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 چکیده

 
گشته، بسیار متعالی و الشّأن اس م در متون ادبی پارسی ترسیمكه از پیامبر عییمسیمايی
مذهبی، بخشی از  -شده تا با استعان  از روايات تاريخیاس . همواره ت شفرد بودهه منحصرب

گردد. در كنار سیمای تاريخی پیامبر اخ قی ايشان بیان-های فکریها و بر ستگیبزرگواری
 ةمايديده كه بن) ( كه بیانگر زندگی تاريخی ايشان اس ، مطالبی در متون ادبی رواي  گر
« محمّديهحقیق »تاريخی و حقیقی ندارد؛ بلکه بیانگر خصوصیاتی اس  كه با مبحث عرفانی 

 همسو و همسان اس .
مبر اس م محمّديه كه درحقیق  اشاره به نور نخستین دارد، در مقطعی خا  بر پیاحقیق 

ون شخصی  ايشان شده كه گیری مباحث و مسائلی پیراميند مو ب شکل شده اس . اين فراط ق
شود كه در برابر سیمای تاريخی و حقیقی ايشان، میدر اين پژوهش، سیمای عرفانی پیامبر نامیده

فیض، غاي   فرينش و ... شده كه از خصوصیات اصلی  ةن مباحثی نییر نخستین مخلوق، واسطمبیّ
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چه را كه در وصیات مطرح شده برای پیامبر ، نبندی خصهستیم تا با دسته ندر اين پژوهش بر
تاريخی دارد، متمايز  ةاز ساير خصوصیات پیامبر كه ريشمحمديّه اس  حقیق  بیانگر حقیق 

 كنیم.
 

د ) (، د ) (، سیمای عرفانی محمّپیامبر اس م، سیمای حقیقی محمّهای کلیدی: واژه
 محمّديه. عرفان اس می.حقیق 

 

 مقدّمه -1

هـای بیشـماری بـوده اسـ  كـه بـا تو ـه بـه         رسی،  والنگاه حضور شخصیّ ات پاادبیّ

انـد.  شـده ای از زمـان مطـرح    ا تماعی، سیاسـی، مـذهبی و تـاريخی خـود در برهـه     موقعیّ

گیری و گسـترش نـوع ادبـی پويـا و ظـاهراً       ها، شکلترين عامل تو ه به اين شخصیّ عمده

خـود   ةشعرا به مدح و ستايش بزرگـان زمانـ  اس . در هر دوره، محبوب مدح و ستايش بوده

زمامداری سیاسی يا مـذهبی خـويش،    ةاند؛ اما هركدام از اين افراد، با سر مدن دورپرداخته

سرايی پارسی به زيـر  مـده و  ـای خـود را بـه  انشـینان سیاسـی خـود         مديحه ةاز  سرلوح

بـرای مـدح غزنويـان در     ای رااند؛ به عنوان مثال، شعر پارسی كه روزی فضای گستردهداده

نهاد؛ با زوال اين حکومـ ، بـه سـرع  فضـای نـوينی را  هـ  سـتايش خانـدان         اختیار می

داد و از هرويّـ سلجوقیان در اختیار شعرا قرار داد. فر يندی كه با تغییر نیام سیاسی ايران تغییر

هـای   ها هستیم.در اين میـان، شخصـیّ  های حکوم  مغولنشانده ن پس، شاهد مدح دس 

ای، بـه عنـوان   داشتند كـه در هـر دوره و تحـ  واليـ  سیاسـی هـر سلسـله        معدودی و ود

ايـن   ةتـرين چهـر  شدند. پیامبر اس م، شـاخص الگوی تعالی انسانی  و سمبل حقانی  ستوده

مجموعه اس . كمتر كتاب، رساله يا ديوان شعر پارسی اس  كـه پـس از تقـديس و تسـبیح     

 ةنیـاورده باشـد. ايـن فر ينـد در انحصـار گونـ      شـامخ ايشـان روی  ذات حق، به ستايش مقام 

هـای متفـاوت نوشـتارها؛ از    ه را در گونهتوان اين رويّخاصی از متون پارسی نیس ؛ بلکه می

 نمود. مله ادبی، عرفانی، فلسفی، مذهبی و ... مشاهده

متـون ادبـی ارائـه    كـه از ايشـان در    كرد كه سیمايیحال، بايد به اين نکته نیز تو هبا اين

كـه بخشـی از شخصـی  پیـامبر كـه گويـای       توضیح ايـن  .شده اس ، ساختار يکسانی ندارد
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اسـ ،  باشد و در تمام كتب پارسـی بـه  ن اشـاره شـده    های حقیقی شخصی  ايشان می نبه

حقیقی و تاريخی شخصیّ  پیـامبر را دارد و بخشـی    ةنام؛ يعنی  نبقابلیّ  نامگذاری با همین

محمّديّـه  همسان با مفهومی عرفانی اسـ  كـه حقیقـ     ،شده از ايشانشخصی  ارائه ديگر از

امبر نامیده شـده و محـور پـژوهش بـه     عرفانی شخصیّ  پی ةنام دارد كه در اين پژوهش،  نب

ــ مــیشــمار ــه اهمیّ ــا تو ــه ب ــاريخی شخصــی   ة  شــناخ   نبــرود؛ گرچــه ب حقیقــی و ت

شخصی  عرفانی ايشان، ناگزير به تو ه بـه ايـن    ةپیامبر) (، برای شناخ  و تعیین محدود

 مقوله هستیم.

 

 بیان مسئله-1-1

از عرفـانی و غیـر    ادبـی؛ اعـمّ  اصوالً مباحث مطرح شده پیرامـون پیـامبر اسـ م در متـون    

قابلیّ  تقسیم به دو بخش تاريخی و فراتاريخی را دارد. در بخـش تـاريخی، شـاهد     ،عرفانی

سند تاريخی اس . روايات منـدرج در ايـن قسـم ، بـه طـور       مطالبی هستیم كه دارای ةارائ

ها، سند داده اس  و برای بسیاری از  نحتم و يقین در تاريخ مشخّصی از حیات ايشان روی

در بخـش دوم كـه حـاوی روايـات فراتـاريخی اسـ ، روايـات و         .باشـد میتاريخی مو ود

باشـد و گـاه    ن مو ـود نمـی   گردد كه سند تاريخی مشخصّ و قاطعی برایمیعقايدی بیان

ر از يکـی از  متـأثّ  ، ا كه ايـن مباحـث  عرفانی اس . از  ن -باوری مذهبی ةصرفاً دربردارند

محمّديّه اس ، اين بخش از شخصـی  ايشـان را بـا عنـوان     مباحث عرفانی موسوم به حقیق 

 ايم.دادهبررسی قرارسیمای عرفانی مورد

 

 تحقیق ةپیشین-1-2

سیمای عرفـانی پیـامبر ) ( در متـون ادبـی، تحقیـق مسـتقلی        ةر زمینبه طور مشخّص، د

محمّديّـه،  اس  كه پیرامون مبحث حقیقـ  حال ذكر اين نکته الزامیايننگرفته اس ؛ باانجام

ــه گرفتــه اســ  كــه مــیمهــای متعــددی انجــاكامــل و پیــامبر) (، پــژوهشانســان تــوان ب

از دكتـر  « نی بـا نگـاهی بـر انـیس العـارفین     محمّدی در  ثار عرفـا حقیق »هايی نییرپژوهش

شـناختی چـاپ   ادبیات عرفانی و اسطوره ةبیستم فصلنام ةفاطمه كوپا اشاره كرد كه در شمار



 58 04نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

ـ  « كامل در فصو  و مثنـوی انسان» ةشده اس . همچنین مقال د دشـتی، چـاپ   از دكتـر محمّ

صـطفی خلیلـی، چـاپ    از م« متعالیّـه محمّديّه در حکم حقیق » سمان؛ ة هف شده در مجلّ

اشـاره  نوين و مقاالتی بـا محتـوايی مشـابه قابـل     ةپژوهشی انديش ةدوم فصلنام ةشده در شمار

 اند.اس  كه به بررسی مباحث مذكور پرداخته

 

 تحقیق و اهمیّت ضرورت-1-3

مذهبی در متون ادب پارسی اسـ .   ءترين چهرهترين و محبوبشدهپیامبر ) (، شناخته

ترين عامل تو ه گسترده به ايشـان در  یاسی ايشان در میان مسلمانان، مهمس - ايگاه مذهبی

هـا و  عرفانی بوده اس . در اين راسـتا، الزم اسـ  تـا بـا تو ـه بـه تفـاوت       -سطح متون ادبی

هـای  شود، به بررسی  نبـه میهايی كه در ترسیم سیمای ايشان در متون ادبی م حیهتناقض

 ه  تبیین وتعیین حدود شخصی  عرفانی ايشان كـه بـر    بیاوريم و درشخصیّ  ايشان روی

رسـد  مـی نیرای كه بهكنیم. مسئله مده، ت شو ودمحمّديّه بهاساس مبحث عرفانی حقیق 

 بررسی اس .در رابطه با ساير بزرگان مذهبی نیز قابل

 

 بحث-2

زّا از هسـتیم، تفکیـو دو بخـش مجـ     نپـی ترين هدفی كه با انجام اين پـژوهش در مهم

شده از پیامبردر متون عرفانی و ادبی اس . در ضـمن، تـأثیر ايـدئولوژی بـر     شخصی  ترسیم

 شود.میگیری شخصّی  فراتاريخی يو شخصیّ  تاريخی نمايانفر يند شکل

 

 ت پیامبر  تاریخی شخصیّ ةهنب-2-1

ن ايشـان،  گشـود. خانـدا   هانبهاالول در شهر مکّه چشمعبداهلل، در هفدهم ربیعبندمحمّ

ای به نام حلیمـه سـپردند   نام مکّه ملقّب به قريش بودند. او را به دايهاز سران مشهور و خوش

كـرد و در چهـل   پـنج سـالگی ازدواج  وكنـد. در بیسـ   تا در سرزمینی مناسب، از او مراقب 

شد. پس از چند سال دعوت مردم در مکّه، مجبور به هجـرت بـه   سالگی به پیامبری برگزيده

 هـای اسـ می محسـوب   رب گرديد. اين واقعه، مـرز تـاريخی شـمارش سـال در سـرزمین     يث



 99 ی)ص( در متون ادب امبریپ یعرفان یمایس                             59پاییز و زمستان 

شـد،  ـدال میـان    مـی النّبـی نامیـده  شود. در يثرب كـه پـس از ورود پیـامبر ) (، مدينـه    می

گرديـد و در نهايـ ،   يافتن مسلمانان، مکّه فتحداد. پس از قدرتمسلمانان و كفّار مکّه روی

كرد. اين وقـايع كـه بخـش كـوچکی از رويـدادهای      وار نیز نفوذهای همجاس م به سرزمین

هـای  وارهگیرد، در بسـیاری از روايـات و داسـتان   میبرالشّأن اس م را درزندگی پیامبر عییم

شـده  ترين وقايعی كه در اشعار و متون ادبی به  ن اشارهگرديده اس . يکی از مهمادبی بیان

 داده اس :اج رویای اس  كه در شب معراس ، واقعه

 در مد يو شبــی  بريل از دور                    براقــــی برق رو  ورد از نــــور

 ( 19: 9991ار، )عطّ                                                                   

اننـد  اسـ ؛ م گرفتـه ات اخ قی ايشان، مـورد اشـاره قـرار   اين، برخی از خصوصیّبرع وه

شود)ن. : میمعنوی م حیهنهاي  رأف  و مهربانی ايشان كه در روايتی مندرج در مثنوی

عرفـانی، مـأخوذ از    –(اين بخش از روايـات منـدرج در متـون ادبـی     900/ 1: 9999مولوی، 

شـده پیرامـون   باشـد؛ امـا بخشـی از مضـامین ارائـه     روايات تاريخی در مورد  ن حضرت می

 منشأ تاريخی ندارد. دارد كه ايشان و ود

 

 سیمای عرفانی پیامبر  -2-2

شده اسـ ؛  سیمای عرفانی پیامبر، الزاماً  ن چیزی نیس  كه در متون عرفانی به  ن اشاره

اس ، مبـیّن بعـد حقیقـی و    گرفتهكه در بسیاری از متون عرفانی،  ن چه مورد استناد قرارچرا

شـود،  مـی ين مبحث، سیمای عرفانی نامیـده باشد. اما  ن چه در اتاريخی شخصیّ  پیامبر می

ای كه مقوله ؛عد حقیقی همسان نیس رسد، با بُنیر میبخشی از شخصی  پیامبر  اس  كه به

 باشد.تر میشدهه شناختهديّمحمّبا عنوان حقیق 

يافتـه اسـ ، شـاهد انتسـاب     در بسیاری از متون ادبی كه عمدتاً با نگرش عرفانی نگارش

 ا كه عرفا معتقدند كـه ايـن نخسـتین مخلـوق،     مخلوق به پیامبرهستیم. از  نعنوان نخستین 

 ةساير مخلوقات اس ، همچنین ايشان را به عنـوان غايـ   فـرينش و واسـط     ة ورندو ودبه

تـوان بـا   انـد؛ مـی  كـرده فـی  ن بـه سـاير مو ـودات معرّ    ةدرياف  فیض از ذات حق و افاضـ 



 144 04نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

ـ محمّاستعان  از مفهوم حقیق  صـفات و خصوصـیات مزبـور     ةدر حقیقـ ، دارنـد   ه كـه ديّ

اسـ  پـیش از ورود بـه ايـن مبحـث و      ه پرداخـ . لـذا الزم  اس ، به تو یه و تفسیر اين رويّ

ـ تطبیق اين موارد با بخـش عرفـانی سـیمای پیـامبر، بـه تعريـف و شناسـايی حقیقـ          ه محمّديّ

 بیاوريم.روی

 

 محمّدیّهت حقیق-2-2-1

اســ . برانگیــزی بــودهبحــث ءاســ می، مســئلهعرفــاننخســتین تجلّــی حضــرت حــق در 

شده ،به خاطر صدور  فـرينش از  ن  ارزشمندی اين تجلّی كه با عناوين گوناگون از  ن ياد

تأمّل صادر نخسـتین در رسـاندن فیوضـات الهـی بـه سـاير مخلوقـات        و نقش گسترده و قابل

حـال،  شـود؛ بـااين  میاول خوانده نخستین، عموماً تعیّنم صادرديّه يا تجسّمحمّاس . حقیق 

فـیض و   ءانـد؛ از  ملـه هـدف  فـرينش، واسـطه     ات ديگری نیز برای  ن برشمردهخصوصیّ

مانـدن مبحـث حقیقـ     هام و ناشـناخته ...اين تفاوت عملکرد به همراه تعدّد مصاديق،عامل اب

نـد بررسـی   ای كـه معرّفـی و شـناخ   ن نیازم   اس ؛ به گونهاس می شدهمحمّديّه در عرفان

 ها و تمايزهای مطرح شده در كتب و رساالت عرفانی اس . متون مختلف و كاوش تفاوت

چشـمگیری در تعیـین خصوصـیات حقیقـ       هـای شـديم، تفـاوت  رگونه كه متـذكّ همان

شود كه عمدتاً با اخت ف نیر در مورد مصداق حقیقی میاس می مشاهدهمحمّديّه در عرفان

نیــر محمّديّــه، اخـت ف مسـتقیم دارد. در مــورد مصـاديق حقیقـ     محمّديّـه ارتبــاط حقیقـ  

د كـه بـا نگـرش غالـب بـر  امعـه همسـو        دار قان و عارفان و ودران، محقّفاحشی میان مفسّ

كـرده  محمّديّـه ذكـر   ملی، اسامی متعـدّدی بـرای حقیقـ     ةزاداس . در همین راستا، حسن

 اس :

عرفانی و كتب حکمی اس  كه در صحفاين كلمه در ذكر اسامی شريف صادر اوّل » 

االَوِل، المُنبَسِـط، العُنصـرُ  االوِل، الفـیضُ الرَّحمـانی، الـرَّقا المَنشـور، الصِـادِرُ    اس  :النَفسُسائر

األكـوان، أمّ  الجَمـع، ابُ المُنبَسِط، مَرتَبةُ اإللهیِ، الو ودُالساری، اإلمدادُالذَّاتی، التجلَّیُالفیضُ

 .(1/39: 9999زاده  ملی، )حسن« مکان...اإلعالمِ
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محمّديّه ، تو ه بـه سـخنان نسـفی    د عناوين حقیق بهترين توضیح در كشف داليل تعدّ 

بـدان كـه عقـل اوّل    » داند: د عملکرد نور نخستین میر از تعدّاس  كه اين پراكندگی را متأثّ

« انـد امی مختلفـه ذكـر كـرده   يو  وهر اس . اما اين  وهر را به اضافات و اعتبارات، به اس

بـود كـه عرفـا     ه خواهدفرضیّ( نگاهی ا مالی به كتب عرفانی، مؤيّد اين 19؛  9999)نسفی، 

اند. در هر كتاب و گاه محمّديّه بودهدرصدد تلفیق و تطبیق شخصیّ  پیامبر با مفهوم حقیق 

قابـل   ءمـا نکتـه  شـود؛ ا مـی ای خا  از رواي  حقیق  محمّدی م حیهدر هر مبحثی، گونه

تو ه در اين زمینه اين اس  كه  در برخی روايـات، نـور پیـامبر بـه عنـوان نـور محّمـدی يـا         

و 930و 993و 10و 11: 9991شـــده اســـ  )عـــین القضـــاه،   محمّديّـــه مطـــرح حقیقـــ 

ــوی، 911و999و99: 9993( )نجــم رازی، 949و111و111و110 ( )نســفی، 9931:994( )مول

(؛ در برخـی  949: 9991( )عزالـدين كاشـانی،   91:  9990فی،( ) نس011و 041و 919: 9991

( 049و 11و 93: 9939رازی، اسـ  )نجـم  روايات نیز اولین مخلوق، روح ايشان معرفی شده

( ) اســفراينی، 011و 041و 919: 9991نســفی،()91: 9990( )نســفی، 93: 9991رازی، )نجــم

-:9991داند.)سـمعانی، اوّلین مخلوق می( رواياتی ديگر نیز و ود دارد كه قلم را 94:  9999

ــفی، 11: 9993رازی، ( )نجــم914 ــفی،991و  9991:114( )نس ــدين 09:  9990( )نس ( )عزال

دهـد:  میتر را نیز ارائه( البته نسفی، عبارتی كامل9991:091( )اف كی، 949: 9991كاشانی، 

(. عقـل، ديگـر   9990:34)نسـفی، « قِ مِن روُحِیِاوّلُ ما خَلَقَ اهلل روُحِی ثُمِ خَلقَ  َمیعِ الخَ يِ»

ر برخـی منـابع عرفـانی بـه  ن اشـاره      محمّدی اس  كه به عنوان اوّلین مخلـوق د مصداق نور

( ) 11و  01: 9993رازی، ( ) نجــم9991:14حمويــه،« )اوِلُ مَــا خَلَــقَ اهللُ العَقــلَ» اســ : شــده

: 9991كاشــانی، ( ) عزالــدين09و01و91 : 9990( )نســفی، 911و 919و 114: 9991نســفی، 

اوِلُ مـا خَلَـقَ   » ( ، مرواريد114: 9991)نسفی، « اوِلُ مَا خلقَ اهللُ العرشِ» ( همچنین عرش949

( نیز بـه  911: 9991)نسفی، « اوِلُ مَا خَلَقَ اهللُ الجَوهرَ » ( و  وهر09: 9990)نسفی، « اهللُ الدّرِهَ

 ةكنـد كـه همـ   غزالـی روايتـی را بیـان مـی    اند. حتّی احمدشده فیعنوان نخستین مخلوق معرّ

اَوِلُ ما خَلَقَ اللِه تَعالی القَلَـمُ  » كنار هم ذكر كرده اس :موارد را به عنوان نخستین مخلوق در

البته با تو ه به اينکه اين رواي  از حضـرت   .(11: 9911غزالی، «) و نوری و روحی و العَقلُ
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گـردد و در  مـوارد در حقیقـ  بـه ايشـان بـازمی      ةتوان گف  كه همیرسول نقل گرديده، م

 نهاي  مؤيّد اين فرضیه اس  كه پیامبرنخستین مخلوق اس .

رويّـه روبـرو هسـتیم.    اسـ می نیـز بـا همـین    ه در عرفانديّمحمّ در تأويل و تفسیر حقیق 

سـ   رودهند؛ از همینب ه پیامبر نسها را ببوده اس  كه ساير سمبلاينعمدتاً ت ش عرفـا بر

انـد. بـه عنـوان مثـال،     داده، احمـدی و ... بـه  ن نسـب    چون محمّديّـه، محمّـدی   كه صفاتی

قیصری ضمن پذيرفتن تعريفی كه مشتمل بر تعیّن اوّل اس ، بـا ذكـر حـديثی از پیـامبر كـه      

بیــانگر خلقــ  ايشــان، پــیش از نخســتین انســان اســ ، صــراحتاً بــین پیــامبر ) ( و مبحــث 

  ورد:میشماركرده و  ن را عین ثاب  ايشان بهمحمّديّه همسانی برقرارقیق ح

محمّديّه در اصط ح اين طايفه همان عین ثابـ  احمـدی اسـ  كـه بـه تجلّـی       حقیق » 

ظهور حقايق  بروتی اسـ    ءيافته اس . بر عقل اوّل و قلم اعلی، كه واسطهارفع اعلی تحقق

ی اوّل بـه اصـط ح اربـاب تحقیـق اولـین  لـوه      انـد. عقـل  ردهكـ محمّديّه اط ق نیز  حقیق 

احمدی اس  كه از لحاظ وساط  در ظهور و ود و ابناء از ذات و صفات و افعـال حـق بـه    

 9931لمـاءِ و الطِّـینِ. )قیصـری،   اس ، لذا فرمود: كن ُ نَبیِـاً و  دمُ بـینَ ا  نبوت تعريفی متّصف

:10) 

محمّديّه، مفهومی گسـترده و  قان و عرفا، حقیق ات محقّيّبرنیرحالی اس  كه بنااين در 

حقیقتـی كـه مبـیّن مفهـوم نـور نخسـتین در  فـرينش        .ورای و ود مبار  پیامبر) ( اسـ  

اين نیز متذكّر شديم، چیزی نیس   ـز  ازگونه كه پیشاس .حقیق  حقیق  محمّديّه، همان

ها و باورها، در هر مکتب و هر شنخستین كه  غازگر  فرينش بوده اس . با تو ه به ارزنور

اند؛ مث ً با در نیـر گـرفتن ار منـدی عقـل در بـاور      گرفتهنیرمذهبی، مصداقی برای  ن در

تـأثیر ار منـدی مقـام پیـامبردر     اس .تح ف سفه، اين سمبل،  انشین نورمحمدی گرديده

، شوند.)ن. : الیـاده میمحمّديّه معرفیمیان پیروانش، ايشان به عنوان نور نخستین و حقیق 

نامداريان نیـز گسـترش ايـن اصـط ح را در زمـانی پـس از       ( پور 91/1311:  9191 – 9143

میـان  ای كه ابتدا در میان شـیعیان و بـه مـوازات  ن، در   اس م دانسته، عقیدهدرگذش  پیامبر

 .(901:  9910،پورنامـداريان گرفـ  ) پـذيرش قـرار  گشـ  و مـورد  سنّی نیـز مطـرح  اكثريّ 
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كـرد؛ بـه   ، تحـوّلی ديگـر را تجربـه   نگرش، با تو ه به تفاوت گرايش مذهبی مسلمانانهمین

 خـرين تجلّـی  ن،   »زدنـد: محمّديّه پیونداطهار را به مفهوم حقیق  ةمعنی كه شیعیان، ائمّاين

طبـق عقايـد شـیعه، در حضـرت علـی و      بر طبق عقايد اهل سنّ ، در خود پیامبر خـاتم؛ و بـر  

  .(901)همان: « كردخاندان او ظهور امامان

 

 محمّدی؛پیامبر اسال نور-2-3

شدن مباحثی  انبی در رابطه محمّديّه بر پیامبر، عامل مطرحمحمّدی يا حقیق تطبیق نور

مثـال،  عنوان محمّديّه اس ؛ به از مباحث  انبی حقیق  حقیق اس  كه دربا ايشان گرديده

اسـ ، تـاريخی ديگـر بـرای     ای تولّد پیامبر در تواريخ مو ودكه تاريخ مشخّصی برحالیدر

رواي ، كه در اينمحمّديّه اس ؛ چراشده كه مبیّن ارتباط  ن با حقیق خلق  ايشان رواي 

اسـ . هرچنـد در ايـن زمینـه،     شـده محمّديّه در  غاز هستی اعـ م خلق  پیامبر مانند حقیق 

تأثیر نبوده اس . ع وه بـر ايـن، پیـامبر  بـه     نیز بی« ءِ و الطِّینِكُن ُ نبیاً و  دمَ بینَ المَا»حديث 

انـد كـه ماننـد مـورد     شـده كامل  معرفـی فیض و مصداق انسان ء فرينش، واسطهعنوان غاي 

 محمّديّه نیس .حقیق  ءارتباط با مقولهاول، بی

 

 پیامبر؛ آغازگر خلقت-2-3-1

اس  با تعیّن اول كه اسم اعیم اس . ايـن  ذات »محمّديّه در تعريفات  ر انی، حقیق  

گرديده اسـ ؛ بـا ايـن    السائرين نیز بیانمنازل ءهمان تعريفی اس  كه در اصط حات حاشیه

ــم  ــه اس ــیح ك ــماء توض ــان اس ــم هم ــ . اعی ــنی اس ــوهرين، « الحس ــه 0/191: 9999)گ ( البتّ

-در حاشـیه  انـد، از  ن  ملـه  نیـر گرفتـه  محمّديّـه در خصوصیات ديگری نیز برای حقیقـ  

 اس : اللمعات در تعريف  ن  مده

برزخــی اســ  میانــه قــوس احــديّ  و واحــديّ  كــه از تجلّــی اوّل   ،دیمحمّــحقیقــ »

نکرده كـه  ن را در خـود بـه    گذاش ظاهرگشته، چنانکه هیچ چیز را از معنی و صورت فرو

 بـه حقیقـ    محمّديّه  ن اس  كه حق سبحانه نور و ود عام راحقیق  –خود ننموده خودی



 140 04نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

اسـ  بـه حقیقتـی از    گردانید و در عرف محقّقان خلق عبارت از اقتران و ودمحمّدی مقترن

 .( 1/19: 9999)نقل:گوهرين، « حقايق كونی..

مخلـوق و  عنوان نخسـتین محمّديّه بهشود، میان مفهوم حقیق می گونه كه م حیههمان 

 ( نیز اوّلین مخلـوق اسـ . مخلـوقی    اس .محمد )شدهو ود مبار  پیامبرهمسانی برقرار

محمّـد  اوّل چیزی كه خدای بیافريد، نـور »اس : واسطه از نور خويش  فريدهكه خداوند بی

كـرد تـا چـون روز    بود. تسـبیح و اسـتغفار مـی   بود، و چهار هزار سال بر راس  عرش ايستاده

 ه   ن تسـبیح تمـام  قیام  باشد تسبیح خويش به مطیعان امّ  خويش بخشد تا تقصیر ايشان ب

لی چون  ان مصـطفی را بیافريـد پـیش    خدای تعا» .(01/ 1: 9919)مستملی بخاری، « گردد

 نکه همه خلق را بیافريند، او را بر سه مقام بداش : بر مقام قـرب، و بـر مقـام لطـف و بـر      از

گرفـ  و هـزار سـال بـر     مقام هیب . هزار سال بر مقام قرب بداش  تا با حق صحب  و انـس 

« گرفـ ... گرف ، و هزار سال بر مقام هیبـتش بداشـ  تـا ادب   قام لطفش بداش  تا انبساطم

اسـ  كـه پیـامبر    دهد، گرچه مؤيّد ايـن فرضـیّه  میای كه  ی نی ارائه(. نیريّه10/ 1)همان: 

حال، بیانگر نگرشی نوين بـه ايـن مسـئله نیـز هسـ . بـر       اس م، نخستین مخلوق اس ؛ با اين

تعـالی  بدان كه خـدای »شده: نی، در هر مرتبه، با نامی خا  بر اين نور تجلّیاساس نیر  ی 

القادر مسمی اس  بیافريد، و به اسم المنّان القـاهر در  محمّديّه را از نوری كه به بديعصورت

فرمـود: تـا  ن نـور بـدو قسـم شـد. از       اللطیف الغافر بـدان تجلّـی  فرمود، سپس به اسم ن نیر

گرفـ  بهشـ  را  فريـد و  ن را دار السّـعاده منعمـین      رف راسـ  قـرار  نصف اول كه در ط

ساخ ، و در نصـف ديگـر كـه در طـرف چـپ قـرار داشـ ، دوزخ را  فريـد و  ن را دار         

( و پـس از ايـن مراحـل اسـ  كـه      11/  1 :9940)ن. :  ی نـی، « ض ل نمود.الشّقاوه اهل

/  1) همـان:   كنـد میدم )ع( را خلقخداوند، از اين نور ساير مخلوقات و از  مله حضرت  

91).  

بدان كه اوّل چیزی كه »نمود: توان در  ثار قلندريان مشاهدهمشابه با همین رواي  را می

رسـید  العزَّه  فريد، نور پا  حضرت محمّد مصطفی بود كه ندای حضـرت در حضرت ربُّ

 ر! كـه نـور بـه    حركـ  كه: ای نور حبیب مـن! و ای نـور حضـرت رسـول مـن! خـود را در      
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در مد، صد و بیس  و چهار هزار قطره عرق از وی بچکیـد، و از هـر قطـره عرقـی،     حرك 

پیغمبری  فريـد. بعـد از  ن دو قطـره عـرق از چشـم راسـ   ن حضـرت بچکیـد، از يکـی          

 .(911: 9930)میرعابدينی، ...«  برئیل بیافريد و از ديگری میکائیل  فريد 

 

 پیامبر؛ هدف خلقت-2-3-2

موضوع كه پیامبر غاي  و هدف  فرينش اس ، در بسیاری از متون عرفـانی  ره به ايناشا

 ز محبّ  ه حکم  اهلل از خلق   هان ب»نويسد: اس . بهاءولد در اين زمینه میمشاهدهقابل

تر نبـود ازيـن معنـی بـود كـه مقصـود از خلقـ   هـان         نبود از  نو هیچ صفتی ازين كامل

اهلل بود . ] لَوال َ خَلَقنا َ االَ ف  ِ اشارت بدانس  كه اگـر  محمد ) (  مد كه او حبیب

محبّ  نبودی و ما محّب كسی نبـوديمی و كسـی مّحـب مـا نبـودی هـیچ مو ـودی هسـ          

در ديگر  ثـار   .( 9/909:  9911بهاء ولد، « ) نکردمی كه منتهای مبتغای و ود محبّ  اس [

 اس :گرفتن اين باور سرودهنیرريابد. عطّار با دمیعرفانی، اين نگرش ادامه

  فــريـنـش را  ــــز او مـقـصـود نـیـسـ        پـاكــدامـن تــر از او مـو ــود نـیـسـ 

 (   90: 9993ار، )عطّ                                                                                                 

به خلق  پیامبر) ( قبل از ساير مو ـودات، او را هـدف   شاره سبزواری ضمن اكاشفی

اول چیزی كه  فريده شد نور حبیب اهلل بود. بـاقی همـه از   »كند: میو غاي   فرينش معرفی

شد. هدف از ايجاد كون و مکان و دور زمان، همه ظهور ايشان بـود. مـدار و   اين نور  فريده

يـ   ور صفات ازلی و ابدی منوط به اسـتعداد كفا قرار و نیام عالم كبری و صغری، بلکه ظه

 .(01)كاشفی سبزواری، بی تا: « ايشان بود

 

 فیض ةپیامبر؛ واسط-2-3-3

فیض در میان مخلوقات اس . عمدتاً شاهد طرح اين مبحث با  ةحقیق  محمّديّه ، واسط

قـوس احـديّ  و    ةاسـ  میانـ  برزخـی  ،دیمحمّـ حقیقـ  »  هسـتیم: استفاده از مبحث برزخیّ

/ 0:  9999اللمعـات، نقـل: گـوهرين،     ةاشعع  ةگشـته )حاشـی  واحديّ  كه از تجلّی اوّل ظـاهر 



 146 04نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

پیـامبر عقـل اوّل و روح   »گری خلق نیز ياد شده اسـ :  از اين مقام، با عبارت شفاع  .(193

محمّديّه ذات واحدی اس  كه دوبـار ظهـور پیـدا كـرد يـو مرتبـه در       اخیر بوده و حقیق 

م صـدرا،  « )ل خ يق و يکبار در اقبال به سوی حقّ برای شفاع  خلقادبار خلق برای تکمی

دهد كه به خوبی بیانگر پیوستگی می خصوصیاتی را به پیامبر  نسب  ،سنايی .(0/911: 9910

را محمّديّـه  محمّديّه در شعر او اس . او مهمترين ويژگی نور سیمای پیامبر و مبحث حقیق 

 اس  بیان كرده : گری میان حق و خلقكه واسطه

 

 خــــرد و  ــان او بـــــه هــــر دو ســـرای        واســـطــه در میــان خــلــق و خـــــدای

 ( 109: 9991)سنايی،                                                                                              

شـفاع  در دو   ةعرفانی شخصی  ايشان، مسـئل  ة نب يکی از مسائل مهم پیرامون پیامبر و

شـده و او را بـه   ه اين مقوله تو ـه گیتی اس . در بسیاری از اشعار و متون پارسی و عرفانی ب

فی و برای چنـین روزی از ايشـان مـدد    ترين شفیع روز  قیام  معرّترين و بر ستهعنوان مهم

باشد، به عنـوان  یر و شفاع  در  خرت میخ ةاين كه پیامبر واسطبرع وه .اس شدهخواسته

 اس :گرديدهفی فرينش نیز معرّ ةشفیع اين  هان و واسط

  ن حبیب خا  رب العالمیــن                ن شفیع خلق عالم يوم ديــن

 اوس  ايجاد  هـــان را واسطـــه            در میان خلق و خالـــــــق رابطــه

 ( 91: 9999)الهیجی،  

اس  كه كه اين حق در انحصار پیامبر اس  و ديگـر كسـانی كـه بـه     باوراينصدرا برم 

 و ود پیامبر اس :  ةواسطشوند، بهمقام نائل میاين

محمّديّـه كـه هنگـام و ـود     كسی اوالً و بالذّات مأذون در شفاع  نیس  مگر حقیقـ  »

و در نهايـ  هنگـام ظهـور     شـد قر نـی نامیـده  اعلی و يا عقلاوّل يا قلمدی، عقلصوری تجرّ

گرديـد. چناچـه فرمـود: كُنـ ُ نبَیِـاً و      االنبیاء مسمّیعبداهلل و خاتمبنبشری  سمانی به محمّد

 دمُ بَینَ المَاءِ و الطَّینِ و نیز فرمود: اَنَا سَیِّدُ ولدِ  دُمِ و صاحَبِ اللِّواءِ و فاتحَ بابُ الشفاعهِ يـومَ  

 .(919/ 0: 9091)م صدرا، « القیَامَهِ
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 طفیلی بودن کائنات-2-3-0

 يد كه بر اساس روايـات مسـتند و مـذهبی،    میرو پیشطفیلی بودن كائنات از اين ةمسئل

اسـ . ايـن بـاور، اشـاعه     كـرده ( خلقخداوند،  فرينش را به خاطر و ود مبار  پیامبر ) 

امبر ) ( اين نگرش بوده كه بر خوان هستی، سـاير مو ـودات بـه عنـوان طفیلـی پیـ       ةدهند

 شوند:میمحسوب

 فرزند كاف و نون اند افــراد كائنـات          احمد میــان ايشــــان فـرزند امجـــد اس 

 ( 99: 9939) امی، 

 

 پیامبر؛ انسان کامل-2-3-9

ای اسـ  كـه   رود. اين مسـئله میمحمّديّه به شمارترين مصداق حقیق انسان كامل، مهم

ـ   كردهعربی به  ن اشارهس می؛ يعنی ابنمبدع اين بحث در عرفان ا ه، اس . به تبـع ايـن نیريّ

اس .  ی نـی، انسـان   م حیهنگرش خا  و ممتازی به انسان و انسان كامل در عرفان قابل

انَّ االنسانَ الکاملِ هُوَ »پذيرد: داند كه گردش اف   بر محور او انجام میكامل را قطبی می

گرچـه   .( 09:  9940،  ی نـی « ) االف  ِ الو ودِ مِـن اوِلِـهِ و  خِـرِهِ    قطبُ الذی تُدَوِّرَ علیهِ

فَاِسـمَهُ االصـلِی الَّـذَی هُـوُ     »د اس  : كند كه نام انسان كامل، محمّمی  ی نی در ادامه اشاره

خـی از  داش  كه در برنیرحال بايد دراينبا .(09)همان : « محمِدُ صلَّی اهللِ علَیهِ و  لَه و سلم 

اسـ .  شـده انسان كامل، به صورت مستقل از و ـود پیـامبر ) ( ارائـه    ةمتون عرفانی، مسئل

شده كـه هـر سـالکی بـا انجـام سـلو  و       فیای قابل دستیابی معرّانسان كامل  به گونه ةمرتب

اسـ  و  گردد؛ بنابراين با مقامی كه پیامبر از  ن مرتبه برخوردارمیفرائض طريق  بدان نائل

پـس  »نويسد: هايی دارد. نسفی در مورد اين مقام میرا توانايی نیل بدان نیس ، تفاوتكسی 

 دمـی از بـرای  ن    ةمو ودات باشد و مسجود م ئکه باشد، و مو ودات سجد ة دمی كعب

انـد. ای   دمیان طفیل انسـان كامـل   ةكنند كه انسان كامل در میان  دمیان اس . پس  ملمی

، نما اس كه  دم  ام  هان گويیمانسان كامل اس  يعنی اينکه می ،درويش مراد ما از  دم

مراد ما انسان كامل اس . در مو ودات بزرگـوارتر و دانـاتر از انسـان كامـل چیـزی ديگـر       

 .(110-101: 9991)نسفی، « نیس 
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حیدر  ملی، ازاين  ه  كه انسان، اشرف مخلوقات اس  و انبیـاء و اولیـاء، اشـرف    دسیّ

بـودن بـه انبیـاء و اولیـاء نیـز      كامـل انسان ةمحمّديّه را از  نبستند، مبحث حقیق نوع انسان ه

الس م اشرف نـوع  علیهمها اس  و انبیاء انسان اشرف مو ودات و اكمل  ن»دهد: میتعمیم

. از (94: 9939د حیـدر  ملـی،   )سـیّ « و پس از ايشان  اولیاء اشرف نوع  دمیـان انـد   اندانسان

كامل اسـ  و همـة   او انسان»اند: حقیقی  انسان كامل دانستهة یامبر را نمونس  كه پهمین رو

شوند از قبیل الحاق كامل به اكمل و به او منسـوبند چـون انتسـاب    انبیا و اولیا به او ملحق می

فاق همه كامل اس  و هیچ يو از كـام ن از حیـث خَلـق و خل ـق     فاضل به افضل، او و به اتّ

 .(111/ 9:   9999)گوهرين، « كامل مخصو  اوس و لف  انسان رسندبه مقام او نمی

نیر، از تقريرات قیصری پیرامون اين مبحـث غافـل نبـوده    احتماالً گوهرين در اين اظهار

مصـداق اتـمّ و   » كنـد: میفیحقیقی و كامل انسان را پیامبر) ( معرّءاس . قیصری نیز نمونه

 لـه اسـ  و حقیقـ  نـورانى و     وعلیهاهللرم صلىكامل نیز و ود مبار  پیامبراكاكمل انسان

اولیـا و انبیـا در تحـ  پـرچم او علمـدارى گـردش        ةالهوتى  ن نازنین نگار هستى، كه همـ 

قطب  ن اس  كه گردش احکـام عـالم   »امه قیصرى: علّ ةگیرند. به گفتمىعهدهعالمیان را به

 . بـا معتبـر دانسـتن حکـم     برگرد اوس ، و همو از ازل تـا بـه ابـد مركـز دايـره و ـود اسـ       

اسـ ، و  ن  يکـى  -كه نخستین مخلوق و صادر خداوند اس  -يگانگى، حقیق  اين قطب 

 .(911: 9931)قیصری،  « له اس وعلیهاهللمحمّديه صلىحقیق  

، گرچـه  انـد تأثیر همین نیريّه اس  كه ايشان را اشرف مخلوقـات نیـز دانسـته   شايد تح 

 اس .شدهدادهنسب  به انسان نیز اين  ايگاه

 

 پیامبر؛ اشرف مخلوقات-2-3-6

حـق باشـد، نشـان از رفعـ       ةهمین كه پیامبر) (، عامل ايجاد خلق  و نخسـتین فـروز  

از  ة دورمقام ايشـان دارد؛ بنـابراين طـرح مبحـث اشـرف مخلوقـات در مـورد ايشـان، مسـئل         

 ةخـدا در همـ   ةفـ انتیاری نیس . اگر چه انسـان اشـرف مخلوقـات، مسـجود فرشـتگان، خلی     

تمام نمای اسماء و صفات الهی،  ان  هان، اسم اعیم  ةمراتب هستی، مثل اع ی حق،  يین



 109 ی)ص( در متون ادب امبریپ یعرفان یمایس                             59پاییز و زمستان 

نزول فیض از مبدأ فیاض به تمامی مو ـودات عـالم و ـود     ةخداوند، غاي   فرينش، واسط

(؛ با اين حال ذات پیامبر، ارزشـمندترين و ـود در عـالم هسـتی     941: 9939)خمینی، « اس 

اس . در بسـیاری  شدهعرفانی به اين مسئله اشارهبسیاری از متون عرفانی و البته غیراس . در 

شـده كـه مقـام اشـرف مخلوقـات      دادهاز متون ادبی و عرفانی،  ايگاهی به انسان اختصـا  

 نمود:توان مشاهدهه را در مورد پیامبر اس م نیز میرويّشود. همینمیخوانده

 د  دم                              طفیل ذات پاك  كل عالماال ای قـــــــدوة اوال   

 توئی  ان و  هان مانند  سم اس                توئی معنا و عالم همچو اسم اس 

 (143:  9931)خوارزمی،                                                                                    

شـده، او بـه عنـوان مـونس     واسطه از نور حـق  فريـده  محمّد بی ع وه بر اين فضیل  كه

: 9991)عـین القضـاه،    شده و خداوند، محمّد را به خاطر خود  فريـده اسـ   فیخداوند معرّ

اسـ . كسـی كـه    شـده فـی النّصـو   البتـه پیـامبر بـه عنـوان  دم حقیقـی معرّ      در نصّ. (994

بـدان كـه او علیـه    »شـود:  میو انبیاء دانستهها ارزشمندترين  فريده اس  و البته اشرف انسان

ترين مو ودات و مخلوقات اس . از لحـاظ  مقـام و   السّ م  صورتاً و معناً بزرگترين و عییم

او و خلیفـه او اسـ .  دم حقیقـی و     ةمرتب   اشرف انبیاء  و رسل اس . صورت حق و سـاي 

الی  دم علی صورته يعنـی ايـن   اس  كه خلق اهلل تعی اس  و  نچه در حقیق   مدهكلّانسان

صورت كه مجمـوع  امعیـ  اسـماء  و مجموعیـ  ذات الهـی اسـ .  دم حقیقـی غیـر او         

 .(01:   9131 ملی، « ) نیس 

 گف  پیغمبر شما را ای مهان                                  چون پدر هستم شفیق و مهربان

 كنید زو را از كل چرا بر می          ايد                  زان سبب كه  مله ا زای من 

 (999-994/  9: 9999)مولوی،                                                                             

 پیامبر؛ اشرف انبیاء-2-3-7

تـرين مباحـث مطـرح در مـورد     تر یح پیامبر اس م ) ( بر ديگر انبیـاء، يکـی از شـايع   

ـ   س می اس . بر اساس اين نیريّايشان در عرفان ا   ه، پیامبر به داليل خاصی بـه ايـن ار حیّ

  داند:ر از فرد بودن پیامبر در عشق میيافته اس . موالنا اين مقوله را متأثّدس 



 114 04نشریّة ادب و زبان                                                  شماره                                                                      

 منتهی در عشق چون او بود فرد                       پس مرو را ز انبیا تخصیص كرد

 (931-930/  1)همان:                                                                                    

گوينـد  مـی »كنـد:  میفیاس  كه عین القضاه، ايشان را مونس خداوند معرّهمین خاطربه

كـرديم، و تـرا ای محمـد    اگر نه برای و ود تو بودی و  شکار« لَوال َ لَمِا خَلَق ُ الکَونَینِ»

 يديم. محمد را از بهر خـود  فريـد تـا مـونس و همسـر او باشـد كـه       ) ( از بهر خود برگز

عـین  « )  ملـه مو ـودات از بهـر محمـد  فريـد      و «خَلَق ُ العـالَمَ لَکُـم  و خَلَقـتُکُم لِـاَ لَی    »

 .(994: 9991القضاه، 

 اس :كردهموالنا كه همواره به تر یح پیامبر بر ساير مخلوقات اشاره

 اندر  خر خوا ه لوال  بود                        پس سری كه مغز  ن اف   بود

 (944-111/  1: 9999)مولوی،                                                                                        

 شود:میكند به اين مسئله كه دعوت مذهبی ساير انبیاء نیز به پیامبر ختممیاشاره

  ن به دين احمدی برداشتند                              هايی كه انبیا بگذاشتند ختم

 (013/  1)همان:                                                                                                             

بودن ساير گرفته، طفیلیتأثیر اين مبحث مورد تو ه عرفا قراريکی از مضامینی كه تح 

 برابر حضرت محمد ) ( اس :پیامبران در 

 ـد ز گــردش عـالــم                   خــــوانــده او و طـفـیــل او  دمغــرض او بـُ

 ( 910:  9991)سنايی ،   

اسـ  كـه ايشـان،    قیصری، ساير انبیاء را نورگیرنده از و ود پیامبر ) ( دانسته و معتقـد 

رسـتادن هـر نبـی و منجـی تـوأم بـوده و       مبدأ حقیق  خ ف  و نبوت اس . حقیقتی كه بـا ف 

  .(191: 9931اس  )قیصری، گر انبیا در اظهار علوم زمانه بودهياری

 

 نتیجه گیری-3

در عرفان اس می، شاهد تصويری خا  از پیامبر اس م، حضـرت محمّـد ) ( هسـتیم    

 مـده  كه  تح  تأثیر يکی از مباحث اصلی عرفان اس می موسوم به حقیق  محمّديّه پديـد  



 111 ی)ص( در متون ادب امبریپ یعرفان یمایس                             59پاییز و زمستان 

مـذهبی اسـ  كـه بـر مخلـوق نخسـتین كـه         –اس . حقیق  محمّديّه، اصـط حی عرفـانی   

گیـری انتسـاب   اسـ . در ايـن راسـتا، شـاهد شـکل     گرفتهباشد، شکل فرينش معلول  ن می

محّمدّيـه بـر پیـامبر اسـ م هسـتیم؛ از  ملـه اوّلـین مخلـوق،          حقیق ءمباحثی مرتبط با مقوله

 فـیض هسـتیم. ايـن فر ينـد، شـکل      ةاء، غاي   فرينش و  واسطاشرف مخلوقات، اشرف انبی

سیمای عرفانی پیامبر ) ( اس  كـه در كنـار سـیمای حقیقـی ايشـان، زينـ  بخـش         ةدهند

 متون ادبی و عرفانی اس .

انـد.  كـرده فـی بر اين اساس، عرفـا، پیـامبر ) ( را اولـین  فريـده و صـادر نخسـتین معرّ      

ر ايـن، پیـامبر ) ( بـه    انـد. عـ وه بـ   شدهايشان  فريده مخلوقی كه ساير مخلوقات از و ود

فـیض از  ة محمّديّه كه صادر نخستین در عرفان اسـ می اسـ ، رسـانند    م حقیق تجسّمانند 

 تعالی به ساير مخلوقات اس . همچنـین غايـ  خلقـ  و هـدف  فـرينش كـه حقیقـ        باری

در مورد مبحث انسان كامـل  محمّديّه اس ، به پیامبر ) ( منسوب شده اس . فر يندی كه 

ر) ( اس ؛ به اين صورت كه پیـامب شدهرمحمّديّه اس ، تکرا ترين مصداق حقیق كه مهم

اسـ ،  مصداق حقیقی و كامل انسان كامل در هسـتی اسـ . ايـن مـوارد در نهايـ  توانسـته      

ارد بگـذ نمايشعرفانی به -عدی متفاوت و متعالی از شخصی  پیامبر ) ( را در متون ادبیبُ

 محمّديّه، سیمای عرفانی پیامبر ) ( نامیده شد. بودن مبحث حقیق كه با تو ه به عرفانی
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