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  عناصر معرفتی تنزیه و تشبیه در داستان هاي هفت اورنگ

  زادهمجید فرحانی 

  چکیده

از  ن عارفان  تا قبلدر این پژوهش پس از بیان دیدگاه قرآن و روایات اسالمی در باب توحید و معرفت الهی، به بررسی بازتاب سخنا

در ادامه با تحلیل این  عناصر عرفانی در داستان هاي هفت  .تشبیه حق تعالی پرداخته شده استجمعیت تنزیه و  جامی در باب

سازي براي  تحلیلی انجام شده، زمینه -هدف این پژوهش که با روش توصیفی. رسدشناسی به اتمام میاورنگ جامی از منظر معرفت

  .هفت اورنگ جامی و آثار برخی از عارفان چون ابن عربی و پیروان اوستمفهوم تنزیه و تشبیه در کتاب تر  فهم و درك درست

دهد که جامی دو دیدگاه تنزیه و تشبیه را با هم جمع کرده است و در این زمینه رویکردي تلفیقی  این بررسی نشان می

به اعتقاد جامی، آمیختگی و جمعیت تنزیه . ام دار ابن عربی استهاي قرآن و سنّت، به شدت و وي ضمن اثرپذیري از آموزه. دارد

بدین نسبت فهم جامع و درك درست از . شودعقالنی و تشبیه شهودي، منجر به شناخت صحیح و معرفت کاملِ ساحت الهیت می

شود، از مرتبه وجود را شامل میپروردگار در گرو معرفت جمعیت تنزیه و تشبیه است، از این رو مفهوم تنزیه و تشبیه کلّیه مراتب 

. ذاتی گرفته و سریان آن در عالَم و همچنین مرتبه وجودي انسان کامل

  .عربی، توحید، ابنشناسی هفت اورنگ، معرفت تنزیه، تشبیه، جامی، :هاکلیدواژه

  مقدمه                                                                                                                                    

تـا از دام تشـبیه   اسـت  آن بـوده  بـر غالبـاً   قبل از قرن ششم،  بیشتر بر تنزیه حق تأکید شده و کوشش اهل عرفاندر آثار عرفانی تا       

از نگـاه آنـان،   آیـد و هـم از تنزیـه و   هم از تشبیه سخن به میان مـی ،پس از آن درحالی که در مکتب عرفانی ابن عربی و. بپرهیزند

 هسـتی تشـبیه از موضـوعات بسـیار مهـم و پیچیـدة      تنزیـه و . معرفت صحیح جمع میان تنزیه و تشبیه؛ همراه با حفظ مراتب است

عرفانی است که به ویژه در بحث از توحید، معرفت و ارتباط ذات با اسـماء وصـفات و نیـز موضـوع     -شناسی و معرفت شناسی کالمی

پـردازد و تشـبیه از اسـماء و    بالتعین میتنزیه بیشتر به مرتبۀ ذات مطلق و.تجلّیات و تعینات ذات از اهمیت بسزایی برخوردار است

. کند اهللا را روشن و مشخص میي به تعبیري بهتر با ماسوذات با تعینات و هگوید و رابطت ذات، سخن میصفات و ظهورات و تجلّیا

بـاره  در ایـن وي به عنوان یکی از بزرگترین پیروان مکتب ابن عربی،. استمنبعث از قرآن و شریعت  زمینهاین ر رویکرد معرفتی جامی د   

فهم درست توحید و دستیابی به شـناخت صـحیح، مشـروط     به عقیده وي. عرفاي اسالمی داردبا سایر  منحصر به فرددیدگاهی کامالً

جمعیت تنزیه و تشبیه بـا  نیل به معرفت کامل و حقیقی حق تعالی، در گرو مالزمت وهمچنین .تشبیه استبه فهم درست تنزیه و

 مقالـه در این   .شود منجر می  محدودشناختی ناقص و بههر یک از این دو به تنهاییو هستی استمجالی درکلیه مراتب ویکدیگر

شـود و آراء او در مقایسـه بـا دیـدگاه دیگـر       در هفت اورنگ جامی بررسی می شناسی عرفانیمعرفت جنبهتنزیه و تشبیه از عنصردو 

شناسی نقش تنزیه و تشبیه در تبیین و تفسیر امکان شناخت حقیقت مطلـق و امکـان   در بعد معرفت. گردد عارفان پیشین تبیین می

رفـانی مکتـب ابـن    عاین پژوهش به لحاظ تطبیق اندیشه  اهمیت .گیردجامی مورد بحث و بررسی قرار می اندیشه در ،هستیمعرفت 

در عین حـال  و  شورانگیز و دلنشینقالب داستان هاي تمثیلی جامی و نیز ارائه ساختار و مدل معرفتی وي در  عربی با زبان ادیبانه و

رخسـار دلفریـب ایـن    فـع و تپیچیدگی هاي این مکتب سترگ عرفانی تـا حـدي مر  سازد که موجبات آن را فراهم میواستساده 

گونـه  ضـرورت ایـن   . آیـد  معرفـت کامـل حاصـل   شناخت صحیح  وبدفهمی زدوده شود وغبار نا فهمی وواندیشه توحیدي از گرد

از قبیـل جـامی    اونابـن عربـی و پیـروا   آثار برخی از عارفان چون درست تر دركها، از آن جهت است که زمینه ساز فهم وپژوهش

                                                                                 .خواهد شد

مسـئله تنزیـه و   «:  توان بـه برخـی از آنهـا نظیـر     نگاشته شده، که به طور کلّی میدر زمینه تنزیه و تشبیه متعددي  مقاالت                  

تأملی در کاربرد «اثر محمدصادق کامالن، » تشبیه از دیدگاه مولوي«، »تنزیه و تشبیه از دیدگاه ابن عربی«اثر سعید رحیمیان، » تشبیه

البته که تحقیق در این زمینه در  .به قلم سیده مریم ابوالقاسمی، اشاره نمود» عرفانی فارسی-در متون ادبی "تشبیه و تنزیه"اصطالح 

         .اشعار جامی بی سابقه است
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از این رو . شایان ذکر است که دیدگاه  خاص جامی در  این خصوص متفاوت و عمیق تر از عارفان پیشین در حوزه ادبیات فارسی است

بدان جهت است که مالزمت تنزیه و پژوهشنو بودن این . حقیقی جامع در این زمینه به انجام برسانداین پژوهش در صدد است ت

، متمایز  آثار عرفانی هاي موجود در انگاره سایر ازدهد و آن را  ص جامی نشان میتخمالگوي معرفتی  داستان هفت اورنگ با تشبیه را در 

  .سازد می

  معناي اصطالحی تنزیه و تشبیه                                                                                         

به معناي دوري و اجتناب از بدي است؛ و در اصطالح عبارت است از تسبیح خداوند و تقدیس ذات از انـداد و   "نَزَه"تنزیه از ریشه             

؛ 30، 29: 1408جرجـانی، (دهند  همچنین دور داشتن او از صفات نقص و اوصاف بشري و از آنچه که مشرکان بدو نسبت میاضداد و 

: دوم. تنزیه تسبیحی که به تعبیري عبارت از نفی هر گونه نقص و صفت عـدمی اسـت  : و بر دو گونه است؛ نخست). 1:427،ج1996تهانوي،

).         1374:207رحیمیان،(گونه کمال محدود از ذات حق تعالی  تنزیه تقدیسی که عبارت است از نفی هر

همانند «:و درلغت به معناي مانند کردن چیزي به چیز دیگراست ودر اصطالح اهل عرفان عبارت است از"شَبه "تشبیه نیز از ریشه

                                                                                                                                           ).276: 1375جهانگیري، (»کردن حق به خلق و اسناد صفات ممکن به واجب

  تنزیه و تشبیه در قرآن

نرفته، اما آیـات زیـادي وجـود     این دو اصطالح  لفظاً در قرآن به کار. تنزیه و تشبیه در اسالم نشأت گرفته از کتاب و سنّت است              

:                                                                                                  توان به دو دسته تقسیم کرد این آیات را می. دارد که مبین  مفهوم  و معناي تنزیه و تشبیه است

ا      «: پردازد، نظیـر  صفات خداوند از ذات و صفات مخلوقات می نخست آیاتی که به تنزیه مطلق و تام ذات و ال إِلـه إِلّـا هـو سـبحانه عمـ

نحـن  «، نیز )195: ؛ صافات91: مومنون(» سبحان اهللا عما یصفون«) 4: زمر(» وما من إله إلّا اهللا الواحد القهار«)  31: توبه(» یشرکون

این آیات داللـت  . آیاتی که به تشبیه میان ذات و صفات مخلوقات اشاره دارددوم ) 30آیه (سوره بقره » .نسبح بحمدك و نقدس لک

همچنین به رمـز  . زند آفریند و بر عرش تکیه می زند و با دست تواناي خویش می شنود حرف می بیند و می بر آن دارند که خداوند می

تمسخر، محبت و نفرت و امثال آن به خدا نسـبت داده  قابل رؤیت بودن، خوشنودي و ناخوشنودي، مکر، : و اشاره صفات انسانی مانند

: قصـص (» کل شیء هالک إلّا وجهه«، )148: نساء(» کان اهللا سمیعا علیما«، )11: شورا(» و هوالسمیع البصیر«:آیاتی نظیر. شده است

  ) 54: آل عمران(» .واهللا خیرالماکرینو مکرو و مکراهللا «، )29: بقره(» ثم استوا إِلی السماء«، )10: فتح(» یداهللا فوق ایدیهم«)88

مـا  «و » ما عبدناك حق عبادتـک «در خصوص تنزیه  الهی عبارات مشهوري نظیر)ص(همچنین در روایات اگر چه مؤکداً  از زبان نبی 

نظیـر  . تموجود است؛ با این وجود روایات فراوانی نیز ناظربرجنبه هاي تشبیهی بوده اس) 1384:54:سمعانی.(»حق معرفتک عرفناك

عـین  (.»أمـرد شـاب صـورة علـى المعـراج لیلـۀ ربىرأیت«، )2:581،ج1383غزالی،(»صورته على و ان اهللا خلق آدم«:قول  مشهور

ال یزال العبد یتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فـإذا أحببتـه کنـت سـمعه الـذي      «: ونیزحدیث مشهور قرب نوافل) 1341:321القضات،

  )   4:530،ج1386غزالی،. (»به و لسانه الذي ینطق به یسمع به و بصره الذي یبصر

  معرفت جمعیت تنزیه و تشبیه در آثار عرفانی کهن

از  تفحص در پیشینه آثار عرفانی نمودار این مطلب است که عارفانِ مسلمان،  همچون متکلمان، همواره بر تنزیه حق تأکیـد کـرده و  

  .مشهود است تی نزدیک به جمعیت تنزیه و تشبیهخی از آثار عرفانی  گرایشااند؛ اما در برتشبیه و تعطیل اجتناب ورزیده

  :گرایشاتی از این دست متجلّی است ،به عنوان نمونه در شعري از اثر عرفانی منسوب به حالج 

ــبحان ــنســــ ــرمــــ ــوتهاظهــــ   ناســــ

ــم ــداثـــ ــبـــ ــهیفـــ ــاهرًاخلقـــ   ظـــ

  

ــرّ   ــناســـــ   الثاقـــــــبالهوتـــــــهســـــ

ــ ــورةیفــــ ــلصــــ ــاربواالکــــ   الشــــ

آنکه ناسوتش راز رفعت نافـذش را آشـکار کـرد، سـپس در میـان خلقـش در صـورت خورنـده و آشـامنده ظـاهر گردیـد            منزّه است 

  ).384: 1387قیصري،(

صفات حق تعالی نه عین ذات : البته فحواي کالم عین القضات در زبده الحقایق بسیار نزدیک به مفهومِ مزبور است  می باشد

  )40: 1379القضات، عین. (اند و نه غیر او وي
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اند، و با این اعتبار هیچ مغایرتی بین آن دو نیسـت؛   بنابراین، صفات از آن وجهی که به ذات ارتباط و انتساب دارند، عین ذات

همچنین اگر صفات از وجهی اعتبار شوند که وجودشان داراي اقسام و مراتب متعدد باشد، در این صورت صفات مغایر ذات و متعـدد  

  ).             38: انهم. (خواهند بود

گونـه کـه افـراط    کند؛ همان ن با خدا را ناممکن میهمچنین بر اذعان سنایی، زیاده روي در تنزیه هرگونه اندیشه ارتباط انسا

  . سازد در تشبیه، تصور حلول و اتّحاد بین انسان و خدا را متصور می

  یباشــــیتهــــنیــــدزیینگــــوگــــر

  نبـــــودنکـــــوبـــــدویینگـــــوگـــــر

  

ــبهی باشــــــــیور      بگــــــــویی مشــــــ

  ور بگـــــویی تـــــو باشـــــی او نبـــــود   

  

  )82: 1377سنایی، (

آنها نه اهل تشبیه محض اند و نه اهل تنزیه محض؛ و  .تنزیه و تشبیه در مکتب ابن عربی و پیروانش بسیار حائز اهمیت است

اند و نه تشبیه را؛ بلکه کوشیده انـد کـه میـان    یا به تعبیري دیگر هم تشبیهی اند و هم تنزیهی؛ زیرا آنها نه تنزیه را کامال نفی کرده 

ابن عربی در کتـاب فصـوص   . تنزیه و تشبیه را جمع کنند؛ از این رو تنزیه را به معناي اطالق  و تشبیه به معناي تقیید بکار برده اند

  :کشد الحکم، عقیده خود را در این باره طی ابیاتی، به تصویر می

ـداً  « ــت مقیـــ ــبیه کنــ ــت بالتشــ ــإن قلــ   فــ

ـدداً   ــت مســــ ــاألمرین کنـــ ــت بـــ   وإن قلـــ

  

ـدداً     ــت محــــ ــه کنـــ ــت بالتنزیـــ   و إن قلـــ

ـیداً    ــارف ســـ ــی المعــ ــاً فــ ــت امامــ   و کنــ

  

اي و اگر قائل به هر دو شوي راسـت و   اي و اگر قائل به تشبیه شوي محدود ساخته اگر قائل به تنزیه شوي، مقید کرده: یعنی

  321: 1387قیصري، : ؛ و نیز نک1400:70عربی، ابن (» .درستی، و در معارف سرور و پیشوایی

مولوي نیزدر این خصوص با شیوه بیانی لطیف و زبان شاعرانه ضمن نفی توجه صرف و یک جانبه بـه تنزیـه و یـا تشـبیه،        

  . داند شناخت خداوند را منوط به توصیف وي هم به گونه مطلق و هم به گونه مقید می

ــواز ــياتـ ــشیبـ ــانقـ ــدبـ ــورنیچنـ   صـ

  

  ســـر رهیـــخموحـــدهـــممشـــبههـــم  

  )40-38: 2، ج1389زمانی، : ؛ و نیز نک167: 1384مولوي،(

کند که در عین حال با چندین صور ظاهر گشته، یعنی کلّیـه   نقشی به وجه اطالق و تنزیهی خداوند اشاره می وي با وصف بی

  . هاي عالم را  نیز به نحو تقیید و تشبیه فراگرفته است صورت

  :نظرمولوي مقام معرفت خداوند، مرتبه اسماء و صفات بوده  که درخور تنزیه و تشبیه استطبق 

  معرفــــــــتآفتــــــــابصــــــــفاتتيا

  يشــــوایــــدریگهــــودیخورشــــگــــاه

  

  صــــفت کیــــبنــــد چــــرخوآفتــــاب  

                                    يشــــوعنقــــاگـــه وقــــافکــــوهگـــاه 

  )37- 36: 2ج ،1389زمانی، : ؛ و نیز نک166: 1384مولوي،(

این دو سمبل، نشان ظهور و عینیـت خـدا در    چنان که خورشید و دریا نماد بارز عینیت عالَم طبیعت بوده و اطالق خداوند به

. نشانی و دست نایابی و اشاره به وجه تنزیهی حـق دارد  کوه قاف و عنقا نیز سمبل بی. عالَم صورت و اشاره به وجه تشبیهی حق است

  .گردد یژگی مربوط به آفتاب معرفت میظاهراً این دو و

شناسی همواره رویکرد تشبیهی و تنزیهی را به صورت جداگانه، ناقص و گمراه کننده تلقّی نمـوده و در   شیخ شبستر در بحث معرفت

  .پی معرفتی تلفیقی است که در آن تنزیه و تشبیه آمیخته با هم بکار روند

ــبیه  ــد راه تشــــــ ــایی آمــــــ   ز نابینــــــ

  

ــمی     ــک چشـ ــه  ز یـ ــات تنزیـ ــت ادراکـ   اسـ

  )12: همان(
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ــ ــبیولــ ــهیتشــ ــتینیکلــ ــنســ   ممکــ

  کـــنیمــ هیتشــب آنازخـــاصوجــه بــه 

  

  

ــتز   ــووجسـ ــآنيجـ ــاشیمـ ــاکنبـ   سـ

  کــــنیمــــهیــــتنز  هــــاوجــــهگــــریدز

  

  )67و66: همان(

  :حافظ نیز در بیتی به ظرافت لزوم جمع بین تنزیه و تشبیه را بیان نموده  است

ــمد     ــا ص ــو ب ــت مش ــنم پرس ــتم ص ــینگف   نش

  

  گفتــا بــه کــوي عشــق هــم ایــن و هــم آن کننــد   

  

  )   131: 1376حافظ، (

در اشـعار عرفـانی    بطور کلیتنزیه و تشبیه از منظر معرفت شناسی                                                                                 

کثـرت و  : هـاي تشـبیهی چـون   بی نشانی نمایان است و هـم شاخصـه   وحدت و اطالق وجود و: هاي تنزیهی چونجامی، هم شاخصه

هاي تنزیهی و تشبیهی به تنهـایی شـناخت و    البته چنان که بعداً اشاره خواهد شد، از نظر جامی هر کدام از جنبه.  تقیید و هویدایی

و تشبیه و بازتاب آنها در داسـتان هـاي هفـت     هاي دوگانه تنزیه پرداختن بدان ابتدا جنبهاما قبل از. معرفتی ناقص را به همراه دارد

تر مفهوم  و نظریه جمعیت تنزیـه  را در فهم درستعنوان مدخلی است که ما نتایج حاصله به. شود اورنگ به صورت مجزا بررسی می

  .کند و تشبیه یاري می

                                                               هاي تنزیهی در اشعار جامی                                               جنبه   

جامی در مثنوي هفت اورنگ در اشاره به وحدت تنزیهی، صراحتاًَ به یکتایی و یکانگی پروردگار و نفی هر گونه شـرك و دوگـانگی از   

  .ساحت او و نیز نفی شائبه تکثّر حق در عالم هستی تأکید دارد

ــر ذ   ــو هــ ــد تــ ــه توحیــ ــواهاي بــ   ره گــ

  

ــو راه      نیســــت یــــک ذره بــــه توحیــــد تــ

  )474: 1389جامی(

جامی توصیف این وحـدت را  . اي از موجودات به شناخت آن راه ندارند اند، اما حتی ذره وحدتی که همه موجودات بر آن گواه

  .کشد که نمودار رویکردي تنزیهی در شناخت خداوند است با حکایتی دلنشین به تصویر می

حکایت مذکور در خصوص پادشاه بیمار و رنجوري است که با وجود دو طبیـب خردمنـد و حـاذق کـه در خـدمتش بودنـد،       

نبضش معتدل نگشته و ضعف و بیماریش به تراخی و شدت کشیده بود و تا قاروره وجود یکی نشکست، مزاج وي از عالج دیگري بـه  

  . صحت نپیوست

ــت   میحکـــدونیبـــالبـــهشـــاهآنداشـ

  همــــــدمیســــــیعدمبــــــانلبشــــــا

ــهـــردســـت ــبضبـــهچـــوکیـ   يآوردنـ

  مــــــزاجّّّرییــــــتغزمــــــاریبشــــــاه

  

  

ــر   ــادوهـــ ــدودانـــ ــروخردمنـــ   میکـــ

  الـــــمورنـــــجهــــر راحـــــتکفشــــان 

  يکــــــــردفانیضــــــــعيریدســــــــتگ

ــاردردووان ــهکـــ ــدببـــ ــالجریتـــ   عـــ

  )     474و473: همان(

گردیدند، در نتیجه  صحت از پادشاه رنجـور رخـت   چنان که دو حکیم در طول طبابتشان دچار اختالف و تعصب و خصومت 

  .بربسته و اجلش نزدیک گشت

ــل ــمکیـ ــهیپهـ ــشـ ــمویگـ ــارهـ   يکـ

ــر ــههـــ ــا چـــ ــنیـــ   يدادواآنیگفتـــ

  کیتارشانیاازشدصحتروز

  ياریــــــدولــــــترهشــــــانیابــــــرزد  

ــر ــههــ ــتآنچــ ــایبســ ــادنیــ يبگشــ

ــب ــارشـــ ــلتـــ ــداجـــ ــنزدآمـــ   کیـــ
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  )474:همان(

اي نموده وتنها یکی از دو حکیم را بـه کـار    در این حین شاه را که وزیر زیرکی بود، بر این امر مشرف گردیده، ازین رو حیله 

عاقبت شاه از شیوه درمانی آن طبیبِ باز مانـده، سـالمتی حاصـل    . معالجه پادشاه به کار گرفت و دیگري را از این خدمت عزل نمود

  . براي پادشاه شرح دادسپس وزیر  ماجرا را . نمود

ــاه ــودراشــــ ــوزبــــ ــزيریــــ   ركیــــ

  ســـــازییدانـــــابــــه کـــــرديا لــــه یح

ــیزان ــاه،یکـ ــوشـ ــدچـ ــارهشـ ــذچـ   ریپـ

  

  

ــبآن   ــوتعصــ ــبدچــ ــرازدیــ ــهــ   کیــ

ــان ــادوکــ ــهدانــ ــیبــ ــدیکــ ــازآمــ   بــ

ــه ــردراقصــ ــرکــ ــهاوبــ   ریــــوزعرضــ

  )همان(

  :گوید راه چاره آن، میدر ادامه وزیر در جواب پرسش شاه مبنی بر چگونگی دریافت این مشکل و 

ــت ــوازياگفــ ــزتــ ــهانمیــ ــودهمــ   ســ

ــت ــهآنجــاازگف ــابــهک   يخــداگفــتم

ــر ــهگـ ــرضبـ ــیازفـ ــزونیکـ ــودافـ   يبـ

ــت ــطشـــ ــامزدیخورشـــ ــاد  بـــ   يافتـــ

  يشـــــدخـــــاكدگـــــرخـــــاكزاده

  قـــدم جملـــه عـــدم بـــه يکـــرد زیـــت

  

  

ــا   ــتیخ  نیـــ ــازالـــ ــوديرو  کجـــ   نمـــ

ــه ــارتگرکــ ــاعمــ ــهنیــ ــراطرفــ   يســ

ــر ــشهــ ــالدمــ ــونحــ ــوددگرگــ   يبــ

ــار ــردونکــــ ــامزگــــ ــادنظــــ   يافتــــ

ــاك ــونخـ ــردچـ ــرگـ ــالكبـ ــدافـ   يشـ

ــه ــربلکــ ــرســ ــدبــ ــهينزدنــ ــدمبــ   عــ

  )همان(

چنان که مشهود است، تدبیر وزیر، الهام گرفته از بیان الهی است که اگر دوگانگی و به طور کلّـی تکثّـر در خالقیـت موجـود     

  . شد شود، شالوده هستی از هم پاشیده و نوامیس خلقت  در هم دریده خواهد

چون اعتقاد بر وجـود دو طبیـب   به طور کلّی مضمون حکایت بدین گونه است که شائبه شرك و ثنویت در مسیر توحید، هم

گردد و اگر قاروره وجود خدایان دیگر نشـکند، مـزاج انسـان از عـالج      است که منجر به ضاللت و به تعبیري ضعف مزاج و بیماري می

  . یابد و راه توحید و معرفت را نمی یابد طبیب یگانه صحت نمی

و نفی شرك و ثنویت را به همراه دارد، ظاهراً به تنهـایی   البته رویکرد مذکور که در مسئله شناخت توحیدي، وحدت تنزیهی

ذیـل مبحـث وحـدت وجـود ناسـازگار       ،با منطق عرفانی عارفان و خصوصاً جامیاز دیدگاه عرفانی به نوعی دچار نقص و ایراد بوده و

  . است

                                                                                                                  هاي تشبیهی حق تعالی   جنبه  

ازین رو وي . اي حاکی از مشابهت حق تعالی با کثرات عالم موجود است رغم رویکرد تنزیهی جامی، شواهد گسترده البته علی

بطـوري کـه غیـر او    . داند بیند و او تعالی را عین کثرات هستی می عالم متجلّی میاز منظري دیگر، حق تعالی را در صورت و کسوت 

  .موجود نیست

  تـــــو ریســـــقیحقـــــا اطـــــواردريا

ــر ــهگـ ــمچـ ــاظرباشـ ــرازنـ ــرهـ   يمنظـ

ــوه ــرجلــ ــورتدرگــ ــالمصــ ــوعــ   ییتــ

ــر ــومیدرحــ ــیدوتــ ــاررایــ ــتینبــ   ســ

  

  تــــوریــــغقیــــخالکــــاردرســــتین  

ــز ــالمدرتــــوجــ   يگــــریدنمیــــنبعــ

  ییتــــو عــــالمکســــوتدردانخــــرده

ــت ــووگفـ ــدكيگـ ــوانـ ــتیناریبسـ   سـ
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  )312: همان(

این مشابهت آنچنان شدید است که مشاهده کننده را دچار حیرت و شگفتی ساخته، تا جایی که قادر بـه تمـایز بـین     گاهی 

  .خلق از حق نیست

کدویی در پاي خود بست  تـا خـود را گـم    سپس در بیان این مفهوم قصه شگفت انگیز مرد ساده دلی را که در انبوهی شهر، 

شهري پر فغان و پر خروش کـه هـر   . کند گونه که مردي ساده دل صحرانشینی آهنگ شهري بزرگ را می بدین.کند نکند حکایت می

  .آن،  صفی گسترده از مردم بدان وارد و از آن خارج می شدند

ــاده ــوبزيا سـ ــردشآشـ ــاگـ ــر  يهـ   دهـ

ــد ــهردیـ ــريشـ ــانپـ ــروفغـ ــروشپـ   خـ

ــرهــــــردرجهــــــانقــــــرارانیب   مقــــ

  درونعــــــزمبــــــرونازرایکــــــیآن

  آن یکـــــی را از یمـــــین رو در شــــــمال  

  

  

ــرد   ــحراازکـ ــتو  صـ ــگدشـ ــهرآهنـ   شـ

  بجـــــوشمـــــردمیزانبـــــوه  آمـــــده

ــکدر ــووتــ ــر  پــ ــالفبــ ــدگریخــ   کــ

  بــــــرونلیــــــمدرونازرادگــــــروان

ــروان ــودگـ ــیيسـ ــبشنیمـ ــگالجنـ   سـ

  )همان(

همچنین دراین حال با خویش گفت کـه اگـر در   . مردم دچار اندوه و حیرت و درماندگی گردیدساده مسکین با رؤیت شهر و 

صف مردم قرار بگیرد، ممکن است خود را گم کند و نتواند خویش را از دیگران بشناسد؛ لذا کدویی در پاي خود قرار داد تـا نشـانه و   

  .وجه تمایز بین وي با دیگران گردد

ــاده ــکس ــونیمس ــدچ ــادی ــارنی ــاروک   ب

ــت ــرگفـ ــااگـ ــفدرجـ ــردمصـ ــنممـ   کـ

ــ ــانهکیـ ــودنشـ ــابهرخـ ــردهنـ ــازکـ   سـ

ــا ــاتّفاقـ ــدوکیـ ــودشکـ ــه  بـ ــتبـ   دسـ

ــا ــوت ــودچ ــم  راخ ــدگ ــهردرکن ــوهش   وک

  

  

  کنــــارکیــــبــــر  جــــاکــــردانــــهیماز  

  کـــنمگـــمراخـــودکـــهداردآنيجـــا

  بــــازافــــتیتــــوانمچــــونراشــــتنیخو

ــدوآن ــرکـ ــانبهـ ــرنشـ ــابـ ــتيپـ   بسـ

  کـــــدوآننــــد یببچـــــونابــــد یبــــاز 

  )همان(

. در این حین فرد زیرکی مشرف به راز ساده دل گردید و هنگام غنودنش، کدو را از پاي وي باز نموده و در پاي خویش بست

  .کند مرد ساده دل که از خواب بیدار شد، آن حال دیده،  و در نهایت حیرت و خشم شروع به فریاد کشیدن می

ــیز ــتاورازآنیرکــــــــ   زوددانســــــــ

ــالراکـــــدوآن ــازاوازیحـــ ــرد  بـــ   کـــ

ــاده ــبچـــونسـ   کـــدوآندیـــدشـــدداریـ

ــگ ــربان ــهزديوب ــخک ــتيازی ــسس   شیک

  

  

  در پِــــیش افتـــــاد تــــا جـــــاي غنـــــود    

ــرد     ــاز کـ ــواب آغـ ــت خـ ــود بسـ ــرتن خـ   بـ

ــته بــــر پــــاي کســــی پهلــــوي او       بســ

ــز تــو حیــران مانــده ام در کــار خــویش        ک

  )همان(

آن چنـان دچـار حیـرت    : گویـد . کنـد  دل، حال خود را با پروردگارش توصیف مـی جامی در خاتمه داستان از زبان مرد ساده 

و اگر وجود تو هویت حقیقی . اگر هستی من، حقیقی است چرا این کدو بر پاي تواست. گردیدم که قادر بر تمایز بین من و تو نیستم

  من است، پس اکنون این وجود من چیست؟
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٧

ــا ــنمنیـ ــمـ ــتـــوایـ ــمینمـ ــتدانـ   درسـ

  ســــتمیکمیکجــــامــــننیــــاییتــــوور

  

  

ــنمگــر   ــاچــون  م ــرکــدونی ــاب   توســتيپ

ــماردر ــيشـــ ــنیمـــ ــتمیچارمیـــ   ســـ

  )همان(

اي کـه   کند به گونـه  جامی در واقع درحال مستی و سکر، خداوند واحد را عین خویش و ظاهر در خویش تشبیه و تجسیم می

در واقع این داستان اشاره به مشابهت خداوند با مخلوقات به نحو عام و مشابهت بـه خلـق بـه    . یاراي تمایز بین خویش و خدا را ندارد

چنان که مرد ساده دل روستایی، یاراي تمـایزي  . کند کثرات عالم و عین وجود بنده معرفی میوجه خاص دارد که  ظهورحق را عین 

  . بین خویش و دیگري را نداشت

  یــــیدوازدهیــــرمســــاده  آنچــــوتــــا

ــر ــنمگ ــام ــمنی ــدرتوعل   کجاســتازق

  

  

ــویی       ــا تـ ــدایا   یـ ــویم خـ ــنم گـ ــن  مـ   ایـ

ـن عجــز و سســتی از کــه خواســت     ـویی اـی   ور ـت

  )312:همان(

همچنین جامی در جاي دیگر در نیایشی از حق تعالی می خواهد که وجودش را از خوديِ نفس خالص دهـد تـا جـایی کـه     

  . حتی خود را نیز نشناسد

ــه ــودچـ ــزشـ ــودمکـ ــالصخـ ــخـ   یدهـ

ــا ــانییبربــــــ ــتنمیخوزچنــــــ   شــــــ

  

  

ــام   ــادهازیجــ ــا بــ ــاصيهــ ــخــ   یدهــ

  مــــنمکــــهخبــــرخــــودزارمیــــنکــــه

  )222: همان(

زیـرا مفهـومی چـون اثبـات کثـرت در حـق،       . شناسی نیز به تنهایی از منظرکالمی دچار اشکال است معرفتاین جنبه از   

  .سازد شائبه اتّحاد و حلول و به طور کلّی کفر و الحاد را به ذهن متبادر می

  دیدگاه جامی و تنزیه و تشبیه از منظر معرفت شناسی  

جـامی  . این شناخت داراي رویکرد و آبشخور ویژه خود است معرفت نائل گشت؛ البتهاي از شناخت و  توان به گونه از نظرگاه جامی می

در خصوص معرفت و ادراك توحید الهی، معتقد بر جمعیت و آمیختگی تنزیه با تشبیه است و این مهم را در مرتبه و سـاحت الهیـت   

بنابر اعتقاد وي در شناخت و توصیف الهی نباید صرفاً بـه  . داند، نه ناظر به مرتبۀ ذات احدیت ذاتی یا به تعبیري مقام حق و خلق می

ها و تعینات از ذات حق متعال اشتغال یافت؛ همچنین نباید تنهـا بـه تشـبیه صـرف بسـنده       تنزیه محض و نفی صفات الهی و نسبت

تـی نـاقص و محـدود را بـه همـراه      زیرا هر کدام از این رویکردها، معرف. نمود و ذات الهی را مقید به اسم و جهت و تعین خلقی نمود

  :دارند

  نه به تنزیه شو چنان مشعوف                که به نفی صفت شوي موصوف

  نه به تشبیه آنچنان مایل                    که به اسم و جهت شوي قایل

  )1389:6جامی،(

از هر گونه تشبیه و نیز تلبس بـه صـفات حـدوث    بدین مناسبت آنچه که اقتضاي تنزیه را دارد، عبارت از تنزیه مرتبه حقیقت وجود 

  :است

  هر چه تقدیس ذات تنزیه است              وآن چه مشعر به نفی تشبیه است

  مرجع آن بود تجرّد ذات              از تلبس به مقتضاي صفات

  ).همان(
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٨

وصفات است که موجـب ظهـور عـالم اسـت مـی      و آنچه که در خور تشبیه است، منبعث از  مرتبه ظهوروتجلّی ذات درکسوت اسماء 

  :شود

  هر چه تشبیه باشد و تجدید                  وانچه مبنی ز حصر یا تقلید                              

                                 بظهور از مالبس کونینس عین                     منشأ آن بود تلب  

  )همان(

ک صاحب ذوق و ادراك را توصیه برهمراهی و  رعایت اعتدال در دو مقام تنزیه و تشبیه می کند و معرفت جامی همواره سال

  :داند حقیقی را در گروي اجتماع و مالزمت و آمیختگی این دو گرایش می

  گر تو زارباب ذوق و ادراکی                    وز تقید به یک طرف پاکی

جمع تنزیه را مع التشبیه                                                                                               میکن اینسان که کردمت تنبیه   

***  

  معتدل شو که هر که اهل دل است             در جمیع امور معتدل است

طرف                                                                                                                           وسط آمد محلّ عزّ و شرف              به وسط روي نه ز هر دو             

  )6و5.همان(

وي به مدد وجاهت طبـع  . تشبیهی و تنزیهی را به صورت مجزّا و مستقل، ناقص و محدود می شمردجامی با توصیفی هنري معرفت 

  :وذهنیت وقّاد وهنرمندانه خویش، مطلب مزبور را بدین گونه به تصویر می کشد

  چشم مشبه ز جمال تو کور                       عقل منزّه ز کمال تو دور

  پاي  ز معموره  بصحرا نهاد                            ناقۀ تنزیه چو تنها فتاد        

  حادي تشبیه چو محمل براند                            رفت ز معموره و در گل بماند

  اي ز تو معموره و صحرا همه                            بود تو هم بی همه هم با همه

  ).همان(

کنند و هم بر تشبیه و به ویژه در مبحث معرفت شناختی، به  ش هم بر تنزیه تأکید میشایان ذکر است که ابن عربی و پیروان

ورزند و تنزیه صرف، یعنی تنزیه بدون تشبیه، و تشبیه محض، یعنـی تشـبیه بـدون تنزیـه، را رد و انکـار       جمع میان آن دو اصرار می

شود و منزّه نیز مانند  و موجب تقیید و تحدید حق تعالی می کنند و معتقدند که معرفت تنزیهی نیز مانند معرفت تشبیهی، ناقص می

  )70: 1400؛ همو،327: 4ابن عربی، بی تا، ج. (ادب و جاهل است مشبه بی

از ایـن رو  . بنابر نظرجامی تنزیه صرف حق تعالی از ظواهر هستی و اجسام عالَم، منجر به تشبیه او بر مفاهیم عقلی می شـود 

  . اند تشبیه به تشبیه گریخته و نام آن را تنزیه قرار دادهاهل تنزیه در اصل، از 

  هســــت ز تنزیــــه تــــو تشــــبیه تــــو     

  

  

  نیســـت جــــز ایـــن غایــــت تنزیـــه تــــو     

  )373: 1389جامی، (                                   

آن  بـه اهل تنزیه پس. بنابراین هیچ تنزیهی از تشبیه خالی نیست و تنزیه هم مانند تشبیه، محدود کننده معرفت الهی است

تشـبیه   همچنینو ندمهجورومحرومپروردگارظهورتنوعاتونورتعیناتمعرفتازاند،  کردهتنزیهآنازراحقکهيامورازمقدار

د رامطلـق ونمـوده پیداىحدتشبیهدرکهمجسمه،اي از متکلمان نظیر مانند دسته. استناقصفارغ از تنزیه نیز پنداشـتند مقیـ .

  )127: 1381جامی، (

نمایند و بـه   توان نتیجه گرفت که اهل تنزیه نیز همچون اهل تشبیه، به نوعی خداي را مقید و محدد می بنابر ابیات فوق، می

زیـرا ممکنـات همگـی وجـوداتی وهمـی و مجـازي بـوده و فاقـد         . انـد  بهـره  سبب جهل و نادانی از این لطیفه سـترگ توحیـدي بـی   

بنابراین به سبب ظهور، عـین  . ها ظاهر گردیده است و تنها خداي تعالی است که وجودي حقیقی دارد و بدین صورت. اند یوجودحقیق

  .   باشد بدین نسبت در برابر ذات الهی،  وجود غیر تحقق پذیر نمی. موجودات و عالَم بوده و به لحاظ تقدس ذات، غیر آنهاست
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٩

نیست ز غیر تو نشان غیر نام                                                                                               دام                      تو خود آدم که وعالم ک با                               

  نیست در این عرصه کسی غیر تور تو                       ند بسی غیگر چه نمای                                 

  )373: 1389جامی،(

  معرفت انسان کامل -

به عقیده جامی انسان کامل الهی که صاحب دو معرفت تنزیهی در مقام عقلی و تشبیهی در مقام تجلّی است؛ سـریان ظهـور   

بدین ترتیب هیچ تنزیهی را از تشبیه و هیچ تشبیهی را از تنزیه .نماید میهاي عالم طبیعی، مشاهده  حق و عین حق را در همه جلوه

  :وي در خصوص معرفت حقانی، چنین نغمه می سراید. داند فارغ و منفک نمی

  وحدتی بینی خالی ز دویی                  ظاهر از کسوت مایی و تویی     

  از مرتبه علم و عیانهستی ساده ز از نام و نشان                    برتر 

  در همه ساري بی وهم وحلول                   سریانی نه حد فهم عقول

  از همه عاري بی نقص و زوال                  منتقل نا شده از حال به حال      

  )1389:475جامی،(

حـق در مقـام عقلـی منـزّه و معرفـت آن       .دانـد  این مقام می وي تنزیه را در مقام عقلی و تشبیه را در مقام تجلّی و وابسته به

این معرفت ناقص و نصف معرفت تام است؛ و فقط زمانی که حق با تجلّی خود معرفت تشبیهیِ شهودي عطا کنـد،   البته. تنزیهی است

ع کنـد و در موضـ   پس از آن است که عارف واصل و انسان کامل در موضع تنزیـه، تنزیـه حقـانی مـی    . یابد به معرفت کامل دست می

هاي عنصري و طبیعـی، سـریان حـق و عـین     او در همه صورت. هش مطابق حق استدر این مرتبه تنزیه و تشبی.تشبیه تشبیه عیانی

ازاین رو هیچ تنزیهی از تشبیه و هیچ تشبیهی از تنزیه فارغ و خالی نیست؛ زیـرا هـر   )1400:495ابن عربی،.(کند حق را مشاهده می

: 1368خـوارزمی،  (شود، در مرتبه ظهور به مراتب کونی،  براي او ثابت است و ایـن تشـبیه اسـت    نقصی که از حضرت حق تنزیه می

660-663.(  

ـ تعـالی را  حـق وداشـت ثابـت اومقـام دررایکهرونمود جمعتشبیهوتنزیهمیانکهکسىازاین رو به عقیده جامی ه ب

  ) 127: 1381جامی، .(باشد عارف کامل میکرد،نعتتشبیهوتنزیهصفت

  حدیثی مشکل و سرّیست مغلق               که در کون و مکان کس نیست جز حق               

  حقیقت واحد است و وحدت او                 بود مرد محقق را محقَّق

  مطلق ولیکن زختالف اعتبارات               گهی باشد مقید گاه               

  )305: 1388جامی، (

منـزّه از تشـبیه و   » من حیث ذاتـه «بنابراین، چنان که فیض کاشانی اشاره کرده، عارف وکامل محقق کسی است که حق را 

  )43: 1386فیض کاشانی، . (میان تنزیه و تشبیه جمع کند» من حیث معیته لألشیاء و ظهوره بها«تنزیه بداند و 

  .یکی از داستان هاي هفت اورنگ  به ظرافت  و زیبایی نمود دارد بازتاب این لطیفه عرفانی در

داستان تمثیلی در مورد ماهیانی است که گوهر حیاتشان را درپـی یـافتن دریـا باختنـد و تـا بـر خشـکی نیفتادنـد، دریـا را          

سـلوك سـالکان و مریـدانی    محتواي این داستان که بسیار شبیه به داستان تمثیلی سیمرغ عطار است، در واقـع حکایـت   . نشناختند

و هنگامی که در این مسـیر دچـار مـرگ عارفانـه گردیدنـد، خـداي را در همـه        . است که در جستجوي خدایند، اما وي را نمی یابند

  . نمایند مظاهر و مجالی هستی مشاهده می

وز و شـب در سـتایش   گفـت و ر  گردد که بر لب  دریا وطن داشت و دمادم از دریـا سـخن مـی    قصه با توصیف غوکی آغاز می

وي با حالی والهانه و شیدا منشانه، دریا را سبب آفرینش موجودات، و علت دانایی دل و توانایی تـن  . کرد جمال و کمال دریا کرانه می

  .نگریست، مشاهده می کرد توصیف نموده و همچنین بحر را در هر سوي و هر سمت و در هر مکان که می

ــت ــوکداشـ ــهیغـ ــببـ ــرلـ ــنبحـ   وطـ

ــبوروز ــهشـــ ــدرقصـــ ــایـــ   یگفتـــ

ــ ــرازیگفتــ ــپدبحــ ــدهدیــ ــا آمــ   میــ

ــدا   ــرازمیــ ــبحــ ــدیهمــ ــخنرانــ   ســ

  یســــــفتایــــــدرمــــــدحتگــــــوهر

  میــــا آمــــدهدیشـــن وگفــــتنیـــ درزو
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ــوهرازودل ــاگـــــ ــتیییدانـــــ   افـــــ

ــر ــاهـ ــکجـ ــرمیمـ ــتنگـ ــهاوسـ   همـ

  

  

  افـــــتیییتوانـــــادســـــتازوتـــــن

ــهرطــــرف ــرمیمــ ــتنگــ ــهاوســ   همــ

  ) 475: 1389همان،(

. گذشتند، بدان جاي رسیدند و حکایت بحر را از زبان غوك، به گوش جـان شـنیدند   که از آن سوي میناگهان تعدادي ماهی 

زین سبب در بحـر بـه طلـب بحـر ره سـپار شـدند و       . از این روي در دلشان هواي بحرافتاد و در جانشان شوق طلب بحر زبانه کشید

  .ی از بحر نیافتند و روي بر نومیدي گرایدنداما  پس از تالش بسیار نام و نشان. مرحله به مرحله پیش رفتند

  آنجـــــادندیرســـــچنـــــدییمـــــاه

  زدبـــر ســـر  دلشـــانازبحـــرعشـــق

ــا ــايپـ ــرتـ ــسـ ــایهمگـ ــدنديپـ   شـ

  ازیـــــ نيپـــــووتـــــک برگرفتنـــــد

  کردنـــدجـــاصـــدفچـــوتـــگدرگـــاه

  نــامبــهبحــرازشــدافــتینشــاننــه

  

  

ــهآنيووز   آنجــــــادندیشــــــنقصــــ

ــوقآتـــــش ــهشـــ ــانبـــ   زددرجانشـــ

ــبدر ــهطلـــ ــایپمرحلـــ ــدندمـــ   شـــ

  فـــرازچـــهوبینشـــچـــهانیـــبحرجو

ــه ــوگـ ــسچـ ــهروخـ ــاربـ ــدکنـ   آوردنـ

  گـــــاميدیـــــنومبـــــهنهادنـــــدیمـــــ

  ) همان(

سپس صیاد دامِ ماالمال از ماهی را به سـوي  . اتّفاقاً در مسیر راه گرفتار دام صیادي شدند که جهت صید ماهی دام نهاده بود

البته تنها چند تن از ماهیان در این هنگام، کوشـش و تکـاپو نمـوده و  در حـالی کـه      . ماهیان نیز جان دادن آغازیدند. ساحل کشاند

اي شهودي حاصلشان گردیـده و بصـیرتی    ناگهان آن دم، تجربه. د را به لب بحر رساندند و نجات یافتندنیمه جان بودند، خزخزان خو

بـدین سـبب زنـده در دریـاي     . هایی را که غوك از دریا توصیف نموده بود  به چشم شهود یافتند آنان نشانه. عرفانی نصیبشان گشت

  . شهود زیستند و به معرفت شهودي بحر نائل گردیدند

  نهـــــــاددام  يدگریصـــــــقضـــــــااز

ــری ــع  آنکســ ــه  جمــ ــددامبــ   افتادنــ

  ساحلشـــــانيســـــوبـــــرددگریصـــــ

ــد ــنچنـ ــشتـ ــبشوکوشـ ــدجنـ   کردنـ

ــ ــردهمینـ ــومـ ــچـ ــهدندیرسـ ــربـ   بحـ

ــش ــانیبودانــــ ــوديرونششــــ   نمــــ

ــر  درزنـــــده ــودندشـــــهودبحـــ   آســـ

  

  

ــان   ــذرراهشــــــ ــاددامبرگــــــ   فتــــــ

  دادنـــد درخـــوددادنجـــان بـــهتـــن

ــاخت ــرسـ ــکبـ ــخشـ ــاننیزمـ   منزلشـ

ــز ــزانخــ ــهراه  خــ ــربــ ــدبحــ   آوردنــ

ــام ــودجــ ــمقصــ ــهدندیکشــ ــربــ   بحــ

  بــودچــهغــوك،نشــاندادیمــکانچــه

  غرقـــــه بودنـــــد در آن تـــــا بودنـــــد   

  ) همان(

    

در داستان جامی ماهیان سلوك دریاي حق، در بدو امر داراي معرفتی تنزیهی بودند و پس از  نیمـه جـان شـدن و فنـاي در     

نائل آمده و غرقه در بحر توحید شدند و تجلّیات و رشحات بحر الهی برایشـان در همـه آفـاق و     ساحل حق، به مقام شهود بحر االهی

  .در همه مجالی مشهود گردید و معرفتشان کامل گردید

  :کند هاي تنزیهی و تشبیهی آن نیز تأکید می وي در تشبیه مفهوم وحدت وجود به نور و دریا،  موکّداً بر جنبه

  نــــــهتیــــــکنارویطــــــیمحبحــــــر    نــــــهتیــــــغبارویطیبســــــنــــــور
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  هــــزارصــــدیولــــتیــــکنارســــتین

  گــرجلــوهيشــدآنکــهبــودتــومــوج

  

  

ــوهرت ــوجازگــ ــدمــ ــرفتــ ــاربــ   کنــ

  صـــور هـــزاران بـــه برخـــود ودرخـــود

  )1389:373جامی،(

  معرفت عشق

بـه عنـوان معشـوق در    تعـالی  اي که به تجلّی و ظهور حق  نخست جنبه: معرفت عاشقانه از نظرگاه عارفان از دو جنبه مورد نظر است

  .گردد و متضمن وجه تشبیهی است تعین عاشقی و به طور کلّی در مجالی هستی ظاهر می

زداید و عارف را از نسـبت   اي از تعالی و تنزیه حق تعالی به عنوان حقیقت عشق که تعین عاشقی و معشوقی را می دوم جنبه

  .ین نکته متضمن وجه تنزیهی استا. ماند تنها عشق باقی می. عاشقی و معشوقی می رهاند

زنـد و   نخستین جنبه از معرفت عشق از نگاه جامی امري است موهوبی که در مرتبه تجلّی از جانب حضرت معشوق سر می  

از ایـن روي عاشـق، جمـال معشـوق را در همـه      . سازد و خاطر وي را به سوي معشوق می کشـاند  عاشق را از هستی خویش رها می

  .بیند هستی و حتی در آینه وجود خویش مشاهده می نماید و جز معشوق را نمی مجالی و مظاهر

یعنـی معشـوق بـه    . گیـرد  در واقع معرفت عشق از وجه ظهور و تجلّی بدین معناست که روي عاشق و معشوق را در بـر مـی  

ت که مظـاهر ظهـور اوینـد،    شود و همچنین موجودا گردد و سپس بدو عشق ورزیده می واسطه تجلّی حسن خود در هستی ظاهر می

در نتیجه او تعالی به حکم ظاهریت و باطنیت، هم معشوق است و هم عاشـق و  . ورزند به سبب شهود جمال وي درعالم بدو عشق می

  .جز او  غیري نیست

ــا ــیلزتـ ــرّیلـ ــنتسـ ــرحسـ ــزدسـ   نـ

  شـــکرچـــونينکـــردنیریشـــلـــبتـــا

ــا ــدتـ ــذرانشـ ــوزعـ ــتـ ــذارنیمیسـ   عـ

ــت ــوگف ــنيوگ ــقوحس ــتازعش ــوتوس   سب

  يا پـــردهخوبـــانحســـنشـــتیپبـــهيا

ــرده ــنراپــ ــودازحســ ــخــ یپروردگــ

ــاتــوخــوبيروکــهبــس   ســاختپــردهب

  

  نــــزددرمجنــــونبــــهآتــــشاوعشــــق  

ــقدوآن ــدراعاشــ ــوننشــ ــرپرخــ   جگــ

  بـــــارمابیســـــنشـــــدوامـــــقدهیـــــد

ــق ــوقوعاشـ ــودمعشـ ــزنبـ ــوجـ ــستـ   کـ

ــو ــهتــ ــردهبــ ــانيروپــ ــردهپنهــ   يا کــ

ــ ــیمـ ــراودلزانیدهـ ــونبـ ــچـ   یپردگـ

  شــــناختنتــــوانتــــويروازراپــــرده

  )311:همان(

م خود بـا خـود   اعلی الدو«: نماید فخرالدین عراقی در کتاب لمعات این لطیفه ژرف و سترگ عرفانی را بدین گونه توصیف می

  .زداي آغا عاشقی پردهعشق می بازد و با غیر نپردازد، هر لحظه از روي معشوقی پرده اندازد و هر نفس از راه

ــق ــردهدرعشــ ــپــ ــوازدیمــ ــازنــ   ســ

ــر ــسهــ ــريا پــــردهنفــ   ســــازدگــ

ــه ــالمهمـ ــداعـ ــهيصـ ــتينغمـ   اوسـ

  

  آواز؟بشــــــنودکــــــهکــــــویعاشــــــق  

  آغـــــازکنـــــديا زخمــــه زمـــــانهــــر 

  دراز؟يصـــدانیچنـــنیـــادیشـــنکـــه

  )41: 1384عراقی، (

که به عقیده جامی حقیقت عشق در  توان اذعان نمود همچنین از وجه دوم که اشاره به جنبه تنزیهی و تعالی عشق دارد؛ می

در واقع عارف شیفته را  بی نیـاز از نسـبت   . کشاند گرداند و به سوي خود می مرتبه کمال و تعالی، روي عاشق را از معشوق نیز بر می

  .گرداند عاشقی و معشوقی می

ــق ــقعش ــوعاش ــرچ ــدس ــهکش ــالب   کم

ــق ــهراعشــ ــاهقبلــ ــودگــ ــازدخــ   ســ

  بـــــالفـــــارغعشــــق ریـــــغ  ازشــــود   

ــوقزدل ــممعشــــــ ــردازدهــــــ   بپــــــ
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  گــــرددحــــبحــــبمحبــــوبحــــب

ــغ ــبریـ ــس،حـ ــدشکـ ــوبنمانـ   محبـ

  

  گــــرددلُــــبلُــــببــــودلُــــبچــــهآن

  مغلــــوبحــــبشــــهودانــــدرشــــود

  )220: 1389جامی، (

در این خصوص جامی داستانی بسیار اسرار آمیز از شرح حال شیخ محی الدین ابن عربی در هنگام سفرش از شهر مغرب بـه  

داستان بدین گونه است که ابن عربی در مسیر راه دمشق، ناگهان . دمشق که در کتاب فتوحات مکّیه اش مذکور است، بیان می دارد

  . ستی وي دود برآوردجذبه عشق جیب جانش را فراگرفته و از ه

ــپ ــتوحریــ ــدیــ ــخیشــ ــدیمحــ   نیالــ

  ســـتکـــردهانیـــبخـــودذوقاززانچـــه

ــقبـــهآمـــدمچـــومغـــربزکـــه   دمشـ

ــقم ــدرعشـــ ــدلانـــ ــزودیآتشـــ   افـــ

  

  نیقــــــیوکشــــــفســــــپهرآفتــــــاب  

ــاتدر ــفتوحـــــ ــتآوردهیمکـــــ   ســـــ

ــج ــانمبیــ ــتجــ ــهگرفــ ــقجذبــ   عشــ

  دودمــــن یهســــتزآمــــدبــــرکــــه

  )222:همان(

بسیار در خور عنایت بوده، این نکته است که معشـوق ایـن عشـق بـی نـام و نشـان و غیـر متعـین         البته آنچه در این روایت 

  .باشد می

ــ ــهراآنکنیلــ ــبــ ــويروچیهــ   یرهــ

ــم ــتعلــ ــقافراخــ ــرعشــ ــعبــ ـ وقیـ  

  

ــ   ــقبلـــــــهنبـــــــودنیمتعـــــ   یگهـــــ

ــل ــامکیــ ــانونــ ــه  نشــ ــوقازنــ   معشــ

  ) همان(

چنان که بی نام و نشان بودن معشوق و عدم تعین . هاي تنزیهی نیست آن چه مسلّم است، داستان فوق نیز بی لطف از جنبه

وي، نشانه جنبه تنزیهی معشوق از تعین معشوقی است و همچنین از طرفی دیگرعـدم تعـین معشـوق و ناشـناختگی وي، دلیـل بـر       

  . تعالی معرفت عشق است

بدین گونه که هنگامی که مجنون به . در داستانی دیگر ازجامی در خصوص احوال مجنون،  بازتاب یافته است همچنین این مضمون

ازاین رو به ترك رسم سابق مبادرت نموده و صحرا  را رهـا کـرده و   . اي نو آغاز نمود کمال عشق نائل گشت، صورت احوالش نو گردید و ترانه

  .آورد رسم عشق بازي را منحصراً با عشق بجاي

چند روزي که بدین منوال گذشت، در خاطر لیلی خطور کردکه چه بر سر مجنون، آن مبتالي مفتون آمده که نشـانی از وي  

شـنود و احـدي از رازش    در حالی کـه کسـی آوازش را نمـی   . در دشت پیدا نیست و دیگر با حیوانات صحرا هم آغوش و همراه نیست

و از حال مجنون و مشورت با محرمان، در حالی که خود را آراسـته نمـوده بـود بـه کـوي      سپس لیلی پس از پرس و ج. مطّلع نیست

  .  مجنون رفت

ــد ــدهشــ ــرتــــاخرامنــ   مجنــــونبــ

  ينمـــابـــازتـــو،يا کـــهمجنـــونگفـــت

  

ــا   ــدهیســـ ــرافکنـــ ــربـــ ــونســـ   مجنـــ

ــب ــامشلــ ــهخــ ــرحبــ ــارازشــ   يگشــ

  )221:همان(

  :کیستی؟ گویدلیلی در جواب مجنون، هنگامی که از وي پرسید که تو 

  يخـــورداوزخـــمآنکـــهمـــنگفـــت

ــنم ــانآراممــــ ــوجــــ ــیلتــــ   یلــــ

  

ــربتمنّـــــــاش   ــردفـــــــروســـــ   يبـــــ

ــه ــاودانقبلـــــ ــوجـــــ ــیلتـــــ   یلـــــ

  )همان(
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  : مجنون نیز در پاسخ به لیلی گوید

ــن  ــانم مـــ ــه آنچنـــ ــت رو رو کـــ   گفـــ

  عشــــــق تــــــو اي نگــــــار  فرزانــــــه

  کــــه تـــــرا هـــــم نمانـــــد گنجـــــائی 

  

ــه   ــزکــ ــق  بجــ ــوعشــ ــدانمتــ ــننــ   مــ

ــمدر ــرددلــــ ــانکــــ ــهآنچنــــ   خانــــ

ــترم ــدخوشــ ــاازبعــ ــهنیــ ــائبــ   یتنهــ

  )همان(

به عقیده وي چنان مسـتغرق از  . کند در واقع جامی مجنون را در این مقام فارغ از هرگونه تقید و تعینی از عشق توصیف می

هاي تعالی  وجه، جنبهبراین اساس، معرفت عشق، از این . اطالق عشق است که از اعتبار و نسبت  عاشقی و معشوقی جدا گشته است

  .هایی که از تقیید و تحدید مبرّا و از عینیت و تشبیه معرّاست جنبه. و تنزیهی عشق را به همراه دارد

عشق صورت عاشق را از حقیقت عشق باز . داند البته جامی معرفت کامل را در جمعیت  عشق در دو مقام صورت و معنی می

وي دراین خصوص از منظر عـارف  . گردد قت عشق، عاشق را از تجلّی عشق در صور مانع نمیچنان که نظر بر معنی و حقی. نمی دارد

  :کامل گوید

ــ ــناوشیپــ ــورتحســ ــوصــ   یمعنــ

ــد ــردهیــ ــربــ ــدامهــ   ندیبگشــــاکــ

ــه ــربــ ــورتبصــ ــانصــ ــدیبجهــ   ننــ

  

ــون   ــهییآدوچـــ ــد نـــ ــدادهوانـــ   یجلـــ

ــز ــالجــــ ــداجمــــ ــدیننمايخــــ   نــــ

ــه   ننــــدیبجــــانجمــــالرتیبصــــبــ

  )206:همان(

در واقع حسن نظر عارف به بصر، جنبه تشبیهی معشوق است که در هستی جلوه گر گردیـده اسـت و حسـن بصـیرت نیـز       

جامی در داستان لطیف و دل انگیزعارف معنی پرستی کـه عاشـق حسـن صـورت     . جنبه تنزیهی و تعالی حضرت جانان را در بر دارد

جوان خوش منظر از عـارف، سـوالی   . کشد ی عشق را به زیبایی به تصویر میجوانی گردیده بود، به نوعی جمعیت مفهوم تعالی و تجلّ

  .پرسد مبنی بر سبب نقصان عشق وي که شیفته معنی بود،  به واسطه  نقصان حسن صورت، می

ــتعـــارفبـــهجـــواننـــو  آنيروز   گفـ

  بــــودیمعنــــریاســــدلتــــوراچــــون

  يســــپرشــــودینمــــیمعنــــحســــن

ــق ــوعش ــونت ــادچ ــمدرفت ــتوک   کاس

  

  

  نهفـــــتيرازهـــــايشناســـــايکـــــا  

ــق ــعشــ ــورتزیمعنــ ــصــ ــودیاولــ   بــ

ــق ــدآنعشـــــ ــرزوالازباشـــــ   يبـــــ

ــاطر ــوخــ ــنزتــ ــرممــ ــتدهیــ   چراســ

  )204:همان(

. هاي تنزیهی و تشبیهی معرفت عشق اسـت  پاسخ عارف در این میان، نمودار جمعیت وجوه تعالی و تجلّی یا به تعبیري جنبه

  :چنان که عارف در پاسخ بدان جوان گوید

  دیشــــنســـوال آنچــــوعـــارف مـــرد 

  ســــتیمعنجلــــوهکــــهآنجــــاگفــــت

ــن ــالآنحسـ ــموزالیـ ــلـ ــتزلیـ   اسـ

ــر ــراهـــ ــالزدکـــ ــجمـــ   راهیمعنـــ

ــل ــزیمعنــــکیــ ــورلبــــاسازجــ   صــ

ــرزرخ ــورتهـــ ــهیصـــ ــبنماکـــ   دیـــ

ــه ــنجرعــ ــودحســ ــدوخــ ــربــ   زدیــ

ــالم ــتالیعــــــ ــردديمبــــــ   اوگــــــ

ــد    ــاره ندیــــ ــوال چــــ ــواب ســــ   از جــــ

ــت  ــص زوال را ره نیســـــ ــم نقـــــ   وهـــــ

  و بـــی خلـــل اســـتعشـــق آن بـــی قصـــور 

  دســـــت تغییـــــر از آن بـــــود کوتـــــاه   

ــر    ــل نظــ ــر اهــ ــر بــ ــوه گــ ــود جلــ   نشــ

ــودش بیارایــــــد    ــال خــــ ــه جمــــ   بــــ

ــزد  ــویش ازو درآویــــــ ــه خــــــ   حلیــــــ

ــردد    پـــــــاي بنـــــــد وفـــــــاي او گـــــ
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  )همان(

  :تجلّی تنزیه و تشبیه در مراتب هستی 

تنزیـه همـان تعـالی وجـود، و تشـبیه      آن است، و در اصـل  و تجلّی ظهورو  تعالیاز دیدگاه جامی تنزیه و تشبیه ناظر به دو جنبۀ  

  . همان ظهور و تجلّی است

در آثـار جـامی نیـز بـه پیـروي از ایـن مکتـب،        . حقیقت وجود یا وجود مطلق یکی از اصطالحات پر بسامد در مکتب ابن عربی است

  : اصطالح وجود مطلق به دو معنا به کار رفته است

این مرتبه نه قابل تنزیـه اسـت و نـه قابـل     . نخست در معناي حقیقت وجود و نفی کلّیۀ اعتبارات و قیود، حتی نفی قید اطالق از آن

از این جهت مرتبه آن باالتر از آن است که متعلّق علـم و کشـف   .تشبیه و وجود اطالقی معرّا از قید اطالق  و وراي قید و اطالق است

  ).347: 1389شمس، (و شهود قرار گیرد 

  :جامی در این خصوص گوید

ــت  ــل و ادراك اسـ ــوم عقـ ــه مفهـ   هـــر چـ

ــت     ــف اس ــر از کی ــو برت ــش چ ــدس ذات   ق

........  

ــناس    ــب ذات شــ ــت ز غیــ ــو کنایــ   هــ

ــد   ــه ذات او نرســـ ــی بـــ ــیچ ذاتـــ   هـــ

  

ــاحت     اســــتپــــاكآنازاوقــــدسســ

ــک ــوفیـ ــتنهـ ــدروگفـ ــحانـ ــتفیـ   اسـ

  

  اسیــــــقذواتدگــــــربــــــرمکــــــنش

  نرســــــداوصـــــفات درکـــــل عقـــــل 

  )4: 1389جامی،(

نه به دست علم و دانش دامن ادراك او توان گرفت و نه به دیدة کشف و شهود پرتو جمـال آن تـوان   «: همچنین جامی گوید

تـوان    بدین مفهوم  می. سریان تجلّی حق در عالَم استدوم در معناي اعتبار ذات الهی به اقتضاي ظهور و )6و 5: 1352همان،(» .دید

این مرتبه که به مرتبه الهیت یا مقام اعتبار حـق و خلـق تعبیـر مـی شـود،       .در تمام هستی متجلّی و نمایان دانستوجود مطلق  را 

  . اقتضاي  معرفت تنزیه و تشبیه را در بردارد

 تنزیه در این ساحت، به اعتبار اضافه به ذات، عبـارت از منـزّه بـودن خداونـد از کلّیـه اوصـاف و تقیـدات و تعینـات بـوده و         

اینکه در ساحت الهیت، اطالق مقابـل تقییـد، و مطلـق     نتیجه .همچنین تشبیه عین همان تعینات و ظهورات و تجلّیات خداوند است

  . مقابل مقید است

  :چنانکه  جامی در این خصوص گوید

ــاکشذات ــونزپــــ ــدویچــــ   يچنــــ

ــدر ــانونیمک ــهمک ــوقچ ــهوف ــتچ   تح

  يطــــار کثــــرتشگشــــته یوحــــدت

ــدوداز ــاتحــــــ ــرونتعلّقــــــ   بــــــ

  

  

  ينشــــــــانمندازســــــــادهیهســــــــت  

ــدت ــاذجیوحـ ــتسـ ــتواسـ ــتیهسـ   بحـ

  يعـــــارهمـــــهازيســـــارهمـــــهدر

  مصـــــــــوننـــــــــاتیتعودیـــــــــقوز

  )5: 1389جامی،(

مبرّا بودن وحدت ذاتش از اوصاف و تجلّیات و کثرات، وجـودي مطلـق و در    بنابراین حق تعالی در این مرتبه به لحاظ پاك و

بدین ترتیب در این ساحت تنزیه با تشـبیه   سریانش در عالم، وجودي مقید و در خور تشبیه است و بهبه جهت ظهور و خور تنزیه و 

  :آمیختگی دارد

ــمقهـــم ــاه از حــــق        مطلـــقهـــمواســـتخـــوددیـ ــل نمــــوده گــ ــه ز باطــ   گــ
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ــق ــازواراودیــــ ــاســــ ــالقبــــ   اطــــ

ــت ــزاوس ــانمغ ــانجه ــهجه ــتهم   پوس

  

  

  زهــــــرش آمیزکــــــار بــــــا تریــــــاق   

ــ    ود همــه اوســتخــود چــه مغــز و چــه پوســت خ

  )1389:5جامی، (

بنابر باور جمهور عارفان، خلقت و آفرینش همان تابش و تجلّی حقیقت وجود است و نیز سبب و انگیـزه اصـلی ظهـور و تجلّـی حـق      

کنـت کنـزاً مخفیـا    «چنانکه حدیث قدسـی  . تعالی، حب ذاتی و اشتیاق او جهت هویدایی و عرضه نمودن جمال وکمال خویش است

  .                         ناظربراین موضوع است) 95: 1378الهیجی، (» اُعرف فاحببت عن اُعرَف فَخَلقت الخلق لکی

جامی نیز با تأثّر از این لطیفه عرفانی، سبب و انگیزه ظهور عالم که آشکار ساختن حسن و کمـاالت  اسـماء خـویش اسـت را چنـین      

  :کند بیان می

ــق ــوحـ ــنچـ ــالحسـ ــماکمـ ــداسـ   دیـ

  کنـــــدکمـــــالآناظهـــــارخواســـــت

ــت ــاخواســـ ــالدرتـــ ــاعیمجـــ   انیـــ

  خواستنیاانبعاثافتیزحقچون

  

  دینپســــــــندنهفتــــــــهآنچنـــــــانش   

ــنآنعــــرض ــالآنوحســ ــدجمــ   کنــ

ــرِّ   انیــــعبــــهرســــداومســــتورســ

  برخاســـــتیعاشـــــقوعشـــــقفتنــــه 

  )186: همان(

این مهـم، بـه نحـو    اگرچه حق تعالی در ازل، عالم به ذات و اسماء خود  به نحو اجمال بود، اما بدون تجلّی در صورت مظاهر 

 بنـابراین . آمد؛ لذا جهت آشکار نمودن کماالت ذاتی، بر صورت مظـاهر تجلّـی نمـود و عـالَم پدیدارگشـت      تفصیل، برایش حاصل نمی

  .تعشّق حق تعالی برخویش براي آشکارشدن، اصل ایجاد خالیق و سبب ابداع حقایق  الهی است

را در مقام ذات به زیبارویی تشبیه نموده که تاب مستوري و اختفا ندارد و جامی با عنایت بر این رویکرد معرفتی، حق تعالی 

  :تا حسن و کماالت خویش را بر همگان پدیدار نماید و جلوه گري و دلفریبی کند و دلبران را شیفته خویش سازد در تکاپوست

ــ ــازیولـ ــهآنجـ ــمکـ ــتییخوبروحکـ   سـ

ــورو ــابنکـــ ــتورتـــ ــدارديمســـ   نـــ

  نکوهســــارا دررااللــــهکــــننظــــر

ــد ــقکنــ ــقّهشــ ــگلرراشــ ــارازیــ   خــ

ــورا ــونتـ ــچـ ــاطردریمعنئـ ــدخـ   افتـ

  گذشـــــــتنآنالیـــــــخازياریـــــــن

تقاضاستنشیاحسنهستهرجاچو

ــرون ــهیخزدبــ ــزمــ   تقــــدسمیاقلــ

ــرز ــهییآهـــ ــوديا نـــ ــیروبنمـــ   یـــ

  

ــه   ــردهبـ ــوبروپـ ــگدرخـ ــتییخوتنـ   سـ

ــد ــربرآردروزنزدريببنــــــــ   ســــــــ

ــه ــونکـ ــرّمچـ ــودخـ ــلشـ ــارانفصـ   بهـ

ــال ــودجمـــ ــدخـــ ــکارازانکنـــ   آشـــ

ــه ــلکدرکــ ــانســ ــادریمعــ ــدنــ   افتــ

  نوشــــتنایــــگفــــتنزرونیــــبیدهــــ

  خواســـتازلحســن ازجلـــوهنیــ انخســت 

  انفـــــسودرآفـــــاقکـــــردیتجلّـــــ

ــه ــرب ــاه ــتج ــتيوازخاس ــووگف   ییگ

  )592: 1389جامی،  (

حقیقت جمعیـت ذات اجمـاالً و   به عقیده جامی مقصود از ایجاد عالَم، کمال پیدایی است و کمال پیدایی نیز موقوف بر ظهور 

  ).90: 1381همان، (تفصیالً است 

  آوردبــــرکنعـــان مـــه بیـــ جازســـر 

ــراوســـتجمـــال ــاهـ ــوهجـ ــردهجلـ   کـ

  اوستیپردگینیبکهپردههربه

  

ــایزل   ــارراخـــ ــانازدمـــ ــرجـــ   آوردبـــ

ــوقانز ــالممعشـــ ــتهعـــ ــردهبســـ   پـــ

  ***    اوســتیجنبنــدگهــرجنبــانقضــا

  اوســـتعاشـــقینـــاگـــردانـــداگـــر
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ــ ــویدلـ ــقکـ ــانعاشـ ــتخوبـ   دلجوسـ

  

  ) 593:همان(

  :نتیجه

نخست ساحت احدیت ذاتی که هیچ نوع معرفتـی در آن اعـم   :  بنابراین  حقیقت وجود درنظر جامی با دو اعتباردر خور عنایت است

ازایـن رو ذات، بـه جهـت    . دوم در مقام االهیت که به حسب ظهور و تجلّی ذاتی اعتبار می شـود . از تنزیه و تشبیه قابل تصور نیست

د  و  تنزیهش از کثرات عالم، وجودي مطلق و درخور تنزیه بوده و به اعتبار ظهور و سریانش، منشأ کثرات و عین خلق و وجودي مقیـ

گردد،  اصل و اساس  معرفت کامـل الهـی را در   تشبیه که در ساحت االهیت حاصل میدر واقع جمعیت تنزیه و . درخور تشبیه است

  . بر دارد

توان  به نوعی تلفیق تنزیـه و تشـبیه   اب معرفت وتوحید به نحو پراکنده و تلویحی میبا وجود اینکه با مطالعه آثار عرفانی سلف، در ب

نزیه و تشـبیه بـا زبـانی فلسـفی نمـود      را استنباط نمود؛ ولیکن در نظر برخی  از عارفان چون ابن عربی و پیروانش، نظریه جمعیت ت

جامی ضمن تأثّر از اندیشـه ابـن عربـی    . تفاوت عمده جامی  با ابن عربی را بیشتر می توان در شیوه بیان این دو  جستجو نمود .دارد

. مزین نموده اسـت هاي شاعرانه و  سرشار از حکایات نغز و تمثیل در  خصوص مسئله  تنزیه و تشبیه آن را با زبان ادیبانه و تصویري

این امر منجر می شود که غوامض معرفت تنزیه و تشبیه از ساحت اصطالحات  فلسفی مکتب ابن عربـی خـارج  و در قالـب ادبیـات     
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