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اتاستاد گروه زبان و   فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ادبی 

 زاده یا هاشمیو ر 
اتدانشجوی دکتری زبان و   فارسی دانشگاه بوعلی سینا همدان ادبی 

دمحسن   ی فشارکیمحم 
اتدانشیار گروه زبان و   فارسی دانشگاه اصفهان ادبی 

 (151 تا 133)از ص 
 20/6/1400، تاریخ پذیرش مقاله: 2/10/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی
 

 چکیده 
 طور به وی از نظرای دارد.  شناخت انسان و مراتب هستی او جایگاه ویژه بارۀدردر عرفان اسالمی، دیدگاه ابن عربی 

ی ذات یگانۀ خداوند هستند؛ بر هستی یکل   اشراق  ۀنتیجنفس انسان، اساس، جهان و   این و تمام مظاهر آن، تجل 
العقل  تر  پایین ۀنسبت به مرتباز این مراتب، ند و نفس مراتبی دارد که با یکدیگر ارتباط طولی دارند؛ یعنی هرکدام ا فع 

داین دیدگاه، نفس شامل این مدارج است: روح  بر اساسجایگاه باالتری دارد.  از خود ، نفس ناطقه )عقل نظری مجر 
ی و در این میان، و جسم و عقل عملی(، نفس حیوانی )روح بخاری(  نفس، برای برقراری ارتباط با بدن، هر بار ماد 

لبا  پیماید. این مسیر را می ساخت رمزی و نمادین  امیرخسرو دهلوی، ژرف بهشتهشتدر داستان چهارم کتاب  تأم 
، این آمده دست بهایم. مطابق نتایج  تحلیلی بررسی کرده -ه، آن را با روش توصیفیشود که در این مقال آن آشکار می

، رمزی از نفس ناطقه است که با اشراق «شاه» در آن، های ابن عربی نوشته شده و داستان با تأثیرپذیری از اندیشه
دروح  شهوت(  ۀو وزیر خود )رمز قو  برد و آن را به یکی از همسرانش )رمز عقل مستفاد(  می  به راز هستی پی مجر 

نهایت شاه با کمک همسر خود، او را  ا درشود؛ ام   کند و جانشین شاه می گوید. وزیر از اعتماد او سوءاستفاده می می
  .دده شکست می

 

 .، امیرخسرو دهلویبهشتهشت ، نفس ناطقه،شناسی  انسانابن عربی،  :یکلیدی ها واژه
                                                           

 m.sharifian@basu.ac.ir                            رایانامۀ نویسندۀ مسئول:                                             .*

10.22059/jpl.2021.315065.1830
https://jpl.ut.ac.ir/
https://jpl.ut.ac.ir/


ی   بهشت هشت/ تحلیل داستان چهارم 134  شناسی ابن عربی انسان ۀامیرخسرو دهلوی براساس نظر

م. 1  همقد 
جمله مباحث مهم در عرفان اسالمی است. نظام آفرینش نظم و ترتیب  انسان، ازپیدایش هستی و 

ه مسئلهمختلفی به این  های عرفان اسالمی نیز از دریچهاندیشمندان ی دارد و خاص   . از اند کرده توج 
یابد؛  خاکی و انسان امتداد می ۀشود و سپس تا کر دید عرفا مراتب هستی از جهان اعظم آغاز می

آفرینش قرار دارد. هرآنچه در جهان وجود دارد و در  ۀر مکتب عرفان، انسان در واپسین مرحلیعنی د
تواند به  درونی می ۀنظام هستی تأثیرگذار است، در درون انسان نیز وجود دارد و انسان، با تزکی

 نظام کائنات دست یابد.  ۀمرتبنی اعالواالترین مدارج وجود، یع
ه برخی عرفا، با اند؛  دانسته مراتب وجودبه این استعداد درونی ژرف، انسان را جامع تمام   توج 

وار  امور جهان را در وجود خود خالصه ۀتواند هم که او با تربیت و تذهیب درونی می   طوری به
الیه است و  ، وجود انسان مانند جهان، الیهدر حقیقتمشاهده کند و به مقام انسان کامل برسد. 

ای با یکدیگر تعامل دارند. در عرفان اسالمی  امور، به شیوه هماهنگیها برای  الیه هرکدام از این
ی، ابن عرب از جملهان و اندیشمندبرخی  از نظره د؛ البت  شو میمدارج هستی شامل روح و جسم 

 ترین سطح وجودی روح است: پایین، به عبارت دیگرای از روح و  جسم نیز مرتبه
ْین   نم   ل  ج  ر  ل   ه  الل    ل  ع  ا ج  م  ﴿است که انسان یک حقیقت ممتد از فرش تا عرش  ْلب  ه  فی  ق  ْوف   ۀ. مرتب﴾ج 

 در حقیقتبدن عنصری اوست که با همین وصف عنوانی بدن  ،او بدن است که در این نشأة ۀنازل
 (.170: 1385آملی،  زاده د است )حسنروح متجس  

هابن عربی یکی از  طور  های او به و دیدگاه داردپردازانی است که در عرفان ما نقشی شگرف  نظری 
هیوالی »یا  «نفس رحمانی»، وی شناسی انساندر . است ای بر متون ادبی تأثیر گذاشته گسترده

واحد خداوند است که صورت تمام موجودات، فیض نفسی و ظهور  هستی و نخستین ۀماد   ،«اولی
های  مراتب ظهور، به اعتبار نسبتشان با وجود، صورت ۀوجود دارد و هماز ابتدا تا انتها در آن 

ل موجود ن او  در تعی   و اندماجی صورت فشرده ابتدا به. نفس رحمانی در مختلف اعیان آن هستند
 ۀصال باطن و ظاهر حق، در مرتبا به دلیل ات  توان آن را باطن وجود الهی دانست؛ ام   است که می

 ۀمرتب .درس می اعیان ثابته خلق صور ۀو به مرحلشود  مین ثانی، آشکارتر تعی   ۀبعدی، یعنی در مرتب
ظهور نفس رحمانی است که در این مرحله، نفس رحمانی در تمامی مراتب  ۀسوم، آخرین مرتب

موجودات، به آن  ۀبه دلیل اشتمال آن بر همو  یابد ه سریان میهستی از عالم عقل تا عالم ماد  
 .گویند نیز می  «هرحمت عام  »

شود؛ زیرا  نامیده می «غیر»نات و ممکنات، تعی   حق است و به دلیل ظهورش در ۀجهان، سای
ت ی   ماهی  )قونوی، و عالم، صورت ظاهر آن است  ،ت و باطن هستیممکن جز این نیست و خدا هو
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ابن  از نظرای دارد و  ویژهترین مخلوق الهی جایگاه  عنوان مهم در این میان، انسان به. (38: 1371
دشامل روح  ،مراتب وجودی انسان، از باال به پایینعربی  روح  ،، نفس ناطقه، نفس مثالیمجر 
 ار باید چنین مسیری را بپیماید.است و نفس برای برقراری ارتباط با جسم، هرب و جسم بخاری
عالم نفس و عالم  هستی شامل عالم عقل،عوالم نظر او شناسی مد   در انسانی، طورکل   به
تند. عالم عقول ا جسم ل ۀنتیج در ،کند. در ابتدا ی دارد و در اجسام دخالت نمیماد   ی غیرماهی   تأم 

آید. این عقل هم در  شود که کثرت از او به وجود می ل پدیدار مینور الهی در ذات خود، عقل او  
لذات خود و هم در ذات حق  رکند و حاصل  می تأم  پدیدآمدن عقل دوم و به او در ذات خدا،  تفک 

ر ت ۀزمین او در تفک  ل حاصل شود. نفس او   ل منجر میل و فلک او  خود، به آفرینش نفس او   ماهی 
از سوی خداوند پدید آمده است.  ،وجودی خود است که این وجود ۀجنب ۀل دربارفکر عقل او  

ال... تا عقل دهم یا عقل  عقل سوم، چهارم و ،پس از ظهور عقل دوم، به ترتیب ،همچنین به  فع 
 آیند. وجود می

دعقل دهم یا روح  عقل  ۀول هیوالنی به مرتبفیض به موجودات و عامل رشد عق ۀ، واسطمجر 
طاست و بر تمام مراتب دیگر مستفاد  های ماست؛ به این  نفس ۀنده و بخشندندارد. او آفری تسل 

الصورت که ابتدا در شکل عقل  شود و سپس با اشراق آن بر سایر  القدس ظاهر می یا روح فع 
تر  مراتب پایین ۀعهد تدبیر امور عالم جسمانی بر ۀآیند. وظیف مراتب وجود، دیگر انفاس پدید می

 وجود ندارد. عقل، یعنی نفس ناطقه است و این نفس تا پیش از ظهور بدن
دروح میان  ۀای از روح است که واسط نفس ناطقه، مرتبه و نفس مثالی است و رویی به  مجر 

اله و طبیعت و رویی به جانب عقل جانب ماد    دارد: فع 
کند که وجهی از آن به سوی نور محض است که پدر  ای انسانی امور بدن را تدبیر می بدان لطیفه

نفس » ،محض و مادرش است. این لطیفه آن، ظلمت ووجه دیگرش به سوی طبیعت  ست.وا
تبه دلیل که  داردنام  «ناطقه بین نور و ظلمت است؛  ۀواسطاش در این مکان،  گرییمیانج ماهی 
؛ پس ی جوهر تاریک و عقل نور خالص استست. هیولی که بین عقل و هیوالنفس کل   مانند

پس هرگاه  ؛کند را اعطا می او به هرکس حق  نفس ناطقه مانند برزخی میان نور و تاریکی است که 
ن یک از طرفی و اگر به جانب هیچ بدیا ، به جانب آن گرایش مییابدر آن غلبه بیکی از این طرفین 

  (.2/354 تا: بی ،رسند )ابن عربی میلی نداشت، امور به اعتدال می
ه و برخی به جانب عقل ند که برخی به سوی ماد  ا مطابق این تعریف، قوای نفس ناطقه دو دسته

شود و انسان را در دام  گاهی اختیار نفس از دست روح خارج می ،دلیل به همینگرایش دارند؛ 
 سازد: حضایض گرفتار می
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سازد، رشد و تکامل  نفس با پیوندی که بین دو سوی حقیقت خویش، یعنی روح و بدن برقرار می
تیابد.  می رسد که برای  ای می نهایت به مرحله شود تا در تدریج تقویت می مثالی آن به ماهی 
 (.162: 1384شدن از عالم جسمانی، دیگر نیازی به بدن جسمانی ندارد )چیتیک،  وضظمح

وار از حضیض  انسان در مسیر تعالی و رشد، به کمک تهذیب و پاالیش نفس، روندی دایره
 کند: عالم جسمانی تا اوج عالم روحانی را طی می

د و پیوند مناسبی از روح و بدن رسان تدریج به تعادل می در همان حال که میزان شریعت نفس را به
 از طریقنفس  ،به عبارت دیگر کند؛ ی میکند، انسان در قوس صعود ترق   را در آن ایجاد می

الهی که در بدن دمیده کم به رنگ صفات روح  دهد، کم هدایتی که وحی در دسترس او قرار می
 (.163 -162ت و علم )همان: آید؛ صفاتی چون نورانی   میدر ،شده است

د؛ زیرا نفس تر شو ی ارتباط برقرار کند، باید لطیفد  نفس ناطقه برای اینکه بتواند با بدن ما
ها  تا ارتباط آن آیدباید جزء دیگری به وجود  ،بدن بسیار کثیف است؛ بنابراین ناطقه بسیار منبسط و

آید  ه وجود میب )روح مثالی(وانی این کار، نفس حی دادن . برای انجامحاصل شودگیرد و تعادل شکل 
لحاظ  به با نفس ناطقه و ،بودن لحاظ معقول دن باشد و این نفس ازای میان نفس ناطقه و ب طهتا واس

ام بدن ساری اینکه حامل بخار لطیف حاصل از قلب است، با بدن تناسب دارد. این نفس در تم
میان عالم  بودن حایلبه دلیل این نفس . (194-193: 1375)قونوی، کند  ف میاست و در آن تصر  

ت ،نفس ناطقه و روح بخاری در عالم صغیر، همانند نقش عالم مثالی  آننقش  ی برزخی دارد وماهی 
 .در عالم کبیر است

ی محسوسات را خیال، با کمک تصویرسازی از امور مختلف، صورت غیرماد   ۀهمچنین، قو  
ۀ، ترتیب  به اینآورد و  میپدید  تذهن در عالم مثالی  قو   دلیل  به همینکند؛  امور را درک می ماهی 

داند؛ زیرا خیال  را خالق جهان می هقو  دارد و او این  بسیاریت ی  نیروی خیال در عرفان ابن عربی اهم  
دامور  ،تواند امور جسمانی و  محسوس را تجرید کند و همچنین می د بخشد و به را نیز تجس   مجر 
 صورت دهد.ها شکل و  آن

روح حیوانی بر این بخش  ۀوسیل دارد و نفس، بهروح بخاری قرار  ۀمثالی، مرتب ۀپس از مرتب
. نفس یا روح بخاری از حرارت رطوبت در اختیار داردراند و امور جسم را  وجود خود فرمان می
ارتباطی  ۀداند. این نفس، آخرین حلق آید و ابن عربی آن را حرارت غریزی می جسمانی به وجود می

، در حقیقتد. شو نفس مثالی به جسم منتقل می های ماناست و در این مرحله، فرروح با جسم 
روح بخاری شود و هرچه اعتدال  این روح از تلطیف مواد جسمانی موجود در بدن حاصل می

 تر است. تر و نورانی ار نفس قویبیشتر باشد، آث
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 ،برای مثال؛ های فراوانی وجود دارد مقاله ،های عرفانی اثرپذیری نویسندگان از دیدگاه ۀزمین در
از آن  (1395فرد و ریحانی،  )مسعودی« الگویی اساس نقد کهن عقل سرخ بر ۀتحلیل رسال» ۀمقال

تجمله است. در این مقاله، عناصر مختلف داستان، شامل  ها و سایر عناصر غیرجاندار  شخصی 
و برخی  ...( )پیرخردمند، سفر والگویی  کهن نظراز برخی از عناصر را  ،اند که نویسندگان تحلیل شده

بررسی تطبیقی وحدت » ۀاند. همچنین مقال بررسی کرده...(   )باز، چاه، تیر بالرک وفلسفی  از نظررا 
دیدگاه  ۀمقایس ۀباردر (1396نیا،  محسنی)حکیما و « ار و ابن عربیهای عرفانی عط   عرفانی در اندیشه

این دو عارف است. در این مقاله، نویسندگان با برشمردن وجوه اختالف و شباهت عارفان خراسان 
این عارفان، وجود حقیقی را به  ۀدو فرقاند. هر ار را تحلیل کردهو عراق، دیدگاه وحدت وجودی عط  

 در ؛دانند ا عارفان خراسان، ماسوای حق را معتبر و اصیل نمی؛ ام  دانند خداوند منحصر می
 ،، در دیدگاه وحدت وجودیدر واقع .ار و ابن عربی، حق همان خلق استکه به باور عط     حالی

ت ظهور حق است. در عرفان خراسان، راه در شد  ها  ند و تفاوت آنا ای از حق   تمامی کائنات، سایه
طریق کشف و به  ا در عرفان عراق، شناخت خداوند ازرسیدن به خدا، فنا و موت ارادی است؛ ام  

 کمک عقل است.
عرفانی امیرخسرو با مراتب  ۀآیا در این داستان، اندیش :از این قرار است های پژوهش پرسش

جوه مختلف از دیدگاه عرفان ابن عربی، در این داستان، و نفس از دیدگاه ابن عربی مطابقت دارد؟
 د؟ شو نفس چگونه تحلیل می

 

 بهشت هشت. منظومۀ 2
گویی در برابر  ای از امیرخسرو دهلوی است که دلیل سرودن آن را نظیره ، منظومهبهشتهشت
های مختلفی وجود دارد که این اثر  ا در این منظومه نوآوریاند؛ ام   نظامی گنجوی دانسته پیکرهفت

به  ،ق701و این منظومه را در تاریخ دهد. امیرخسر ای واالتر از تقلید صرف قرار می را در مرتبه
و ماجرای این کتاب، داستان  (30-29: 1391)دهلوی، تشویق یکی از دوستانش به نام علی سروده 

 واج او با هفت شاهزاده خانم است.زیاد شاهزاده بهرام به شکار گور و ازدبسیار ۀعالق
تبار به مسائل عجیب  شاهی هندی ۀامیرخسرو، ماجرای عالق بهشتهشتدر چهارمین داستان 

گاهی ر خود یافتن از راز حلول در اجساد مردگان، این راز را با وزی بازگو شده است. این شاه پس از آ
های اوست تا آنکه در پایان داستان با کمک  ، سرآغاز گرفتاری و رنجمسئلهنهد و همین  در میان می

های بشر را در  ای ظریف و دقیق، رنج به شیوه. این داستان، یابد میرنج نجات همسرش از این 
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ارتباط  ۀنحو ۀدیدگاه شاعر درباراز توان  کند و با تحلیل آن، می شاه با اطرفیانش بیان می ۀقالب رابط
گاه شدهای مختلف نفس یا روح  بخش  .آ

از دیدگاه ابن عربی، پژوهش مستقلی انجام نشده و دهلوی اثرپذیری امیرخسرو  ۀتاکنون دربار
 از این دیدگاه عرفانی است. وی دادن میزان تأثیرپذیری  ، این مقاله در پی نشاندلیل به همین

 

 بهشت هشتچهارم  داستان ۀ. خالص3
سرایی داشت و در زمان او مملکت آرام و  کرد که حرم شاهی قدرتمند در هندوستان حکومت می

از  کهجهان بود  ای از گوشهای ماجراجو داشت و هربار میزبان میهمانی از  هبسامان بود. شاه روحی  
پرسید. به این طریق، شاه با بسیاری از  میالعاده و عجیب  امور خارق از اناتشتجربی   ۀدربارها  آن

و شاه آرزوی قلبی خود را  رسیدتا اینکه روزی مسافری از راه  ؛فنون و علوم غریب آشنا شده بود
؛ زیرا کسی امکان دستیابی به این آرزو با او در میان گذاشت ،دستیابی به راز حیات و مرگ برمبنی 
د. مسافر در پاسخ یپرس و شاه دلیل لبخند او را  زدلبخند  ،. مسافر با دانستن آرزوی شاهشترا ندا

بزرگ، به راز جاودانگی و  یداند و با ریاضت بسیار در نزد استاد که راز این موضوع را میگفت 
خواهد که این  از مسافر می ،حلول در اجساد دیگر دست یافته است. شاه برای اثبات این موضوع

شود و به  کار را در حضور او انجام دهد. مسافر نیز در حضور شاه دوبار از جسم خود خارج می
پرسد و سوگند  ا از او می، راز این کار ربسیار با حیرتشود. شاه  ای مرده وارد می جسم پشه

خورد که این راز را برای کسی فاش نکند. مسافر نیز بدون هیچ چشمداشت این راز را در اختیار  می
 کند. دهد و در برابر این کار، چیزی از او طلب نمی شاه قرار می

دمتی بعد ا مد  گذارد؛ ام   تی، شاه این موضوع را با یکی از همسرانش در میان میپس از مد    ا  جد 
کند  گیرد این راز را با فرد دیگری نیز در میان بگذارد؛ زیرا احساس می شود و تصمیم می قرار میبی

ماند. شاه با این  فایده می اثر و بی ارزش است و با مرگ او بی که راز مدفون در دل یک فرد، امری بی
ا وزیر که فردی حسود و ؛ ام  نهد در میان می نیز فکری راز حلول در اجساد را با وزیر خود ۀدغدغ

. روزی شاه و وزیر در هنگام شکار از ماند میاستفاده   سوءدر انتظار فرصتی برای ، بدخواه است
کند  کند. در این هنگام، وزیر از فرصت استفاده می میشوند و شاه آهویی را شکار  جدا می همراهان

در اجساد به او نشان دهد. شاه به جسم آهو خواهد توانایی خود را در ترک بدن و حلول  و از شاه می
گردد و  سرعت به هندوستان بر می شود و به زمان، وزیر وارد جسم خود او می ا همشود؛ ام   وارد می
 ۀشود. در این میان، همسر رازدان، با دیدن رفتار گستاخان سرای شاه به کامرانی مشغول می در حرم
هوزیر، م شدن  از نزدیک ،دلیل به همینشود که شاه اصلی از جسم خود رانده شده است و  می توج 
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شود تا  قرار نیز، پشیمان از افشای راز خود، به تکاپو مشغول می کند. شاه بی وزیر به خود امتناع می
به جسم طوطی مرده وارد  بیند؛ بنابراین، از جسم آهو خارج و اینکه جسد طوطی سبزی را می

 .شود می
با دیدن هوش او، وی را به شوند و  چند طوطی گرد او جمع می ،پس از ورود به جسم طوطی

ها در دام پنهان یک شکارچی  ا آنپذیرد؛ ام   ت را میکنند. شاه این مسئولی   رهبری خود انتخاب می
به  یافتن از این دام، باید خود را که برای نجات گوید شوند. شاه به سایر طوطیان می گرفتار می

دهند و پس از اینکه  ها همین کار را انجام می ها را از تور خارج کند. آن مردگی بزنند تا شکارچی آن
گوید که  در این حال، شاه به شکارچی می ؛کنند اندازد، همگی پرواز می ر میشکارچی آنان را دو

با فروش او تمام ها باارزش است و  آن ۀها ناراحت نباشد؛ چون خود او بیش از هم برای فرار آن
زن  ،برد. در بازار شود. شکارچی نیز با خوشحالی طوطی را به بازار می ضررهایش جبران می

ای است تا از او پول بگیرد. شاه محبوس، با شنیدن ماجرای  ای در حال مشاجره با تاجرزاده بدکاره
گویی و  زن را به یاوه شده در آن، کند و با کمک یک آینه و تصویر منعکس ها میانشان داوری می آن

دانایی و این مشکل، همه از  ، با حل  ترتیب این کند؛ به هم میاساس مت   های موهوم و بی گفتن حرف
شود و به گوش همسر شاه نیز  شوند و شهرت او در شهر پخش می ر میسخنوری طوطی متحی  

شود.  شاه به دربار وارد می ،خرد و به این شکل این طوطی را می ،رسد. او برای فرار از تنهایی می
شدن خود در جسم آهو و طوطی را  روزی بدون حضور مزاحمان، شاه داستان خیانت وزیر و طلسم

خواهد که  پرسد و شاه از او می شدن طلسم را می کند. همسر شاه راز باطل برای همسرش فاش می
ت واقعی شاه، او را شدن هوی   صالع از حلول در اجساد را برای وزیر بگوید و برای مشخ  ماجرای اط  

آوردن دل  دست پایان، با راهنمایی شاه و کمک ملکه، وزیر برای به به خروج از تن تشویق کند. در
و به جسم  کشد شود و شاه نیز بالفاصله او را می میردی وارد خ  بانو از تن خارج و به جسم مرغ 

 .شود خود وارد می
 

 . تفسیر عناصر داستان4
 

 شاه. 4-1
الهی را  های ماننفس است و با این کار، فر هایی است که مختص   بودن، از ویژگی مالک و فرمانده 

رمز نفس ناطقه و همواره در پی دانستن امور  ،کند. در این داستان نیز شاه عادل بر جسم جاری می
ای  خانه مهمان ،دلیل به همینها و اسرار وجود است. او  دانستن نادانستنی ۀعجیب و غریب و تشن

کند و از هرکدام، مطلب جدید و  بار از مهمانان غریبه پذیرایی میساخته است که در آن، هر
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گاهی دربارۀ ا ؛ ام  یابد می، شاه به رموز بسیاری دست ترتیب به اینآموزد؛  شگفتی می  مرگ و فناآ
ت برایش جذ   همواره در حال کندوکاو . نفس ناطقه سرشتی دوگانه دارد و بیشتری داشته استابی 

برای رسیدن به مراتب جدید است. این موضوع با تالش شاه برای دستیابی به راز مرگ نشان داده 
ااین  شده است. او از حل   ثمر برای یافتن پاسخی مناسب،  ی همیشگی بشر درمانده و تالش بیمعم 

د)روح سافران محسب تصادف، آ شنایی با یکی از  تا آنکه بر .اش کرده است فرسوده ، پاسخ این (مجر 
شم او را بر حقایق شود که چ وصفی می آورد و شاه، غرق در شادی بی ال را برای او به ارمغان میسؤ

 بندد. دیگر می
تواقع راز مرگ، شاه را با  در  ۀکند و به این صورت، دیدگاه او را دربار هستی آشنا می ماهی 

یداند. جهان  ارزش نمی که دیگر مرگ را بی دهد؛ چنان جدایی و فنا تغییر می ۀحقیقت پدید  تجل 
موجودات، مظهر این صفات هستند و خداوند، به کمک ظهور و  ۀصفات خداوند است و هم

در  ،ترتیب این به ؛پوشاند های مخلوقات می ت تصاویر مختلف، خود را در پس صورتشفافی  
الل سازد، تخی   ها را آشکار می ت آنو موجودی   آورد می هستی ۀعرص به را موجودات آنچه حقیقت  فع 

در ورای اشکال کائنات ل، شناخت خداوند تخی   ۀیا همان فعل خیالی ازلی خداوند است. وظیف
 است:

یهمان خلقت  یگونه خالق که عوالم را م تجل  دم  به ساخته است، خلقت را در وجود بشری دم تجل 
یکند؛ وجود بشری که خداوند او را به مثابت تصویر کامل خویش م تجدید می ساخته و در  تجل 

دهد  به خودش نشان می ،حضرت او را که انسان تصویر اوست ،ای که همین تصویر باشد آینه
 (.286: 1384)کربن، 

ۀ  ۀق است و انسان پس از درک این نکته که همخیال خال   همین ۀل انسان نیز دنبالتخی   قو 
برد و این نکته در یک حدیث به  می  موجودات، تصویری از آفریدگار هستند، به دلیل آفرینش پی

؛ «کی أعرفالخلق ل   أن أعرف فخلقت   فأحببت   ا  مخفی   کنزا   نت  ک  »صورت بیان شده است:  این
الل تخی   ۀآورند وجود بنابراین، عامل به اصلی حیات و  ۀ، نیروی عشق است که در آثار عرفا، انگیزفع 

 هدف خداوند از خلقت است: 
آتش، و حال و وارد  ۀشت، و عشق به مثابت شعلدل به مثابت آتشدان است و معرفت به مثابت انگ  

 ،ت که در دل استو الهام و سماع به مثابت باد است که در آتش وزد و به او دمند. و آتش محب  
سالک را به گریه آرد و اگر به طرف دهان  ،اگر به طرف چشم آید ؛باد سماع شعله زند ۀواسط به

 (.44:  1367سالک را در فریاد آورد )ابن عربی،  ،آید
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 استاد مسافر. 4-2
گاهی امتیازی است که به برخی موجودات مانند فرشتگان و عقول عاشره  ،داشتن از رموز هستی آ

الشود. در مراتب هستی، عقل عاشره یا عقل  منحصر می ، آخرین صورت عقالنی است که پس فع 
الفیض و جوهری بسیط و نور محض است. عقل  ۀاز آن، عقل دیگری وجود ندارد و واسط ، فع 

امور  ی است که کل  رمانروا و آفریدگار ملک جهان ماد  طولی تقسیم عقول و ف ۀسلسل ۀآخرین مرتب
ی و این عقل، رمز نفس کل  شناسی ابن عربی  در انسانکند.  مربوط به امور این جهان را اداره می
صورت  هقو  آورد و به تصاویر بال میت درقوای او را به فعلی  اصل حقیقت انسان است که تمام 

 بخشد.   می
تر وجودی به مراتب واالتر صعود کند و  برتر، انسان باید از درجات پایینبرای رسیدن به مدارج 

الحاد با عقل این کار، به کمک ات    گیرد: صورت می فع 
الکه همان عقل ، راهنما ۀعروج روح و دیدار با فرشت حال سفری است به درون   عین است، در فع 

« من»سینا و سهروردی از آن به  ابنو دیدار و شناخت نفس یا اصل حقیقت انسانی یا همان که 
الناشی از عقل  ،که گفتیم، این من یا نفس ناطقه در انسان کنند و چنان تعبیر می یا همان عقل  فع 

حال شناخت اصل آسمانی نفس و شناخت   عین شناخت نفس در ،تبه همین عل   ؛عاشر است
 (.408: 1375خداست )پورنامداریان، 

ه با  رمزی از من  او را  توان بیند که می تعلیم می ید خاص  استانزد  مسافرفرد به این نکات،    توج 
زندگی عادی خود  کند. شاه که در باز میحقیقی انسان دانست که چشم انسان را بر روی حقیقت 

ق به دنبال گسترش قلمرو خود و فراگرفتن علوم جدید و فراتررفتن از حدود زندگی عادی است،  مؤف 
شناختی  د و هستیاین موضوع، به معنای تمایل برای راهیابی به مراتب باالتر تجر  ه است. روزمر  

قوجود  است. شاه با امور معمولی خود، هنوز به مدارج واالتر روحی نرسیده است؛  ۀت در اداری  مؤف 
گاهدلیل به همین آن  ۀ، با اشاعدر حقیقتتابد و  نمیاز راز هستی، این موضوع را بر ی ، پس از آ

ر خویش در آورد. او تصو   ارادۀخواهد قدرت خود را گسترش دهد و تمام قوای نفس را تحت  می
ق دارد؛ ها، قدرتی است که به وی تعل   کند توانایی یگانگی با امور هستی و حلول در آن می

 است و به عبارت دیگر، امری کسبی نیست:، موهبتی از جانب خداوند مسئلهکه این    درحالی
س به آن واقع دارد، و نفس مادامی که متلب   تت در اصاباسباب راجع به نفس که مدخلی  امور و 

هشود، عبارت است از  زیاد مرتکب خطا می ،امور نشود به حق و اعراض از اسباب و  تام   توج 
جهت ظاهری و خلقی و اعتیاد به صدق و اجتناب از کذب و افترا و قول زور و تمایل نفس به 

 ؛محامده صاف بعالم روحانی و عقلی و طهارت نفس از نقایص و اعراض آن از شواغل بدنی و ات  
از  نفس را مستعد   گردد و ت خیال و صفای باطن میقو   ،ت نفسچون این معانی موجب نورانی  
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 یمحامد موجب جاله صاف باز رذایل و ات   نفس ۀچه آنکه تخلی   ؛نماید برای ادراک حقایق  می
ی  نمودن از برای قبول  نفس و آماده ی و رفع شود و قدرت از برای خلق عالم حس   ات غیبی میتجل 

 (.500-499: 1370کند )آشتیانی،  ظلمات و حجب ظلمانی پیدا می
هغرور کاذب و  شود نفس در دام وساوس شیطانی گرفتار شود و  به قدرت خود، باعث می توج 

ی روح حیوانی او را از دادن به وجوه ماد   که تن های آن را امری مطلوب بپندارد؛ درحالی خواهش
لآن،  فرمانبری ازسازد و با  اصل خود دور می  کند.  درجه پیدا می تنز 

 

 مسافر  . 4-3
تاین  های مختلفی را پشت سر  ، برای رسیدن به جایگاه فعلی بسیار تالش کرده و وادیشخصی 

همتای زندگی و  خود، برای فراگیری راز بیمطلوب نهایت، او پس از یافتن استاد  نهاده است. در
نظر کرده است؛ زیرا چنین   ه صرفی و روزمر  ل شده و از امور ماد  های زیادی را متحم   مرگ، مرارت

ه  . باارزشمند است بسیار یگوهر تتوان این  می ،ها به این ویژگی  توج  را معادل نفس برتر یا  شخصی 
دروح   دانست.  مجر 

رفتاری  )خوشی امور ماد   سیطره بر های خود در ، نفس ناطقه به دلیل پرهیزها و درایتدر حقیقت
قکم  کم ،بودن( و عادل ۀشود به درجات واالتری از شناخت برسد و  می مؤف  التخیل او  قو   شود؛ در فع 

مثال را ، عالم هقو  نتیجه، در قوس صعودی خود به طرف عالم روحانی پیشرفت و به کمک این 
ت پذیرش این نیروی روحانی را کند. برای رسیدن به این مرحله، نفس باید قابلی   ریزی و درک می پی

الهی است که او از همگان  اثر همین فر   تا این فروغ ایزدی بر دل او بتابد و بر در خود پدید آورد
 (.298: 1375  )پورنامداریان،شود  فرمانروایی می ۀبرتر و شایست

زندگی خود، برای فراتررفتن از جایگاه فعلی خود و  ۀامور روزمر   ۀشاه نیز پس از توفیق در ادار
گیرد و این کات بدیع و عجیب را فراساخته است تا از مسافران نای  خانه درک بهتر جهان، مهمان

گیرد. این  میجز یک راز، تمام مسائل را فرا بهکه  قدر ادامه دارد  ه، شایستگی او آنو البت   ،تالش
 اشراق نور الهی بر نفس ناطقه است: ۀخانه، همان عالم مثال است که واسط مهمان

بودن شبیه به جوهر  جوهر نورانی. در محسوس و مقداری عالمی است روحانی و از ،عالم مثال
ی نیست و جوهر ب ماد  بودن شبیه به جوهر عقلی است. جسم مرک   جسمانی است و در نورانی

د غیر آن دو چیز باشد. و این  ،عقلی هم نیست؛ بلکه برزخ است و هرچه برزخ دو چیز باشد مجر 
بر صورت و مثال آنچه که در عالم جسمانی عالم را از آن جهت مثال گویند که مشتمل است 

لین مثال صوری است برای آنچه از صور اعیان و حقایق که در حضرت علم است، و همچنین او  
صل است ی و شبیه به خیال مت  ماد   چون غیر ؛اند نیز آن را نامیده «خیال منفصل»است. و به نام 

 (.60: 1371)قونوی، 
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ددر چنین فضایی، نفس ناطقه با یاری روح  ابا این راز، یعنی  ،مجر  ی هستی و نیستی و معم 
د)روح واالتر هستی  ۀشود؛ زیرا دستیابی به اسرار هستی با هدایت جنب مرگ آشنا می و با  (مجر 

الالهامات ناشی از عقل   شود. ق میمحق   فع 
تمعادل با  ، انسان کامل وهای رمزی، این شخص در داستان هایی چون خضر، سیمرغ  شخصی 

، پس از رشد و در واقعشود.  رو می ها روبه با آن خود روحیدر مسیر تکامل  فرد هر... است که  و
که  ن؛ چناشود تر می تر و کامل او هربار قوی تکامل نفس در مسیر قوس صعودی، مرتبه و منزلت

ا معارف روحی متفاوتی ه نآهریک از د با مسافران مختلف، از شاه نیز پس از دیدارهای متعد  
شود و با راهنمایی  برترین مسافر آشنا می با ،کردن این مراحل و سرانجام، پس از طی کند کسب می

 .رسد رشد روحی می ۀاو به واالترین درج
از  عقلیکند و صور  ادراکات جزئی خود رشد می از طریقاست و  نفس انسان در ابتدا ضعیف

الجانب عقل  که صورت و طور ؛ همانحد شودها مت   این صورت. او باید با شود به او اعطا می فع 
قدر ادامه  حاد و رشد نفس آنت  شوند. این ا حد میهم مت   نیز در حرکت جوهری اشتدادی با هماد  
الصال با عقل استعداد ات   ،د تا نفسبای می حاد با آن، باز پس از ات   را پیدا کند. ، یعنی انسان کاملفع 

الرجوع به عقل  ۀملک ۀهم رشد نفس ادامه دارد تا به مرحل به این مرحله،  بعد از رسیدن و برسد فع 
: 1387ت، )عبودی  جزئی، عقلی و خیالی را نزد خود بیافریند  های تکند تا صور نفس قدرت پیدا می

95). 
 

یر. 4-4  وز
ترین یار خود، این راز را با او در میان  شدن به نزدیکتر نزدیکرهایی از تنهایی و برای شاه برای 

ۀرمز  ،وزیرگذارد. در اینجا  می واسط  ۀمثالی، مرتب ۀمرتب است وشهوت روح حیوانی یا مثالی  قو 
لاز است که ی میان نفس ناطقه با جسم ماد   ترین بخش  و نزدیک نفس ناطقه حاصل شده است تنز 

ی موجودات است ماد   های غیر صورتتمام  ۀ. عالم مثال، گنجینشود میمحسوب به روح بخاری 
 کند. آن را درک می ،آفریند و همچنین عالم ملک را می ،که به کمک همین تصاویر

ددر این مرتبه، مفاهیم و امور  یک گام دیگر ی( ماد   )جوهر بسیط غیرارواح  ۀموجود در مرحل مجر 
آیند که  میای در ب مادیلطیف و مرک   یصورت اشیا و به شوند ی نزدیک میبه عالم کثیف ماد  

د منعکس در عالم خیال مقی  ی ماد  صور عالم مثالی، ۀ ، در مرتبدر واقعب دارند. جوهر مرک  
 شوند:  می
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ه و نفوس ناطقه که شود از عقول سماوی   ر میمتأث   ،د عبارت است از خیال انسانی و خیالمقی  
این معانی را  شود خیال را صورتی مناسب مر پس ظاهر می ؛استه ه و جزئی  ی  مدرک معانی کل  

 (.281: 1368)خوارزمی، 
د به دلیل نزدیکی به امور جسمانی، کامال  )نفس مثالی( نفس  ۀاین مرتب آالیش نیست و  و بی مجر 

، ؛ زیرا ذهن که ابزار نفس در عالم مثالی استشود های منفی هم دیده می در آن صفات و خصلت
 ۀکائنات را زاد ۀکه خیال، هم  فهمد؛ درحالی خدا را می. عقل یگانگی را بشناسدحقیقت  تواند نمی

 داند: نور الهی می
گه تنزیه  لی جلوهاو   ؛گه خیال بینند و ارباب خیال در جلوه گاه عقل می حق را در جلوه ،ارباب عقول

گه  دو جلوهحق را در هر ،دارندبین  راست ۀا ارباب قلوب که دیدام   ،گه تشبیه است و دومی جلوه
 (.381: 1385، ابن عربی) بینند تنزیه و تشبیه می

کند و به دلیل  ات، جسم را تسخیر میدر این داستان نیز، نفس حیوانی با کمک شهوات و مادی  
ممکن جایگاه آن را اشغال کند و مانع از  حد   کند تا نفس ناطقه، تالش می ازتر خود  پایینجایگاه 

طنیرومندی و  د تسل  سرای شاه نشان داده شده  آن شود. این موضوع به کمک همسران حرم مجد 
ق به عقل عملی دانست. نفس ی نفس ناطقه و متعل  ها را نیز نمادی از قوای ماد   توان آن میکه  است

و نفس برای دزدد  میی قلب را از آن شهوت، صیقل و صفای نفس ناطقه، یعنحیوانی به کمک 
دگرفتن آن، باید  پس ی فاصله بگیرد تا دوباره بتواند تصویر خود حقیقی های ماد   از هوس ا  مجد 

 حد شود.خویشتن را در کنه وجودش ببیند و با تصویر خدای درونی خود مت  
ات است؛ ی  ماد  شدن در  کردن از نفس و غرق راه رسیدن به شناخت حقایق و جایگاه حق، دوری

دزیرا حقایق  و مأنوس وحدت وجود قرار دارند، به کمک ابزارهای معرفتی  ۀی که در مرتبمجر 
ها باید قلب  شوند و انسان برای رسیدن به آن د آن درک نمیبشری، یعنی به کمک حواس و عقل مقل  

  (.57: 1394)حسینی، تا در آن فیوضات الهی را کشف و مشاهده کند  ؛خود را تطهیر کند
 

 آهو و طوطی. 4-5
ۀخوردن از  شاه پس از فریب شدن در  دهد و با مسخ شهوت، اختیار و توانایی خود را از کف می قو 

لنوعی  کالبد آهوی مرده، به . اسیرشدن در قالب این دو حیوان، رمزی از تغییر و یابد میدرجه  تنز 
د یابی و تول   شدن وزیر در قالب شاه، رمز قدرت و طلسم ،اتشدن به مادی   نفس پس از آلوده ۀاستحال
د ۀشهوت است؛ یعنی  مجد  یابد و با  شهوت پس از غلبه بر نفس ناطقه، حیاتی دیگر می قو 

ف و تالش بسیار شاه برای رهایی از شود. تأس   باالتر، فرمانروای وجود می ۀارتقایافتن به درج
که گویی کالبد طوطی  دهد؛ چنان دهنده را به او نشان می حل رهایی ت کنونی، سرانجام، راهموقعی  
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ل، نفس ناطقه پس از در حقیقتشود.  ای از عالم غیب در برابر او پدیدار می ناگهان چون افاضه  تأم 
خروج از جسم آهو و ورود به جسم کند و با  شایستگی چنین جایگاهی را پیدا می ،و تالش بسیار

 شود. و کاخ برایش هموار میاین پرنده، راه رسیدن به شهر 
ادپس از ورود به جسم طوطی و اسیرشدن در دست  شاهدر این داستان،  ، برای رهایی از صی 

ۀاز  ،وضع کنونی خود شهرت بسیاری برایش به وجود  مسئلههمین گیرد و سپس  خیال کمک می قو 
بخش  الهام ،دبودن طوطیمقل  سازد. در اینجا خصلت  آورد و راه ورودش به دربار را هموار می می

تشاعر بوده است تا   کاس حقیقت در ذهن طوطی نشان دهد.انعخیالی هستی را به کمک  ماهی 
یعنی  ،دو معنا دارد که یکی از معانی آن نفس )جسم(در عالم صغیر  ابن عربی، خیال از نظر

دمیان جسم کثیف و روح  ۀعالم صغیر، واسط ۀعالم خیال است که در حیط  ؛گیرد قرار می مجر 
ها  کند و به آن م میمعنای دوم آن نیز یکی از قوای نفس است که به کمک آن، امور را در ذهن مجس  

د. روح امری نورانی و بخشد صورت می به کثیف است و  و ی، کثیرو جسم امری ماد   ،مجر 
لطیف؛ زیرا هم کثیف است و هم )خیال( نظر ابن عربی، نفس  مد   ، در مفهوم نخست  دلیل همین
ی   ،دلیل به همینف روح، کثیر است و ضاد است. بدن، برخالبین امور مت   ۀواسط ی ت بعد ماد  تقو

شود  موجب گرایش به سمت وحدت می ،ت بعد روحانیبدن، موجب گرایش نفس به کثرت و تقوی  
 (.115: 1384)چیتیک، 

ۀ  کند؛ یعنی  یی استفاده مامور ماد  ی با ماد   امور غیرسازی  م امور، از شبیهخیال برای تجس   قو 
ها را برای عقل محسوس سازد. در این  سازد تا آن ی میها تصویری ماد   نبرای درک امور، از آ

خواهد این نکته را بگوید که  در آن، میرشده داستان، طوطی با کمک تمثیل آینه و حقیقت متکث  
شود  ، نمیدلیل به همینیافتنی است و ما با سایه و تصویری از آن مواجه هستیم و ان ت، دستواقعی  

ی به حرف در اینجا، حرف آن زن مصداق امور محسوس و متک   به کنه حقیقت هستی دست یافت.
ت آن را پسند و واضح، باید از روی سایر قرائن صح   ر است که به دلیل فقدان دلیل محکمهو تصو  

 ص کرد.مشخ  
ۀان برای درک تصویر کاملی از خدا و رسیدن به یگانگی وجود، باید خدا را به کمک دو انس  قو 

پس از پیروی از نفس مثالی، برای رسیدن به وحدت، حس و عقل دریابد و در این داستان نیز شاه 
د  :آورد به عقل نظری روی می ا  مجد 

یعنی  ؛رسد ر میی به تکث  تجارب حس   ۀوسیل هم است. انسان به دن امور باسرشت عقل، پیونددا
عقل در  وحدت، ا برای رسیدن بهدیگر متمایزند؛ ام  از یک بیند که ظاهرا   جهان را چون اجزائی می
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 عرض و اصل و فرع فرق بگذارد و ازکند و بین فانی و باقی، جوهر و  حجاب کثرت نفوذ می
 (.169-168: 1382 کثرت را به وحدت تبدیل کند )نصر،گذاشتن،  طریق همین فرق

لحاظ نمادین معنادار است. در  بودن و پرهای سبزرنگ طوطی از بر پرنده همچنین تأکید شاعر
های رمزی مربوط به سیر رشد نفسانی انسان، بارها از رمز پرنده استفاده شده است؛ زیرا  داستان

طوطی به کمک . دهد خوبی برتری این مرتبه از وجود و پاکی آن را نشان می این تصویر به
ق گفتن سخن ت و شد   نفس رحمانی سیر جریانبرقرار کند و این نکته، شود با دیگران ارتباط  می مؤف 

نات هستی است که اصلی صور و تعی   ۀنفس رحمانی ماد  ، در حقیقتدهد.  نشان می و ضعف آن را
یهستی در تمامی مظاهر   ابد:ی می تجل 

شود که آن  نی پیدا میل از وی تعی  بطون به ظهور، او   نفس رحمانی که منشأ آن حرکت اسماست از
که آن را حروف و  آید نات دیگر پدید میتب آن جوهر، تعی  حسب مرا پس به ،خوانند را جوهر می
و آن نفس شود  جمله در نفس رحمانی ظاهر می ،عالمخوانند. پس صور اعیان  ت میکلمات الهی  
 .(253:  1366 ،پارسامانی را )شود، صورت جس ه میماد   ۀمثاب رحمانی به

حقیقت وحدانی خداست که در تمام مراتب هستی به نات و تعی  اصلی صور و  ۀماد   این نفس،
که نفس  طور همان ؛ یعنیمانند نفس انسانی است و ها حضور دارد ت و گنجایش آنظرفی   ۀانداز

کلمات را پدید  ،دندان و لبیابد و در برخورد با حلق،  وی جریان میبه خارج  اواز باطن انسان 
ت الهی در قالب نات و کلماپس از سریان نفس رحمانی حق به خارج از وجود او نیز، تعی   ،آورد می

 شوند. ظاهر می و ممکنات موجودات
و  شود طلسم میآهو ، در قالب نفس حیوانی خوردن از در این داستان، نفس ناطقه پس از فریب

ل لبا این  که ؛ چنانیابد درجه می تنز  توان  میاین مسئله را  .دهد گفتن را از دست می توان سخن ،تنز 
با نقل مکان به جسم طوطی  او ،سپس و دانست.انیروی نفس رحمانی در وجود  به دلیل ضعف

ت آن، بااستفاده کند و  زبانگفتن، از نیروی جادویی  شود تا بتواند به یاری سخن می وارد  ماهی 
 خود را نشان دهد.  وجود

 

 طوطیان صحرایی و شکارچی. 4-6
ه شخص بااین  تر نفس حیوانی  ی و پست، رمز دیگری از وجوه ماد  اش گرایانه یبه خصال ماد    توج 

منفعت  ،کند تا با فروش طوطی توان آن را معادل حرص و آز دانست. او سعی می است که می
بگوید قوای است ، قصد داشته هقو  این  طرحکسب کند و جز این نقش دیگری ندارد. امیرخسرو با 

های نفسانی خود ندارند و برای رسیدن به این  ای جز دستیابی به خواهش نفس حیوانی، وظیفه
طوطی، وت بردن به ذکا وجود پی که شکارچی با کنند؛ چنان امور واالتر را نیز قربانی می ها خواهش
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گاه  مسئلهاندیشد. شاه که از این  خود میی هم حاضر به نگهداری او نیست و به منفعت ماد   باز آ
ۀاست، از نیروی این  ۀکند تا به  ی به سود خود استفاده میماد   قو  النی نفس ناطقه، یعنی عقل عق قو 

قوای  ۀدر برابر خواست تر گرفتار حجاب غرور شده است، اکنون باید نزدیک شود. او که پیشنظری، 
 پست نفس حیوانی تسلیم باشد تا بتواند به جایگاه قبلی خود دست یابد. 

ها  تری است که در آن، نعمت پست ۀشود نمادی از نفس حیوانی دانست؛ زیرا مرتب صحرا را می
و نفس ناطقه، پس از ارتکاب خطا در اند  بسیاری همراه هایها و خطر ها با ناشناخته و فرصت

نفس حیوانی هستند  ۀشود. طوطیان صحرایی و شهرگرا نیز رمزی از قوای وهمی   نگال آن اسیر میچ
ه دارند. باکه به جانب شهر گرایش  کمال نفس  ۀتوان رمزی از مرتب به این مسائل، شهر را نیز می توج 

ناطقه، یعنی قلب دانست که فرمانروای آن شاه است. این طوطیان با دیدن ذکاوت شاه او را به 
دادن شاه، او را از هدف خود  خواهند با فریب ها می آن ،در واقعا کنند؛ ام   ریاست خود انتخاب می

 نند. دور ک
  

 زن و مرد حاضر در بازار . 4-7
او را  ای اخاذی کند و دائما   شود که قصد دارد از تاجرزاده رو می ای روبه بدکاره در بازار، طوطی با زن

قوای نفسانی است که همواره در زندگی به دنبال کسب  ۀکند. این زن، نمایند هم میبه ندادن پول مت  
عای خود، قصد دارد . او با تکیه بر اد  استکردن انسان از مسیر صحیح  ی و منحرفمنافع ماد  

تتاجرزاده را رسوا کند. تاجرزاده نیز  هیچ دفاعی ی منفعل است که در برابر این زن، از خود شخصی 
توان این فرد را رمز عقل معاش دانست که در زندگی  کند و ساکت و تسلیم است؛ بنابراین، می نمی

کند. شاه برای رهایی  تالش میهای نفس حیوانی است و برای برآوردن منافع شهوانی آن  تابع حیله
اداز دست  کردن میان این  کند و با داوری ، از هوش خود استفاده می)حرص ناشی از نفس حیوانی( صی 

راه برای ورود او به قصر باز  ،ترتیب به این؛ دانانگیز دو نفر، تحسین و شگفتی همگان را بر می
 شود.  می

 

 همسران شاه. 8 -4
از  آن را کور عقل عملی هستند و تغییر رفتار نفس مثالی و سرپیچیهمسران شاه، رمز قوای 

ای است که فرمانبردار عقل نظری است  هقو  کنند؛ زیرا عقل عملی  نفس ناطقه درک نمی هایدستور
 : دهد اعمال را انجام می ،و با هدایت آن
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ۀعقل نظری چونان  نه قو  ۀو عقل عملی بسان  ،مقن  امام اصلی،  حقیقتدر مجریه است، ولی  قو 
دهد که  عقل نظری فتوا می .گیرد چون عقل عملی از عقل نظری فرمان می ؛عقل نظری است

 (. 414: 1392آملی،   )جوادی و باطل کدام است زشت و زیبا و حق  حالل و حرام الهی، 
همسرانه، ای مالکانه دارد و جز روابط عادی  ها رابطه یکی از آنجز  ان خود، بهشاه با تمام زن
 )همسر سوگلی شاه(، این زنان تحت نظارت عقل نظری دلیل به همینندارد؛  نانارتباط دیگری با آ

دهد؛ زیرا او در شمایل شاه  یها را فریب م ، وزیر در هیئت شاه، آنسبببه همین اند و  تربیت نشده
تتوانند  ها نمی رفته است و آنفرو  او را تشخیص دهند. ماهی 

مراتب وجودی،  بخشی از قوای عقل عملی نفس ناطقه هستند که در سلسله ۀنماینداین زنان 
علم و عمل را در  ،زیردست و منفعل نیست. برخی معتقدند عقل عملی نقشی دوگانه دارد و کامال  

ۀآمیزد و در آن  هم می ، برای مثال ؛ای وجود دارد که عامل گرایش به امور خیر یا شر است کهمحر   قو 
ت مجلسی از نظر بودن امور مربوط نیست؛ زیرا ممکن است به خیر یا شر عقل عملی صرفا   ماهی 

بودن آن، باز هم با ولع الع از شرآن منصرف شود یا با اط  انسان با درک خیربودن یک کار، از انجام 
این طلب شر، خصلتی است که در عین ثابت موجودات  .(25: 1389)مجلسی، آن شر را انجام دهد 

ها و تقاضاهای وی را  تیعنی استعداد و قابلی   ،نهاده شده است و خداوند نیز به هر فرد، مطلوب وی
 . (194 :1385، ابن عربی)بخشد  می
رسد شاعر با طرح این  ه نظر میشود. ب ها منجر می پایان، سرپیچی این زنان به برکناری آن در      

صورت وجود دالیل کافی و  کند که عقل نظری در، قصد داشته است این نکته را گوشزد مسئله
ۀا شود؛ ام   ، به راه درست هدایت میمتقن دیگر نفس ناطقه، یعنی عقل عملی، در صورت  قو 

رنداشتن دالیل مطمئن و محکم، از  کند و در این داستان نیز، سایر همسران  ات خود پیروی میتفک 
 دهند. های خود ادامه می ن و هوساز وزیر خائوجود نافرمانی آن زن، باز هم به اطاعت  شاه، با

عقل  ۀدهد. این زن نمایند زن سوگلی شاه با راهنمایی و تربیت او، زندگی خود و شاه را نجات می
رسد که در آن تمام علوم را در پیش خود حاضر  می یشخو ۀنظری است که به واالترین مرتب

 گویند. می «عقل مستفاد یا خفی»بیند. در عرفان ابن عربی به این درجه از رشد،  می
شود که جامع  ای واالتر نائل می باالتر شناخت و معرفت برسد، به درجه ۀعقل وقتی به مرحل

 ۀور داشته است و در حکمت او این مرتببا ندیشهصفات معنوی انسان است. سهروردی نیز به این ا
اصطالح  کاربرد اب« اعمال انسانی ۀگون ص فرشتهتشخ  »یا « من ملکوتی»یعنی  ،«دئنا» یواال

ه، شامل صورت ملکوتی و طیفی از معانی مشاب تشریح شده است. به باور او طباع تام  « طباع تام  »
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الیعنی همان عقل  ،انسانیالنوع  انسانی یا همان رب   خاص   ۀ، فرشتشده رانده القدس و  یا روح فع 
د)گیرد  میا دربریعنی وجود آسمانی و نورانی موجودات ر ،هار  روه  گاه، ف    (.141-140: 1374، موح 

ای است که پس از طهارت  شارحان ابن عربی، قلب نیز همان نفس ناطقهاز به باور برخی 
)جهانگیری، د او حاضر است ی و جزئی در نزرسد و تمام معانی کل   عقل مستفاد می ۀی، به مرحلکل  

1395 :257.) 
دقوای نفس ناطقه پس از دریافت نور روح  و در پرتو این  به بالفعل بدل هقو  ، از حالت بالمجر 

ۀشوند. پس از این مرحله، عقل به کمک  بینایی و بصیرت، بینا می ر قو  ، میان مدرکات و تصاویر تفک 
 ها در قالب تصاویر ذهنی خود( ها با لواحق آن میان حقیقت اصلی آنها ) وجودی آنذهنی خود با حقیقت 

 ۀانسان به مرتب ،کند. در این مرحله الت خود درک میو رها از تخی  ها را فارغ  گذارد و آن فرق می
العقل  ی  رسد و با تمام تصاویر و  می فع  صدرا)کند  حاد پیدا میات   ات بشریتجل  زیرا  ؛(145: 1383، مال 

ی  حاد خود با در این مرتبه، به ات   ی  ات الهی و ظهور خداوند در تجل  برد و وجود  می ات خود پیتجل 
 یابد. سایر مظاهر الهی پیوند میقات و بندها با وجود اش، به دلیل قطع تعل   جزئی

هوزیر مگستاخی  ۀهمسر رازدان شاه نیز پس از مشاهد خود  ۀشود که شاه حقیقی از مرتب می توج 
دادن  پس از توضیح)در قالب طوطی( به دنبال یافتن اوست. شاه نیز  ،رانده شده است؛ بنابراین

در این  ،خوردن از وزیر از فریب بعدکند که  مراحلی که طی کرده است، همسرش را مجاب می
، نفس ناطقه به کمک درایت و کاردانی خود، به عقل نظری به عبارت دیگراست؛ هیئت اسیر شده 

نفس حیوانی، از نیروی این عقل بهره ببرد و به این صورت، فاصله میان  مهارشود تا برای  نزدیک می
 لب را از نیروهای مزاحم پاک کند.نفس ناطقه و روح بخاری را پر و ق

و با راهنمایی و درایت نفس ها و شهودات پیشین خود  سرانجام، عقل نظری با کمک دریافت
مثالی با تحریک عقل نظری  ۀ، نفس حیوانی یا مرتبدر حقیقتگشاید.  گره این مشکل را می ناطقه

بدون یاری نفس ناطقه، ناتوان و معدوم است، پس از ا از آنجا که او خورد؛ ام   فریب می
دبردن آن و ورود به جسم خود،  و شاه با از بین افتد ری از نفس ناطقه به دام میبردا فرمان  ا  مجد 

 آورد.  اقتدارش را به دست می
 

 نتیجه. 5
النفس انسان، از اشراق عقل  از جملهو کائنات جهان  ۀاز دیدگاه ابن عربی، هم یا عقل عاشر به  فع 

دترتیب شامل این مدارج است: روح   آیند و نفس بشری، به وجود می ، نفس ناطقه ی()نفس کل   مجر 
مراتب گوناگون نفس انسان  ،و جسم. همچنین)روح بخاری( ، نفس حیوانی )عقل نظری و عقل عملی(
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تر از خود، واالتر است. نفس ناطقه  پایین ۀهم ارتباطی طولی دارند و نسبت هرکدام به نسبت مرتب با
کند و این خیال، عنصر  برای برقراری ارتباط میان سایر قوای نفس، از عنصر خیال استفاده می

ل یا تخی   از طریقاشراق نور خود بر عماء،  ۀوسیل عالم نیز هست؛ زیرا خداوند نیز به کل   ۀایجادکنند
مراتب عقول و هستی نیز تاباند و به دنبال آن، سایر  ل میق الهی، نور خویش را بر عقل او  عمل خال  
 آیند.  پدید می

رمز مراتب  ،ناصر داستانامیرخسرو دهلوی، ع بهشتهشتدر چهارمین داستان کتاب 
هستند و شاعر، به کمک این داستان، سیر رشد معنوی نفس را شرح داده است. شاه  مختلف نفس

درمزی از نفس ناطقه است که در عالم مثال، با روح  کند و پس از  دیدار میی( )نفس کل   مجر 
گاه می واالتری دست می ۀدیدن به دست او، به مرتب آموزش شود. شاه  یابد و از راز هستی و مرگ آ

کند و آن را ابتدا به  بی به این آرزوی خود، قول خود را برای حفظ این راز فراموش میپس از دستیا
ۀگوید. وزیر، رمزی از  و سپس به وزیرش می یشیکی از همسران خو شهوت نفس حیوانی است  قو 

گاهی از این راز، به دلیل حسادت به شاه، از او می خواهد که این کیمیا را به او نشان  و پس از آ
شود و به دربار او  محض خروج شاه از کالبد خود، او با نیرنگ به کالبد شاه وارد می ا بهدهد؛ ام  

ا همسر رازدان کند؛ ام   درازی می دست همسران شاه ۀشود. او به هم رود و به کامرانی مشغول می می
شدن با وزیر پرهیز  ، از همراهششاه، پس از دیدن رفتار متفاوت و گستاخی او، با رازداری و خلوص

کند. این زن به دلیل همین رفتار متفاوت و خردورزی خود، رمزی از عقل نظری است که تحت  می
داستان، شاه در دام قوای  ۀده است. در ادامعقل مستفاد رسی ۀنظارت و هدایت نفس ناطقه، به درج

ۀه و وهمی   ۀشود؛ ولی با کمک  آز گرفتار می قو  کند. او در  خیال خود از این وضع نجات پیدا می قو 
ۀبازار،  به کند و  را مغلوب می )عقل معاش(و تاجرزاده بندوبار(  )زن بیجسمانی نفس حیوانی  قو 
و همسر او که پس از ناپدیدشدنش بسیار تنها شده است، این  پیچد او در شهر می ۀآواز ،دلیل همین

به این وسیله به همسر خود  )نفس ناطقه(کند. شاه  شدن با خود خریداری می طوطی را برای همدم
دشود و  نزدیک می  کند. در میبا هدایت و کمک او، وزیر را به حلول در جسم مرده تشویق  ا  مجد 

حسرت خود برای وصال با این زن، از جسم شاه خارج و شاه نهایت، وزیر به دلیل طمع و 
، شاه  با کمک ترتیب به اینکشد؛  شود و مرغ را می می بالفاصله، پس از این کار به جسم خود وارد

دحاد و وصال یابد و با ات   عقل مستفاد جایگاه قبلی خود را باز می به واالترین  یشبا همسر خو مجد 
 رسد.  انسان کامل می ۀمرتبانسانی، یعنی به  ۀمرتب
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