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 چکیده
سخن   در قلمرو عرفان، چه نظری و چه عملی سائلی  صوف د که آیمیان میبه  ، اغلب از م  نآ با اهل ت

 ةآید؛ به سرخن دیرر، آنما برای ورود به ووز مار میشر ه نما بآترین دلمشروولی  سرروکار دارند یا ممم 
ستند که در        صولی ه ست یافتن به کمال، نیازمند آموختن ا سلوک و د صوف عرفان و طی مراول   ت

جا مانده از ه رسررد ا ر و ب بسرریاری از کتب ب  نظر نمیه ن روی چندان غریب بمطرح اسررت از ای 
لف با  ؤین  ونه از متون اقتضا میكند که مکارکرد ا اختصاص یافته باشد. های تصوفآموزهبه  ،صوفیه

اما در  کار یری زبان ارجاعی و قاموسرری، معنا و موموم مورد نظر خود را به مخاطب منتقل کند،ه ب
ال یك معنا یا انتق    تبیین و تومیب  دالیلی از جمله توضررری  و نویسرررنده به     اهی  ، ونه از آثار   این

نیز  ار مخاطب، امكانات ادبی زبان و غیرمحسوس و اقناع تر یك موموم و امر انتزاعیملموستر و عینی
 در ما .نسوی اشاره کرد  عزیزالدین «انسان کامل » ةتوان به رسال این آثار می ة؛ از جملریردمییاری به 

  ایبکوشیده ،نسوی و سبك نوشتار این رسالهای م مل به محتوا و درونمایة مقالة واضر، ضمن اشاره
در این  ،های تصررویری مرتبب با آنمابه همراه خوشرره را «نور و ظلمت»و « درخت»تصرراویر محوری 

ساله،  صویری    ونا ون ساختارهای  معرفی کرده، ر صاویر را    ،سی نموده ربررا  آنت سپس نقش این ت
   .ییبتحلیل نما« انسان کامل»در تبیین مواهیب مورد نظر نسوی در 

 ."تظلم و نور"، "درخت" ،"تمثیل"، "تشبیه"، "تصویری ةخوش"، "انسان کامل"واژگان کلیدي: 
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 همقدم
شكل می  معنا   ه این؛ بكندرا تعیین میچرونری بیان و  وتار عارف  ریرد کههر اثر ادبی در موقعیتی 

ای و مخاطب، زبان و بیان ویژه، هدف شررود که بسررته به زمان، مكانکه هر اثر در بسررتری خلم می
مممتر  ، یری یك  وتار دخیل هستند سه عامل که در شكل  ز میان عوامل  ونا ونیلبد. شاید ا میط

، وول محور است و این که اثر  «موضوع »: عامل نخست  شوند محسوب   ،و تاثیر ذارتر از عوامل دیرر
ضوعی می  شكل چه مو شود؛   از نرارش اثر می «هدف»ل دوم یعنی یری عامرردد که این امر موجب 

و ند و چه کارکردی را از آن مد نظر دارد     را دنبال میك  ش این اثر چه اهدافی  لف از نرار ؤاین که م 
بی هر چند غایب و فرضی  لف اصوال برای خود مخاطؤکه مبدین ترتیب  ؛است «مخاطب»عامل سوم 

شتار او همواره در جمت فمب مخاطب پیش برود.   ر نظر میریرد که این امر موجب مید و ب  شود نو
 هسررتند که هاییاصررول و آموزه ةدر بر دارند ارد کهبه متونی اختصرراص د ،وسرریعی از آثار صرروفیه

یافتن به کمال، نیازمند آموختن صوفیان به منظور ورود به ووزة عرفان و طی مراول سلوک و دست
از متون که عالوه بر تبیین مبانی و اصررول تصرروف، به تعریف اصررطالوات     روهاین  .آنما هسررتند

متون آموزشررری یا  »ها در مقابل مخالوان میپردازند، اغلب با عنوان و دفاعیه هاتصررروف، تدوین ردیه
سی  ش   « مدر شكل   وند که شناخته می شی خود،  ستند.   ة دهندفراتر از کارکرد آموز ایدئولوژی نیز ه

که م   كضرررا میکارکرد این متون اقت  ب   ؤند  با  جاعی   »کار یری  ه لف  بان ار  Referential)« ز
Language) ،ی است خود را به مخاطب که اغلب مبتد معنا و موموم موردنظر( 99،4333)آبرامز ،
ر و  تو تبیین یك معنا یا انتقال ملموسررر لف بنا به دالیلی از جمله توضررری ؤ اهی م منتقل کند، اما

ناع مخاطب، ابزارهای ب        تعینی یا اق یك موموم و امر انتزاعی و غیر محسررروس  به    ر  یانی دیرری را 
زبرران » کررهنمررایررد ترتیررب قلمرو دیرری از زبرران روی میاین برره  ؛وردآخرردمررت زبرران در میرر

ص   ود و اینش مینامیده  (03)همان:  (Figurative of Language)«م ازی ست که عر  ه ونه ا
. در وقیقت مولف به جای آن که برای انتقال ودشرررمی ممیا در اثر عرفانی  ظمور تصرررویر ری برای

های منطقی و متداول زبان اسرررتواده کند،       از  زارهمعانی و مواهیب موردنظر خود به مخاطب، تنما       
یرد تا به این ترتیب مطالب موردنظر را که ممكن اسرررت        رمیاز زبان به خدمت      را امكانات دیرری  

ش      شد به بیانی رو شسته با ضه  مكرر به مخاطب عرو غیر عترو متنو نترغباری از ابمام و تكرار بر آن ن
یك اثر ادبی و هنری، اجزا و    سررراختار  ز نظر دور داشرررت که همچنین این نكته را نیز نباید ا    .کند 

روویات و شخصیت صاوب آن و   ةعناصر به کار رفته در آن، همچون واژ ان و تصاویر خیال، نمایند  
در ارتباط مسررتقیب با نررش )م موعه عوامل متاثر از فرهنو و آداب و رسرروم، اطالعات و باورها و   

سن    شاعر یا نوی ست  ةدت ربیات( و ذهنیت  سی    تواننقد ادبی می از این روی در ؛آن ا با مطالعه و برر
خیال و وتی سرراختار یك اثر ادبی، به ذهنیت و دنیای درونی صرراوب آن پی برد. و  واژ ان و صررور

؛ شود نیز ناشی از همین امر است   مایه مسلطی یافت می نویسنده، بن  در آثار یك شاعر یا  اینكه  اهی
  بان در بیان و ز  نیز ید خالقیت و ابداع   عرفانی به میان میآ     های ما و ت ربه  دریافت پای  بویژه آن ا که   
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سوی كندتظاهر پیدا می سالة   ؛ ن سان کامل »در ر صوفیان که تدوین و تبیین و   «ان ، همچون برخی از 
صوف را     صول و مبانی ت اند،  اهی برای اقناع و یا تومیب مخاطب،  خود قرار دادهسرلووة کار  انتقال ا

  نسرروی سررت که فردیت و ابتكارا ایو این ا عرصرره ان م ازی و تصررویری را به یاری  رفته اسررتزب
شینیان،     سبت به پی ضوعاتی که وی از آ  ؛ابدیت لی مین سخن  و چرا که اغلب مواهیب و مو ته، نما 

 پردازش این مواهیب و موضرروعات ةای دیرر به بیان درآمده اسررت و در این ا نحوپیش از او به  ونه
 است که سبب تشخص سبك و زبان نسوی را فراهب نموده است.

ساله ها و کتابه مقالهچا ر سالة  های متعددی دربارةما و ر سان کامل » ر شده « ان اما تاکنون  ،تدوین 
ای ، پژوهش خاصی صورت نررفته است؛ جز مقاله   رساله  این تصویر ری نسوی در  شرردهای  دربارة 

سوی در  یمنوآور»با عنوان  سند « « نور»تاویالت آیة ای ن   آن، در بررسی و تحلیل تاویالت   انکه نوی
 ند.افته از این آیه است، اشاره نمودهکه اغلب بر ر« نور و ظلمت»، به تصاویر «نور»نسوی از آیة 

شیده    ضر کو ست تا مقالة وا سال    ا سان کامل » ةضمن معرفی اجمالی ر سوی « ان شاره به  ، ن موموم ا
  مواهیبهای تصویری  جلوه این رساله، در  پرداختن به تصاویر محوری وی  و واز نظر ا« انسان کامل »

ی بررسررر ،نظر نسررروی را نیز تحلیل کرده، نقش آنما را در تبیین مواهیب مورد   او مورد نظر عرفانی 
 .نماید

 آن ساختار و «کامل انسان» ةرسال معرفی
  هوتب قرن در که رساله و دو  بیست  و مقدمه یك در آموزشی  است  ایرساله  عنوان ،«کامل انسان »

سوی  عزیز بن محمد» قلب به ه ری ست  عرفای از «ن شتة  به دوره این ةبرج ست  درآمده تحریر ر . ا
شی  توجیه ما برای ساله،  نامیدن آموز ست  آن این ر  خود هدف و انریزه کتاب، مقدمة در لفؤم که ا

ضای  تالیف، از را شان  از جمعی تقا سته  دروی ساله  چند که این بر مبنی دان  یبرا ضروری  علوم در ر
شته  اذعان همچنین و( 2ص. )کند آوریجمع سالكان  ست  و مقدمه یك در را کتاب این که دا  بی
ست  آورده  رد ،رساله  ست  چنان ،آن رسالة  ده که ا ست  سودمند  منتمی و مبتدی برای که ا   ده و ا
سالة  ست  منتمیان برای تنما ،آندیرر  ر سوی  ،روی این از )همان(.اندبمرهبی آن از مبتدیان و ا  رد ن

 عنوان به ، کرده آغاز خاص موضوعی  در درویشان  پرسش  کردن مطرح با را آن ةرسال  که هر اثر این
ساله  یك شی  کتاب لفؤم و نویسر ست  سعی  که شده  ظاهر آموز  ووزة انتزاعی مواهیب او بر آن ا

  همچون ،، تا از سرروی مریداندرآورد تحریر رشررتة به سرراده زبان به را صرروفیانه شررناسرریانسرران
 نسان ا تا وجود مراتب سلسله   بیان رساله،  این در او محوری اندیشة . کار  رفته شود ه ب دستورالعمل 

  ابیخط سبك  ،زمینه این در خود عرفانی و فلسوی  وكمی، هایدانسته  انتقال برای وی. است  کامل
سیاری  آغاز در «درویش ای» عبارت با که بر زیده را ساله  بندهای از ب سیله  یافته نمود ر  و بدین و

  ،هدیان ام توصیل  به سخن  که آن ا ،دیرر سوی  از .کرده است ها ترغیب مخاطب را به پذیرش آموزه
سته  شود  دراز سخن  تا» عبارت بارها که ای ونه به کرده، نررانی اظمار خواننده ماللت از پیو  از و ن
صود  ست  تكرار متن در را.« بازنمانیب مق  فمول خودآ اهی بیانرر که معنادار تكرارهای این. نموده ا
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 ایرساله چنیندر  از این روی ؛کاسته است متن شورانریزی و ناخودآ اهی از است،  نرارش وین در
صول  که سی  و آ اهانه ی وتروی مح ست  مدر صی و    ت ربیاتوان توقع بروز یتنم ،ا ا ر رووانی شخ

 .داشت
 «کامل انسان» محوري تصاویر

بیان سلسله مراتب وجود تا انسان     ،«کامل انسان » ةرسال  در نسوی و بنیاد آ اهی  فكری هایمایهبن
ست  کامل سان » ؛ا صطالوات  از یكی ،«کامل ان سالمی  عرفان کلیدی و ممب ا  که رودمی شمار ه ب ا

 از او پیروان و شا ردان  او از پس و شد   رفته کار به «عربی ابن الدین محیی» سوی  از بار نخستین 
سوی  محمد بن عزیز» جمله سوی . پرداختند آن به «ن سال  در ن سان  خود، ةر سب  دو بر را کامل ان  ق

 تصو چمار که است کسی او نظر در کامل انسان. «آزاد کامل انسان» و «کامل انسان»: است دانسته
شد  کمال به او در نیك اخالق و نیك افعال نیك، اقوال سان  و. با  از برتر ةمرول در که آزاد کامل ان
سان  سی  دارد قرار کامل ان ست  ک   معارف، نیك، اخالق نیك، افعال نیك، اقوال صوت  هشت  به که ا
سته  خمول و قناعت عزلت، ترک، سان کامل    .باشد  آرا ی  مایوظایف و ویژ یوی در این رساله برای ان

  وجهت چیز هر از بیش که اینكته رساله،  این بررسی  در. مراتبی قائل شده است   ،ه و برای آنبرشمرد 
سان »برابر نمادن  ارد،یدم معطوف خود به را خواننده ست    «درخت»و  «ان شتن مراتب ا بدین   ؛در دا
  یخ،ب تخب،) آن با مرتبب تصویری  هایخوشه  همراه به «درخت» محوری تصویر  وسیع  کاربرد ترتیب
صویری  نظام ،(میوه  ل، برگ، شاخه،  ساقه،  ست  شكل  را کتاب ت   یلدال از یكی بتوان شاید  .داده ا

 از تدرخ رشد  سیر  که کرد جست و  ویژ ی این در را رساله  این در درخت تصویر  کاربرد  سترد ی 
سترین  و بمترین میوه، تا تخب ةمرول صویر  ملمو شد  از را ت سان  تعالی و ر سیدن  و ان ه ب کمال به ر
 از آن رارتك اما نیست،  اثر این در رفته کاره ب تصویر  تنما تصویر،  این که است  بدیمی .میدهد دست 
 در ،آن برجستری  و تشخص  موجب نوعی به دیرر، سوی  از آن بودن( ساختمند ) ار انیك و سویی 
  نقش ،بخشریده  منسر ب  سراختاری  لف،ؤم فكری نظام به که ای ونهه ب ؛اسرت  شرده  رسراله  متن

صطالح  .ندكیم ایوا را وی عقیدة به دهندهشكل  صة    ار انیك، ا شخ صویری  ساختاری  م ست  ت  ا
 آن محور وول اثر، آن کل ،ودیرم کار به اثری در وقتی که مرکزی هستة  یك با و انداموار ساختمند 

  :است  رفته بمره رساله این متن در تناوب به تصویری خوشة این از سوین .رددیرم
 

 را ویوان و نبات و معدن و ،«درخت» را ملكوت و ملك عالب ،«تخب» را جبروت عالب جایی در
 :است نامیده آن «میوة»
ست،  تخب جبروت عالب» ست،  درخت ملكوت و ملك عالب و ا  این میوة ویوان و نبات و معدن و ا

 (453.« )دندرخت
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  و نیك اخالق و نیك افعال و نیك اقوال و «درخت» را روح و جسب  ،«تخب» را نطوه دیرر، تصویر  در
 :است دانسته «درخت میوة» را معارف

 نیك افعال و نیك اقوال. بود راست  هب خوانی، درخت را روح و جسب  و  ویی تخب را نطوه ا ر ...»
  را و است،  طیبه ش رة  شد،   وته که اینماست  میوه ا ر. دندرخت این میوة ،معارف و نیك اخالق و

 (451-453.« )است خبیثه ش رة اینماست، اضداد میوه
 این «زمین» اول، فلك که کرده تصررویر «درخت» یكبه صررورت  را موجودات تمام بار، دیرر و

 آن های«شاخه » چمار انه، طبایع و عناصر  آن، «ساقة » آسمان،  هوت آن، «بیخ» دوم، فلك درخت،
 :است آن «میوة و  ل و برگ» ویوان، و نبات و معدن و
  و ،ررددیم لطیوتر و ترشررریو و ودشرریم نازکتر ید،آیم باالتر درخت ازین که چند هر! درویش ای»

سوی میر  ابوتراب یعنی شود، یم پذیرآفت شود، یم نازکتر چون  رختد یك موجودات تمام که ویدن
 این زمین است،  نقشبی و ساده  و است،  موجودات محیب است،  االفالک فلك که اول، فلك و است، 
ست،  درخت ست،  ثابتات فلك که دوم، فلك و ا ست،  درخت این بیخ ا سمان،  هوت و ا  یك هر که آ
 اول سمان آ بر و است  زیرتر است،  دورتر ما از که زول. است  درخت این ساق  دارند، سیاره  کوکبی
  اصرعن و. است  زیرتر است،  دورتر ما از که چیز هر و است؛  باالتر است،  رتنزدیك ما به که قمر و است، 

. درختند این میوة و  ل و برگ ویوان، و نبات و معدن و درختند؛ این شاخمای  چمار انه طبایع و
  ترنازک ید،یآم باالتر چند هر است، درخت میوة که این اه ب تا است، درخت این زمین که آن ا از پس

ستی،  را درخت این مراتب چون. رددریم لطیوتر و شریوتر  و ودش یم  سر  رب میوه که بدان اکنون دان
شد،  درخت شد،  درخت از لطیوتر و شریوتر  و بود، درخت خالصة  و زبده و با  چیز هر درخت از و با

 (203-200.« )بود لطیوتر و شریوتر و باالتر باشد، رتنزدیك میوه به که
 كنند:یخالصه م« درخت»سد که همة موجودات را در این ریبه نظر اهل وودت م نسوی ،و در نمایت

ست،  خود از بیخ را درخت این که ویدریم ابوتراب که بدان» ست،  خود از ساق  و ا  خود از شاخ  و ا
  باغبان و است، خود از خورنده و است،  خود از میوه و است،  خود از  ل و است،  خود از برگ و است، 

 و است،  خود از آفتاب و است،  خود از هوا و است،  خود از آب و است،  خود از زمین و است،  خود از
  و دارد، خود با همه و است، خود از جبروت و ملكوت و ملك و است،  خود از ممات و ویات و صحّت 
 در وودت اهل سخن  است  این. است  درخت این همه و است،  همه درخت این و. دارد خود از همه
 (201.« )عالمیان و عالب بیان
 هایخوشرره و «درخت» تصررویر از اسررتواده با را آن نسرروی که بنیادینی هایاندیشرره طورکلی به

 :کرد خالصه اینرونه میتوان ،داده ارائه مخاطب به آن، با مرتبب تصویری
  اب که دارد خود در را میوه و  ل برگ، شاخ،  ساقه،  بیخ، بالقوه، صورت  به درخت تخب که همانرونه
شكار  آن مراتب تدریجهب باغبان، مراقبت شود  آ  هک چون درخت، زبدة و خالصه  عنوان به میوه، و می
سد  خود بنمایت سان  میرردد، جدا درخت از میر ست  موجودات درخت میوه نیز ان  اول عقل از که ا
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 تربیت با شده،  زاده است،  موجود آن در بالقوه انسانی  مراتب همة و است  موجودات درخت تخب که
 .یابدمی ظمور فرصت است، نموته او ذات در که مراتبی تمام پیر،
 همراه بهاسررت  «ظلمت و نور» تصررویر ،«کامل انسرران» رسررالة در نسرروی محوری ویرتصرر دیرر

 .  ...(و روغن فتیله، زجاجه، ت،امشك مصباح، چراغ،) آن با مرتبب تصویری هایخوشه
سوی   ستای ب ن صویر و ه در را شة خود،  کار یری این ت شی از  در در جمت تبیین اندی س  این بخ   اله،ر
 سازد: یرا دستمایة خلم تصویری نو م «آب ویات»و  «ظلمت»و  «اسكندر»داستان 

 در و است  ویات آب نور دریای این و. است  ظلمت دریای ملك و است،  نور دریای ملكوت که بدان»
 توكم و علب و وكمت، و علب دریای با است ظلمت دریای نسبت به نور دریای این باز. است ظلمت

 زیادت بلكه دارد مرتبه چمار ویات آب نسرربت به همچنین اسررت ظلمت در و اسررت ویات آب
  ویندریم سالكان از بعضی.... رسد ویات آب به و برذرد ظلمت از و رود ظلمت در که ایدیبم اسكندر

سیدیب  نور دریای این به ما که  بحری و نامتناهی و نامحدود بود نوری. دیدیب را نور دریای این و ر
ست؛  نور ازین موجودات ارادت و قدرت و علب و ویات. کرانبی و پایانبی بود   و شنوائی  و بینائی ا

 نور ازین موجودات فعل و خاصرریت و طبیعت اسررت؛ نور ازین موجودات روائی و  یرائی و  ویائی
  وقایة و مشكات  و است،  نور این جامع و وافظ ظلمت دریای و. است  نور ازین همه خود بلكه است، 
 (401-409.« )است نور این صوات مظمر و است، نور این

ص  {سورة نور(  95)آیة «نور» آیة } یری از ، با بمرهدیرر در جاییو   مواهیب ذهنی  ویر جدیدی از ات
 هد:دی، ارائه مخود

 نوریب ظلمت و بود نتواند ظلمتبی نور که کردن نتوان جدا ظلمت از بكلی را نور این! درویش ای»
ست  ظلمت وقایة جمتی از نور آنكه جمت از بود، نتواند هب ست  نور وقایة جمتی از ظلمت و ا  هر. ا
ست  همچنان اول در ظلمت با نور اما بود، خواهند یكدیرر با و اندبوده یكدیرر با و یكدیررند با دو   ا
 در حمصبا  که شود  چنان ظلمت با نور که ایدیبم نیستند،  ظاهر نور صوات  الجرم شیر،  با روغن که

 ندكنیم تمام خود کار یك هر کارکنان و آیدیم بر مراتب به چون. شوند  ظاهر نور صوات  تا مشكات 
-25....« )است  مصباح  این آدمی وقیقت و مشكات،  در مصباح  که ودش یم چنان رسد یم دماغ به و

20) 
ست  مشكات  مثابه به قالب» ست  جرر در که نباتی روح. ا ست،  زجاجه مثابه به ا  هک ویوانی روح و ا
 از نروغ این و است؛ روغن مثابة به است دماغ در که نوسانی روح و است فتیله مثابة به است  دل در

 به نار آنكه از بیش ببیند و بداند هی کما را اشیا  وكمت و را اشیا  که واست خیم صوا  و لطافت غایت
ضئی  زیتما یكاد: »بپیوندد وی سه    بل او و ی س شد  نور روغن این پس.« نار تم  وحر که نار چون و با

: شد  ورن نورِ نورِ پیوست  انسانی  روح به اهلل نور چون و باشد .« نور علی نور» پیوست  روغن به انسانی 
 (94. )«یشاء من لنوره اهلل یمدی»
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  یتوانم یافته، تبلور «ظلمت و نور» تصویر  قالب در رساله  این در که را نسوی  اعتقادات از بخش آن
 :کرد خالصه چنین
 اسررت نوری آن، باطن دارد؛ باطنی و ظاهر که اسررت خداوند وجودِ آن و نیسررت بیش یكی وجود

  موجودات جملة و است نور این صوات ظمور محل مشكات، همچون آن، ظاهر و نامتناهی و نامحدود
سیار  صوات  نور، این چون. نورند این صوات  مظاهر شت،  ب سیار  نیز او صوات  مظاهر بالطبع دا  ب

 چندین میان از. نبود نیز تووید نبود، کثرت ا ر و آمد پدید کثرت عالب در روی این از بود ایستمیب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .بود کاملتر همه از «انسان» شد، واصل نور این ت لی از که صورت هزار

 کامل انسان در نسفی تصویري شگردهاي
 وریت و بلوغ که اکنون» جملة کامل، بر پایة انسان در نسوی تخیل فرایند و تصویری ذهنیت اساس

 نمود واردایره یسیر در که بنا شده است (499.« )دانیم چنین نیز معقول در دیدی محسوس در را
  چیزی وقتی و دارد نموته خود در را کمال معنای ،شكل  رینلتکام به عنوان دایره که چرا یابد؛می
 :سدیرم کمال به كندیم طی را خود ایدایره سیر
 ندم بالقوه موجود بودند، و  ...چنان که بیخ و سررراق و شررراخ و برگ و  ل و میوه جمله در تخب » 

سیدند و دایره تمام       آیبتدریج پیدا م سیدند، به نمایت خود ر سند؛ و چون به میوه ر یند تا به میوه ر
شد. همچنین جملة موجودات از عقل اول پیدا آمدند تا به انسان رسیدند. چون بعد از انسان چیزی     

سان میو   شد که ان ست  ةدیرر نبود، معلوم  سی  درخت موجودات ا سان به عقل ر د، و بعد از . و چون ان
 (495« )معلوم شد که تخب اول عقل بوده است. عقل چیزی دیرر نبود،

  تا ودوج مراتب سرلسرله   بیان این اثر متشركل از رسرائل  ونا ون با موضروع واود    اینكه توجه بهبا 
از ؛ است ع پرداخته دیرری، به این موضو ای متواوت با به  ونهرساله  لف در هر ؤم ،است  کامل انسان 

ساله،  در هر این روی، شتری دارد       ر صی نمود بی صویری خا که در ادامه هریك از آنما را به  شررد ت
 ایب:توكیك رساله مورد بررسی قرار داده

رسالة نخست در پاسخ به پرسش درویشان دربارة معرفت انسان و ظاهر و باطن او تالیف شده است.         
  واس و قوه محرکه وبیان خلقت انسرران از مرولة تكوین نطوه و بیان ونسرروی که در این رسرراله به 

در فصررل  اینكهاز جمله بمره  رفته اسررت. « نور و ظلمت»، بیش از هرچیز از تصررویر ارواح پرداخته
اند و برای ظمور دهب این رسرراله، عالب را به دریای نور و دریای ظلمت تشرربیه کرده که بمب آمیخته

در فصل سیزدهب این رساله در بیان ارواح آدمی،     و  (20-21 )ا را از هب جدا کرد.صوات نور باید آنم 
 (94برقرار کرده است. )رابطة شباهت «مصباح»میان انسان و 

ساله نیز             صویر غالب در این ر ست. ت شده ا شته  سالة دوم در بیان تووید نرا ست که در  « نور»ر ا
مده است. نسوی در این رساله بار دیرر تصویر آخدمت موموم وودت و یرانری وجود خدای تعالی در

صباح » ست.       « م صوات این نور ا شكات، مظاهر  ست که نور آن، باطن وجود وم و م  را بكار رفته ا
(10) 
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رسالة سوم به بیان آفرینش ارواح و اجسام اختصاص دارد و یكی از مباوثی که نسوی در این رساله        
و  « تمثیلی»ه آن را در قالب تصررراویر مختلف    مطرح کرده، نزول و عروج روح انسرررانی اسرررت ک  

شبیمی » صراط در دوزخ      « ت شتن از  ست: در یكی از تمثیلما، این نزول و عروج را به  ذ ارائه داده ا
همانند کرده اسرررت که بر آن مدتی به زیر باید رفت و مدتی به باال. بعضررری راوت و آسررران از آن 

( در تمثیلی دیرر،  01-09توانند از آن برذرند. )   میرذرند و برخی افتان و خیزان و بعضررری نیز نمی   
ست که           شبیه کرده ا سانی را به ذوالقرنین ت سته و روح ان شرق دان سب آدمی را هب مورب و هب م ج

 (00-05یك شاخ وی نزول و یك شاخ وی عروج است. )
  قرآنی، ارائة تاویل جدید از تصرراویر، واژ ان و شررخصرریتمای از جمله ابتكارات نسرروی در این رسرراله

 است.
مطابم با نظر اهل وكمت پرداخته اسرررت. شرررررد   ،در رسرررالة چمارم، نسررروی به بیان مبدا و معاد

 از نوع معقول به محسوس است.« تشبیه»تصویری غالب او در این رساله، بر پایة 
ست. در            شرانه و ارکان آن تدوین نموده ا ش شرایب  سلوک و  سالة پن ب را در بیان ماهیت  سوی ر ن

« انسان »ترین آنما، برابر نمادن میرردد که از برجسته « تشبیه تمثیل »له، تصویر وول محور  این رسا 
 (13-10است در داشتن مراتب. )« درخت»و 

شرایب و آداب چله        شب و هوتب که به ترتیب در آداب خلوت و  ش سالة  شم و     در ر شینی و بیان ع ن
 است. مراتب آن است، تنما معدودی از تصاویر تشبیمی بكار رفته

ساله      شتب که ر سالة ه شب         در ر صویری بچ ست، هیچرونه ت صوف ا ای عملیه و در بیان آداب اهل ت
ساله،   ست، در    هجملهمة تقریبا نمیخورد و با توجه به محتوای ر سوی در آن بكار  رفته ا هایی که ن

 وجه امری و سوارشی هستند.
ش   سالة نمب، در بیان بلوغ و وریت و دربردارندة اندی ساله       محور ةر سر ر سرا ست. مولف در  سوی ا ی ن

ست این ایده را که     شیده ا ست. » کو « هرچیزی در این عالب نمایتی دارد و نمایت هرچیز بلوغ آن ا
در قالب تصررویرهای متعدد برای مخاطبانش م سررب سررازد. بر پایة این ایده، اسرراس تصررویرپردازی 

کمال را در خود نموته دارد؛ به این ای اسررت که معنای نسرروی در این رسرراله، دایره و ورکت دایره
 (495_499معنا که هرچیز که به اول و اصل خود باز شت، بالغ میشود. )
شان که           سش دروی سخ به این پر سالة دهب را در پا سوی ر ست؟ و چرونه عالب   »ن عالب کبیر کدام ا

خود  مایة فكریبنتالیف نموده است. او این ایده و  « صویر میتواند نسخه و نمودار عالب کبیر باشد؟   
ثیل تم»که از آن جمله در قالب چند تصویر بیان نموده  « عالب صویر نسخه عالب کبیر است.   »را که 
است که نسوی در قالب آن، عالب صویر و عالب کبیر را به تصویر کشیده و اذعان داشته است       « رمزی

که خداوند این عالب را کتاب نامید که هرکه آن را بخواند، او و علب و قدرتش را بازمیشرررناسرررد و از 
تمامی آن کتاب بزرگ را نداشرررتند،      آن ا که خوانند ان این کتاب مالئك بودند و توانایی خواندن          

ای مختصرر از این کتاب را بر رفت و آن را در مقابل کتاب اول، عالب صرویر نام نماد.    خداوند نسرخه 
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( و در فصررل چمارم این رسرراله، با بكار یری تصررویری تلمیحی، خلیوة خدا )عقل( را به 412-419)
سان ر       صوات ان ست که  شبیه کرده که کار او آن ا ا مطیع و مسخر خود  رداند و هریك را  سلیمان ت

 (453یمان در دست دیو فرومیماند. )ب ای خود بكار یرد و ا ر خالف آن اتواق افتد، سل
ین امایة فكری نسوی در این رساله بر در بیان عالب ملك و ملكوت و جبروت است. بن ،رسالة یازدهب

صل  ستند و عالب ملك و ملكوت و جبروت، مراتب آن      ا ست که تمام موجودات یك وجود ه ستوار ا ا
شمار می  سله مراتب و اثبات   آیند که میتوان آنما را به هر نامی خواندوجود ب سل . او بمنظور بیان این 

صویر     سوس کردن آن برای مخاطب، در جایی از ت صویر  453« )درخت»و مح ( و در جایی دیرر از ت
 نمود یافته است.« تشبیه»بمره  رفته که اغلب در صورت بالغی ( 409)« نور و ظلمت»

ارائه داده  « ظلمات»و « آب ویات»نسررروی در این رسررراله، بار دیرر تاویل جدیدی از تعابیر قرآنی 
 است.

صویر محوری             سوی از ت ست، ن شین ا سالة پی سالة دوازدهب که در ادامة ر به « بحر»و « دریا»در ر
شه  همراه صویری آن،  خو ست. همچنین  « غواص»و « موج»، «جواهر»، «ساول »های ت بمره  رفته ا

تعبیر جدیدی بدست داده است: « نماآیینه  یتی»و « دریای محیب»مولف در این رساله بار دیرر از 
را وجود برخی از افراد و وتی ویوانات دانسرررته که دلمای آنما همچون آیینه،        « دریای محیب »او 

 (439توانایی انعكاس وقایم و امور غیبی را در خود دارند. ) بوده،نقش و بیساده 
رسالة سیزدهب نیز در ادامة دو رسالة پیشین و در بیان عالب ملك و ملكوت و جبروت است. در این       

 (414رساله، تنما یك تصویر تشبیمی بكار رفته است. )
راهب آورده است. او در عالب کبیر، عالب جبروت نسوی رسالة چماردهب را در بیان لوح و قلب و دوات ف

سته را دوات  شیده و م مل بودند.   آ؛ چرا که هردان نچه که در عالب کبیر موجود بودند در جبروت، پو
ست و         شد: عقل اول که قلب خدا شاخ  شكافد، دو  آن هنرام که به دوات عالب کبیر خطاب آمد که ب

ست. )  صویر، نطوه را دوات   (413-410عرش خدا که لوح عالب کبیر ا سته و در عالب    هنرامی و دان
که به او خطاب شد بشكافد، دو شاخ شد: طبیعت که قلب عالب صویر است و علقه که لوح عالب صویر 

 (434است. )
رسررالة پانزدهب به بیان لوح محووو و در بیان جبر و اختیار و در بیان وكب قضررا و قدر، اختصرراص 

ساله ت   دارد سوی در این ر ست: او بمنظور تبیین تواوت میا   . ن صویر بمره  رفته ا وكب،   ننما از دو ت
متوسل شده است: کسی که میخواهد آسیابی را بنا نمد، ابتدا دربارة لوازم  قضا و قدر المی، به تمثیل

اندیشد، که این مرولة وكب است. آنراه لوازم آن را فراهب میسازد، که مرولة قضا است و در       آن می
( و در ادامه بمنظور 239اندازد و  ندم را آرد میكند، که مرولة قدر است. ) اب را بكار مینمایت آسی 

. ، تصررویری تشرربیمی را بكار رفته اسررت «قدر را تنما میتوان با قدر دفع کرد.»تبیین این نكته که 
(239) 
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سخن  وته           صویر  شان، از لوح محووو عالب  ست دروی سوی بنا به درخوا شانزدهب ن سالة  ست در ر . ا
را برای  «جبر و اختیار»تنما تصویر بكار رفته در این رساله، تصویری تشبیمی است که مولف در آن      

یابد.  آدمی به دو بال تشبیه کرده است که ا ر یكی از این دو نباشد، آدمی به مقصود خود دست نمی
(245) 

در بیان اوادیث اوایل اسررت و اینكه آیا مراد از این اوادیث یك جوهر اسررت یا هر    ،رسررالة هودهب
 است.« تشبیه»ودیثی جوهری جدا انه دارد؟ تصویر غالب در این رساله نیز 

نسوی در رسالة ه دهب که آن را به درخواست درویشان، در بیان ووی و المام و خواب دیدن تالیف    
شمرده ب    صت را غنیمت  سان کامل و روح و دل آیینه   کرده، فر صلی کتاب، ان وار او پرداخته ه ایدة ا

ت، در بمره  رفته اس « آیینة دل»است. نسوی در این رساله افزون بر اینكه بارها از ترکیب تشبیمی     
دیدی  تعبیر ج« دریای محیب»و « نماآیینة  یتی»فصل سوم و در بیان دل انسان کامل، بار دیرر از 

نما را آیینة دل انسان کامل تعبیر  او دریای محیب را دریای غیبِ غیب و آیینة  یتیارائه داده است:  
کرده است که هرچه که از دریای عالب غیبِ غیب روانه میشود تا به ساول وجود برسد، عكس آن بر 

 (291-293دل انسان کامل پیدا میشود و از آن خبر میدهد. )
د، مرتبة ذات و مرتبة وجه و مظاهر صوات را از نظر اهل   نسوی در رسالة نوزدهب، ظاهر و باطن وجو  

وودت مورد بررسرری قرار داده اسررت. او در این رسرراله از دو تمثیل بمره  رفته اسررت: در تمثیل    
صویر     ست، بمنظور ت صوات و افعال    کردننخ ظمور و ت لی نور )وجود مطلم(، در قالب موجودات و 

ست  زیبارویی  ،آنما صویر کرده ا برای دیدن جمال خود، آهن را ذر بوته میردازد و آن را پاک  که  را ت
در ادامه و  او ( 253-213جمال خود را در آن مشاهده کند. ) بتواند و صیقلی میسازد تا آیینه شود و

ب بر یری و به آن  آدر بیان رد تناسرررخ، این تمثیل را بكار  رفته اسرررت که ا ر هزار بار از دریا           
سخ   بر ردانی، در هر نوبت،  ست اما نه از روی تنا سب. ) آب همان آب ا  این در (251بلكه از روی تنا

 است برخوردار باالیی بسامد از آن با مرتبب تصاویر و «نور» رساله، به اقتضای محتوای آن،
رسالة بیستب را نسوی پیرو درخواست درویشان، در بیان اعتقاد اهل وودت دربارة عالب علوی و عالب  

ساله      سمان او آسولی و   صویر محوری این ر ست. ت سمان هوتب، تدوین نموده ا ست  « درخت»ل و آ ا
های تصویری مرتبب با آن، برای بیان سلسله مراتب وجود بكار  رفته شده است.      که به همراه خوشه 

نسوی تمام موجودات را در قالب یك درخت تصویر کرده است که هرچه از بیخ به سوی میوه باالتر       
 (203-200) لطیوتر میشود. آید، نازکتر ومی

ای است در بیان ذات و نوس و وجه و در بیان صوت و اسب و فعل. نسوی      رسالة بیست و یكب رساله   
 تصرررویره در این رسررراله بمنظور تبیین ذات و وجه و نوس، باردیرر درخت  ندم را برای مخاطب ب

ست: زمانی    شیده ا شد،     ک شته  ست؛   ،ن تخبآکه تخب درخت  ندم در زمین کا ذات درخت  ندم ا
شد، در    شكار خواهد  ست. زمانی آچرا که هرآنچه که در درخت  ندم آ که درخت بنمایت   ن پنمان ا



جلوه هاي تصویري اندیشه های عرفانی عزیزالدین نسفی در رسالة »انسان کامل« / 179

آید و از م موع ذات و وجه، نوس درخت واصررل   خود رسررید، آن نمایت، وجه درخت بشررمار می  
 برخوردار است.از بسامد باالیی « درخت»پس از تصویر « نور»( در این رساله، تصویر 233میشود. )

رسرراله بیسررت و دوم و آخرین رسررالة این کتاب، در بیان کیویت بمشررت و دوزخ اسررت. اسرراس     
 بنا شده است.« تشبیه»تصویرپردازی نسوی در این رساله، بر پایة 

ساختار طور کلی ه ب صوی   ، میتواناز نظر  سوی شرردهای ت در چمار  روه جای  ،در این رساله  را ری ن
 د از:نکه عبارت داد

 ـ تشبیه9
موازی و تنراتنو است، به عبارت دیرر از آن ا   « مدلول»و « دال»میان  ةدر این صورت بالغی، رابط 

شن و و     شباهت میان دال و مدلول رو ساختار،  ست،   که در این  ض  ا شبه »پا به پای « شبه م»ا «  بهم
اغلب در نوع  ند. سررراختار بالغی مذکور که      قش خود را در ایضررراح مطلب ایوا میك  رود و نپیش می

س   « موکد» ساختار د ضافه »توری آن و در دو  در ادبیات عرفانی به دلیل  ،رودبه کار می« جمله»و « ا
سیاری دارد؛ آن ا که عارف مواهیب         ستند، کارآیی ب سائلی که اغلب ماورایی و درونی ه شتمال بر م ا

، قابل درک و    ای مخاطب  رذهنی و انتزاعی مورد نظر خود را به کمك امری محسررروس و ملموس؛ ب  
  رد:وخیبه چشب م «جمله»و  «اضافه»، در هر دو ساختار «تشبیه»نیز  در این رساله كند.دریافت می

 تشبیه اضافه 9ـ9
ضافه  »مراد از  شبیه ا ست که در آن  « ت شبیمی ا ست  « مشبه » ،ت ه بکه اغلب از امور انتزاعی و عقلی ا

 آن جمله است: . ازاضافه شده باشدکه از امور محسوس است، « بهمشبه»
مداد  خود را به  لوح دلای درویش! بعضررری از سرررالكان  وتند که ما ورفت نقاشررری بیاموزیب و     »

شود....  قلب تكرارو  تحصیل    وبه جمله علوم منقش  ردانیب تا جمله علوم در دل ما مكتوب و منقش 
سالكان  وته   ضی  صیقلی بیاموزیب و  بع صقل خود را به  دل ةیینآاند که ما ورفت    روغن و م اهره م

 (39«)پذیر شود....پاک و صافی  ردانیب، تا دل ما شواف و عكس ذکر
شد، به    » سَر با سالك چون به مرتبة     ای درویش! آن دیدن نه به چشب  سِر بود.  سید،     چشبِ  شم ر ع

نمای  نمای و آیینة  یتیوی چنان پاک و صررافی و سرراده و بی نقش شررود که جام جمان  آیینة دل
شود، تا به   دریای جبروتچیز که در  ردد، تا هر  ساول  آید، پیش از آن که به  ساول وجود روانه 

 (439«)رسد، عكس آن بر دل سالك پیدا آید. وجود
/  (291دل)ةآیینرر  / (224علب)  ظلمررت، نور   نور، دریررای دریررای/ (413ظلمررت )  نور، دریررای دریررای

/  (231عقل) جمل، نورِ تاریكی / (234وسرررد)آتشِ/ (210دل)ةآیین / (212دل)ةآیین / (290دل)ةآیین 
/ (933عقل) مزاج، درختِ درختِ / (233وجود)عدم، زمینِ ِآسرررمان / (211دل)ةریاضرررت، آیین   آتشِ

 .(935قدرت)درختِ/ (935نور)عقل، دریایِنور/ (931عقل)مزاج، درختِدرختِ/ (934عقل)ِدرخت
 جمله تشبیه 2ـ9
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کار   هاغلب اسنادی نیز ب هایلهساختار جم عالوه بر تشبیه اضافه، تشبیه در« انسان کامل» ةدر رسال
ساختار، در مقا      سامد این  ست که ا رچه ب ضافه    سه با یرفته ا ست، اما نمی  ،ساختار ا ز وان اتکمتر ا

 پوشی کرد. های نسوی چشبنقش آنما در تبیین اندیشه
لوم شرد که تخب   انسران به عقل رسرید، تمام شرد، مع   درخت موجودات اسرت و چون   انسران میوة »

 (32«)عقل بوده است.درخت موجودات 
سالك را م       » ست، که دین و دنیای  شی ا شموت بطن و فرج آت ستی  د و  ردانریسوزاند و نیست م  یدو

خوار است، چندین هزار کس را كند و دوستی مال و جاه نمنو مردمیسالك را خسرالدنیا و االخره م 
 (14،12«)خواهد برد.فرو برد و 

 (441)« عشم براق سالكان و مرکب روند ان است.»
دل ه تش دل است، و این آتش از راه چشب ب  آافتد و موضع این  یتشی است که در عاشم م   آعشم  »
 (445« )ازد.سیید و در دل وطن مآیم
 تمثیل ـ2

پس سرررط  ها اغلب با عقالنیت سرررر و کار دارند و مخاطب برای دریافت معنای نموته در               تمثیل 
ای را که در صرررورت  توان وضررروح و روشرررنیالش ذهنی بپردازد از این روی نمیظاهری، باید به ت    

ر آن بسته به موضوعی که د  ن نیز انتظار داشته باشیب و چه بسا    آیابیب، از ای چون تشبیه می بالغی
ری یشت ای که درک آن مستلزم تالش ذهنی ب با ابمام نیز مواجه شود به  ونه  شود مخاطب مطرح می

شد، اما تمثیل    سوی او با صی که دارند ا از  ای ز قدرت تاثیر ذاری و اقناعی ویژهما به دلیل کارکرد خا
برای مخاطب برخوردارند که شررراید در صرررور بالغی دیرر کمتر بتوان از آنما نشرررانی یافت که این 

؛ بدین معنی که به کار بردن تمثیل بر مخاطب است  ماویژ ی تا ودود زیادی ناشی از تاثیر روانی آن 
تری در ذهن مخاطب ای اد میكند و در كه از موضرروع مورد نظر تصررویر روشررنآنر در سررخن عالوه ب

 خطابد ه طور مسررتقیب موراز آن ا که ب مخاطب نیز ،سررازدتر مینتی ه آن را ملموسررتر و قابل درک
 پذیرد.، با رغبت و میل بیشتری آن را مییردقرار نمیر

ست   اغلب در متون عرفانی که صورت بالغی  این  ضیحی و تبیینی ا كه عالوه بر آن ،دارای کارکرد تو
 منظور توضررری  و تبیین مواهیب انتزاعیه د، بوریکار مه ظه یا تعلیب اخالقی ببرای بیان اندرز و موع  

سوی نیز  ش یاز آن بمره  رفته م موجود در ووزة عرفان نیز صورت بالغی را بدین   ود، چنان که ن این 
 کار برده است:ه منظور ب

ر » ر که هر چیزی که در عالب موجود است نمایتی و غایتی دارد. نمایت    بدان  اعزک اهلل فی الدارین 
شود.      بدان که  هر چیز بلوغ است، و غایت هر چیز وریت است. و این سخن ترا جز به مثالی معلوم ن

شت. و چون     سد، عرب  وید که میوه بالغ   شود، و به نمایت خود ر میوه  میوه چون بر درخت تمام 
 (492« )ر  شت.بعد از بلوغ از درخت جدا شود، و پیوند از درخت جدا کند، عرب  وید که میوه وُ
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سامی و افعال خود    خیای درویش! این نور م» صوات و ا ست که جمال خود را ببیند، و  شاهده    وا را م
کند. ت لی کرد و به صوت فعل ملتبس شد، و از ظاهر به باطن، و از غیب به شمادت، و از وودت به 

 کثرت آمد، و جمال خود را بدید، و صوات و اسامی و افعال خود را مشاهده کرد.
صاوب جمالی خواهد که جمال خود را ببیند  شد که کان آهن پیدا   ، تدبیرش آن ای درویش! ا ر  با

خاک آهن بیرون آرد، و خاک را در بوته کند و بردازد تا غل و غش از آهن جدا           ،ن کان ند، و از آ ک
صافی را م      صافی  ردد، آنراه آن آهن پاک و  شود، آنراه   ه وبد تا مرآیكابد و متیشود و آهن پاک و 

 (253-213)« آن مرآه را مسوّی و م لّی  رداند و جمال خود را ببیند.
 تشبیه تمثیل ـ3
 ، تواوت آنما در آن اسرت وجود نداردتواوتی از نظر عقالنی بودن « تمثیلهتشربی »و « تمثیل»میان  

ساختار روا « تمثیل»که  ست، اما در   اغلب دارای  ستانی ا شبیه »یی و دا ستان « تمثیلت  از روایت و دا
ست و جنب  شبیمی آن  ةاثری نی س   ترغالب ،ت شبیمی که دریافت   و محسو ست؛ ت میان  « بهش وجه»تر ا

آن نیاز به تاویل دارد. با وجود تواوتی که میان این دو صررورت بالغی وجود « بهمشرربه»و « مشرربه»
بیه تشرر»دیدیب در  «تمثیل»ع را که در همان قدرت تاثیر ذاری و اقنا یبواناز نظر کارکرد میت ،دارد

 جو کنیب.ونیز جست« تمثیل
 آید، اینانتزاعی و دریافتمای ذوقی به میان میو  در ادب عرفانی نیز آن ا که پای موضررروعات درونی

شتابد و او را در انتقال مواهیب ذهنی یاری  سایر صور بالغی به یاری عارف می صورت بالغی نیز مانند
 كشد:انده، بار معنایی واصل از دریافتما و ت ربیاتش را به دوش میرس
ست. هر چه  » واهی، در خود طلب، از بیرون خیمای درویش! علب اولین و آخرین در ذات تو مكنون ا

شی و در      یطچه م شد که آب از چاه دیرران برک سد همچنان با لبی؟ علب که از راه  وش به دل تو ر
ش چاه بی شود و بیماریمای بد از آب خود ریزی آن آب را بقایی نبود، و با آنكه بقایی نبا  ود زود عون 

 (13« )تولد کند.
  .نا دارد. بی صررحبت دانا امكان ندارد که کسرری به جایی رسررددا ،ای درویش! کار تربیت و پرورش»

میوة بیابانی که خود رسررته باشررد، هر ز برابر نباشررد با میوة بسررتانی که باغبان او را پرورده باشررد.  
صحبت دانا یافته            سالكی که  شد با  شد، هر ز برابر نبا صحبت دانا نیافته با سالكی که  همچنین هر 

 (11« )بود.
مریض. همانرونه که مریض بدون فرمانبرداری از     ةبه مثاب    سرررالك طبیب اسرررت و   ةمثاب  هادی به   »

یابد، سالك نیز بتنمایی و بدون اطاعت از پیر نمیتواند راه سلوک   طبیب هر ز صحت خود را باز نمی 
 (30« )را به سالمت طی کند.

 قرآنی هايتاصل از تاویل جدید واژگان و شخصیح تلمیحی تصاویر ـ1
كه در متون صروفیه معمول اسرت، با    شری از مواهیب موردنظر خود را چنان ر این رسراله، بخ د نسروی 

شخصیت  رهبم ست؛  یری از آیات، واژ ان و  شیده     مای قرآنی تبیین نموده ا صاویر کو اما وی در این ت
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ست با بمره  شیو  ا صویر تازه تاویل،  ة یری از  صیت   ت شخ  از آن مای قرآنی ارائه دهد.ای از واژ ان و 
سال  ،جمله سام م    ةدر ر سورة   31تا  19آیة }با تاویل  ردازد،یپسوم که به بیان آفرینش ارواح و اج

نی روح انسا وی در این تصویر، .خلم تصویری ابتكاری بمره جسته استبرای  ،از واژ ان آن{«کمف»
شبیه  «ذوالقرنین»را به  شمه       کرده ت ست و در مورب وجود، به چ شاخ نزول و عروج ا که دارای دو 

صوات جسمانی در تاریكی مانده   به ،ود. او در مورب وجودشیسد و دچار افول میر رم جسب آدمی م
 «یاجوج و ماجوج»به صرروات رووانی روشررن. میان مشرررق و مورب وجود،  ،ورد و در مشرررقخمیبر

ساد م      ساکنند که ف صوات رووانی و قوتمای عقلی از آنما به ذوالقرنین روح   نندیكشموت و غضب  و 
هن ثبات و قمر و منع نوس، میان آنما سرردی محكب  آ یری از رند و به یاری او و با بمرهمیبشرركایت 

 (00-05).افرازندمیبر
ای خالقانه از داسررتان وضرررت  به شرریوهدهب و در تبیین عالب کبیر و عالب صررویر،  ةو یا در رسررال

ین افكار خود اسررتواده قرآن آمده، در جمت تبی {(13-93)آیات « ص»در سررورة}که  «سررلیمان»
 واتِص  که کار او آن است که دیوِ  کردهتشبیه   «سلیمان »را به  «عقل»به این ترتیب که  ؛کرده است 

کار  یرد. و ا ر خالف آن اتواق  ه  رداند و هر یك را به جای خود بانسررانی را مطیع و مسررخر خود 
( همچنین او هر یك از افراد موجودات را به مرغی  453اند. )یمسررلیمان در دسررت دیو فرو م افتد، 

 (452یابد. ) میویند و سلیمان سخنان همه را درریکه با سلیمان عقل سخن م کردهتشبیه 
دوم که در بیان مراتب بمشت و دوزخ است، تاویل نوی از داستان    وبیست  نسوی در فصل سوم رسالة    

داده  ارائه  آمده، {(01-93)آیات  «شعراء »و  (421-439آیات) «اعراف»های سوره }در  که «موسی »
ست  شبیمی مرکب، عشم را به   ا شبیه   «عصای موسی  ». او در قالب ت ساور  کردهت ه ک یو دنیا را به 
که در آن را چه آنند و دنیا و هركیاما نا مان عشررم دهان باز م ؛وندشرریبه سررحر او فریوته م مردم
به  که افزاید که عقل تا زمانیررداند. و در ادامه مییعد و سالك را پاک و صافی و م رد م  یبلم ،است 

ند و چون به مرتبه عشم رسید، عقل كیعمارت دنیای سالك معشم نرسیده، عصای سالك است، اما 
ه ی کرداند، اما عصررراییربینداخت، آن را ثعبان دید. ا ر بار دیرر آن را بریرد خداوند آن را عصرررا م

 (231 -233روی در مولی دارد. )
 گیرينتیجه

ش  کامل آ اهی تصویر ری،  فرایند در نسوی  نتی ه واصل از بررسی این رسائل آن است که        و تهدا
صاویر،   رفتن خدمته ب از وی مراد سانی  تمام همچون ت  کردن محسوس  دارند، عام مخاطب که ک
 هایاندیشه  و هاایده بیان برای ابزاری همچون تصاویر،  از وی وقیقت در. است  عقلی و انتزاعی امور
سان کامل    خود ستای تبیین موموم ان ست  جمت همین به  رفته؛ بمره در را  كی میبینیب  اه که ا

مت    در را تصرررویر یده  خد نا ون  های ا به   همچون درآورده؛  و مای  در «آتش» به مشررر  ترکیب
  ،(445ص) «عشررمآتشِ» ،(31ص) «فراقآتشِ» ،(14ص) «شررموتآتشِ» ،(03ص) «معرفتآتشِ»
 ةرسال  در که چنان  رفته؛ بمره واود اندیشة  بیان برای متنوع تصاویر  از یا(. 414ص) «وسد آتشِ»
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.  است  داده ارائه تمثیلی و تشبیمی  مختلف تصاویر  قالب در را انسانی  روح عروج و نزول مسالة  سوم، 
سوی در   سبك  به طور کلی، (09،01،05صص ) ساله  اینن ست   ر شه و تعقل ا ین از ا ؛، مبتنی بر اندی

  ،رفته ، که در بستر عقالنیت و خودآ اهی شكل   «تمثیل»به « تشبیه »از سط    نیز روی، تصاویر او 
محصول ناخودآ اهی است در والی که    ،«نماد»شود؛ چرا که  یرسد، اما وارد قلمرو نمادپردازی نم یم

شیاری      صل خودآ اهی و هو شد، وا سنده  این کتاب بنا به دالیلی که پیش از این ذکر  ست  نوی و   ا
  ،این رسررراله که اوج آن در   میآید  بمتر به بیان در  « تمثیل »و « شررربیه ت»ای در قالب   چنین آ اهی 

سوی   از آن ا که نکتاب است، اما  لف و ؤاست که تصویر مسلب بر ساختار ذهنی م    « تشبیه تمثیلی »
های ملموس برای مخاطب همچون مواهیب قرآنی، نور و ظلمت و  از ووزه خود را تصویرسازی عناصر

  یده و مبمب وچآنما را چندان پی ،که خواننده شرركل یافتهای این تصرراویر، به  ونهدرخت، بر زیده، 
ن ب پنمان در درویهااو را با خود در یر سازد و برای دریافت مو فكرنرونه که روح و آ؛ یابدعمیم نمی

تر کار یری آنماست که پیشه از بنویسنده خود به چالش بكشاند. این ویژ ی از سویی ناشی از هدف 
است که اغلب در سط  ادراک عقالنی     مرتبب آنما ةارائ شررد  دیرر به رداخته شد و از سویی  به آن پ
ست و   سوی    اه به  اههمچنین تحلیل ا صاویر،  ن شكار کرده، موموم پنمان در پس آنما را از ت لید  ک آ

در پایان این مقاله،       دهد. ی را در اختیار خواننده قرار م   نویسرررنده  راهیابی به دنیای درونی و ذهنی   
نموداری از فراوانی صور بالغی و فراوانی عناصر مورد استواده در تصویرسازی )خاستراه تصاویر( ارائه 
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 نمودار فراوانی عناصر تصویرگري )خاستگاه تصاویر(ـ 
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