرام و الفلویات و السلفیات رطلقا کاآلیات رن القرن » (همدا .)206 :
به این رفنی که عالمی که را از ن تفبیر به نفاق ریکنیم ،کتاب الهی و رصدح

ربدانی اسدت کده

شارل نیات و کلمات و حروف ریشود .رفردات یا ارور بسیی این عالم رانندن رفدردات و حدروف

بسیی این ررن است و ررکبات این عالم از جمل ن ها که روالین هستنن بهرثاب کلمات ررننیانن و
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کلیات عالم چه افالک و اجرام و ننچده در نسدما باالسدت و چده ننچده در زردین اسدت همگدی
بهرن ل نیات ررن انن.

عالره بفن از بیا رطالب ر بور و با توجه به این ارر که ردرن صدورت اجمدالی و نید تفصدیلی

عالم است برای صنق رنعای خویش ربنی بر اینکه عالم خود نوعی کتاب است و رشتمل بر نیات
و کلمات و حروف ،به نیاتی از ررن کریم در سورۀ رعن و فصلت استشدهاد جسدته کده در ن هدا
فقی نیات در ارتباط با عالم تکوین (نفاق و انفس) بهکار رفته است (ر.ک :هما ).

عبارت عالره در اینجا این اسدت« :شةددیصحة یاآلیةة یاآلفةییة یالممکنة ی ة یالکلمةة ی ال ةر

ی

المةککررة :فی روله التفالی :اهلل الذی رف السموات بغیر عمن ترونها ثم اسدتوی علدی الفدرش و سدخر
الشمس و القمر کل یجری الجل رسمی ینبر االرر یفصل اآلیات لفلکم بلقا ربکم تورنو ».
و نی :

« سنریهم نیاتنا فی اآلفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الح اولم یک

بربکم انه علدی کدل

شیٍ شهین اال انهم فی ررین رن لقا ربهم اال انه بکل شی ٍ رحیی» (هما .)206 :

عالره با استفاده از لفظ «نیات» که در نیههای رذکور نرنه است نتیجه ردیگیدرد کده عدالم را

باین یک کتاب دانست که خود رشتمل بر نیدات و کلمدات و حدروف اسدت و عنداوین سدموات،

عرش ،شمس ،رمر و ...دال بر همین حقیقتانن؛ چرا که اطالق چی ی بده نیدات رفندا ندنارد ،رگدر

ننکه ن را ررکب از کلمات بنانیم و اطالق چی ی به کلمات هم زرانی رفنا دارد که ن را ررکب

از حروف بهحساب نوریم و وجود این سه ،کنار یکنیگر ج برای کتاب ،رفهدوم دیگدری ندنارد.
درنتیجه باین عالم را بهتنهایی کتاب الهی و رصح

ربانی شمرد (ر.ک :هما ).

عالره سینحینر بفن از بیا رطالبی که گذشت ،رباحث سه رقنر دیگر را بهاجمال به بحث در

اج ا و رؤلفههای سهگان کتاب تکوین (حدروف ،کلمدات و نیدات) و رقایسده و تطبید ن هدا بدا

ارکا و اج ا سهگان کتاب تنوین (حروف ،کلمات و نیات) اختصاص داده است که در اینجا به
اشارات کتاب گلشن راز و تنری عالره سینحینر نرلی به اشداراتی کده شبسدتری بده ن هدا اشداره

کرده بود پرداخته خواهن شن:

الف) حروف:
شبستری نخستین رههر رابلتطبی کتاب تنوین و کتاب تکوین را حروف ریدانن و ریگوین:
عرض اعراب و جوهر چو حروف اسدت

رراتدددب همچدددو نیدددات وردددوف اسدددت
(الهیجی)140 :1378 ،
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وی در این بیت به حروف و اعراب ررن اشاره کدرده و ن را رابدلتطبید بدا عدرض و جدوهر

نفرینش دانسته است .وی رستقیما بای بسم اهلل را رطاب با عقل کل در جهدا نفدرینش ردیداندن و

ریگوین:

نخستین نیدتش عقدل کدل نردن

که در وی همچو بای بسدمل نردن
(هما )

عالره سینحینر نرلی این بحث را که در گلشن راز تنها به نورد دو بیت در این رفندی اکتفدا

شنه است ،در رقنر سوم تفسیر «المحیی االعهم و البحر الخضم» رورد تنری ررار ردیدهدن .ایدن

رقنره که با این عنوا نغاز ریشود« :فی بیا حروف اهلل اآلفاریه و تطبی هدا بحدروف اهلل القرننیده»

حروف ررننی و تطبیقش با حروف نفاری را بررسی کرده اسدت .سدینحینر نخسدت بده ایدن نکتده
اشاره کرده که هما گونه که حروف ررننی اساسش بیست و هشت حرف از حروف هجا عربدی
و رنحصر در ن است حروف نفاری نی اینگونهانن .ساس با تقسیم نفاق به «رلک» و «رلکوت» به

چهارده حرف از حروف رلکی (هیوالی کلی اولی ،عرش ،کرسدی ،افدالک هفدتگانده و عناصدر

اربفه) اشاره ریکنن .ننگاه نتیجه ریگیرد که چهارده حرف دیگر از بیست و هشت حدرف کتداب

تکوین را باین در باطن رلک و رلکوت ن حروف جستوجو کرد؛ چرا کده رلکدوت هدر چید ی

باطن هما چی است و از طرف دیگر ،عالم رلکوت هیچگاه از عالم رلک جنا نیست؛ هما طدور

که باطن از ظاهر رابل انفکاک نیست .بنینترتیب ،اگر چهارده حرف رلکدی باشدنن بایدن چهدارده

حرف دیگر را رلکوتی دانست (نرلی :1380 ،ج .)210 /1

البته عالره این نتیجه را از اینکه بدرای هدر چید ی کده در عدالم وجدود ظداهری اسدت بداطن و

رلکوتی نی هست حتی برای حروف ،با استفاده از برخی نیات ررننی و روایات و رتو اسدالری و

گفتههای عرفانی عارفا ب رگ بهدست نورده و با استشدهاد بده ن هدا بدر صدنق ردنعای خدویش
اصرار ورزینه است (ر.ک :هما  :ج .)211-210 /1

ب) کلمه:
شیخ رحمود شبستری در ابیاتی که به رقایسه و روازن کتاب تکدوین و کتداب تدنوین ردیپدردازد،
کلمه را بهطور خاص بررسی نکرده است؛ هرچنن الهیجی در تفسیر بیت:
به ن د ننکده جدانش در تجلدی اسدت

همده عدالم کتدداب حد تفدالی اسددت

این نکته را رننهر ررار ریدهن و ریگوین« :رجموا عالم از غیب و شهادت کتاب ح  -تفدالی-

است که رشتمل بر جمی احکام اسما و صفات الهی است و هر فردی از افراد و روجودات کلمهانن
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از کلمات اهلل که داللت بر رفنی خاص از اسما ج وی ح دارنن و بهواسط نفدس رحمدانی کده از
باطن رتنقس رنبفث گشته ،از غیب به شهود نرنهانن .همچو کلماتی که از بداطن انسدا بده سدبب
نفس ظاهر ریشونن» (الهیجی139 :1378 ،؛ سب واری.)123-120 :1396 ،

این در حالی است که عالره سینحینر نرلی با نگاه دری تر و ج ئیتر اتفارا پیش از هر چی بده

تطبی کلمات نفاری و کلمات انفسی پرداخته است؛ بهطوریکه وی رقنر چهارم تفسیر خویش را

با این عنوا نغاز ریکنن« :فی بیدا کلمدات اهلل اآلفاریده و تطبیقهدا بکلمدات اهلل القرننیده» .در ایدن
رقنره همچنا که از عنوانش پیناست ،عالره درصند بیا تطبی کلمات کتاب تکدوین بدا کتداب

تنوین برنرنه است .او در این رقنره عمنتا از نیات ررننی و برخدی روایدات اسدالری بدرای فهدم

بیشتر رفنی «کلمات اهلل» سود جسته و به برخی از رصادی کلمدات در عدالم خدارج و همداهنگی و

تطبی ن ها با کلمات کتاب تنوین اشاره داشته است.

عالره نخست با استفاده از برخی نیات ررن از جمله نی  27سورۀ لقما «و لو انما فی االرض

رن شجرة ارالم و البحر یمنه رن بفنه سب ابحر را نفنت کلمات اللهدا اهلل ع ید الحکدیم» اظهدار

ریدارد که رراد از کلمات اهلل در نیات ررننی و نی ر بور هما کلمات نفاری یدا کلمدات کتداب

تکوین است .ننگاه کلمات نفاری را اجماال عبارت از روالین ثالثه (رفن  ،نبات و حیدوا ) رفرفدی

ریکنن ،ولی تفصیال ن ها را رربوط به تمام پنینههایی ریدانن که بهنحوی روجودیت یدا حیثیدت
شخصی دارنن؛ چه رادی و چه رجرد ن  ،رثل فرشته و جن و اندس ،حیدوا و چهارپدا و( ...نرلدی،

 :1380ج .)212 /1

او در توضیح رطلب نخست خویش ریگوین:

اگر ردراد از کلمدات اهلل در نید ردورد بحدث کلمدات ررنندی بدود [نده کلمدات نفداری یدا

تکوینی] ،این اننازه ربالغهکرد در اینکه ن کلمات پایا ناپذیرندن وجهدی نناشدت؛ چدرا

که کلمات ررن اگر از حیث ظاهر و صورتش رراد باشن ،رطفا با رناد و رلم تمام ریشود

و اگر از ارباب رفنا و رفهورش رراد باشن ،چنین نگاهی برریگردد به هما برداشدتی کده

را از کتاب تنوین ارائه کردیم؛ از اینکه ن اجمال یا تفصیلی است برای کتاب تکوین یدا
نفاری و رشتمل بر حقای و اسرار ن است (هما  :ج .)213 /1

ساس عالره سینحینر با یادنوری تفریفی که در عرف فیلسوفا از کلمه شنه اسدت ،ربندی بدر

اینکه کلمه عبارت از هر فرد از راهیات و اعیا ثابته و حقدای و روجدودات خدارجی اسدت ،ن را

تأیینی برای استنباط خویش در رفنای «کلمه» وکر ریکنن و اظهار ریدارد :به هم پنیدنههدا چده
رادی و رفنوی و چه خارجی و چه غیبی ،بهطور خالصه به هر ننچه از تفین و حیثیتی برخوردارنن،
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«کلمه» اطالق ریشود .چی ی که هست ،به رفداهیم و رفقدوالت رداهوی و حقدای و روجدودات و

اعیا کلم رفنوی غیبی و به خارجیات کلمه وجودی و به رجردات رفدارق (از صدور) کلمد تارده

ریگوینن (هما ).

غیر از نی  27سورۀ لقما  ،نی دیگری که عالره ریرحینر در تأیین اینکه کلمات اهلل در نیدات

ررننی هما کلمات نفاری و تکوینیانن به ن استشهاد کرده است ،نی  115سورۀ انفام اسدت کده
ح تفالی ریفرراین« :و تمت کلمة ربک صنرا و عنال ال ربنل لکلماته و هو السمی الفلیم» و سخن
پروردگارت به راستی و داد سرانجام گرفته است و هیچ تغییردهننهای برای کلمات او نیسدت و او

شنوای داناست .عالره رفتقن است که رراد از لفظ کلمات در نی رورد بحث ،کلمات نفاری است
نه ررننی؛ چرا که این کلمات نفاریاندن کده بداری و دائمدیاندن و از حیدث وات ،تبدنیلی در ن هدا

صورت نمیگیرد ،بلکه تنها از شکلی به شکل دیگر در رینینن (هما  :ج  213-212/1و .)225

در ادار رقنر چهارم ،عالره به تبیین و توضیح برداشت پیشین خویش از رفهوم «کلمه» اشاره

ریکنن و ریگوین :اگر نبود که کلمه بر روجودات خارجی صنق نمدیکدرد ،هدر نینده روا نبدوده
است که خناونن انسانی چو نبی رکرم (ص) را حروف «یس طه» بنارن یا ارام علی (ا) خودش را

نقط تحت البا [بسمله] رفرفی کنن .همچنا که شایسته نبود که در ح عیسی او را «کلمه» بنارن یا
ارام علی (ا) خود را کلم الم ولک الکتاب یا کهیفص یا ررن نداط و نید کلمة اهلل الفلیدا خطداب

کنن .همینطور روا نبود که در ح عیسی و رادر او رریم ،ن دو را «نیه» بخوانن یا ارام علی خدود
را نی جبار و فلک ارتنار و ارثال ولک نامگذاری کنن (هما  :ج .)214-213 /1

عالره در پایا این رقنره بار دیگر و با تأکین رؤکن در بیا رقصود و رطلوب خویش از اینکه

ن «کلمات الهی» که پایا ناپذیرنن نمیتوانندن جد و «کلمدات نفداری» باشدنن ،بده نید  109سدورۀ
که

که خناونن ریفرراین« :رل لو کا البحر رناد لکلمات ربی لنفذ البحدر ردبال تنفدذ کلمدات

ربی و لو جئنا بمثله رنادا» استشهاد ریجوین و با صراحت و شنت تمام اروال هم ن هایی کده در

تفسیر «کلمات اهلل» رفنایی غیر از کلمات نفاری را رراد کردهانن رد و انکدار ردیکندن و ردیگویدن:

«ال کل شخص یکو له ادنی تأرل یفرف ا هذا لیس اشاره ال الی کلمات القدرن و ال التدوراه و
ال االنجیل و ال ال بور و ال المصح

و ال الکتب المنزلة رن السما رطلقدا ال َّ کدل ولدک و ارثالهدا

رابل النفاو و االنتها فلم یب اال الکلمات اآلفاریه المسدماه بدالموجودات و الممکندات الغیدر القابلده
لالنتها و النفاو و هذا ظاهر جلیّ غیر خفیٍ ا فی ولک لذکری لمن کا له رلب او القدی السدم و

هو شهین (هما  :ج  .)225/1به این رفنی که برای هر کسی که اننک اننیشه و تأرلی به این رطلب

داشته باشن روشن ریشود که این رطلب نه اشاره به کلمات ررن دارد و نه تدورات و انجیدل و نده
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زبور و نه صح

و نه کتابهای نسمانی دیگر .برای اینکه هم این کتابهدا رحدنودیت دارندن و

تمامشننی هستنن .ریرانن کلمات نفاری که از ن ها بهعنوا روجودات و رمکندات یداد ردیشدود.
اینها هستنن که هیچ انتها و پایانی ننارنن و این هما رطلب نشکار از این نیه است.

ج) آیات و سور:
برخالف ننکه شبستری در تطبی کتاب نفاق و انفدس ،درصدند تطبید کلمدات ردرن بدا کلمدات
نفرینش نبوده است ،بر رطابقت نیات و سور کتاب تنوین با نیدات و سدور کتداب تکدوین بسدیار

رورد تأکین کرده است .گاهی بهطورکلی نیات کتاب تکدوین را بازتدابی از نیدات کتداب تدنوین

ریدانن ،راننن:

نهر کدن بداز در جدرم عناصدر

کدده هریددک نیتددی هسددتنن بدداهر

و گاه اختصاصا با نامبرد از نیات و سورههای کتاب تنوین ،ن را رطاب با نیات کتداب تکدوین

وکر ریکنن؛ برای رثال ،وی نی نور را نشان نفس کل ریدانن و ریگوین:
دوم نفس کل نرن نیت نور

که چو رصبا شن از غایدت ندور

نیت الکرسی را در تطبی با پنینۀ نفاری عرش رحمن ریدانن و ریگوین:
سیم نیدت در او شدن عدرش رحمدن

چهددارم «نیددت الکرسددی» همددی دا

هرچنن از نهر شبستری عرش رحمن ،دل و رلب بننۀ رؤرن است نه عرش وارفی:
ببین یکسر که تا خدود عدرش اعهدم

چگوندددده شددددن رحدددیی هددددردو عددددالم

چرا در جنبش اندن ایدن هدردو ردادام

کددده یدددک لحهددده نمدددیگیرندددن نرام

چددرا کردنددن نددارش عددرش رحمددا

رگددر دل ررک د عددرش بسددیی اسددت

همچنین شیخ رحمود در سفادتناره ریگوین:
عرش و کرسی دل است و سدین تدو

عرش رحمن کده ندور رسدتور اسدت

چددده نسدددبت دارد او بدددا رلدددب انسدددا

که ن چو نقطه این عرش رحیی اسدت
(الهیجی)144 :1378 ،

ایدددن جهدددا بندددنۀ کمیندد تدددو

سر دل دا که نور بر نور اسدت
(شبستری)174 :1371 ،

در هر صورت ،با این نگاه نی نیت الکرسی وار در کتاب تدنوین بدا عدرش و کرسدی کتداب

تکوین و نفرینش تطبی داده شنه است.

شیخ رحمود همچنین تجلیگاه و رصناق اجرام نسمانی را در کتاب تنوین ،سورۀ سب المثانی

ریدانن و ریگوین:
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پدس از وی جدرمهدای نسدمانی اسددت
و البته در بیانی کلیتری ریگوین:

نهددر کددن بدداز در جددرم عناصددر
پس از عنصر بود جرم سه رولود

که در وی سورۀ سب المثانی است
کدده هریددک نیتددی هسددتنن بدداهر

که نتوا کرد این نیات رحنود

الهیجی در تفسیر این ابیات رینویسن :نهر در سایر اجرام عناصر اربفه که نتش و هوا و نب و

خاکانن بکن که در کتاب عالم ،هر یک از ایشا نیتیانن باهر و هریک در رقابل نیتی از نیدات

کتاب ررننی وار انن .همچنین سه رولود نی که جماد و نبات و حیوا است در نیات عالم و نیات
کتاب ربین بیشمارنن و از حن و حصر بیرو (الهیجی.)142 :1378 ،

همچنین شیخ رحمود انسا را رنطب با سورۀ ناس در ررن بهشمار رینورد .اولی حسدن ختدام

نفرینش و دوری حسن ختام ررن رجین و علت غائیه:
به نخر گشت نازل نفدس انسدا

که بر ناس نرن نخر ختم ردرن
(هما )

عالره سینحینر نرلی نی در رقنر پنجم که با عنوا «فدی بیدا نیدات اهلل اآلفاریده و تطبید هدا

بآیات اهلل القرننیه» نغاز ریشود ،به ج سوم از اج ای سهگان کتاب ،یفنی نیات ،اشاره ریکندن.

او در این رقنره ،نخست این نکته را رتذکر شنه است که هما طدور کده نیدات ررنندی ررکدب از

کلمات ررننی است ،نیات افاری نی ررکب از کلمات نفاریانن .ننگاه برای تأیین گفت خویش ،به

نیات  2سورۀ رعن و  190سورۀ نلعمرا اشاره کرده است .ننجدا کده حد تفدالی ردیفررایدن« :اهلل
الذی رف ال سموات بغیر عمنٍ ترونها ثم استوی علی الفدرش و سدخَّرَ الشدمس و القمدر کدل یجدری
الجب رسمّی ینبر االرر یفصل اآلیات لفلکم بلقا ربکم تورندو » و نید «ا فدی خلد السدموات و
االرض و اختالف اللیل و النهار آلیات الولی االلباب» ،عالره در ویل نیات رذکور ریگوین :ننچه

در این نیات ررننی (سورۀ رعن و نلعمرا ) بنا اشاره شنه است از ربیل سموات ،ارض ،عدرش،

شمس ،رمر ،لیل و نهار ،دروار از جمله رصادی نیات نفاری الهی و از باب تفینانن ،ولی از بداب

اطالق ،هر ننچه را که در عالم وجود یافت ریشود ،از کلیات و ج ئیات ،اجناس و انواا ،ررکدب

و بسیی ،از ننجا که چه در رالب کل و چه در رالب ج و در هر حدال داللدت بدر رفرفدت حد و
وات و صفات و اففال او و نی توحین وجوب و وجود و بقائش را دارنن ،ریتوا نیت الهی نارین و

بیت ویل نی به همین رفنا اشاره دارد:

ففددی کددل شددیٍ لدده نیدده

تددددنل علددددی اندددده واحددددن

(نرلی :1380 ،ج )226 /1
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عالره در بیا این رقنره در ارتباط با «نیه» بود عالم وجود ریگوین« :و عالم را از این جهت

عالم گفتهانن که نشان وجود خنا و سبب رفرفت به او و وات رقنس اوست» (هما  :ج .)227/1

چنانکدده از ابیددات  200تددا  216گلشددن راز شددیخ رحمددود شبسددتری و ترتیددب رقددنرات تفسددیر

سینحینر نرلی و سیر رحتوایی ن ها پیناست ،بهنهر ردینیدن هدنف اولدی و حقیقدی ایدن عارفدا

ب رگ در بحث تطبی کتاب نفاری-انفسی با کتاب ررننی بیا وارفیتدی اسدت کده نشدا دهدن راه
رفرفت ح و اسما و صفات او و نی وصول به لقا اهلل و شدهود حضدرتش تنهدا از رهگدذر ایجداد

ارتباط و هماهنگی بین هم اج ا هستی و عالم وجود رمکن خواهن بود .با وجود چنین نگرشی به

ررن است که عرفا رسئل اعجداز ردرن و تحدنی ن در برابدر رخالفدا را اردری رفقدول و روجده

ریداننن .شیخ رحمود شبستری و عالره سینحینر نرلی با گشود باب تطبی کتاب نفاری-انفسدی
با کتاب ررننی ،تصویری روجه از تأویل عرفانی ررن را نی به دست دادنن .اینا رفتقننن حال کده
ررار است خناونن (براساس حدنیث رشدهور سداب الدذکر از اردام صدادق (ا)) در کدالم و کتداب
خویش بر بننگا خود رتجلی شود ،پس نیکوترین راه برای رشاهنۀ ظهور حضرتش رطالف کتاب

نفاری -انفسی و کتاب ررننی و تطبی کتاب تکوین با کتاب تنوین است و این همده رفندای درید
تأویل در ن د ارباب باطن و اهل طریقت است (نرلی :1380 ،ج .)240/1

شیخ رحمود و عالره سینحینر نسبت به کتاب تنوین باب نیکوی دیگری نی به روی رهروا

خویش باز کردنن و ن تکریم و تفهیم نسبت به هم روجودات و رخلورات و اج ا و عناصر عالم

وجود است که عبارت است از تجلی ح و کالم او در تمام روجدودات؛ هرچندن ظهدور حضدرت

ح در هم روجودات یکسا نیست و هر روجدودی را بایدن رطداب بدا شدأ و رند لتش و از بداب
رههریتش به ظهور ح رورد عنایت و تکریم ررار داد ،حتی اگر ن روجود شیطا باشن؛ چدرا کده

در چنین نگاهی به عالم ،شیطا نی رههری از اسم «یا رضلّ الهی» خواهن بدود (همدا  :ج .)364 /1

ابنخلنو پیارن تطبی این دو کتاب را یکاارچگی عالم وجود و پیوستگی هم اج ای ن و درنتیجه

اعتراف به وجود یک نهام علی و رفلولی ریدانن که ریتوا از نثار و نتای جالب توجه ن  ،تبیین

درست رسئل نبوت و حقیقت و چگونگی اتصال و راهیابی انسا ناسوتی به ررتب فرشتگی و ننگاه
دریافت وحی الهی در ن ساحت ربوبی دانست (ر.ک :ابنخلنو  1409 ،ق.)96-95 :

البته این بحث را ریتوا به بحث رابلتأرل «جری و تطبید » در ردرن نید ردرتبی دانسدت کده

هماهنگ کرد رو و بداطن ردرن بدا رصدادی خدارجی و حقدای بیروندی و فدردی اسدت (ر.ک:
طباطبایی )71-70 :1353 ،که این خود نشانهای برای زننهبود ردرن و راز راندنگاری و بقدای ن
در تمام اعصار دانسته شنه است.
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نتیجهگیری
اگر بنا باشن ررن در هما چارچوب الفاظ و کلمات و نیات و سوری که رکتوب به وجود کتبی
است رحنود شود ،شاین نورد کتابی رثل ن شارل الفاظ و کلمات و نیات و سور چننا دشوار

نباشن ،بلکه نورد کتابی همچو ررن از ن جهت صفب و دشوار بل غیررمکن است که کتدابی

است عهیم و حقای ن پایا ننارد؛ چرا که حقای هم عوالم وجود با هم اج ا و ارکانش در این
کتاب و کالم الهی رنطوی است و بهرثاب نینهای است که عکس هم هستی در ن نمایا اسدت و

با هم عالم در هماهنگی است.

وجه اطالق کتاب به ررن رجین و کالم ح ارری روشن است ،ارا با توجه به رفدانی سدهگاند

کتاب ریتوا گفت عالم تکوین را بنا جهت کتاب ناریننن که اعیا ثابت هم روجودات بفن از
تجم در رقام غیب الغیوب و خ ان رطل الهی به رضا و حکم الهی به زیر نرنه و در رالب عقول و
نفوس لطیفه و رجرده و اجسام کثیفه تن ل یافته و تحت جواهر و اجناس و انواا تقنیر ،هستی یافته

است و با کتاب تنوین در این ررتبه هماف و رتحن شنه تا در کنار یکنیگر هم رههر جار اسدما
و صفات ح باشنن و هم رجرای گفتوگو بین نخرین حلق هستی در ن روس ن ول یفنی انسدا

و باالترین ررتبه از حلقات هستی در ن روس صفود یفنی وجود حضرت ح ررار گیرنن.

شیخ رحمود شبستری و سینحینر نرلی دو عارف ب رگ و پیشگام در طر این نکتد عرفدانی

در نثار خود به تطبی اج ای کتاب تنوین در عالم تکوین برنرننن .دینگاه این دو عارف اگرچده

در کلیات به یکنیگر شبیه است ،در ج ئیات تفاوتهدایی بدین نرای ن هدا رشداهنه ردیشدود .در

تطبی حروف ،کلمات ،نیات و سور ررن رجین بدا عدالم نفداق و انفدس ،سدینحینر نرلدی بیشدتر

برربنای نیات و احادیث سخن ریگوین؛ حال ننکده ررجد سدخنا شدیخ رحمدود چندنا روشدن

نیست .شیخ رحمود با نگاهی کلی حروف را برابر عرض و جوهر نفرینش ریداندن ،اردا سدینحینر

درصند ارائ رصناقهایی خاصتر از عالم تکوین برای عالم تدنوین برردینیدن؛ بدهطدوریکده 28

حرف ررن را به  14حرف رلکی (شارل هیوال اولی ،عرش ،کرسی ،هفت فلک و  4عنصر اربفده)
و  14حرف رلکوتی که در باطن همین حروف رلکی رستتر است ،نسبت ریدهن.

شیخ رحمود از کلمات ررننی و تطبیقش با جهدا بیدرو سدخنی بده ریدا نمدینورد (هرچندن

الهیجی در تفسیر یکی از ابیات گلشن راز به این نکته اشاره کرده است کده هدر فدردی از افدراد و

روجودات ،کلمهای از کلمات اهلل هستنن) ،ارا سینحینر صراحتا کلمات اهلل را کتاب نفاری ریدانن

که عبارتانن از روالین ثالثه و تمام ننچه روجودیت یا حیثیدت شخصدی دارندن ،چده ردادی و چده
رجرد رثل فرشته ،جن ،انس ،حیوا  ،چهار پا و. ...
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شیخ رحمود روالین ثالثه را که سینحینر رنطبد بدا کلمدات ررنندی نورده اسدت در تطبید بدا

نیات ررننی ررار ریدهن و عناصر اربفه و عرش و کرسی را که سدینحینر رطداب حدروف ررنندی
دانسته است بهعنوا رصناقهایی از عالم برای نیات ررننی برری شمارد .البته وی بهطور اختصاصی

رصناق برخی از نیههای ررن را در عالم بیرو برریشمرد؛ رثال رصناق نی نور را در دنیدا نفدس

کل و رصناق نیت الکرسی را عرش رحمن ریدانن؛ در عوض ،سینحینر اج ا عالم وجود نهیدر

سموات ،ارض ،عرش ،شمس ،رمر ،لیل ،کلیات و ج ئیات ،اجناس و انواا ،ررکب و بسدیی و ...را

در تطبی با نیات ررن ررار ریدهن .البتده شدیخ رحمدود بده تطبید برخدی از سدورههدای ردرن بدا

رصادی نفرینش نی پرداخته ،حال ننکه سینحینر بحثی را به این رسمت اختصاص نناده است.

ارا پیارنهای این بحث و فواینی که ریتوا بر ن رترتب شن کم نیستنن .بهدستداد راههایی

برای رشاهنۀ حضور حضرت ح  ،تأکین بر تأویل ررن  ،تکریم و تفهیم به کل عالم که هر ننچده

در اوست تجلیای از کالم الهی است ،اعتراف به یک نهام علی و رفلولی و ادراک راز راننگاری

ررن را ریتوا از جمله پیارنهای این نوا نگاه عارفانه به ررن و جها نفرینش دانست.
منابع

ررن کریم .)1378( .ترجم رحمنرهنی فوالدونن .انتشارات سازرا تبلیغات اسالری .تهرا .

نلوسی ،رحمود 1405( .ق) .رو المفانی فی تفسیر القرن الفهیم و السب المثانی .دار احیا التدرا الفربدی.
بیروت.

نرلی ،سینحینر .)1380( .تفسیر المحیی االعهم والبحر الخضم فی تأویل کتاب اله الف ی المحکم .رؤسسد
فرهنگی و نشر نورٌ علی نور .رم.

ابن خلنو  ،عبنالرحمن 1409( .ق) .رقنره ،دارالقلم .بیروت.

ابن فارس ،احمن 1404( .ق) .رفجم رقاییس اللغ  .تحقی عبنالسالم رحمن هارو  .رکتب االعالم االسالری.
رم.

ابنعربی ،رحییالنین1405( .ق) .الفتوحات المکیه .تحقی از عثما یحیی .دار صادر .بیروت.

ابنعربی ،رحییالنین .)1370( .فصوص الحکم .انتشارات ال هرا  .تهرا .

ابن رنهور ،رحمن بن رکرم1408( .ق) .لسا الفرب .دار احیا الترا الفربی .بیروت.

پارسا ،خواجه رحمن .)1366( .شر فصوص الحکم .تصحیح جلیل رسگرنژاد .ررک نشر دانشگاهی .تهرا .
جوادی نرلی ،عبناهلل .)1388( .تفسیر روضوعی ررا کریم .ررن در ررن  .ویرایش رحمدن رحرابدی .ررکد
نشر اسرا .تهرا .

حسنزاده نرلی ،حسن« .)1373( .زننگی و ربانی تفسیری سینحینر نرلی» بیندات .س  .1ش  .3صدص -42
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حمیه ،خنجر علی .)1392( .عرفا شیفی پژوهشی در باب زننگی و اننیشد سدینحینر نرلدی .ترجمد سدین
ناصر طباطبایی .انتشارات رولی .تهرا .

خمینی ،رو اهلل .)1369( .تفسیر دعای سحر .ترجم سین احمن فهری .دارالکتب .رم.
دهخنا ،علیاکبر .)1377( .لغتناره .انتشارات دانشگاه تهرا  .تهرا .

سب واری ،رالهدادی .)1396( .اسدرار الحکدم .تصدحیح سدین ابدراهیم ریدانجی .رقنرده و حواشدی ابوالحسدن
شفرانی .نشر روال .تهرا .

سجادی ،سین جففر .)1366( .فرهنگ رفارف اسالری .شرکت رؤلفا و رترجما ایرا  .تهرا .

سروش ،عبنالکریم .)1375( .اوصاف پارسایا  .نشر رؤسس فرهنگی صراط .تهرا .

سین رههری ،رنیره .)1390( .جایگاه وجودی ررن در عالم هسدتی از دیدنگاه رالصدنرا .رطالفدات ررنندی.
بهار .دورۀ  .2ش  .5صص .92-75

شبستری ،شیخ رحمود .)1371( .رجموعه نثار .رصحح صمن روحن .نشر طهوری .تهرا .
صفا ،وبیح اهلل .)1373( .تاریخ ادبیات ایرا  5 .جلن .نشر فردوس .تهرا .

طباطبایی ،سین رحمن حسین .)1363( .ترجم تفسیر المی ا  .رترجم سین رحمدن بدارر روسدوی همدنانی20 .
جلن .انتشارات بنیاد علمی و فکری عالره طباطبایی .تهرا .

طباطبایی ،سین رحمن حسین .)1353( .ررن در اسالم .دارالکتب االسالریه .تهرا .

عابنی .احمن« .)1378( .کتاب خنا کالم خنا» .رطالفات تاریخی ررن و حنیث .ش  .19صص .110-98

کربن ،هنری« .)1381( .سینحینر نرلی رتأله شیفی عالم تصوف» .رفارف .ترجم ا .رو بخشا  .دورۀ .19
ش  .3صص .87-61

راسم پور راوننی ،رحسن و رهنوی راد ،رحمن علدی« .)1379( .ظداهر و بداطن در تفسدیر عرفدانی» .ردنرس
علوم انسانی .دورۀ  .4ش  .2صص .142-125

الهیجی ،شمسالنین رحمن .)1378( .رفاتیح االعجاز فدی شدر گلشدن راز .رقنرده و تصدحیح و تفلیقدات
رحمنرضا برزگر خالقی ،عفت کرباسی .نشر زوار .تهرا .

رحق داراد ،سین رصطفی« .)1394( .نهم هستی و بایستی ،کتاب تکوین و کتاب تدنوین» .خردنارد صدنرا.
س  .20ش  .2صص .12-5

رستقیمی ،رهنیه السادات و جوزی ،زهرا« .)1394( .نهری رطابقت کتاب تکوین و تنوین در دینگاه عالره
جوادی نرلی» .دوفصلنار تخصصی علوم ررن و تفسیر رفارج .دورۀ  .1ش  .1صص .160-135

رهاجرنیا ،رحسن« .)1378( .فلسف سیاسی عالره سینحینر نرلی» .علوم سیاسی دانشگاه باررالفلوم .س  .2ش
 .6صص .217-189

نسفی ،ع ی النین .)1391( .کش

الحقای  .تصحیح و تفلی  .سین علی اصغر ریربارریفرد .نشر سخن .تهرا .

همایی ،جاللالنین .)1376( .رولویناره .رؤسس نشر هما .تهرا .

یثربی ،یحیی .)1372( .عرفا نهری .ررک انتشارات دفتر تبلیغات اسالری .رم.
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Abstract
The harmony of the universe with the Divine Book, which provides an avenue for
esoteric knowledge, illuminative discovery, and continued inspired perception of
God, is one of the deep argumentative-mystical and Qur’anic issues discussed by
mystics. Although the origin of this thought could be attributed to Ibn-e-Arabi, the
mystics succeeding him strived to delve into it more meticulously, and explore the
truth of the connection between the worlds and the universe orders with the Holy
Qur’an. Sheikh Mahmud Shabestari and Allameh Seyyed Haydar Amoli are among
the celebrated mystics who investigated the issue, and strived for confirming the
correspondence between components of the Compilation (Tadwin) book and
Genesis (Takwin) book. The present study, using a library research method, aims to
explore the thoughts of these two great mystics, and compares their views
concerning these two worlds and their examples, and discusses the applications of
such a discussion. Accordingly, it is argued that such a discussion by these two
mystics not only underscores the interpretability, inimitability, and miraculous
quality of the Holy Qur’an, but also suggests the respect bestowed on world
creatures—as manifestations of the Divine Essence—the integration of the universe
of existence, and the connectivity of all its components.
Keywords: Holy Qur’an, Genesis World, Compilation World, Sheikh Mahmud
Shabestari, Allameh Seyed Heydar Amoli.
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