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چکیده
محییالدین بن عربی با نگاه رمزی و استعاری خود به عناصرر بییعری و دندسری

زمینهساز ظهور استعارهدای وحدتوجرودی در اد فارسری .ردس اسرتعارهدرای
دوگانة او که غالیاً به ظهور کثررت از وحردت ا.راره دارد پر

از وی بره رار

.اعران و ادییان عارف فارسیزبان راه یافتس نقطه و دایره یکری از ایرن اسرتعاره-
دای دوگانه است که به تقابل و عینیت توأمران حرو و خ رو ا.راره داردس بره ایرن

استعاره در ار ابنعربری از وجروه گونراگون پرداختره مری.رود و ویگگریدرای
متفاوتی از رابطة نقطة وحدت با دایرة کثرت تییین میگرددس گاه از ارتیاط نقطرة

احدیت با نقاط محری دایررة منکنرات از بریرو .رعا درای اسرناا الهری سر ن

میرود زمانی به ح قویبودن ساختار دایره و یکسانبرودن ابتردا و انتهرای ن در
معنی قوس نزول و صعود ا.اره مری.رود و گرادی نرنن کراربرد اسرتعارة نقطرة
تشگردان تجدد امثال تییین میگرددس این نو نگاه پ

از ابرنعربری در رار

ادییان عارفی نظیر حنویه عراقی نسفی .یستری مغربی نعنتاهلل ولری داعری
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.یرازی و نیز .ارحان فصوص الحکم گاه به دنان .کل مستعنل و گاه دنراه با

وجوه .یادت جدید بهکار رفته استس روش تحقیو کتاب انهای و برمینرای رار
.اعران و نویسندگان یاد.ده بوده استس

واژههای کلیدی :عرفان نقطه دایره ابنعربی استعارهس

مقدمه
بهبورک ی می توان گفت روی وردن به استعارهدای دندسری در ادبیرات عرفرانی فارسری پر

از

ظهور ابنعربی فراوانی و رنگوبوی دیگری به خود میگیردس رمزپردازی اگرچه در رار عرفرانی

پیش از ابنعربی دم بهچشم می ید و اساساً از ویگگی دای عام زبان عرفان است در ار ابنعربی

به نحو .دیدتری ظهور و بروز یافته استس ابوالعالا عفیفی در این زمینه نو.ته است« :اگرر اسرتعنال
زبان رموز و ا.ارات و س نگفتن به لسان بابن از ع ل غنوض زبران صروفیه برهبرور عرام اسرت

درمورد زبان ابنعربی به بور خاص چنین است» (مقدمة عفیفی برر ابرنعربری )16 :1370س عفیفری
دنچنین ع ت صعوبت فهم اندیشهدای ابنعربی را نه منیعث از خود این افکار که نا.ی از اسر و

تعییر و راهدای غریب وی برای پینودن معانی میداند (دنان)17-16 :س

ابن عربی دنه چیز حتی نجوم کهن را نیز ابزاری رمرزی در جهرت تییرین مفرادیم مکترب خرود

می بیند و بسیاری از اصول ن را بهراحتی با میادی مکتب خویش تطییو میددد؛ چنانکه در کتا

مواقع النجوم تحت پو.ش رمزدای نجومی به توصیف نوری میپردازد کره خداونرد بری مراحرل

سهگانة بریو به صوفی اعطرا مریکنرد (بررای ننونرهدرایی از رمزاندیشری نجرومی ابرنعربری ر::
بورکهارت 64-3 :1393؛ کربن )103 :1384س

ابنعربی در ب ش عندهای از فتوحات نگاه رمزاندیشانة خود را به مسائل .رعی نظیر نناز نیز

تسری می ددد؛ چنانکه سجود رکو و قیام را با قوس نزولری حرکرت افقری جانرداران (ر.رد) و
قوس صعودی منطیو کرده است (ابنعربی بیتا760-560 :؛ کربن )387-381 :1384س

بهبورک ی .یخ محییالدین ابنعربی در اصطالحپردازی و استعارهگرایی بسیار مهارت دا.ته

استس وی اصطالحاتی نظیر وحدت وجود اعیان ابته حضرات خنر

فریا اقردس و مقردس

حقیقت محندیه انسان کامل و سسس را پدید ورده و ذیل درکدام از ایندا دایرهدای کوچکترری

از اصطالحات دیگر را ایجاد کرده استس او مهمترین اندیشة عرفانی خود یعنی وحدت وجود را
با تکیه بر زوج اصطالحاتی که یکی از ک یدواژه دای ن بر مقام یگانگی حو و دیگرری برر مرتیرة
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ال از عیراراتی نظیرر احردیت و واحردیت اسرم و مسرنا
کثرت خ و تأکید دارد ظادر ساخته و مرث ً

کثرت و وحدت مقید و مط و ظادر و بابن تشییه و تنزیه وسسس بهرره بررده اسرتس .ریخ در دنرین

راستا با توجه به استعارهدایی خیالی مفهوم وحدت وجود را وانحتر تییین کرده استس

استعاره دای وی نیز غالیاً مرکب از دو عنصر متقابل دستند که یکری از ندرا از مقرام وحردت

حو و دیگری از کثرت خ رو حکایرت مریکنرد و درردو برهنروعی دو روی یرک سرکه محسرو

می .وندس ده استعارة رایج در ار او که بعددا به کتب پیروانش نیز راه یافته اسرت عیرارتانرد از:
ینه و عک

نور و سرایه (و مشرتقات ن درا)

و ا.رکال گونراگون ن مری و سراغر دانره و

درخت نقطه و دایره عدد یک و سایر اعداد حرف الف و سایر حروف بیابان و سرا

صاحب

لیاس و لیاسس این استعاره دا برخی بییعی و بعضی دندسی و حروفی بودند و برهنروعی عنصرر دوم
ندا تفصیلیافتة عنصر اول حسا می.ود و از وحدت وجود حکایت میکندس

ابن عربی برخالف فی سوفان ا.راقی که متأ ر از نوافالبونیان دستند وجود را نره یرک سراختار

خطی پایین مده از واحد یا اول که دایرهای مری دانرد کره مرکرز و محری داردس محری

محردودة

موجودات منکن و مرکز دایره «اهلل» اسم جامع اسناا الهری اسرت کره ظرادر «ذات» را نیرز نشران

میدددس از مرکز دایرة وجود تا نقطهنقطة محی

خطوبی فرض می.ود که دنان اسناا الهیاند و

به .ناره ننی یند و نیز درون دایره دایرهدای کوچکتری دست که برخی اسناا فاعل در ایجراد
منکن اول و بعضی دیگر عناصر اربعة بییعی را نشان میدددس ن خطی که از نقطة مرکز دایرره بره

نقاط محی می رسد دنان وجهی است که در موجودی از خالو خود دارد و ارادة الهی در جهرت
ایجاد دنان خطی است که ن را از مرکز محی فرض کردیم و درواقع توجره الهری اسرت بره ن

نقطه در محی به موجود گشتن (ر ::ابوزید )222-221 :1385س

این استعاره به صورت مستقل و جداگانه در ار ابرنعربری و پیرروان او واکراوی نشرده اسرت؛

درچند بهاختصار و منحصراً دربارة .ن

.ن

مغربی در مقالة «رابطة دستی و خدا از دیدگاه ابنعربی و

مغربی» (حسینی و واردی  )45-23 :1391به نقطه و دایره ا.اره .ده اسرت و در یاددا.رتی

با عنوان «ابن عربی و م الفت عرفانی با قاعدة الواحد» منتشر.ده در روزنامة رسالت در تراریخ 14

.هریور ( 91حنودی  ) 18 :1391بسریار خالصره و تنهرا از زاویرة قاعردة الواحرد بره ایرن اسرتعاره

پرداخته .ده و وجوه گوناگون ن در ار ابنعربی و پیروان او در ادبیات فارسی مورد توجه قرار

نگرفته استس دنچنین در مقالهای برا عنروان « فررینش براسراس عشرو و قاعردة الواحرد از دیردگاه

ابنعربی» (.جاری  )108-83 :1388مونو م الفت ابن عربی با قاعدة الواحد بدون پرداختن به
استعارة نقطه و دایره و پیگیری ن در اد فارسی تح یل .ده استس
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در این پگودش ابتدا با مراجعه به ار ابن عربی کاربرد وجوه گوناگون رمزدای نقطه و دایره

و کیفیت ارتیاط ندا با یکدیگر بررسی می.ود و سپ

با پرداختن به ار ادییان عارف (بهترتیب

زمان) و نیز .ارحان فصوص الحکم کیفیت کاربرد این رمزپردازی در ار ندا و مشرابهتدرا و

تفاوتدای ندا واکاوی خوادد .دس

نقطه و دایره در آثار ابنعربی و پیروانش

ابنعربی
این استعارة وحدتوجودی از استعارهدایی است که خرود .ریخ پایرهگرذار ن اسرتس در نگراه او

اصل دنة خطوط و ا.کال دندسی نقطه استس دنة .کل دا ظوادر متعدد نقطه دسرتند امرا نقطره

واحد استس وی در فتوحات دایره را مثال خ و دانسته و نقطه را وجود حرو پندا.رته کره دایرره را
پدید ورده استس در نگاه ظادربینان نقطه در دایره دیده ننی.ود؛ درحالیکره دایرره چیرزی جرز
نقطه نیستس درواقع .یخ با این استعاره وحدت در عین کثرت را بهخروبی نشران داده اسرتس او در

فتوحات گفته است« :بدان که عالم کروی.کل است و برای دنین انجرام انسران بره غرازش خرتم

می .ودس .دن ما از عدم به وجود از او بوده و به او بازخوادیم گشتس نگونره کره خرود فرمروده:

«الیه یرجع االمر ک ّه» و «الیه النصیر»س ننیبینی که اگر ب روادی دایررهای بکشری از نقطرهای غراز
میکنی و به دنان نقطه پایان میددی» (ابنعربی بیتا)255 :س

در نگاه ابنعربی در خطی که از نقطة مرکز دایره بهسنت محی کشیده می.رود مسراوی برا

مصاحیش است و نقطه در ذات متعدد ننی.ود و با کثرت .عا دای خارج از مرکز خود ن نقطه

تکثر ننییابدس ابنعربی در این زمینه نو.ته است« :نقطه در ذات خود متعدد و متکثر ننیگردد و با
کثرت خطوبی که از ن بهسوی محی صادر میگردد افزون ننی.ود یعنی تقابل در نقطهای از

محی با نقطة مرکز دایره ن را منقسم و متعدد ننیگردانرد؛ بنرابراین از واحردی .رعا درای کثیرر

پدید می ید درحالیکه نقطة واحد در ذاتش تکثیر ننی.ود؛ لذا قول ن ک
از واحد تأکید میکند بابل است» (دنان)260 :س

که به صدور واحد

از نظر .یخ قاعدة الواحد بابل است؛ زیرا از نقطه چندین .عا سابع می.رود درحرالیکره

خود نقطه متکثر ننی .ودس درواقع اسناا گوناگون الهی مربوبیت کثرات گوناگون را میپذیرند و

درنهایت با ذات عینیت مییابندس دنچنین محییالدین مقرام ذات حرو را عرالیترر از تعینرات ت قری

کرده و با دنین استعاره بهخوبی ن را تونیح داده استس .یخ در این باره نو.رته« :پر

او اوسرت

برای خودش نه برای تو و تو تویی برای خودت و برای او یعنی تو با او مرتی دستی اما او برا ترو
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مرتی نیستس دایره از وجه ابالق با نقطه ارتیاط دارد اما نقطه از وجه ابالق برا دایرره سرروکاری

نداردس ن نقطة دایره است که به دایره مربوط می .ودس دنچنین ذات در وجه ابالقی با ترو مررتی

نیست اما الودیت ذات با مألودش در ارتیاط است مثل نقطة دایره» (دنان)46 :س

.یخ در این مثال نقطه و دایره را از حیث ابالق بررسی کرده استس از نگاه او اگر وجود نقطه

را مط و و جدا از دایره درنظر بگیریم امکانپذیر است و در این صرورت دریا ارتیرابی برا دایرره
نداردس ذات خداوند نیز در .أن ابالقیاش دیا نسیتی با م وقات ندارد و مثل نقطه در .أن احدی

از مقام تعینات منتاز می .ود اما وجود دایره را حتی اگر از حیث ابالق درم بنگرریم چیرزی جرز

نقطه نیست؛ درست دنان گونه که مظادر دنگی بالذات مرتی با حواندس بدینترتیب دایره دنیشه

مرتی با نقطه است اما نقطه تنها زمانی با دایره مربوط می .ود که این قید بردان انرافه .رود و بره
«نقطۀ الدائرۀ» تیدیل .ود و درحقیقت از این حیث و اعتیار بدان نگریسرته .رود؛ بنرابراین حرو در
مقام احدیت ذات ارتیابی با خ و ندارد اما زمانی که به اعتیار الودیت نگریسته .رود برا تعینرات

مرتی می.ود درست مانند نقطة دایره با دایرهس

ابن عربی با تأکید بر این مونو در مونعی دیگر از فتوحات مونو افتقرار عرالم بره خردا و

بی نیازی وی از عالم را مطرح ساخته اسرتس در ایرن اسرتعارهپرردازی .ریخ بره مجراورت اولرین و
خرین نقطة دایرة موجودات ا.اره کرده که نسیتشان با ذات یکسران اسرت و نرنناً امکران ترقری

موجودات از قوس نزول به صعود را دم مطرح کرده و نو.ته است« :انتهای دایره با ابتدایش مجاور
است و این (محی ) بالب نقطه است اما نقطه ن را ننیب یدس پ

از عالم مع وم گردید» (دنان)259 :س

افتقار عالم به خدا و بینیازی او

عالوهبراین .یخ به یکسان بودن نسیت دنة نقاط دایره برا مرکرز (ذات) ا.راره کررده و نیرز بره

اکنل و احسن بودن نظام فرینش قائل .ده و به استنرار و تجدد امثال در خ قت دم توجره دا.رته

است؛ دنانگونه که در دایره میان نقاط محی فاص های نیست؛ بنابراین وی نو.ته است:

«در جزئی از عالم می تواند سیب وجود عالم دیگری مرث ش .رود نره کامرلترر از خرودش ترا

بی نهایتس دنانا محی دایره نقابی مجاور دستند در فواص ی مجاور که بین ایرن فاصر هدرا فاصر ة
سومی نیست و بین دو نقطه از ن نیز نقطة سومی وجود نداردس در نقطه در ایجاد محی نقرش دارد

و حکم ن ستین ندا مثل خری است تا بینهایت» (دنان)س

بنابراین با بذل توجه نقطة مرکز به ابراف .عا دایی پدیرد مری یرد کره بره نقرابی در دایررة

کائنات منتهی می.ود و از راه ن  -که ارادة حو است  -موجودات خ و می.وند و این .رعا از
جانب م وق نیز دنان اسنی است که ن م وق حو را با ن وجه مشادده میکند و می.ناسد:
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«پ

در خ صادره از نقطة مرکز دایره به نقطه ای در محری

دنران وجهری اسرت کره بررای درر

موجودی از خالقش حاصل می .ودس پا :و منزه است او که فرمود قول ما به در چیرزی درر زمران
که ن را اراده کنیم ن است که به او میگوییم موجود باش پ

موجود می.ودس پر

اراده در

اینجا دنان خ فرنی است که از نقطة مرکز به محی دایره میرسرد و ن توجره الهری اسرت بره
ایجاد عین دنان نقطه در محی ؛ زیرا ن محری

واجبالوجود است» (دنان)260 :س

دنران دایررة منکنرات اسرت و ن نقطرة مرکرز

محیی الدین دنچنین از دایره به نقطه رسیدن را صرحیح مریدانرد امرا از نظرر او روش عارفران

کامل این نیستس وی اذعان میدارد که اگر کسی از راه مدارج اسناا بهسروی .ناسرایی حرو گرام
بردارد به .رط صدق و فطرت کنالجو به قیول ذات راه مییابد و این درست ماننرد کسری اسرت

که از حیث «نقطۀ الدائرۀ» به «نقطه» مینگردس درچند که وی .ناختی از نقطه به دست می ورد در
حجا دایره باقی میماند دنان گونره کره عرارف اسرنااب ب منکرن اسرت در حجرا اسرناا و
صفات گرفتار ید؛ چنانکه .یخ نو.ته است« :اما از زوجیت حقرائو نسریت بره فردیرت حرو غافرل

ماندند» (دنان)49 :س

ابنعربی با استفاده از این استعارة گسرترشیافتره و از پریش براحری.رده بسریاری از غرواما

مسئ ة وحدت وجود را .رح میدددس محییالدین در فتوحات با ا.اره به اینکره عقرل اول ن سرتین
موجودات و انسان خرین موجودات است نو.ته است« :دنانا وجود دایره استس ابتردای دایرره
عقل اول است که ن ستین جن

اسرت و خ رو بره جرن

انسرانی خرتم مریگرردد و دایرره کامرل

می.ود یعنی انسان به عقل متصل میگردد؛ دنانگونه که اول دایره بره خررش اتصرال مرییابردس
پ

دایره و برفین ن جنیع م وقات خدا از اجناس عالم بین عقل اول یا دنان ق م و برین انسران

یا دنان موجود خر است و از نجا که خطوط صادره از مرکز دایرره بره محری  -کره موجرد ن

است – ع ی السویه است به دنین .کل نسیت حو با دنة موجودات نسیتی یکسان است و تغییری
در مرکز راه نداردس دنة ا.یا متوجه مرکزند و پذیرای مودیات او مثل توجه نقاط محری بره مرکرز

دایره» (دنان)125 :س

در این گفتار نیز ابن عربی محی دایرره را تعینرات دانسرته اسرت کره ابتردایش بره انتهرا وصرل

می .ود؛ بنابراین از نظر وی وجود دوری است کره در ن مقرام عقرل اول (ق رم) و انسران یکری
است و در این دایره بهخوبی می توان قوس نزول و قوس صعود را مالحظه کردس از نگاه .ریخ امرر

الهی نیز مستدیر است و به تیع امر اولین .کل قیل از جسم ک ی نیرز دنران چررف (ف رک) اسرت و
چون موجودات دنگی از حرکات افال :پدیدار می.وند میل به استداره در تنامی ندا وجرود

دارد و بدین ترتیب .کل کروی برترین ا.کال است؛ چنانکه .یخ نو.ته است:
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« دنانا امر الهی دوری است و به دنین سیب امر خداوند در ا.یاا پایران ننرییابرد
که دایره را ابتدا و انتهایی نیست مگر به حکرم فررضس برر دنرین اسراس عرالم در

صورت امر نیز دایره وار ظادر گردیده است و حتری ن سرتین .رکل قیرل از جسرم
ک ی .کل دایره یعنی دنان ف ک است و از نجا که ا.ریا برا حرکرات ف کری از

تقدیر خداوند عزیز و ع یم موجود می .وند حکنت اقتضا دارد که بره .رکل ن
(ف ک) نزدیک با.ند؛ پ

حیوان یا درخت با برر

یرا سرنگ یرا جسرنی نیسرت

مگر نکه به استداره می گراید و به دنین دلیل .کل کروی برترین ا.کال اسرت»
(دنان)663 :س

نقطه در دایره نیز نقش ذات حو را داراست که نسیت دنة موجودات با ن ع ی السویه است و

دنگی نقاط دایره از بریو .عا چشم توجه به مرکز دوختهاند و این نسیت برولی ندرا برا حرو

استس دنچنین محییالدین بهسیب یکساندانسرتن عقرل اول و نرور محنردی حقیقرت محندیره را
دنان اولین نقطة دایره خوانده که در ع م و حکنت سیادت داردس .یخ در این باره نو.ته است« :و

کدام .رف باالتر از دایرهای که خرش ارحمالراحنین است درحرالیکره خرر دایرره بره اولرش

متصل ا ستس پ

کدام .رف باالتر از .رف محنردی اسرت نجرا کره ابتردای دایرره بره انتهرایش

میپیوندد؟» (دنان)144 :

بدین.کل ابن عربی خرین اسم دایرة وجود را «ارحمالراحنین» دانسته و از نگراه .ریخ سریر

موجودات بهسنت خرین نقطه نجات دنة ادل نار از دوزف است؛ زیرا وی اذعان دا.ته که اسرم

«ارحمالراحنین» نزد اسم «الننتقم» برای مظادر ب ب .فاعت میکند و این چنین است که .رفاعت
محند (ص) با .فاعت ارحمالراحنین منطیو می .ود و مؤمن نیز میران اهلل و انییرا قررار مریگیررد و
.فاعتش با .فاعت ارحمالراحنین پیوند میخورد (ر ::دنان)س

از منظر محییالدین اگر درکدام از نقاط محی را به دم متصل کنیم نیمدایررهدرایی در میران

دایرة خ قت .کل میگیرد که اجناس گوناگون منکنات را نشان میدددس این اجناس .امل جودر
مکانی و المکانی و اکوان و الوانی است که به انوا و ا .اص منحصر ننری.رودس ایرن جروادر از

انوا فراگیرتر است به دنین سیب .یخ از انوا و ا .اص بهعنوان نقاط و از نیمدایرهدا بهعنوان

جوادر اجناس یاد میکندس

بدینترتیب از منکنات درقدر دم نیمدایره دایی وسیع و بزرگی تشکیل ددند دایرة کامل سر

ننیزند و این امر محال است؛ دنانگونه که .یخ بدان ا.اره کرده است« :پ

مقدور نیست که از

منکنی که دنان دایرة اجناس است دایرة کام ی سر بر ورد که این مشارکت با حو و رفرع امتیراز
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است و محال؛ بنابراین بهع ت نقص منکنات در برابر واجبالوجود ظهور دایرهای کامل از ندرا

منتنع است» (دنان)260 :س

محییالدین در مونعی دیگر از فتوحات برای تییین سرعت نفروذ امرر الهری تونریح تجردد

امثال (خ و مدام) سرعت ترکیرب و گرردش دایررة وجرود و ننرود بری برود عرالم اسرتعارة نقطرة
تش گردان و دایرة فرنی را مطرح ساخته و نو.ته است« :اگر میخوادی صورت ایجراد و ظهرور

عالم و نیز سرعت نفوذ امر الهی را در ن بنگرری پر

نگراه کرن بدانچره کره در دروا از سررعت

حرکت جنرة تش در دست حرکتددندهاش پدید می یدس اگر حرکت بولی یا در .ک ی دیگر

با.د در چشم بیننده دایره یا خطوبی مستطیلمانند ظادر میگرددس و تو .رک ننریکنری کره در

حال مشاددة دایره ای از تش دستی و نیز .ک نداری که دایرهای در کار نیسرت و ن را سررعت
حرکت در چشم تو پدید ورده و این دنان قول کُن است که مثل جنرة تش و مثل چشم به درم

زدن استس دایره دست و نیست؛ مثل صورت م وق در مقابل چشرم کره در عرین وجرود معردوم

است» (دنان)702 :س

ابن عربی در رسالة انشاا الدوایر نیز از این استعاره بهبور ویگه بهره بررده اسرتس در ایرن رسراله

.یخ از دوایری وجودی یاد کرده که یکی از ندا «دایرة بیضرا» اسرتس ایرن دایررة سرفید در نگراه
.یخ مثال حضرت الهی بر تنزیه استس دایرة صغری نیز دایرة وجودی دیگری است که محری بره

مرکز است و انسان کامل یعنی دنان خ یفة الهی و عرالم صرغیر تحرت سریطرة ایرن دایرره اسرتس
دنچنین .یخ از جدول دیوالنی یاد میکند که دایرره ای ابالقری محری بره موجرودات و حراوی
جنیع حقایو موجوده و معدومه است (برای تونیحات بیشرتر دربرارة ایرن دوایرر ر ::ابرنعربری

 1339دسق)27-24 :س
ادیبان عارف

 .1سعدالدین حمویه
.یخ سعدالدین حنویه از ن ستین .اعران دمعصر ابنعربی است که به عناصرر بییعری حروفری و
دندسی نگاه رمزی دارد و در برخی از این تأویالت از ابنعربی متأ ر بوده استس حنویه با ا.اره به

استعارة نقطه و دایره احدیت ذات را نقطه ای دانسته که دایرة دویت و مادیات از ن پدیرد مرده؛
چنانکه نو.ته است « :نقطة احدیت را در دایرة دویت بازیابند و سرّ قردس الدروتی در مثرال دیکرل
ناسوتی مشادده کنند» (حنویه )100 :1362س پ

این الدوت است که بهصورت نقطهای در مرکز

دایرة ناسوت واقع .ده و حکم ن دایره بدان نقطه استس .یخ در مونعی دیگر نیرز در ایرن براره

نو.ته « :ا.ارت است به دایرة احابت و دویت که در اوست نقطة احدیت» (دنان)121 :س
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بنابراین در نگاه حنویه نقطة ذات (احدیت :الدوت) دایرة مادیات (دویت :ناسوت) را ایجاد

کرده استس حنویه دنچنین با نقطه دانستن وحدت برر ویگگری بسرابت ن ا.راره کررده اسرتس او
مراتب گوناگون نقطة وحدت را بهتصویر کشیده و اذعان کرده که این مراتب در دایرة کثرت دم

راه پیدا کرده استس وی در تونیح انوا استعارة نقطه نو.ته است« :بدان ای عاقل فانل کره نقطره
سه گونه است :اسودیه و بیانیه و احنریرهس اسرودیه ا.رارت اسرت بره ذات و بیانریه بره صرفات و

احنریه به خ و» (دنان) 57 :؛ بنابراین .یخ استعارة نقطه را ذومراتب دانسته و ن را فق بهمعنرای

ذات به کار نیرده ب که نقاط سفید و سرف را ننایندة صفات و خ و دانسته و الیته با تأکید بیشرتر برر
استعارة نقطة سیاه یا دنان ذات نو.ته است« :و نقطة حقیقی اص ی یکی است و ایندا که گفته .د

مراتب اویند و محل ظهور نور حضور وی» (دنان)58 :س

اینگونه نگاه به رنگ دای م ت ف نقطه و دایره در رسالة انشااالدوایر ابنعربی نیز مورد تأکید

قرار گرفته است (رس ::ابنعربی )25 :1339س حنویره دنچنرین گراه از اسرتعارة نقطره و دایرره در

جهت تییین عظنت مقام انسان کامل بهره برده و نو.ته است« :پرگار امر و ارادت به اذن تو گرردد
و گرد دنة ا.یا در یند و تو نقطة دایرة وجود گردی و خ رو عرالنین را مسرجود گرردی و معیرود

.وی و مراد تو با.ی و مقصود تو گردی» (دنان)103 :س

وی از عارفان دمعصر ابن عربی است و بییعتاً نسیت بره ادییران اسرتعارهپررداز دورهدرای بعرد

گوناگونی کنتری از این نو در ارش یافت می .ودس با این دنه حنویه برا تشرکیک مراترب در

خود نقطه و اینکه به جای حو انسان کامل را در مرکز دایرة منکنات نشسرته وارد حروزهدرایی از
ابدا نیز .ده استس بهبورک ی روش تأوی ی سعدالدین یاد ور بازی ابنعربی با حروف و ا.رکال
دندسی جهت ا یات مدعای خود استس

 .2فخرالدین عراقی
عراقی در ار منثورش به این استعاره پرداختره و در ا.رعارش بره ن ا.راره کررده اسرتس چنانکره

دیدیم در منظر ابنعربی مرتیة حو چون نقطهای است کره دایرره از ن .رکل مریگیررد و نیرز از

سرعت حرکت نقطة تش دایره ظادر می .ودس عراقی نیز با ا.اره بره اسرتعارة نقطرة متحرر :کره
دایرة جهان از ن پدید مده سروده است:

یک دایرره فررض کرن جهران را

دررر نقطرره ازو میرران ننایررد

ایررن نقطرره ز سرررعت تحررر:

صررد دایررره دررر زمرران ننایررد

این دایره بریش نقطره ای نیسرت

لرریکن برره نظررر چنرران ننایررد
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این نقطه به ترو .رهادت و غیرب
ن نقطرره برره تررو کنررال مط ررو

دم ظرادر و درم نهران ننایرد

در صورت ایرن و ن ننایرد
(عراقی )106 :1336

از منظر عراقی در دایرة خ و نقابی در محی واقع .ده که دنگری ندرا نقطرة میرانی (حرو)

دستند و در ا ر سرعت حرکت است که دایره پدید مده است؛ یعنی بهواسطة خ و مردام و تجردد

امثال صور لحظهبهلحظه به عالم .هادت گام می نهند و سپ
خ ع و لی

به عالم غیرب مریرونرد و نبره ن

انجام می.ودس بهسیب دنین سرعت در تجدد است که دنیا مستنر بهچشم می یدس پ

این نقطه دم ظادر .ده و دم بابن خ قت است و سرّ .هادت و غیب در ن نهفتره .رده و اگرر برا

دیدة حو بین بنگریم این نقطه کنال مط و است که در صورت اعیان پدیدار .ده استس

از سوی دیگر عراقی با استعاره ای ابداعی در این حوزه محرور کاربرددرای اسرتعاری مکترب

ابن عربی را گسترش داده استس .یخ ف رالدین عا.و و معشوق را دو نیمدایرره از دایررهای واحرد
دانسته که خ فرنی میان این دو نیمدایره سریب جردایی ندرا .رده اسرتس درحقیقرت از نگراه

عراقی عا.و و معشوق یک حقیقت اند که در عالم تعین این خ در میان ندا قرار گرفتره اسرتس
عراقی در این باره نو.ته است« :محب و محیو را یک دایره فرض کن که ن را خطی به دو نریم
کند بر .کل دو کنان ظادر گرددس اگر ن خ که مینناید که دسرت و نیسرت وقرت منازلره از
میان محو .ود دایره چنانکه دست یکی نناید سرّ قا قوسین پیدا ید» (عراقی )80 :1390س
پ

از نظر عراقی دستی واقعی یک دایره است و عیارت قر نی قا قوسین نیز دنرین معنری

را افاده میکندس عراقی نیز نظیر محیی الدین با تأویل عرفانی یات قر ن محور استعارهدای خود را
بنا نهاده و از معرراج پیرامیر و نزدیرک .ردن دو کنران اتحراد محرب و محیرو و خ رو و حرو را

استنیاط و استعارة دو نیم دایره را ابدا کرده استس الیته عراقی اعتقاد دارد که در عالم وحدت نیرز

مرز ذات محیو و محب از بین ننیرود و مقام ذات حو دردرحال منرزه براقی مریمانرد؛ چنانکره
نو.ته است « :اما اینجا حرفی است که بداند که اگرچه خ از میان محو .ود و برح افتد صورت
دایره چنان نشود که اول بود و حکم خ زایل نشودس اگرچه خ زایل .ود ا رش باقی ماندسسس درر
ن کو در خدا گم .د خدا نیست» (دنان)س پر

محو.ردن خر تنرایز برهبرور کامرل صرورت

ننیپذیرد و باقیماندن ا ر این خ دنان جنع میان تشییه و تنزیه استس

چنانکه دیدیم .یخ ف رالدین ب شی از استعارة نقطره و دایرره یعنری سررعت حرکرت نقطرة

تش و تشکیل دایره را مستقیناً از ابنعربی گرفته و در ا.عار خود بهکار بررده اسرت امرا مترأ ر از

.یوة رمزاندیشی محیی الدینی در تفسیر یات قر ن دست به ابردا زده و از عیرارت قر نری «قرا

قوسین» استعارة دو نیمدایره و اتحاد خ و و خالو را بهخوبی اقتیاس و تییین کرده استس
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 .3عزیزالدین نسفی
.یخ عزیزالدین نسفی نیز در ار منثورش از استعارة نقطه و دایره بهرره بررده اسرتس وی در اغ رب

رساله دایش با ا.اره به قوس نزول و صعود خ قت را دایرهای دانسته که از نقطة ذات غاز .ده و

بدان بازخوادد گشت؛ مثالً .یخ در رسالة زبدةالحقایو در این براره نو.رته اسرت« :و خود.رناس و

خدا.ناس میباید .د و باز از اینجا عروج میباید کرد و به مقام اول خود مریبایرد رسرید و چرون
دایره تنام .د ترقی منکن نیود» (نسفی  54 :1381و )70س

دنچنین نسفی در دنین رساله با عقل دانستن نقطة .ررو و پایران تج ری نو.رته اسرت« :چرون

انسان پیدا مد و به کنال رسید به عقل رسید مع وم .د که اول عقل بوده است که چرون دایرره

تنام .ود به اول خود رسیده با.دس پ

عقل دم میدأ است و دم معاد» (دنان)62 :س

عزیزالدین در رسالة بیانالتنزیل نیز این استعاره را باردا مطرح کرده است؛ چنانکه با تأکیرد برر

یکسان بودن نقطة غاز و پایان میدأ دایره را به خاص و عام تقسیم کرده و اظهرار دا.رته اسرت« :و

در چیز که به میدأ خود رسید اگرچه او را مدتی بقا با.د اما عاقیت بازگشت به میدأ عام خوادرد

بود؛ یعنی کل دایره است و در جزوی از اجزای دایره دمدایره استس پر

درر جرزوی را میردأ و

معاد خاص با.د و میدأ و معاد عام بود و میدأ خاص به مردد میردأ عرام روی در معراد خرود دارد»

(نسفی ) 250 :1379؛ بنابراین از نگاه .یخ در جزوی از اجزای دایرة وجود با کنک میردأ خراص

خود بهسوی میدأ عام یعنی دنان عقل اول یا ذات حو روی خوادد وردس

به عقیدة ن سفی اکنل موجودات انسان کامل است که مراد غایی از خ قت وجود او بروده ترا

نور را مط قاً از ظ نت جدا سازد و چون نقطة .رو انسان از عقل اول بوده دایرة وجود برا اتصرال

وی به منیع نور یا دنان عقل اول پایان مییابد« :مراد از این انسان کامل است کره در نرزول از سره

سناوات و سه ارض بگذ.ت ن گاه بر عرش مستولی .د یعنی از عقل اول بیامرد و براز بره عقرل
اول رسید و دایره تنام کرد» (دنو )190 :1341س پ

نقطة .رو و اتنام وجود نور انسران کامرل

است؛ با سیر نزولی ن جهان پدید مده و با سیر صعودیاش دایرة دستی به کنال خوادد رسیدس

 .4شیخ محمود شبستری
این استعاره در کالم .یستری مطابو با .یوة بیان استعاری مکتب محییالدینی مطرح .ده اسرتس از
نگاه .یخ محنود جهان مانند نقطه ای از ترش اسرت کره وقتری ن را سرریع مریگرداننرد دایرره

می ننایدس درحقیقت دایره وجود خارجی ندارد و اصالت با دنان نقطه است:
جهان خود جن ه امرر اعتیراری اسرت

چو ن یک نقطه کاندر دور ساری است
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بررررو یرررک نقطرررة ترررش بگرررردان

عررردم ماننرررد دسرررتی برررود یکترررا

کررررره بینررررری دایرررررره از سررررررعت ن
دنررره کثررررت ز نسررریت گشرررت پیررردا
(.یستری )111 :1382

بنابراین نقطة غاز و پایان این دایره یعنی ازل و ابد بر دم منطیو است و کثرات دنه از اعتیرار

نسیت دا پدید مده اسرتس نقرابی کره در ایرن دایررة مودرومی در گرردش دسرتند در تعرین خرود

محیوس .دهاند و از رؤیت وحدت ک ی غافل گشتهاند:
ازل عرررین ابرررد افتررراده برررا درررم

نرررررزول عیسررررری و ایجررررراد دم

ز دریک نقطه دوری گشرته دایرر

دنررو مرکررز دنررو در دور سررایر

به دریک نقطه زیرن دور مس سرل

تعین در یکری را کررده محیروس

دررزاران .ررکل مرریگررردد مشررکّل

برره جزویررت ز ک ّرری گشررته مررأیوس
(دنان)81 :

.یستری در رسالة حوالیقین نیز ایرن اسرتعاره را گسرترش داده اسرتس در نگراه .ریخ برهدلیرل

سرعت گردش نقاط خطی مستنر حاصل .ده و از مجنوعرة ایرن خطروط سرطح و سرپ

جسرم

به وجود مده و از تجدد اجسام حرکت منتج .ده و از حرکت دمزمان ایجاد .ده اسرتس وی در
این باره نو.ته است« :چون وحدت حقیقی متعین .د نقطه گشت و از سرعت اقتضا تجدد و تعین
متناسیه مانند خ صورت بست و باز از تجدد تعین خطی سطح پیدا .د و از تجدد تعینات جسنی

حرکت مصور .د و از کثرت تعینات متوافقه زمران در ودرم مرد و کثررت مودومره غیرمتنرادی-

ننودن گرفت» (.یستری )31 :1317س درحقیقت بهع ت سرعت گردش این نقطة بسری بروده کره
دوایری تودرتو از تعینات .کل گرفته و حتی دایرة چرف نیز از دنین راه خ و .ده است:
صورت وحردت از جهران مثرال

نقطرررهای بسرررت نقرررشبنرررد خیرررال

برراز چررون دایررره مجسررم .ررد

کررررة .رررکل چررررف اعظرررم .رررد

نقطه مانند .ع ه عک

انداخت

ودنررش از دور صررورتی برخاسررت
(.یستری )167 :1371

بنابراین اصل دنة پدیده دا و ا.کال م ت ف عالم دنان نقطة وحدت استس دوایر و خطوط و

اجسام و زمان دنه و دنه از این نقطة ذات حاصل .ده و روی بهسوی ن دارد:
وحدت حو چو مرکزی است بسری
نقطه درجا که رف نهرد پر

و پریش

مرررا دنررره نقطرررهدرررای دور محررری

روی او دسرت سروی مرکرز خرویش
(دنان)163-162 :
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.یستری دنچنین از استعارة نقطه و دایره برای تییین کیفیت ظهور و تغییرر تعینرات از حضررت

اعیان تا عالم ظادر بهره برده و در این باره نو.ته است« :در چیزی که به حرواس ظرادر نزدیرکترر

بود تغییر و تیدیل در او ظادرتر می نناید اگرچه تغییر و تیدیل متأخر اظهر مسیوق است به متقردم
اخفی و مرتب بر ن بهمثابة مرکز متحر :که درکدام دایره که از او دورتر افتد حرکت مرکز در

او ظادرتر نناید» (.یستری )37 :1317س بدینترتیب .یخ اعتقاد دارد که اعراض نسیت به جوادر

جوادر عالم کون و فساد نسیت به ع ویات و ع ویات نسیت به جروادر روحرانی تغییررات حقیره را

بارزتر اظهار میکنندس

درحقیقت از نگاه .یستری وجود یک دایره است و نقطة اول و خر ن یکی است؛ این دایره

از ذات غاز می.ود اسناا و اعیان را بی میکنرد و دوبراره برا صرعود در دنرین مراترب بره ذات

بازمیگردد « :در در بوری او را .هودی خاص حاصل .د و اسنی از اسناا حسنی بره حرد .رهود
عینی رسید و باز خر در مظهر اول و ظادر در مظهر بابن ظهور فرموده و اکنون مع وم مری.رود
که خ مستقیم ودنی در صرورت .رجره بره حقیقرت دوری بروده چره کره اتصرال نقطرة بسری

مجردات خر و اول جز در حرکت دوری صورت نیندد و باز در حرکت ودنی دایره محری

حقیقت نقطة بسی مجرد است و نقطة عین وحدت» (دنان)54 :س

بره

.یستری با استفاده از استعارة نقطره و دایرره وجرود را نره خطری کره ح قروی پندا.رته اسرت؛

ح قه ای که در ن ظادر در بابن ظهور میکند و خرر در اول بره پایران مریرسرد و دنرة ایرندرا
وحدت نقطة مرکز را م دوش ننیسازدس

چنانکه گفتیم در مکتب .یخ اکیر وحدت نقطهای است که در ا ر برهحرکرتدر مردن ن

دایرهدایی متفاوت ظادر می.ودس ابن عربی خود محی دایره را منکنرات خوانرده و نقطرة وسر را
واجبا لوجود دانسته استس .یستری نیز مکان و زمان را امری تجدید.دنی پندا.ته و عنروم مرردم
را در فهم این مونو معذور دانسته است؛ زیرا خود مقید زمران و مکران دسرتند و از خ رو جدیرد

غافل اندس .یخ از این بریو مفهوم تجدد امثال را دم تونیح داده است؛ چنانکه با ا.اره به دویرت

الیُ در :نقطه که در ا ر گردش منکنات را پدید ورده نو.ته است « :فتا و مراه و کواکرب را

نسیت به ابقا در در برفة العین افولی و غروبی و مشرقی و مغربی استسسس مانند خطوط که سطوح

از ن مرکب اند و نقطه که اصل دایره است عیارت اسرت از دویرت بریکیفیتری کره در ا.ر اص

روان  .دهس مانند قطرة باران که در وقت نزول ریسنان نناید و نقطة گردان دایره» (دنان)س
درحقیقت از نظر .یخ یک عرین ابرت تعریندرای وجرودی را یکری پر

از دیگرری واجرد

می.ود یا عوض میکند و درعین حال دنچنان دنران اسرت کره در عرالم غیرب بروده؛ یعنری بنیراد
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ایجابی این تحوالت دنان فعالیت مداوم اسناا الهی است که مقتضی ایجاد عینی اعیان ابته اسرت
و تجدید خ قت عیارت از دنین تکرار تج یات استس

.یستری با استفاده از این استعاره بسیاری از ویگگیدای خ قت از جن ه کیفیت ایجاد کثررات

از نقطة وحدت و ظهور تغییرات و تحوالت در عالم مظادر را بهتیع عالم اعیران بره تصرویر کشریده

استس

 .5شیرین مغربی
مغربی با بهره گیری از این استعاره حرکت نقطرة مط رو را موجرب ایجراد محری و مردار مقیردات
پندا.ته و سروده است:

چو نقطه در حرکت مرد از پری تردویر

محی و مرکز و دور و مدار پیدا .د
(مغربی )127 :1358

عالوه براین مغربی با تأکید بر یگانگی وجودی بنده و حو انسان را دم محی دوار دایره و دم

از راه ارتیاط .عاعی با مرکز عین نقطة مرکز دانسته و سروده است:
دم نقطه ای که اصرل وجرود دوایرر اسرت

دم گررد نقطره دایرره دوار برودهایرم
(دنان)170 :

بنابراین در نگاه مغربی این استعاره برای تفهیم مرز نهایی میان مط و و مقید بهکار رفتره اسرت

و االّ نقطه و دایره صورت یکدیگرند و انسان جامعترین مظادر حو استس

مغربی در رسالة کوتاه جام جهانننا برا اصرطالحات مکترب ابرنعربری و غالیراً بردون اسرتعارة

مفادیم وحدت وجودی را مطرح ساخته استس این رساله .امل دو دایره و مشتنل بر دو قوس است
و خطی در وی که برزف است بین قوسینس دایرة اول در احردیت و واحردیت و وحردت و اعتیرار
وجود ع م و نور و .هود و تج ی و یقرین اول و دایررة دوم در ظرادر وجرود کره وجرو

وصرف

خاص اوست و ظادر ع م کره امکران از لروازم اوسرت» (دنران)300-295 :س وی در دنرین رسراله

دربارة برزف واس با کاربرد استعارة دایره نو.ته است« :و ن برزخیت اکیر کره اول قرا قوسرین
احدیت و واحدیت است غایت معراج محنردی اسرت؛ او ادنری ا.رارت اسرت بره اتحراد قوسرین

احدیت و واحدیت به واسطة اکتام برزخیتی که سریب انقسرام دایرره برود» (دنران)308 :؛ بنرابراین
انسان کامل واسطة ارتیاط فیونات حو و برزف میان احدیت و واحدیت .ده استس
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 .6شاه نعمتاهلل ولی ،شاه داعی شیرازی
صوفیان ت فیوگرای قرن دشتم و نهم دجری نیز به.دت از افکار ابنعربری متأ رنردس .راه نعنرتاهلل
ولی نیز از .اعران عارفی است که به این استعاره توجه دا.ته و مسئ ة وحدت وجود را با ن تییرین
کرده استس وی سرعت گردش نقطة وحدت را ننایانندة دایرة منکنات انگا.ته و سروده است:
نقطرررهای دایرررره ننرررود و نیرررود

ب کرررره ن نقطرررره دایررررره بننررررود

اول و خرررش برره دررم پیوسررت

نقطررره چرررون خرررتم دایرررره فرمرررود

نقطرررره در دور دایررررره با.ررررد

نررزد ن کرر

کرره دایررره پینرررود

(نعنتاهلل ولی )385 :1380

بنابراین از نظر او وجود دایره ای است که ابتدا و انتهایش دنان نقطة بسی وحدت اسرتس وی

در موانعی نیز این استعاره را بهگونه ای دیگر مطرح کررده؛ بررای مثرال در جرایی نقطره را روح
دایره را ا.یا و حو را محی خوانده و سروده است:
فی النثل یک دایره این .کل عالم فرض کرن

حو محی و نقطه روح و دایره ا.یا بود
(نعنتاهلل ولی )224 :1391

درحقیقت نعنتاهلل به سیب احابة حو برر جنیرع وجرود او را بره محری ماننرد کررده و دنرة

اجزای محاط در این دایره را ا.یا خوانده که مرکزیت ندا با روح است و از این لحاظ در کیفیت

استعنال استعارة نقطه و دایره در مکتب ابرن عربری تغییراتری پدیرد ورده و ن را بره .رک ی بردیع
عرنه کرده استس

در مثنوی دا و دیوان .اه داعی .یرازی نیز این استعاره بهصورت وجودی بهکار رفته اسرتس او

در مثنوی مشادد از اتحاد راه و رادرو و منزل س ن به میان ورده و با یکساندانستن نقطه و دایره

سروده است:

راه یکی ردرو و منرزل یکری اسرت
دایرررره و نقطررره یکررری در وجرررود

پ

خانه یکی دوست یکی دل یکی است
ینرررره و چهرررررره یکررررری در .رررررهود
(داعی .یرازی )31 :1339

از ابنعربی نگاه رمزی و استعاری او به .ارحان فارسی ارش نیز سرایت میکند و .اید

بتوان گفت .روح فارسی فصوص الحکم زمینة تثییرت ایرن اسرتعارهدرا را در .رعر و اد فارسری

فرادم میکنندس
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شارحان آثار ابنعربی
.یخ رکن الدین .یرازی از استعارة نقطه و دایره مطابو روش ابنعربی بهره برده استس وی در ایرن
استعاره بر ویگگی دورانی بودن دایره و انتهاندا.تن ن تأکید کرده و مسیر تعینات را من الیدو الری
ال تم رادی الیتنادی پندا.ته که در دنه حال متنایل به نقطة وحدت است« :پ

سریر سرایر را نره

اول با.د و نه خرس دنچنان که دایره و حرکت دوریه را خر نیست؛ چرا که سرایر چرون مط رو

خویش با در موجودی در دایره وجود مییابد در دم با در موجرودی بره وجهری مایرل مری.رود و

درنهایت نقطه راست» (.یرازی )316 :1359س

تاج الدین خوارزمی در تشریح استعارة نقطه و دایره به ابیات عراقی استناد کرده و این مونرو

بهخوبی نشانة تأ یرپذیری او از عرفان عا.قانة متأ ر از ابنعربی و تالش برای ت فیو .ررحنویسری و

عا.قانهسرایی است:

یک دایره فررض کرن جهران را

درررررر نقطررررره ازو میررررران ننایرررررد
(خوارزمی )28 :1368

این بیت عراقی که پیشتر نیز ن را نقل کردیم بر دایرهدانستن منکنرات بنرا نهراده .رده و در

این بیان در نقطه از محی دایره ننن منظورکردن وجه ارتیابیاش برا مرکرز دنران نقطرة میرانی

پندا.ته .ده استس .یخ صائن الدین ترکه نیز به گفتار عراقی بسنده کرده اسرت (ر ::ابرن ترکره

 )27 :1351و تنها در مونع دیگرری از رسراالتش از عیرارت «دایررة وجرود» اسرتفاده کررده اسرت

(دنان)241 :س الیته او در .رح فصوص الحکم به این استعاره بیشتر پرداخته و حتی از مرکز وحدت
وجود و محی کثرت کونی در دایرة خ قت س ن به میان ورده است (ابن ترکه )20 :1378س

سیدحیدر م ی دم از استعارة نقطه و دایره در تییرین ایرن مفهروم بهرره بررده اسرتس او نقطره را

باعث و موجد دایره دانسته و با ا.اره به اعتیاریبودن محی دایره که حاصل ترسیم .عا دا از نقطة

مرکز بهسوی ابراف است نو.ته« :دایرة توحیدی در صورت نقطة مرکز استس نقاط محی دنگی
بر وحدت وجود گوادی میددد و کثرتش برهسریب ظهرور وجرود امکرانی اسرت» ( م ری :1367

)118س

دنچنین خواجه محند پارسا با تشییه دایره به وجود قروس نرزول و صرعود را تشرریح کررده و

نو.ته است« :به او نصف دایرة وجود تنام می گردد و باز چون قطع مراتب خریت کنرد اقتضرای
بطون کند تا دور دایره تنام .ود و در صیغی که در مرتیة نصف دایرة اول گرفته است در نصرف

دایرة رجو از ن منس خ میگردد و به نقطة غاز راجع می.ود» (پارسا )25 :1366؛ بنرابراین در
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نگاه او محی دایره از نقطة حو غاز می.ود و در قوس نزول در نقطهای منصیغ به تعیناتی می.ود

که ندا را در قوس صعود فانی میکند و به نقطة ابتدا راجع میگرددس

نتیجهگیری
ابنعربی با نگاه رمزی خود به عناصر دندسی پایهگذار نگاه وحدتوجودی به نقطره و دایرره .رده
استس او با توجه ویگه به رابطة نقطة مرکز دایره و محی و نیز تشکیل.دن محی از مجنوعة نقاط

استعارهدای متعددی را پیریزی کرده است که پ

از وی در ار .اعران فارسریزبران برا دنران

سیک و سیاق و نیز توأم با افزودن ننائم و وجوه ابداعی ادامه پیدا کرده است؛ برای مثال .اعران

فارسی زبان متأ ر از .یوة رمزاندیشی محیی الدینی در تفسیر یات قر ن دست به ابردا زدنرد و از
عیارت قر نی «قا قوسین» استعارة دو نیمدایره و اتحاد خ و و خالو را بهخوبی اقتیراس کردنرد و
نیز از ذومراتب و مشککبودن خود نقطه و تقسریم ن بره رنرگدرای سریاهوسرفید و سررف سر ن

گفتندس بهبورک ی ارتیاط میان مشیه و مشیهبه در استعارة نقطه و دایره بر ویگگیدا و وجوه .یادت

زیر استوار است:

.کلگیری دایره از اجتنا نقاط نظیر صدور کثرت از وحدت تعدد .عا دای صادر از نقطرة

مرکز دایره با وجود بسابت نقطه نظیر بسابت ذات و تکثر صفات نسیت یکسان دنة نقاط دایره با
نقطة مرکز نظیر ارتیاط برابر وجوه م ت ف م وقات با حو عدم فاص ه بین نقاط محی دایره نظیر

خ و مدام و تجدد امثال توجه نقطة مرکز به نقاط دایره از بریرو .رعا درا نظیرر انتسرا اسرناا و
صفات به ذات حو .کل کروی و مستدیر محی دایره نظیر قروس نرزول و صرعود اتصرال نقراط

محی دایره به یکدیگر و پدید مدن نیمدایره دا در درون دایره اص ی نظیر خ قرت انروا و اجنراس

در عالم حرکت سریع نقطة تش گردان و ایجاد دایرة فرنی در دروا نظیرر تجردد امثرال و ظهرور

کثرات اعتیاریس
منابع

ابن ترکه ع ی بن محندس ()1351س چهارده رسالة فارسیس به تصحیح سیدع ی موسوی بهیهانی و سریدابرادیم
دییاجیس نشر تقی .ریف رناییس تهرانس

_____س ()1378س .رح فصوص الحکمس نشر بیدارس قمس

ابنعربی محند بن ع یس ( 1339ق)س کتا انشااالدوائر (و ی یه کتا عق ه النستوفز و ی یه کتا التردبیرات
االلهیه فی اصالح من که االنسانیه)س مطیعه بریلس لیدنس

_____س ()1370س فصوص الحکمس با تع یقات ابوالعالا عفیفیس الزدراس تهرانس
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_____س (بیتا)س الفتوحات النکیهس  4جس دارصادرس بیروتس

ابوزید نصر حامدس ()1385س چنین گفت ابنعربیس ترجنة احسان موسوی خ الیس چاپ اولس نی وفرس تهرانس

م ی حیدر بن ع یس ()1367س النقدمات من کتا نص النصوص فی .رح فصوص الحکمس با مقدمة دانری
کربن و عثنان یحییس توسس تهرانس

بورکهارت تیتوسس ( )1393نجوم کهن در موزهدای ابنعربیس ترجنة لیال کیریتچی و مهدی حییربزادهس
چاپ اولس مولیس تهرانس

پارسا محند بن محندس ()1366س .رح فصوص الحکم ابنعربیس بره کو.رش ج یرل مسرگرنگادس مرکرز نشرر
دانشگادیس تهرانس

حسینی اعظم واردی زرینس ()1391س رابطة خدا و دستی از دیدگاه ابنعربی و .رن
ادبیات عرفانی دانشگاه الزدراس سال چهارم .نارة 7س صص 45-23س

مغربریس دوفصر نامة

حنودی صادقس ()1391س ابنعربی و م الفت عرفانی با قاعدة الواحدس روزنامة رسالت تاریخ 91/6/14س ص
18س

حنویه سعدالدینس ()1362س النصیاح فی التصوفس تصحیح نجیب مایل درویس چاپ دومس مولیس تهرانس

خوارزمی تاجالدین حسینس ()1368س .رح فصوص الحکمس تصحیح نجیب مایل دررویس چراپ دومس مرولیس
تهرانس

داعی .یرازی نظامالدین محنودس ()1339س ک یات .اه داعی .ریرازی مشرتنل برر مثنرویدرای .رشگانره و
دیواندای سهگانهس  2جس به کو.ش محند دبیرسیاقیس کانون معرفتس تهرانس

.یستری محنود بن عیدالکریمس ()1317س مجنوعة عوارف النعرارف (.رامل رسراالت حروّ الیقرین مرر ت

النحقّقین و مراتب العارفین .یستری به انضنام ترجیعبنرد دراتف ترجیرعبنرد عراقری ترجیرعبنرد و

غزلیات نعنتاهلل ولی جامع االسرار و رسائ ی دیگر از نورع یشاه)س نشرر کترا فرو.ری جهرانننراس
.یرازس

_____س ()1371س مجنوعة ار .یخ محنود .یستریس تصحیح صند موحدس چاپ دومس بهوریس تهرانس

_____س ()1382س متن و .رح گ شن راز برر اسراس قردینیتررین و مهرمتررین .رروحس بره کو.رش کراظم
دزفولیانس بالیهس تهرانس

.جاری مرتضیس ()1388س فرینش بر اساس عشو و قاعدة الواحد از دیدگاه ابنعربیس پگودشدای ف سرفی
و کالمی؛ فص نامة ع نی-پگودشی دانشگاه قمس سال ددمس .نارة 4س صص 108-83س

.یرازی رکنالدین مسعود بن عیرداهللس ()1359س نصوص

لخصصوص

و ترجمو لخفصوص س تصرحیح رجیع ری

مظ ومیس مؤسسة مطالعات اسالمی دانشگاه تهران-دانشگاه مکگیلس تهرانس

عراقی ف رالردینس ()1336س ک یرات .ریخ ف رالردین ابررادیم دنردانیس تصرحیح سرعید نفیسریس چراپ دومس
کتاب انة سناییس تهرانس
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رح از قرن دشتم دجری)س تصحیح محند خواجویس چاپ چهارمس. )س لنعات (به دنراه سه1390( _____س
مولیس تهرانس

)س ت یل خالق در عرفان ابنعربیس ترجنة انشاااهلل رحنتیس جامیس تهرانس1384( کربن دانریس

ررش سرریدابوبالب.مغربرریس برره کو

ررن. )س دیرروان کامررل1358( رریرین بررن عزیزالرردینس.مغربرری محند
میرعابدینیس زوارس تهرانس

ش ماریگان مولره و.)س مجنوعه رسائل مشهور به کتا االنسان الکاملس به کو1341( نسفی عزیز بن محندس
نیااالدین ددشیریس بهوریس تهرانس

رش محندرنرا جروزیس انجنرن رار و.)س بیان التنزیل س با مقدمة درمران لنردولت و بره کو1379( _____س
مفاخر فردنگیس تهرانس

) زبدة لخحقایقس به تصحیح حووردی ناصریس چاپ دومس بهوریس تهرانس1381( _____س

اه نعنرتاهلل ولریس خردمات فردنگری کرمرانس. )س دیوان کامل حضرت1380( نعنتاهلل ولی سید نورالدینس
کرمانس

اه نعنتاهلل ولیس با مقدمة سعید نفیسیس انتشارات نگاهس تهرانس. )س دیوان1391( _____س
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Abstract
Ibn Arabi’s symbolic and metaphorical look at natural and geometric elements
provided the basis for the emergence of unity of existence metaphors in Persian
literature. His dual metaphors, which often refer to the emergence of multiplicity
out of unity, penetrated the works of other Persian mystic poets and literary
scholars. The point and circle is one of these dual metaphors that points to the
simultaneous contradiction and identicalness of creator and created. This
metaphor has been studied in Ibn Arabi’s works from various aspects and
different features of unity point and multiplicity circle have been explicated.
Sometimes the relationship between the point and circumference of the circle is
considered through the radius of the divine names; other times the circular
structure of the circle and its identicalness at the beginning and end of the curve
of descent and ascent are referred to, and sometimes renewal of essences is
explained through applying point of fire metaphor. After Ibn Arabi, this view
was adopted in the literary writings of the mystics like Sadeddin Hamuyeh,
Fakhreddin Araqi, Azizeddin Nasafi, Sheikh Mahmoud Shabestari, Shirin
Mahadi Maraghei, Shah Nematollah Vali, Shah Daei Shirazi and the
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commentators of Fusush al-Hekam; either in the same way or with new
similarities. In this paper, we will examine the metaphorical application of point
and circle in these works. The research methodology is library-oriented and
based on the works of the above-mentioned poets and authors.
Keywords: Mysticism, Point, Circle, Ibn Arabi, Metaphor.

