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 حق  متجّددی ها ارادهروان و  ساکن   جهان  

 موالنا مثنوی« آب روان»در تمثیل 
 *امیرحسین مدنی

 ات فارسی دانشگاه کاشاناستادیار گروه زبان و ادبّی 

 (189تا  169)از ص 

 16/12/1399، تاریخ پذیرش مقاله: 4/4/1399تاریخ دریافت مقاله: 

 پژوهشی-علمی

 

  چکیده
را به آِب رونده تشبیه کرده است  «روح»را به جوی و  «جسم»تمثیلی آمده است که در آن موالنا  ،مثنوی در

هناگزیر  بهو موالنا  رسد میبه نظر ساکن ا ؛ ام  و با اینکه آب، مدام در حال حرکت است خلق را به حرکت  توج 

به  ،باری ،بینند سر نمی و اینکه اگر رفتن آب حیات را به چشم کند میو سیر خاشاک بر روی آب جلب 

لچشم دل در جوی و سیر نبات  ی عرفانی موالنا نهفته ها اندیشهین تر اساسیکنند. در این تمثیل،  تأم 

د و ثابت برخالف ظاهرِ است؛ از جمله: خلق جدید و اینکه سراسر هستی  ، پیوسته در حال تجد 

مدام از دید عارف، حضور دائمی خداوند و  دارد. این آفرینِش  «مرگ و رجعتی»است و هر لحظه  دگرگونی

لحظه در   به  و اینکه فیض الهی، لحظه کند مینیازمندی همیشگی جهان هستی به حضرت حق را اثبات 

صورت و جهان صورت،  ین ایجاد و اعدام و ات صال دائم میان عالم بیا سرعت اام  شود؛ میه جاری عالم ماد  

. نگارنده در این مقاله کوشیده است به موضوع خلق جدید یا همان دهد میظاهر ساکن جلوه  هستی را به

دهای  اراده ارتباط این مفهوم اساسی را با مفاهیمی چون حرکت  وحق از دیدگاه موالنا اشاره  متجد 

 جوهری، 
 
تیجه برسد که نوشدن ، زمان، عالم غیب، نوجویی و نوطلبی عارف بیان کند و به این نیتجل

زیستن را  لحظهزداید و شادی و در  می)خلق جدید(، غم و دلتنگی را از ضمیر عارف  ها کهنهو رفتن  ها حال

 .آورد میبرای او به ارمغان 
 

یخلق جدید، ، ناموال کلیدی: های هواژ
 
 ، مرگ و رجعت، زمان. تجل

                                                           
 m.madani@kashanu.ac.ir                                                                                                                  . رایانامۀ نویسنده:*
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 مه مقّد . 1

دهای  پژوهش با وجود  لهنوز با  ه است،صورت گرفت مثنوی کنون دربارۀی که تامتعد   تأم 

ظ، ژرفای و بدین لحا ی موالنا دست یافتها اندیشهای از  به زوایا و ابعاد تازهتوان  می آندر 

ی عرفانی ها اندیشهیکی از این  .شود آشکارتر می برای انسان امروزعرفانی وی  ۀمنظوم

هکه  ال در هستی و د امثخلق جدید یا تجد   اعتقاد به اصِل ، نبوده است مبدع آن والنام البت 

 ثابتو خالف حالت ظاهر که ساکن بر ،سایر موجودات است و اینکه سراسر عالم

از  .دارد و رجعتیلحظه مرگ و هر د و دگرگونی است پیوسته روان و در حال تجد   ،نماید می

  پی« خلع و لبِس »این خلق مدام و  ،دیدگاه عارفان
ا
حضور دائمی خداوند و  ،درپی، اوال

 کند میاثبات حق  نیازمندی همیشگی جهان هستی را به حضرت
ا
سبب استمرار  ،؛ ثانیا

دی ها ارادهفضل و فیض حق و    ؛شود می او متجد 
ا
ان جه ۀکهنگی را از چهر  ،و ثالثا

 ۀاسطور »بخشد تا بدین وسیله  و نوشوندگی و قداست و پاکی آغازین را به آن می زداید می

هر لحظه تکرار و  ،تکامل ۀهستی و حیات و در نتیجه چرخ ۀبه سرچشم« بازگشت جاودانه

 تشبیه کرده )رونده(سایر  آِب به  جوی و روح رابه ، جسم را مثنویموالنا در  .بازآفرینی شود

لپندارند؛ در حالی که با کمی  ا آدمیان او را ساکن و راکد میم  ؛ اکه پیوسته روان است ، تأم 

گفت  توان میت ئ. به جر بودن آن قلمداد کرد جاریدلیلی بر توان  روی آب را می خاشاِک 

یازده بیت ای که در  به گونهدر این تمثیل نهفته است؛ ی موالنا ها اندیشهین تر اساسیکه 

خلق جدید، دیدگاه دیالکتیکی و نفی اضداد،  چونی موضوعات مهم  این تصویر، به 

 ،شوندگیعالم، نوتدریجی و تکاملی  و انقطاع آن، سیر نشدنفیض الهی و تکرار استمرار 

د امثال و ارتباط آن با حرکت جوهری تجد  ، خاشاک فکر و عقل جزئی، ت عالم غیبمحوری  

دی ها ارادهزمان و  ،در عالم یحق،  متجد 
 
تو خلق جدید و سرانجام حق  تجل ی  عنصر  اهم 

خوریم که در بحث اصلی به توضیح  برمی الناعرفانی مو فکری و  ۀمنظومدر  )بحر(آب 

یکی این است  حاضر، صلی پژوهشا ۀلئمسپردازیم.  می یادشدهمختصر هریک از موارد 

 دیدگاه موالنا دربار 
ا
موالنا در  ۀچیست؟ دوم اینکه انگیز « خلق جدید»موضوع  ۀکه اساسا

چه بوده و با این مثال محسوس، چه برای مفهوم خلق جدید « آب روان»تصویر استفاده از 

 کرده است؟  اهداف و نتایجی را دنبال می

هاخیر،  های در سال آنکه به موالنا  پژوهشگران در موضوع خلق جدید، بیش از توج 

صدراابن عربی و حرکت جوهری  رمعطوف باشد، ب
 

متمرکز بوده و مقاالت چندی در  مال

  از «شناسی عرفانی خلق جدید در جهان»این زمینه نگاشته شده است؛ از جمله 
 
ه عزیزالل
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ی خلق جدید و  دربارۀ ،در آن که نویسنده (1374)ساالری 
 
یمفهوم کل

 
د تجل ات حق و تجد 

فریده  از «عرفانی خلق جدید منگاهی به مفهو» ؛امثال از دید اشاعره بحث کرده است

ی و گذرا مفهوم خلق جدید را در فلسف (1376)کریمی موغاری 
 
 ۀکه نویسنده بسیار کل

یمان و عارفان مسلمان بررسی کرده یونان و نوافالطونیان و همچنین حک ۀاسالمی، فلسف

صدرااش را با بررسی حرکت جوهری  نوشته و
 

و ارتباط آن با خلق جدید به پایان برده  مال

  از «آن با حرکت جوهری صدرا ۀام در نگاه  ابن عربی و مقایسخلق مد» ؛است
 
ه عزیزالل

های خلق مدام و حرکت جوهری  تفاوت ها و مقاله به بررسی شباهت این ،(1384)ساالری 

عقلی استوار دانسته  کشفی و شهودی و دومی را بر مبانی لی را بر مبادیاو   که پرداخته

د امثال و » ؛است د بنیانی و احمد عابدی محم   از «حرکت جوهریبررسی تطبیقی تجد 

د ،(1386) دات نویسندگان در این مقاله، تجد  و حرکت جوهری را  امثال را مختص  مجر 

 ۀاند که حرکت جوهری صدرا، تحت تأثیر قاعد ه دانسته و نتیجه گرفتهمنحصر به عالم ماد  

د امثال است مرتضی  از «همتعالی   خلق جدید در عرفان ابن عربی و حکمت»؛عرفانی تجد 

صدرااین مقاله نیز معتقد است که  ۀنویسند؛ (1389)شجاری 
 

در را ، قول ابن عربی مال

د امثال دی بر  تجد  حرکت جوهری خود نقل کرده و برای اثبات این  ۀنظریبه عنوان مؤی 

د امثال و برخی ۀررسی مسئلب» ؛گفته، دالیلی اقامه کرده است رسول  از «نتایج آن تجد 

د امثال پرداخته  ۀی نظری  ها ویژگیکه نویسنده به توضیح و تشریح  (1390)اقریان ب تجد 

دهای  بودن خلقت، آفرینش یی همچون آنیها ویژگیاست؛  ها،  خلقت، توالی متعد 

د امثال» ؛شمولی، تکرارناپذیری و ... جهان   از «تجد 
 
 ،(1393)ه جوادی آملی عبدالل

د امثال را با دیگر  شده در وجود بیان کرده  معانی طرحنویسنده در این نوشته، تفاوت تجد 

د اعراض اشاعره، انطباقو این نظری   بررسی » ؛دانسته است ناپذیر ه را با دیدگاه تجد 

  نواز و قدرت زهرا گلاز  «خلق مدام ۀدیدگاه اشاعره و ابن عربی در مسئل
 
اطه الل یان خی 

نویسندگان به بیان تحلیلی خلق مدام و مبانی و نتایج آن در عرفان  این مقاله، در (1398)

ه ۀبا نظری   طور خاص   به ،آن ۀنظری ابن عربی و نیز مقایس گرایی و دیدگاه جوهر فرد و  ذر 

 اند. عدم بقای اعراض اشاعره پرداخته

  ۀبا وجود این پیشین
ا
د امثال و خلق مدغنی و پربارنسبتا ام، هنوز ، مفهوم تجد 

 تنها برخی ازاست.  نشدهو تحلیل  موالنا بررسی مثنویکه باید و شاید در  چنان آن

مختصری  توضیحاِت  ؛«رسد می عمر همچون جوی نونو »اع مصر  ، ذیلمثنوی شارحان

 عرفانیکدام، این مفهوم  ا هیچ؛ ام  ندا هم ارائه کردوآفرینش مدا جدید ومفهوم خلق  دربارۀ
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تو  ی    اهم 
 
ت اندیشه و منظومآن را در کل اند؛ عالوه بر اینکه به  نکاویده موالنا عرفانی ۀی 

مفهوم ارتباط از دیدگاه آنان، ند و ا هنکردای  اشاره «آب روان» یعنی ،تصویر مورِد نظر ما

 ه است. شدنمشخص فکری موالنا با سایر خطوط و عناصر خلق جدید 

دای ه ارادهبار  نگارنده در این پژوهش، برای نخستین با  را و ارتباط آنحق  متجد 

 ۀو در ذیل این اندیشبررسی موالنا  مثنویدر قالب تمثیلی از « جهاِن ساکِن روان»

 موالنا نیز اشاره کرده است.  اندیشۀعرفانی مرتبط با  هاِی  موتیفبه دیگر  ،محوری
 

 روان آب   تمثیل   .2

ر »عنوان  ذیِل  و مثنویموالنا در دفتر دوم   در یازده ، «بین یبنور غشدن عارف به آغاز منو 

ب  بسیار بیِت 
ُ
بیان  (رونده)سایر آب  در قالب تمثیِل عرفانی خود را  منظومۀلباب  مهم، ل

روی آب را روان و روح به آب روان، خاشاک  ،کرده است و ضمن تشبیه جسم به جوی

ی کرده که وقتی سرعت آب زیاد « های فکر صورت»   ا بهر « قشِر صَور»، شود میتلق 
 
 یکل

 گنجد: و در نتیجه در آب، جز آب نمی زداید می
 

 ست و معنی طایر استا لفظ چون وکر

 

 ر استـــآِب سای وی و روح،ــجسم، ج 

 

 
 ویی واقف استــو گــاو روان است و ت

 

 ویی عاکف استــو گــاو دوان است و ت 

 

 
 ها ر آب از خاکــی سیــنبین رـــگ

 

 ها؟ خاشاک وـن هـبوـوی نر ــچیست ب 

 

 
 رـهای فک ورتـو صـاشاک تـهست خ

 

شکاِل بک رسد یــمو درـــن هـــب وــن 
َ
 رـا

 در روشـــر انـــوِی فکـــروِی آِب ج 

 

 خاشاک محبوب و َوِحش یـــنیست ب 

 ن آِب روانــر روی ایـــــرها بـــقش 

 

 د دوانــــــی شـــــاغ غیبـــار بـاز ثم 

 وــاغ جــب درـــز انــــرها را مغــــقش 

 

 ه جوــب دـــآی یـــاغ مــه آب از بـــنکآز  

 اتــِن آب حیـــی رفتــــر نبینــــگ 

 

 وی و این سیر نباتـــدر جـــر انــبنگ 

 ـــآب چ 
َ
 ذرــگ د درـــر آیـــه تـــُـنبون ا

 

 ذرـــر گـــور زوتــــر صــــد قشــــزو کن 

 غایت تیز شد این جو روان ون بهـــچ 

 

 انــــر عارفـــــــد در ضمیــــم نپایـــغ 

 غایت  ممتلی بود و شتاب ون  بهــچ 

 

 کــــد انـــــپس نگنجی 
 

 ه آبــــدر او اال

 (3307 -2/3297: 1377)مولوی،   

 معتقد است:  چنین این تمثیلموالنا در 

بع  الف( روح، آب جاری  ؛جسم، چون جوی استاست و بالت 

 ؛است؛ اگرچه آدمی او را واقف و راکد بینگارد همواره روان)روح( آب  ب(
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 ؛بودِن آب در سطح زمین است و صور روی آب، دلیل روان ر( خاشاک فکج

 ؛گیرند رچشمه میس« باغ غیبی»از  )خاشاک(،های روان بر روی آب  ( قشرها و پوستهد

  ؛شود میو جاری  گیرد می سرچشمهنیز از غیب، )روح( ( خود آب هـ

گذرند و دوام و ظهورشان کمتر  یمنیز زودتر  تر باشد، قشر صور ( هرچه جریان آب سریعو

 ؛شود می

؛ زیرا زداید میهنگامی که جریان و سرعت آب به اوج خود برسد، غم را از ضمیر عارفان ( ز

 :دیگر یبه بیان ؛شود میماند و عارف آزاد و رها  ی باقی نمی«خاشاک فکر»دیگر 
ون بحر زور آورد، گردد و چ میها مرئی  آید، قشرها و خاشاک ه میاز اند هتا وقتی آب ب

صرف هیچ نماند  ِب ف و صورت را ویران کند و جز آر خاشاِک حرصورت جوی و صوَ 

 .(474: 1392، الهوری)

که شود  ی برداشت مینکات و نتایج مهم   ،ساده و محسوسظاهر  بههای  گزارهاز این 

ر و سلوک عرفانی را به
 
طور  های موالنا را به و آموزه ها اندیشهو اساس  ،طور عام مبنای تفک

توان اشاره  به این موارد می ها و نتایج بینی جهانۀ این از جمل ؛دهد میتشکیل  خاص  

 : کرد

         تجدیدمدام تازه و ، و جنبش است و همچون آب روانعالم همواره در حرکت  .1

 و یک لحظه هم ساکن و ایستا نیست. شود می

هصعودی و تکاملی و  یحرکتعالم،  ۀلحظ به لحظه شدِن نو  بهنو حرکت و .2  البت 

نه  ،است نه نزولی و قهقرایی. هدف ایجاد و اعدام در عالم، تکامل و تعالی ،است تدریجی

شدن آن نو بهو تجدید و نو که خلقندازه به بیان دیگر، از دید موالنا، به همان ا ؛نابودی

ت ی  هو  1خلق جدیددر « تکامل» ،دارد اهم  تودن آن نیز دارای کمال ب تدریجی البت  ی   اهم 

« تعالی»؛ به تعبیر یاسپرس، وجود انسان همواره در حال صیرورت و دگرگونی، است

 .(967: 1391حسینی، دسی  به نقل از )یابد  می

د و سیر .3  تقابل و تضاد  ، اصلهمیشگی در بطن این تجد 
ا
نهفته است و اساسا

، یعنی رفتن صورتی و آمدن صورتی دیگر به جای آن در «سخلع و لب»یا « وجود و عدم»

بینی موالنا جز این نیست. در این تقابل،  یک لحظه و تفسیر دیالکتیکی هستی در جهان

همواره  قشر و مغز، جوی و بحر، غیب و شهادت و شادی و غم، لفظ و معنی، جسم و روح،

 کی، رفع دیگری را در پی دارد.کنند و خفض ی یکدیگر را طرد می

4.  
َ
غیب همواره از جهان است؛ زیرا  پویایی و برپایی خویش را مدیون عالم غیب ،معال

 .شود میساز حرکت و تداومش  و سبب رسد میبه او  «یشحتر  اندک »
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و نوجویی نیز  شود میجویی و نوطلبی رهنمون را به نوعالم، عارف حرکت و پویایی  .5

 الزمکند میرا به وی تلقین  «ترک عادت»همواره 
ا
دگاه خلق جدید و اعتقاد به دی ۀ. اساسا

ل امثال، نو در « ننوکُ  ۀجهاِن کهن»اعراض و اجسام است و اینکه  ۀلحظ به شدن لحظهتبد 

 قبل دارد. لحظۀن نی غیر از تعی  هر آن، تعی  

 تعالی و اثبات فیض و فضل حقساز  زمینه ،عارفدیدگاه الم از جنبش و پویایی ع .6

صال بییضاین استمرار ف. است هستی ۀحضور دائمی خداوند در چرخ وقفه میان  ، ات 

و در اشارت به همین معنی است که موالنا  کند میصورت و عالم صورت را الزام  عالم بی

 گوید:  می
 رونـــد بـــی آمــصورت یـورت از بـــص

 

ا إلی هــــک دــــش باز   ونــــه راجعــــإن 

 

 

 ست  رجعتی پس تو را هرلحظه مرگ و
 

 ست  ود دنیا ساعتیـــرمــی فـــمصطف 
 

 (  1145و  1144/ 1377:1مولوی، )    

ممکن است پسندیده و محبوب  )خاشاک(های فکر  قشر و صورتاگرچه گاه  .7

آب،  شدِن  روان محض که بهب را دارند همان خاشاک روی آ ا همچنان حکِم ام   ،باشند

  خاشاک در اشعار موالنا، رمز افراد پست، ماسوی شوند. نیست می
 
ه، دشمنان و الل

مدتقیاست.  )فکر(و اندیشه  بدخواهان اولیا و سرانجام حس   جعفری در تفسیر ابیات  مح 

  ۀعمورد مطال
 

رات و خیاالت و آرزوها و ت و الم و تصو  ما، خس و خاشاک را حاالِت لذ

 سطح این در جری دانسته است که وقتی آب زالل روح انسانی تجسیمات
ا
ان است، دائما

 .(478و  477: 1362)جعفری،  کند میاند و صفای آن را به کدورت تبدیل پوش آب را می

خلق جدید و آفرینش مدام با عنصر آب در ابیات نهایی، ارتباط  نتیجۀنکته و  .8

عرفانی پیش از موالنا نیز سابقه داشته است؛  منظومۀای که در اساطیر و  ست؛ نکتهموالنا

م  آبعنصر ها،  نگاری ها و شمایل یینکه در آفرینش کیهان و اساطیر و آ نچنا همواره مقد 

الیاده، )شده است  گاه هر آفرینشی محسوب می بر هر شکل و صورتی بوده و محمل و تکیه

همانند آبی که در  ،و از دیدگاه ابن عربی نیز فیض وجودی و نفس رحمانی (189: 1376

 در اشیاء این عالم بوده رودخانه جاری
ا
 شود میو در هرلحظه تجدید  است است، مستمرا

 . (222: 1385)ایزوتسو، 

ل توان می، ات و نتایج مندرج در این تمثیلبعد از بیان اجمالی نک ،اکنون       تر به  مفص 

فکری و عرفانی موالنا در این ابیات اشاره کرد؛ عناصر و  منظومۀین عناصر تر اساسی

ل امثال یا خلق جدید  اتی چون تبد  و ارتباط آن با حرکت  )جهاِن ساکِن روان(مختص 
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یجوهری، 
 
ت، زمان و تصویر آب روان، تجل ی  ت عالم غیب، نوجویی و نوطلبی و محوری   اهم 

 یر عارفان.عارف و نپاییدن غم در ضم
 

 حق متجّددی ها اراده. خلق جدید )جهان  ساکن روان( و 4

ای که موالنا قصد طرح آن را داشته  ین نکتهتر اساسیدر تمثیل مورد نظر،  رسد میبه نظر 

لحظه به لحظه و اثبات و  است و اینکه آفرینِش  در هستی« خلق جدید» ۀلئاست، مس

ها و  استمرار فیض و فضل الهی، جهان را استوار و برپای داشته است. خلق جدید که با نام

د امثال، عناوین مختلفی مانند د مظاهر، خلع  تجد  ل امثال، تجد  و لبس، مرگ و تبد 

، (101: 1363شاهی،  )ملکرجعت، حشر نوین، تعاقب امثال، قیامت نقد، ساعت حاضر 

 جدید 
ا
ساع الهی (6: 1381)ایزوتسو،خلق دائما ، فنا و بقا، سیر و (184 /1 :تا بی)ابن عربی، ، ات 

از آن یاد شده است، بدین معنی است که فیض  (123: 1384ساالری، )حبس و حشر و نشر 

ریزد و  هرساعت می»وجود، دمادم است و همچون آِب روان جریان دارد و به تعبیر موالنا 

 ،لاو   :دهد میه، خود، سه دیدگاه را پوشش این نظری  . (2/51 :1363)مولوی،  2«روید می

د اعراض و نظری   بر این باور  ،«ُض ال َیبقی زمانینَر العَ » ۀاشاعره که بنا بر قاعد ۀدیدگاه تجد 

عراض  بوده
َ
 شامل ا

ا
د، صرفا د، یکسره ثابت و و جواهر ماد   شود میاند که تجد  ی و مجر 

ام معتزلی و تفتازانی و نوبختی بر آن  ،دوم ؛ناپذیرنددگرگون 
 

د اجسام که نظ دیدگاه تجد 

ل میاند و بر بوده د و تبد   ؛اند دانسته خالف اشاعره، تمام اجسام را پیوسته در حال تجد 

د جهان که نظری  ، سوم   و آن است هعارفان بود ۀدیدگاه عرفانی و تجد 
 

ها سراسر عالم یا کل

ل پیوست ،برخالف ظاهر ساکن و ثابتشان را امکانیهای  هستی د و تبد  ه درحال تجد 

خودشان بوده است:  قرآنی با تفسیر و برداشِت خاص   ۀو مستند ایشان، دو آی اند دانسته

بس  یکی: 
َ
ل َبل ُهم فی ل َعیینا ِبالخلِق األو 

َ
ف

َ
ُه َمن دوم:  ،(15)ق:  َخلق  َجدید نمِ  ا

ُ
َیسئل

أنفی الَسمواِت و األ 
َ

 َیوم  ُهَو فی ش
 

 نخست را در اثبات ۀعارفان آی 3.(29)رحمن:  رِض ُکل

یدوم را به منظور تکرارناپذیری  ۀخلق جدید در سراسر هستی و آی ۀقاعد
 
به کار حق  تجل

 :اند برده
 (. 434: 1387، الهیجیونی و ظهوری دیگر است )ئلحظه و هر نفس حق را ش هر

 

ان و گذاران ادی بنیان های مختلفی مثل و نحله میان افرادید از دیرباز خلق جد قاعدۀ

آن  رواج داشته و هریک به شرح اسانشن اسطوره مذاهب، فالسفه، حکما، عارفان و

ی نداشته است؛ به تعبیر ه، اختصاص به عرفان، دین یا مکتب خاص  این نظری   اند. پرداخته

 ایزوتسو: 
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ایزوتسو، است ) ای تجربی بصیرتی زنده و ایدهگیر است و  ای همه خلق مدام، ایده ۀاید

1383 :151). 

مان و فالسف حکمای  ویژه بهم ایرانی و یونانی و قدی ۀبرای نمونه، جمعی از منج 

سال  دویستهزارو 25ت مد   از پس که اند بوده عقیده این بر اشراق شیخ جمله، آن از و اشراقی

فلک اعلی یا فلک اطلس است، جمیع اوضاع  ۀشمسی که مقدار یک دور حرکت خاص  

 .(2/858 :1376)همایی،  شود مینات تجدید ئجهان و کا

ترکیبی از  لم ظاهر،کرد که عا اشاره می ،مداوِم حیات ۀبه سلسلضمن اعتقاد افلوطین 

 . (38-37: 1356عبدالحکیم،  ←)نهایت از ادوار مشابه است  های بی سلهتکرار ابدی سل

ات به مس به الیاده د امثال و نوشوندگی لحظه ۀلئکر    لحظۀ به تجد 
ا
عالم پرداخته و اساسا

را به همین منظور نوشته است. او معتقد است  (1384) بازگشت جاودانه ۀاسطور کتاب 

بلکه فقط ممکن است از طریق  ،د ترمیم یا جبران شودتوان میکه در جوامع کهن، حیات ن

 .(39: 1386، الیاده)رجعت به سر منشأ، ریشه و اصل، دوباره آفریده شود 

ی)مابوالبرکات بغدادی بار  اسالمی، نخستین ۀدر جهان اسالم و در فلسف
 
( ق560 توف

دی ها اراده»ای تحت عنوان  هخلق جدید پرداخت و نظری   مسئلۀی به طور جد   به  متجد 

 گوید: او براساس آنچه ابراهیمی دینانی می را در آثار خود مطرح کرد.« حق
بع و باإلراده تقسیم کرده و سپس اراده را به اراد  ۀدائم و اراد ۀفاعل را به دو قسم بالط 

د ها را  قابل تقسیم دانسته است. وی حرکت مستمر افالک و دوام وجود آن متجد 

دائم دانسته و کائنات عالم را که همواره دستخوش فساد و دگرگونی  ۀمنسوب به اراد

دی ها دهاهستند، معلول ار   .(309-308 :1376) به شمار آورده است متجد 

ۀ این دی ها اراده دربارۀابوالبرکات بغدادی  نظری  ، از چند جهت حائز حق متجد 

ت ی  آفرینش مدام  ۀها در زمین است: یکی اینکه در جهان اسالم جزو نخستین دیدگاه اهم 

نکه دوم آ ؛یونان و حکمای شرق دور رواج داشت ۀاست و تا قبل از او، بیشتر نزد فالسف

هکه است ی حق تعالی دانسته ها اراده اراده یاآن را  آغازسر وی خلق جدید و  این  البت 

سوم  ؛شود می ها ارادهبه این حرکت، سبب تجدید خلق و  و معرفت ،اراده، سبب حرکت

دی ها ارادهاینکه حق تعالی با  در آفرینش و عدم « فیض»ساز استمرار  خویش زمینه متجد 

هانقطاع آن شده است و   ،از سویی ،هستی ، به تجدید و نوشوندگِی این استمرار فیض البت 

یو تداوم 
 
 انجامیده است. ،از سوی دیگر ،حق تجل

ا  ی، نخستین به ،اسالمیعرفان یعنی  ،موضوع بحث ما خلق جدید درام   بار از طور جد 

 ر » القضات همدانی در تمثیل سوی عین
ا
 ،اینکه کودکانمطرح شد و « وشنچراغ دائما
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قی می چراغ را شعله ۀشعل
 
ا بزرگساالن  ای واحد تل یابند که  درمی)اندیشمندان( کنند؛ ام 

و ناپدید  های متفاوت است که لحظه به لحظه آشکار ای از شعله چراغ، سلسله ۀشعل

 اقتضای دید عارف در همالقضات  عینبنا بر نظر و  شود می
ا
موجودات، جز در  ۀاساسا

ل القضات بعد از عین .(128: 1378)خداوند، چنین است   مسئلۀبه ، عارفی که بسیار مفص 

ی)مابن عربی خلق جدید و آفرینش مدام پرداخته است، 
 
را  «َخلق»است. وی  (ق637 توف

ی
 
در آن  هرکه این صَور در  است شمار موجودات دانسته بیهای  صورتم الهی در ئدا تجل

ل ا آدمیاند تغییر و تحو  یابد و نیز احساس  نمی، اغلب این دگرگونی همواره را در ؛ ام 

، )عفیفی شود میرود و دوباره آفریده  که در هر نفس و در هر لحظه از میان می کند مین

وی این دگرگونی دائم و خلع و لبس لحظه به لحظه را از عجایب امور هستی  . (57: 1386

فروزانفر، ) کنند نمی درک که بسیاری آن را به دلیل لطافت حجاب و تشابه صورداند  می

ۀابن عربی در بیان و بسط  . (2/442 :1373 هایی چون  خلق جدید خود از سرچشمه نظری 

، در این موضوع اشاعره تأثیر پذیرفته است؛ اگرچهو نیز  4هحسبانی  قرآن کریم، عقاید 

اطنواز و  گل ←)ه دارد نقدهایی نیز به اشاعره و حسبانی    .(11-9: 1398یان، خی 

دی ها اراده ویژه یافته است. در  یحق در اندیشه و آثار موالنا نیز بروز و ظهور متجد 

اشی آمده که العارفین مناقب برای یکی  را تصویری از موالنا استخواسته  می، حکایت نق 

اش حدود بیست ویاز شاهزادگان معاصر   تصویربه موالنا را  صورتبار  ترسیم کند. نق 

ا می ر می چندان کشد؛ ام  د. به همین بین دیگرگون میسیمای وی را د، نک که نظر را مکر 

آن با  خلق جدید و ارتباط یشۀاند همناسبت، موالنا این غزل را که حاوی اعتقاد عمیق او ب

 :سراید می ،است حرکت جوهری در هستی
 

 نشان  که منم بیرنگ و   یـب هـآه چ
 

 م؟ـــک منــرا چنانـــم مـــی ببینـــک 
 

 ان آورـــــرار در میــــی اســــــگفت 

 

 ه منم؟ـدرین میان کـــان انـــو میـــک 

 

 

 ؟«ساکن»من «  رواِن »ی  شود  این ـک

 

 مـه منـک« ِن روانــساک»ن ـن چنیــای 

 

 

 غرقه گشت هم در خویش نــم رــبح

 

 مــه منـران کـــک یـــر بـبوالَعَجب بح 

 (426-1/425: 1375)افالکی،       

  ،دهد میکه موالنا به خود نسبت روان  این ویژگی ساکِن 
 

هستی و  به اعتقاد او در کل

ل کائنات جریان دارد و سراسر عالم را د و تبد  ا سرعِت این ایجاد و  تجد  فراگرفته است؛ ام 

صال دایم و بی اعدام و خلع و لبس صورت و عالم صورت  وقفه میان عالم بی های دماَدم و ات 

حرکت  خبری آدمی از سوی دیگر، هستی را در نظر او ثابت و بی و غفلت و بی ،از سویی
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لحظه را در مقابل  به  و رجعت لحظهکی هوشیاری، مرگ اند  ه؛ در صورتی کدهد میجلوه 

م   :کند میدیدگان آدمی مجس 
 

 دنیا و ما ودـش یــمو ـــس نـنف رـــه

   

 در بقاـــدن انـــشوـــن ر ازــــخب یـــب 

 

 

 رسد مینو ون جوی نوـر همچـــعم

   

 دـــد در جســـنمای یـــی مر  ـــمستم 

 

 

 ست شکل آمدهزی مستمر ـآن ز تی

  

 رر ِکش تیز جنبانی به دستـچون ش 

 (1149 -1/1146: 1377)مولوی، 

دم در نزع و مردن هستند و فیض  به موجود در آن، دم ز نظر موالنا، دنیا و اعراضا

اِض کل، به موجودات حیات دوباره می به هستی، لحظه ا آدمیان ؛بخشد لحظه از مبدأ فی  ام 

 بینند: حال می ر یکثابت و ب را موجوداتخود و سایر اند و  غافل جعتمرگ و راز این 
 

 دـان در همه عالم اگر مرد و زن

   

 دــان َدم در نزع و اندر مردن به َدم 

 (6/761 :)همان                          

ت این غفلت و ناآگاهی، یکی
 
هستی و وجود  ۀدوام و استمرار فیض از سرچشم ،عل

درپی به توالی و  موجودات، دایم و مستمر است و پی وجود به ۀافاض»است؛ یعنی چون 

م وحدت و ثبات  میدرنگ و تراخی صورت  چ انقطاع و بیتتابع آنات بدون هی گیرد، ما توه 

از آن روی  ،به تعبیر خوارزمی ،دوم ؛(964و  2/963 :1376همایی، )« کنیم می و استقرار 

ل است که خلق جدید، هم از جنس خلق است و محجوبان می پندارند که همان خلق او  

این  ، تیزی و سرعتتندی ،و سوم (1/448 :1368)خوارزمی،  است ها باقی است که سال

باشد؛ زیرا به قول شیخ شبستری، جمیع ممکنات د توان می خلع و لبس و انعدام و ایجاد

د فیض رحمانی زاده می شوند نیست میالعین  ةدر هر طرف  شوند: و دگرباره به تجد 
 

 

 [...]یبقی زمانین عدم گردد و ال   جهان کل است و در هر طرفةالعین

 

 
 نپاید ساعت می در او چیزی دو

 

 میرد، بزاید آن لحظه که می در 

 (94: 1368)شبستری،                 

ل   شود میهر نفس نو »ویژه در دو تصویر  هب ،در مفهوم خلق جدید از دیدگاه موالنا تأم 

 ۀده را به دو نتیجخوانن ،«[...] ست و معنی طایر استا لفظ چون وکر»و « [...] دنیا و ما

کردن بیشتر مفهوم  ملموس براییکی اینکه در هردو تصویر، موالنا  :رساند مهم میبسیار

 در  )جوی آب( خلق جدید از عنصر آب
ا
و جریان و استمراِر آن استفاده کرده است. اساسا

ت، بسامد بسیار و «آب و بحر» ۀمای موالنا، موتیف و بن اندیشۀ ی  فراوانی دارد؛  اهم 

م و  ۀمای ای که وی بسیاری از مضامین عرفانی را به کمک این بن گونه به شگرف، مجس 

ر کند میملموس 
 
ات از فیض حق به آب روان تعبیر  ،عرفانی. درست است که در تفک به کر 
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ا نگاه ،(149 -148: 1362 ،ادی)سج  است  شده که در سراسر هستی ساری و جاری موالنا  ام 

حظه از غیب ی تشبیه کرده که هر لو روان آدمی را نیز به آب روان جان او ؛است تر ویژه

 خلقی از پی خلقی دیگر است:گردند و بدین صورت هر لحظه،  میرسند و به غیب باز می
 

 ی جان و روانــود آدمــدر وج

 

 ون آب روانـاز غیب چ رسد یـم 

 (1/2226: 1377)مولوی،       

 ۀدهند جالب اینکه در تمثیل مورد نظر، با اینکه جوی و آب جاری در آن، نشان ۀنکت

ل و خلق جدید است  یابیم که میدر ،فکری موالنا منظومۀا با نگاهی شامل به ام  ،تبد 

 خوار و« جان»در مقابل  «جسم»گونه که  بازد؛ همان رنگ می« بحر»در مقابل  5«جوی»

یا همان کِف دریاست؛ در  عالم حس، قابل تطبیق با جوِی ُخردحقیر است. از دید موالنا 

هماند و  خویش به دریا می صورتی که عالم ماوراء حس به سبب وسعِت الیتناهِی   باید البت 

ین آن  گوید: کوب می گونه که زر 
با چشم کف که غیر از جزوی از حقیقت و آن هم  ،بین چشم دریا که چشم حقیقت است

به آن جزو آگهی  توان می« تاریک ۀخان»گونه که در حد  روشنی محدود یک  فقط آن

 .(1/160 :1366) یافت، نیست؛ تفاوت گذاشت
 

 رـرست و کف دگـچشم دریا دیگ

 

 رـــا نگـدری ۀدـــوز دیل ــکف به 

 (3/1270: 1377)مولوی،       

برای اثبات مفهوم خلِق جدید  در جوی چه موالنا از آب ِروانتر اینکه اگر جالب ۀنکت 

ا هرگاه آبی که در جوی روان است و  ،استفاده کرده است هام  نزد بسیاری ثابت و  البت 

ُپر و سرشار شود و یا به تعبیری به دریا بپیوندد، دیگر ویژگی جریان و  ،نماید ساکن می

 داشتن مطرح نیست که بخواهیم در اثبات خلق جدید از آن استفاده کنیم:  سریان

 که آ
 
 (2/3307 :1377مولوی، ) بپس نگنجید اندر او اال

 در مسیر و مصب  دریا روان هایی که نتهاِی سیلمُ بحر است و سرشاری و آرامش و 

قضا، ارزش و اعتبار خود را از بحر کسب اند و از  ه، آرام یافتاند هاند و چون به دریا رسید بوده

 :اند هکرد
 تو آبی و من جویم، جز وصِل تو کی جویم؟

 

 رونق نبَود جو را، چون آب بَنگشایی 

 ( 2/1234: همان)                             
ل ومی نیز در بردارد و آن اینکه د نتیجۀدر برداشت موالنا از مفهوم خلق جدید،  تأم 

 رسد میبلکه به نظر  ،مدام نهفته است تنها سیر تکاملی و تدریجی در بطن آفرینِش  نه

به بیان  ؛موالنا به نوعی تکامل و استعالی عرفانی قائل بوده است و نه سیری طبیعی
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جوی »هنگامی دارای ارج و اعتبار است که آدمی از دام یگر، از دید موالنا آفرینش مد

درگذرد و از پستی و حضیض در سیری استعالیی به اوج و بلندی « قشر صور»و « فکر

 دست یابد:
ل ز دهــــزن انـــجه زـــک  دیمــــآم او 

 

 شدیم« باال»سوی « پستی»از از ـب 

 

 

 «سکون»، در «تحر ک»ه اجزا در ـجمل

 

 ه راجعونـــإلی اــــإن   هـــناطقان ک 

 (464-3/463 :)همان                 

و از  است« عمودی»بلکه همواره  ،نیست« افقی»آغاز و انجام تاریخ برای انسان الهی، 

افقی زمان گام  که فقط در خط  رود. کسانی  از دنیا به آخرت پیش می ،پایین به باال

یابند.  ، به چیز دیگری دست نمیشود میز به آنچه گذرندگی زمان خوانده دارند، ج برمی

پذیرد  میق تحق   دیعمو یصعودی و حرکت یجوی معنی، همواره با سیرو تعالی و جست

 .(25 -19: 1393ابراهیمی دینانی،  ←)
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ۀاسالمی، صدرای شیرازی مبدع  ۀدانیم در فلسف گونه که می آن « حرکت جوهری» نظری 

ت تحت تأثیر  ه، بهگفت وی در این نظری   توان می ااست؛ام   د امثال یا خلق  قاعدۀشد  تجد 

 . (82: 1386)بنیانی و عابدی،  6بوده استجدید 
ا
در بطن دیدگاه خلق جدید، نوعی  اساسا

ل نهفته حرکت ل امثال بدون نوعی حرکت  و تبد  ممکن ناجنبش،  واست و تصور تبد 

د امثال و حرکت جوهری»بنابراین، مدلول ؛ است واحد است و در هردو، عنصر « تجد 

ات عالحرکت،  یوسته در حرکت و م وجود است و سراسر عالم امکان، پالزم ذر 

د است  به لحظه ل و تجد  اگرچه گروهی از . ( 977و  2/976 :1376 همایی، ←)لحظه در تبد 

 اند هداشتو اعتقاد  هتغییر در عالم بودمنکر هرگونه حرکت و  ،دسنیهمچون پارم ،فالسفه

  به ،ق.م( 530-470)از جمله هراکلیتوس  ،گروهی دیگر ،ندا اشیا ثابت ۀکه هم
 
ی منکر کل

، ه)زندی   اند هدانست در حال حرکت و دگرگونی دائمی می اشیا و عالم را ۀبات بوده و همث

ۀامروزه نیز در فیزیک جدید و . (62: 1379، دورانتو  233: 1390 ه به نظری  طور  کوانتوم هر ذر 

طور  حرکتی دائم و مستمر به ،؛ بنابراینشود می تبدیلدیگر  ۀسپس به ذر   ومستمر زاده 

ه شود میسرشتی، در وجود آنان دیده  است  ای، جوهری و از این حیث، حرکات هر ذر 

 .(48: 1386)فرشاد، 

بیان مفهوم خلق جدید از تصویر آب روان و ر شک هنگامی که موالنا د بی

دیده خوبی  نوعی حرکت و سیالن در این تصویر بهگیرد،  داشتن آن بهره می جریان
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دو روی یک  ۀتوأمان و به منزل ،خلق جدید و حرکت جوهری ،و بدین لحاظ شود می

 
 
ه ؛که یکی بدون دیگری امکان ظهور ندارد اند هسک هباید  البت   داشت که  توج 

 
از  صدرامال

از دیدگاه  ،و از جمله موالنا ا عرفا؛ ام  است دید فلسفی به مفهوم حرکت جوهری نگریسته

ی م کنند که عارف در  یعرفانی خود، حرکت را نوعی سیر کشفی و پیشرفت سلوکی تلق 

ر وهم اند  ه، آنچمیرد می «ت و مالیکری  جمادی و نامی و حیوانی و بش»، وقتی از این سیر

یوسته پ ،اگر آب حیات ،بنابراین ؛شود میو وصفش فانی و ذاتش باقی  شود میآن نیاید، 

لق جدیِد حاصل از که خ کند می، به عارف گوشزد رسد میدر«نونو»روان است و هرلحظه 

ر را نشانه و رمزی از جهانی نورسیدن بهاین روانی و نو ی کند ید های مکر  که این گر تلق 

شکیل شده و ت )خلق جدید( ها کهنهو رفتن این  ها حالشدن جهان دگر، یک ضلعش از نو

ر ریشه دارد  ها و رفتن بازآمدنضلع دیگرش، در حرکت و   )حرکت جوهری(:های مکر 
 

 ر؟ـی دگـــهست جهان آنک نشانی   چیست

 

 ستها کهنهن ـن ایـــرفت ها، حال نوشدن 

  

 
 جوست، بسته نماید ولیک ون آِب ــعالم چ

 

 است؟ــ، نونو این از کجرسد میرود و  می 

 (269: 1363)مولوی،                               

 تی چونادید با تعبیر سفه، خلق جعارفان و فالست که در آثار برخی از جهت نی بی

 .(1/51 :1387، مولوی)توصیف شده است  «حشر نوین» یا« قیامت نقد»
 

ی. خلق جدید و 6
ّ
  تجل

ل امثال، ارتباط بسیار تنگاتنگی با مفهوم  یخلق جدید و تبد 
 
حق بر هستی و استمرار  تجل

یتکرار آن دارد و به تعبیر حکما،  ِم و عد
 
 تجل

 
آید و هم  به شمار می معال ۀت موجد، هم عل

 
 
یبا  . (593 /14: 1385 )دادبه،آن  ۀت مبقی  عل

 
های هستی آشکار  جمالی حق، پدیده تجل

ییابند و با  شوند و بقا می می
 
ساز خلق  شوند و این بقا و فنا، زمینه جاللی، فانی می تجل

های پیوسته و دائمی  است. جامی از این فناها و بقاها و سلسله مدام و خلع و لبس دائمی

ی
 
ی»ر با عبارت نامکر   اِت تجل

 
  تجل

 
 همان:به نقل از ) یاد کرده است« هثانی و ثالث الی ماشاءالل

  فتوحاتو همچنین  الحکم فصوصابن عربی در فص  شعیبی   .(588
 
خلق  اندیشۀ، هی  المک

ی جدید
 
پیوند زده و تصریح کرده است که خداوند بر دو شخص به نحو  را با مفهوم تجل

ینحو  واحد و بر شخص واحد نیز در دو لحظه به یک
 
سان، هر  به همین؛ کند مین تجل

یموجودی در هر نفسی در اثر 
 
خلق  این بقاها و فناها وا ام   ؛ای دارد تازهحق، خلقت  تجل

یکنند. ابن عربی بر مبنای  نمی ، کسان دیگر درکرا جز اهل کشف مدام
 
دمادم حق  تجل

معتقد و  کند میو قانون خلق جدید، فیض دائمی حق را در این سرا و سرای دیگر اثبات 
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 :تا ابن عربی، بی ←)ین عالم موجودات است ای از سرای آخرت، در هم ینکه نمونهااست به 

یتا  ،براینابن ؛(205: 1386عفیفی، و  126: 1366؛ 2/46؛ 226 و 1/184
 
حق و ایجاد و  تجل

ش مدام و خلق جدیدی شکل و انعدام و قبض از سوی دیگر نباشد، آفرین ،اعطا از یک سو

 ُترکه ابن ینالد   صائنتحریر تمهید القواعِد طور که در کتاب  ، همانگیرد؛ به بیان دیگر نمی

 : آمده است
ی

 
یات حق مستمر و مدام است و بلکه حق را یک تجل

 
رده ذاتی و یک فیض گست تجل

و سبب  کند میها اظهار  ، کثرت را در آنرسد میاست که چون به قوابل گوناگون 

 667: 1372 جوادی آملی،) شود میهای مختلفی در هستی  ها و نقش عکس آشکارگی

 (.668و 
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ی دنیای ها ویژگیترین  جایگاهی بنیادین دارد و از مرکزی زمانشناسی عارفان،  در جهان

جهانی ندارد،  ای از اوصاف این از سوی دیگر، عالم غیب که بهرهد. رو می به شماره ماد  

 خوبی به این موضوع اشاره کرده است:  که نسفی به بیرون از میدان زمان است؛ چنان
یم. یم و در عالم شهادتای درویش! زمان و بعد زمان پیش ماست که فرزند افالک و انجم

در عالم غیب، زمان و بعد زمان نیست؛ هرچه بود و هست و خواهد بود، حاضرند 

(1388 :260). 

« ازل»سو با  زمان از یک زیرادارد؛  ، پیوند تنگاتنگی با خلق جدیدزمان مفهوم بنیادین

دی است که اب -و در هر دو سوی این زماِن ازلی« ابد»سرو کار دارد و از دیگرسو با 

از این منظر است روند.  شوند و از میان می پیوسته آفریده میهای گوناگون هستی،  جلوه

، از میان است فریده شدهبلکه آنچه آ ،آفریند تنها می هزمان ن (Tillich) که به تعبیر تیلیش

خلق جدید و آفرینش مدام در قالب زمان بدون شک، .(49: 1393توماس، به نقل از )برد  می

نوین،  و آفرینش افتد و هرگونه مرگ و رجعت فاق میتکرارشونده ات   های پیاپِی  و لحظه

  میکه با تکرار و استمرار، زمان را  است آناتیوابسته به 
ا
به خود  ،آفرینند؛ زمانی که اوال

  ؛(62-61: 1388الیاده، ) محدود بازگشتنی و تکرارپذیر استای نا گونه
ا
قانون خلق  ،ثانیا

شدن سته در حال نونیز پیو و بدین لحاظ، زمان کند میخود او نیز صدق  دربارۀجدید 

 .(99: 1384الیاده، )است 

ل در واقع  ،و این دو کند میرا نیز به ذهن متبادر « حرکت»در مفهوم زمان، موضوع  تأم 

 
 
 به همین جهت، فالسفه اند هدو روی یک سک

ا
. هم زمان، یکی از لوازم حرکت است و دقیقا

است و هم اگر حرکت نباشد و  )جوهری(زمان، مقدار حرکت  که اند هدر تعریف زمان گفت
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: 1390ه،زندی  و  2/461: 1358، جرو  فاخوری ←) شود میناحساس نشود، زمان نیز احساس 

ق حرکت بدون زمان همان اندازه که. به (212  پذیر نیست، زمان نیز در جریان و تحق 

که  شود می و این تالزم و همبستگی سبب شود میگذرندگی خود، مدیون حرکت شناخته 

صل به مت  پذیرد، یک امر  ای که در آنجا پایان می آغاز خود تا نقطه ۀیک متحر ک از نقط

ل عدم و نفوذ  ، هیچشود میی که برای آن مفروض یها ید و میان لحظهشمار آ
 
گونه تخل

، سه رکت و خلق جدیدزمان، ح ،بنابراین؛ (330: 1393دینانی، ابراهیمی )نیستی راه نیابد 

ثی را تش
 
ف و قیاس م و بیئصالی دادهند که استمرار فیض و ات   کیل میضلع مثل را  تکی 

 ،، از عدمزمان شوند هر د و سبب میکنن الزام میجهان صورت و صورت  میان عالم بی

نیست که موالنا، هرگاه سخن از ت جه بی  7.کاروان در کاروان به سوی هستی روانه شوند

. کند مییاد  خود زمان و حرکت نیز در ضمن کالم، از مفاهیم آورد میخلق جدید به میان 

. مرد و زن شود میاست. دنیا هرنفس نو  مرگ و رجعتی هرلحظه ،نزد وی، برای آدمیان

 روید. ریزد و می اند و جان نیز نزد معشوق، هرساعت می در نزع و مردن دم به دم

 از دیدگاه موال
ا
هایی است  ، مرهون زمان و لحظه)خلق مدام(شدن هستی نو بهنا نواساسا

د  انی نمیمکنند. اگر ز گذرند و حاالت او را هرلحظه مبدل می که بر آدمی می بود، تجد 

 :فیهما فیهگرفت. به تعبیر خود او در  هم شکل نمی امثالی
فرستد  تازه می آفریند و در باطن او چیزی دیگر تازه  هرلحظه از نو میآدمی را حق تعالی 

 .(191: 1369مولوی، ماند و دوم به سوم ) ل به دوم نمیکه او  

هاین  هموالنا به زمان و  ۀویژ  توج  ارتباط آن با مفهوم خلق جدید، روایت وی را بیش  البت 

سنایی  که نجااتا بد کند می عارفان به زمان نزدیک ۀاز هر روایت عرفانی دیگر، به نگاه ویژ 

 .(546 -544: 1389لی، توک   ←)ار در این میدان، هرگز با او سنجیدنی نیستند ط  و ع
 

 . خلق جدید و عالم غیب  8

روان بر روی آب، از باغ غیبی  )افکار(موالنا در تمثیل مورد نظر معتقد است که قشرها 

 .دجو کر و جست )عالم غیب(این قشرها را باید در باغ  ۀگیرند و اصل و ریش سرچشمه می

ا ورای آب دریا هم آبی هست که آب دریا ام   ،ستها از دریا«کف»درست است که جنبش 

که ورای دنیای ، از عالم غیب اند هزندانی شد آنجا که در عالم حسن از راند و آدمیا را می

ل خود را بدان مدیون است، بی آِب »رند و به جای خب حس است و این عالم، حرکت و تبد 

دی ها ارادهدر نظر موالنا، . اند هکرد بسنده کف و قشر، به دیدن «آب )خلق حق  متجد 

کار عالم غیب، پیوستگی بسیار ژرف و نزدیکی با یکدیگر دارند و از آنجا که در و سازو  جدید(
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ه از  فکری موالنا، بنیانی منظومۀ ترین آموزه، اصالت جهان غیب است؛ جهانی که منز 

تر  عمیق ،این پیوند ،(1/150: 1387مولوی، )است « چگونه بی»و « بالکیف»صورت و امری 

و  م، در عالم حس جاری عدیا همان ها و امثال از عالم غیب  صورت. شود میو استوارتر 

ه و خلق جدید، گیرند و این چرخ میها را  و هستانی دیگر، جای آنشوند  میسپس نیست 

 :همواره ادامه دارد
 

 در غیب هست عودی، کاین عشق از اوست دودی

   
 یک هسِت نیست رنگی، کز اوست هر وجودی 

 (1/201 :1363)مولوی،                                     

د ، از ترکیباتات شمسغزلی  در  موالنا ؛ عالم غیب بهره برده استبه عنوان رمز ی متعد 

 :1363مولوی،  ←)به ترتیب « باِغ بی پایاِن دل» و «باِغ دل»، «باِغ جان»، «گلستان» مانند

ترین و پربسامدترین  مهم اینجاست که نزدیک ۀا نکتام  (؛ 3/14و  4/25؛ 5/249؛ 3/185

، «بحر اندیشه»، «بحر صواب» هایی همچون معادل و« دریا» ۀاد برای جهان غیب، واژنم

ترین  کلیدیای که از  گونه است؛ به 8«دریای خوشان»و  «بحر روان»، «بحر معنی»

و غیب با تقابل خشکی و  هادتهای عالم ش کردن تعارضهای موالنا همانند  تمثیل

لحال، با . (144: 1389، لی)توک  ست دریا بیشتر در تمثیل مورد نظر و اینکه موالنا از آب  تأم 

، «دریا» ۀحرکت است و همچنین تدقیق در واژ پندارند بی روانی سخن گفته که آدمیان می

 به این نتایج رسید:  توان میترین نماد عالم غیب،  به عنوان بنیانی

 
ا
تنها  ست و با اینکه از این دریا،دریاخلق جدید و آفرینش مدام، مدیون آن  ،اوال

حی به عالم حس 
 

وام و دوام آن، وابسته به آن ه و قِ بار عالم ماد  ، تمام کارورسد میترش

 :دریاست
شح   دــرس میزان جهان اندک تر 

 

د در جهان ح   دــرص و حسـتا نغر 

 (1/2073: 1377)مولوی،         

 
ا
تاگر آدمیان از  ،ثانیا ی  اند،  عالم غیب و تأثیر آن در آفرینش و خلق جدید غافل اهم 

ه، اند هاست به خاشاک و قشرهایی که روی آب را پوشاند تنها کافی کنند تا شاید به  توج 

تسرچشمه و نقش و  ی   :آن در خلقت پی ببرند اهم 
 ها و رقص خاشاک اندر آب حمله

 

 اضطراب هم ز آب آمد به وقت 

 (3346: همان)                             

 
ا
، از «عالم غیب»و  «خلق جدید» مهم  بسیارکردن دو مفهوم  ای محسوسموالنا بر  ،ثالثا

و کاربرد این نماد بدین معناست که از نظر وی خلق  است استفاده کرده)بحر( نماد آب 
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حرکت و سیالن دارد و به سوی جدید، از مبدأ عالم غیب همانند آب روان و جاری، پیوسته 

 است:  دوانهستی 
 

 عالم چون آِب جوست بسته نماید ولیک

 

 رسد نونو این از کجاست؟ رود و می می 

 (1/269: 1363)مولوی،                         
 
ا
ل ،رابعا و « ها کهنهن و رفت ها حالشدن نو»و یا به تعبیر موالنا  در مفهوم خلق جدید تأم 

. جهان و آورد میرا به ارمغان  ها حالغیب، برای عارف، تازگی و نوشدن ارتباط آن با جهان 

ا  9؛دوز طبع جهان، خود کهنه است و عاشق او کهنه لام  در همین جهان کهنه و اینکه  تأم 

ویژه اگر کیمیای  هرساند؛ ب میو تازگی  به تری   ، عارف را«حال هر روزی به دی مانند نی»

 عشق نیز چاشنی وجود او شود:
 

د، رو به سوی غیب می د و بازشو از عالِم غیب زاده می صدهزار احوالاینکه هر روز 

اقبالی جدید به عاشقان  ۀدهند بشارت ،کننو نوگر/ ۀکهن بیانگر این است که همین جهاِن 

ای جز تازگی و  نتیجه، )فیض مستمر و خلق مدام(پی در های جدید و پی است و این اقبال

 نوشدن برای عاشق/عارف ندارد:
 

ه  ی جدیدــاقبال ،ا العشاقــای 

 

 دــر رسیـــوگـن ۀــان کهنــاز جه 

 (6/1095: 1377)مولوی،         
این دگرگونی احوال و هر لحظه اقبالی جدید رسیدن و در نتیجه نوشدِن حاِل عارف، 

 ،دیگری نیز برای عارف به همراه دارد و آن مهم  بسیار نتیجۀطبِق تمثیل مورد نظر ما، 

 همانا نپاییدِن غم در ذهن و ضمیر عارف و شادی و بهجِت بر دوام است:
 

 انــر عارفـــد در ضمیــــم نپایـــغ  غایت تیز شد این جو روان چون به

 کـــد انــس نگنجیـپ  غایت  ممتلی بود و شتاب چون به 
 

 ه آبـدر او اال

 (3307-2/3306 :)همان             

 پایان دادهست که موالنا تمثیل خود را با نپاییدِن غم در ضمیر عارفان ینجاجالب ا

به دلیل انبوهی آب و زودتر  نداشتن غم و جایگزینی شادی و طرب، یکی است. این دوام

عبدالحسین است؛ به تعبیر  «خاشاِک َوِحش»یا همان  شدن قشر صور کردن و سپریگذر 

ین و روح  شود میپذیری آن  ای از آالیش عمده، کثرت و سرعت حرکت آب، مانع کوب زر 

و  417: 1382)یابد  ی، تیرگی نمیهای ماد   شیخ کامل، هرگز از قشر و خاشاک آالیش

این به  ؛تفسیری است که انقروی ذیل آخرین بیت این تمثیل آورده است ،دوم ؛(418

 بر لِب دریاِی عشق تازه بروییم باز

 

 تان تا به ابد ما نویمهای که چون گلِس  

 (4/54: همان)                                       
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ت  اثر سرعت برگنجد،  نمیجز آب هیچ  گونه که در جوی پر از آب، مضمون که همان و شد 

 که  ،گنجد جریان فیوضات الهی و آِب روحانی، در جوی بدن عارف نیز نمی
 

آب روح و »اال

م است وقتی آ. (2/1096: 1352)انقروی، « فیض و فتوح صرِف 
 
کندی جریان  ب بهمسل

سطح آب را می پوشاند و به  ، از جمله غم ،یباشد، قشر و خاشاک دنیوی و ماد   داشته

ا انبوهی و سرعت آب و که به ورای قشر و صور بیندیشد؛ ام   دهد میشخص غافل اجازه ن

جز آب و  زداید میثی را ، هر خاشاک و تلو  «های تیز دریاهای روح موج»به تعبیر موالنا، 

گذارد. این آب زالل و خالص، نزد عارفان همان فیوضات و  نمی پاک و زالل و خالص باقی

ی
 
و  کند میها را سرشار از شادی  است که ضمیر آن لحظه و مداوم الهی به ات لحظهتجل

ماهیان بحر کبریا نیز، برای  ،حیات خود را مدیون آب است ۀکه ماهی، ادام همچنان

 .(166: 1378، )مایرجوهر حیات و بقاست  ۀمنزل شادی به
 

 نتیجه  .9

طریقی  هریک بها، فالسفه و عارفان رواج داشته و موضوع خلق جدید از دیرباز میان حکم

طور  ابوالبرکات بغدادی به ،بار . در جهان اسالم، نخستیناند هپرداختبه شرح و بسط آن 

ی به این مس دی ها اراده»ت عنوان تح را ای هله پرداخت و نظری  ئجد  در آثار  «حق متجد 

دی ها ارادهه، حق تعالی با خویش مطرح کرد. در این نظری   ساز  زمینهخویش،  متجد 

نوشوندگی حیات انجامیده است.  شده و این استمرار فیض به تجدید و استمرار فیض

غل در  موالنا نیز ر و متو 
 
از این موضوع غافل نبوده  ،پیشینیان اندیشۀبه عنوان عارفی متفک

عرفانی خود  منظومۀخلق جدید و دیگر مبانی  مسئلۀبه  ،بیتی و در قالب تمثیلی یازده

 ه، او  اشاره کرده است. از دید وی، در بطن این نظری  
ا
ل نهفته  ،ال نوعی حرکت و سیر و تبد 

هاست و  برای سیر است که زمینه را  این حرکت و جنبش، حرکتی تکاملی و صعودی البت 

ا کشفی و پیشرفت سلوکی عارف م   ؛کند میهی 
ا
سیار در این موضوع، ب عنصر زمان ،ثانیا

، ارتباطی دوسویه با یکدیگر دارند و که خلق جدید و زمان تا جایی است؛ تأثیرگذار بوده

  ؛ساز پیدایش و تداوم هستی و تکرار و تجدید حیات شده است این ارتباط، زمینه
ا
 ،ثالثا

ل آفرینش مدام و حرکت جوهری عالم است؛ زیرا و به تعبیری همان عدمعالم غیب  ، مکم 

شوند و سپس بعد  همواره در عالم شهادت آشکار و خلق می ،غیب ۀها از سرچشم صورت

 اره ادامه دارد.، هموگردند و این چرخه و مرگ و رجعت از فنا، به همان غیب بازمی
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 نوشت  پی
« خلق» مسئلۀی، بیش از آنکه زندگ دربارۀاصلی بینش مولوی  ۀهست. عبدالحکیم معتقد است که 1

 .(34: 1356 عبدالحکیم،است )« تکامل» مسئلۀ باشد،

 دــروی زد و میــری جان پیش تو هرساعت می. 2

 

 ر یکی جان کس چون با تو سخن گوید؟!ـاز به 

 (2/51: 1363)مولوی،                                       

الع بیشتر برای. 3  .(114-4/113: 1373 ) دادبه ← اط 

و کردند  را انکار میکه وجود حقیقی اشیاء  ندای از فالسفه بود ه )به ضم و کسر حاء( طایفه. حسبانی  4

و بیشتر  نددر قرن سوم هجری به عالم اسالم رخنه کرداینان پنداشتند.  وهم میپندار و جهان خارج را 

اکان یونان بودند )جهانگیری، 
 
 .(458: 1375پیرو افکار شک

چشم و ، و جسم آدمی، عقل اکتسابی، رمز معانی و مفاهیمی چون تن «جوی و جویبار»موالنا،  . در آثار5

 .(247-245: 1383) تاجدینی ←عمر است 

ه. 6 هباید  البت  ۀ، تفاوتی هم با حرکت جوهری صدراداشت که  توج  د امثال عارفان دارد. در  نظری  تجد 

صالی موجود ماد   ؛ شود میِی متحر ک، محفوظ است و چیزی از سابق معدوم نحرکت جوهری، وحدت ات 

د امثال، هستی شیا در ؛ ام  شود میزوده ط بر آن وجود سابق، وجود الحق افبلکه فق کامالا عوض  ءتجد 

: 1393) جوادی آملی ←ست هرچند مثل اول است؛ او   لحظۀدوم غیر از وجود  لحظۀو وجود  شود می

8.) 

 وِی هستی هرزمان  ــها س از عدم. 7

 

 ولی ی زیشانـد بلــآی یــر نمـــگ     

 

 اروانــــاروان در کـــک، اربـــهست ی 

 (1/1892: 1377)مولوی،                  

 یــــد بلــــدم باشــــشان از عدن  ـــــآم

 (2115/ 1 :)همان                                

الع بیشتر 8 : 1د  ،همان«: بحر اندیشه» ؛(201: 5، د 1377ولوی، م) «بحر صواب» ←. برای اط 

 . 202 /5، د همان«: دریای خوشان»و  3345و  3344 /1د  ،همان«: نبحر معنی و بحر روا» ؛1140
 

 دوز هــکهنق او ـدان، عاش هــکهن طبع جهان  . 9

 

 رـــــت ازهــق، طالب او تــــــست عشا ر  ــــتازه و ت 

 (3/26: 1363)مولوی،                                       
   

 منابع 
 مشاهی، تهران، جامی و نیلوفر.ین خر  بهاءالد   ۀترجم، قرآن کریم

 ، تهران، طرح نو. اسالمماجرای فکر فلسفی در جهان (، 1376ابراهیمی دینانی، غالمحسین ) 

ای زمان و حدوث جهان(، 1393) ـــــــــــــــــــ  ایران.  ۀپژوهشی حکمت و فلسف ۀس، تهران، مؤس  معم 

  فتوحاتتا(،  ین )بیالد   ابن عربی، محیی 
 
 بیروت، دارصادر. ، 2و  1ج ، هی  المک

 هرا. تهران، الز  ، چاپ ابوالعالء عفیفی، الحکم فصوص(، 1366) ـــــــــــــــــــ

 ، تهران، دنیای کتاب. 3، چاپ تحسین یازیجی، چالعارفین مناقب(، 1375ین احمد )الد   افالکی، شمس 

 ، تهران، طهوری.2بهمن سرکاراتی، چۀ ، ترجمبازگشت جاودانه ۀاسطور (، 1384الیاده، میرچا ) 
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 ، تهران، توس. 2اری، چجالل ست   ۀترجم اندازهای اسطوره، چشم(، 1386) ـــــــــــــــــــ

 ، تهران، سروش. 2، چرساله در تاریخ ادیان(، 1376) ـــــــــــــــــــ

س(، 1388) ـــــــــــــــــــ س و نامقد   ، تهران، علمی و فرهنگی. 2بهزاد سالکی، چ ۀ، ترجممقد 

ارزاده، بی ۀ، ترجمشرح کبیر بر مثنوی معنوی مولوی(، 1352انقروی )   جا، میهن.  عصمت ست 

 اندیش.  داری، تهران، مهر مهدی سررشته ۀترجم، آفرینش، وجود و زمان(، 1383، )ایزوتسو، توشیهیکو

، تهران، 3شیوا کاویانی، چ ۀ، ترجمخلق مدام در عرفان ایرانی و آیین بودایی ذن(، 1381) ـــــــــــــــــــ

 علمی و فرهنگی. 

 ، تهران، سروش. 3دجواد گوهری، چمحم   ۀترجم، تائوئیسم صوفیسم و(، 1385) ـــــــــــــــــــ

د امثال و حرکت جوهری»(، 1386د و احمد عابدی )بنیانی ، محم    ، ش خردنامه، «بررسی تطبیقی تجد 

 . 98-82 ، ص49

د امثال و برخی نتایج »(، 1390باقریان، رسول )  ل، ش، سال او  حکمت عرفانی، «آنبررسی مسئله تجد 

 . 140-119، ص2

 ، تهران، سروش. موالنا ۀها در اندیش فرهنگ نمادها و نشانه(، 1383تاجدینی، علی ) 

لی، حمیدرضا )   تهران، مروارید. های دریا )بوطیقای روایت در مثنوی(، از اشارت(، 1389توک 

 هرمس.تهران، ، 2فروزان راسخی، چ ۀ، ترجمُپل تیلیش(، 1393توماس، جان ِهی وود ) 

 ، چاپ دهم، تهران، اسالمی. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی(، 1362دتقی )جعفری، محم   

 
 
د امثال»(، 1393ه )جوادی آملی، عبدالل  . 17 -5 ، ص20، پیاپی2، سال ششم، شحکمت اسراء، «تجد 

د ینالد   القواعِد صائنتحریر تمهید(، 1372) ـــــــــــــــــــ  هرا. الز  ، تهران، رکهت  ال علی  بن محم 

، تهران، دانشگاه 4، چعرفان اسالمی ۀبرجست ۀین ابن عربی چهر الد   محیی(، 1375جهانگیری، محسن )

 تهران. 

 ، تهران، مولی. 2، چشرح فصوص الحکم(، 1368خوارزمی، تاج الدین حسین بن علی، )

د امثال»(، 1373دادبه، اصغر )  عةدائر ، «تجد  ، 4دجوادی، ج سی   حاج، زیر نظر احمد صدر المعارف تشی 

ی،  .116-112ص تهران، شهید سعید محب 

ی»(، 1385) ـــــــــــــــــــ
 
المعارف بزرگ ةتهران، مرکز دائر ، 14، جالمعارف بزرگ اسالمیةدائر ، «تجل

 . 594-587، صاسالمی

 ، تهران، علمی و فرهنگی. 15اس زریاب، چعب  ۀ ، ترجمتاریخ فلسفه(، 1379دورانت، ویل ) 

نی(، 1366کوب، عبدالحسین ) ینزر     ، تهران، علمی. 2چ، 1ج، سر 

 ، تهران، سخن. نردبان شکسته(، 1382) ـــــــــــــــــــ

 ، قم، بوستان کتاب. حرکت جوهری و ثبات معرفت(، 1390ه، مهدی )زندی   

هساالری، عزیز  
 
 ۀاندیش، «آن با حرکت جوهری صدرا ۀخلق مدام در نگاه ابن عربی و مقایس»(، 1384) الل

 .132 -113، ص16، پیاپی دینی

 . 59-41، ص64 ، شکیهان اندیشه، «اسی عرفانیشن خلق جدید در جهان»(، 1374) ـــــــــــــــــــ

 ایران.  ۀ، تهران، انجمن حکمت و فلسففرهنگ علوم عقلی(، 1362دجعفر )ادی، سی  سج   

 ، تهران، نگاه. 16، چهای ادبی مکتب(، 1391دحسینی، رضا )سی   



  189/ 26 ، شمارۀ پیاپی1399، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 10ادب فارسی، سال

 د، تهران، طهوری. صمد موح   چاپ، گلشن راز(، 1368شبستری، محمود ) 

 ، «هخلق مدام در عرفان ابن عربی و حکمت متعالی  »(، 1389شجاری، مرتضی )
 

، سال دهم، پیاپی مهعال

 .  144 -119، ص25

، تهران، 3احمد میرعالیی، چ دی واحمد محم   ۀترجم عرفان مولوی،(، 1356عبدالحکیم، خلیفه )

 های جیبی. کتاب

  ۀ، ترجمشرحی بر فصوص الحکم(، 1386عفیفی، ابوالعال ) 
 
 ، تهران، الهام. 2ه حکمت، چنصرالل

 ، تهران، منوچهری. شکوی الغریب(، 1378عین القضات همدانی ) 

، تهران، 2د آیتی، چعبدالمحم   ۀ، ترجمتاریخ فلسفه در جهان اسالمی(، 1358جر ) خلیلو  ا، حن  فاخوری

 کتاب زمان. 

 ، تهران، نشر علم. 3، چهای کوانتومی موالنا اندیشه(، 1386فرشاد، محسن ) 

ار.6چ، 2ج، شرح مثنوی شریف(، 1373مان )الز   فروزانفر، بدیع   ، تهران، زو 

، ص 134 ش، کیهان فرهنگی، «نگاهی به مفهوم عرفانی خلق جدید»(، 1376کریمی موغار، فریده )

70- 88 . 

  نواز، زهرا و قدرت گل
 
اطه الل ، «خلق مدام ۀبررسی دیدگاه اشاعره و ابن عربی در مسئل»(، 1398یان )خی 

 . 26-5 ، ص10، سال ششم، شکالم

، تهران، 2، چاپ رضا روحانی، چمکاشفات رضوی در شرح مثنوی معنوی(، 1392درضا )الهوری، محم  

 سروش. 

درضا برزگر خالقی ، چاپ محم  اإلعجاز فی شرح گلشن راز مفاتیح(، 1387د )محم   ینالد   الهیجی، شمس  

ت کرباسی، چ ار. 7و عف   ، تهران، زو 

مهرآفاق بایبوردی، تهران، مرکز نشر  ۀ، ترجمابوسعیدابوالخیر، حقیقت و افسانه(، 1378مایر، فریتس ) 

 دانشگاهی. 

 ، تهران، سروش. 2، چنحرکت و استیفاِی انواع آ(، 1363شاهی، حسن ) ملک 

 ، تهران، سخن. 2چ، 1جدرضا شفیعی کدکنی، محم   چاپ، ات شمس تبریزغزلی  (، 1387مولوی ) 

 ، تهران، امیرکبیر. 6چ ،مان فروزانفرالز   چاپ بدیع ،فیه ما  فیه(، 1369) ـــــــــــــــــــ

، تهران، 3چ ،5و  4، 3، 2، 1ج فروزانفر،مان الز   ، چاپ بدیعات شمسکلی  (، 1363) ـــــــــــــــــــ

 امیرکبیر. 

 ، تهران، علمی و فرهنگی. 3، چاپ عبدالکریم سروش، چمثنوی معنوی(، 1377) ـــــــــــــــــــ

 ، چاپ نهم، تهران، طهوری. الکامل  کتاب االنسان(، 1388ین )نسفی، عزیزالد  

 ، تهران، هما. 9چ، 2ج، نامه مولوی(، 1376ین )الد   همایی، جالل
 

 

 


