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مقدمه:
تنزیه و تشبیه از اصطالحات مهمی است که در حوزة عرفان و کالم کاربرد زیادی دارد .تنزیه بیشتر
به مرتبة ذات مطلق و بالتعیّن میپردازد و تشبیه از اسما ،صفات ،ظهورات و تجلیات ذات سخن
میگوید و رابطة ذات با تعینات و بهتعبیری بهتر با ماسویاهلل را روشن و مشخص میکند .در آثار
عرفانی تاپیش از قرن ششم ،بیشتر بر تنزیه حق تأکید شده و کوشش اهل عرفان اغلب بر آن بوده
است تا از دام تشبیه بپرهیزند ،درحالیکه در مکتب عرفانی ابنعربی و بهتبع آن جامی ،هم از تشبیه
سخن بهمیان میآید و هم از تنزیه ،و از نگاه آنان معرفت صحیح جمع میان تنزیه و تشبیه همراه با
حفظ مراتب است.
رویکرد معرفتی جامی در این زمینه منبعث از قرآن و شریعت است .وی به عنوان یکی از
بزرگترین پیروان مکتب ابنعربی ،دراینباره دیدگاهی کامالً متفاوت با سایر عرفای اسالمی دارد.
به عقیدة جامی فهم درست توحید و دستیابی به شناخت صحیح ،مشروط به فهم درست تنزیه و
تشبیه است .همچنین نیل به معرفت کامل و حقیقی حقتعالی ،در گرو مالزمت و جمعیت تنزیه و
تشبیه با یکدیگر در کلیة مراتب و مجالی هستی است.
در این مقاله دو مفهوم تنزیه و تشبیه از دو بعد وجودشناختی و معرفتشناختی در دیوان اشعار و
هفت اورنگ جامی بررسی و آرای او در مقایسه با دیدگاه ابنعربی و عارفان پیشین تبیین میشود.
در بعد وجودشناختی با واکاوی اصطالحاتی چون وجود مطلق ،اسما و صفات ،تجلی و ظهور و
وحدت وجود ،با بررسی ابعاد گوناگون تنزیه و تشبیه تالش میشود مالزمت این دو عنصر عرفانی
امکان شناخت حقیقت مطلق و امکان معرفت ایجابی حقیقت وجود ،در نظرگاه عرفانی جامی مورد
بررسی قرار میگیرد .اهمیت این پژوهش بهلحاظ تطبیق اندیشة عرفانی مکتب ابنعربی با زبان
ادیبانه ،شورانگیز و دلنشین و درعینحال سادة جامی و ارائة ساختار و مدل معرفتی اوست و
موجبات آن را فراهم میکند که پیچیدگیهای این مکتب عرفانی تاحدی مرتفع شود و شناخت
صحیح و معرفت کامل حاصل آید .ضرورت اینگونه پژوهشها ،از آن جهت است که زمینهساز
فهم درستتر آثار برخی از عارفان چون ابنعربی و پیرسوان او ازقبیل جامی خواهد شد.
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در زمینة تنزیه و تشبیه مقاالتی نوشته شده است ،ازجمله مقالة «مسئلة تنزیه و تشبیه» اثر سعید
رحیمیان (« ،)1374تشبیه و تنزیه از دیدگاه مولوی» اثر محمدصادق کامالن ( )1375و «تأملی در
کاربرد اصطالح تشبیه و تنزیه در متون ادبی -عرفانی فارسی» از سیده مریم ابوالقاسمی ( ،)1387اما
تحقیقی در این زمینه در اشعار جامی منتشر نشده است .نویسندة مقالة اخیر نیز به دیدگاه جامی
دربارة تشبیه و تنزیه اشارهای نکرده است .نو بودن این پژوهش بدان جهت است که مالزمت تنزیه
و تشبیه را در کلیة مراتب وجود به عنوان الگوی معرفتی مختص جامی نشان میدهد و آن را از
سایر انگارههای موجود در آثار عرفانی متمایز میکند.

 .1تنزیه و تشبیه در آثار عرفانی
تنزیه از ریشة «نَزَهَ» به معنای دوری و اجتناب از بدی است و در اصطالح عبارت است از تسبیح
خداوند و تقدیس ذات از انداد و اضداد و دور داشتن او از صفات نقص و اوصاف بشری و از آنچه
مشرکان بدو نسبت میدهند (جرجانی29-30 :1370،؛ تهانوی1996،م ،ج 1.)427: 1تشبیه نیز از ریشة «شَبَهَ» و
در لغت بهمعنای مانند کردن چیزی به چیز دیگر است و در اصطالح اهل عرفان عبارت است از
«همانند کردن حق به خلق و اسناد صفات ممکن به واجب» (جهانگیری.)277 :1375 ،

لفظ این دو اصطالح در قرآن بهکار نرفته است ،اما آیات زیادی وجود دارد که مبین مفهوم و
(ص)

معنای تنزیه و تشبیه است 2.همچنین در روایات اگرچه از زبان نبی اکرم
عبارات مشهوری نظیر« :ما عبدناك حقّ عبادتك» و «ما عرفناك حقّ

دربارة تنزیه الهی

معرفتك» (سمعانی)54: 1384،

آدم على صورته» (غزالی ،1383 ،ج )581: 2و «رأيت ربى ليله المعراج على صوره شاب أمرد»
(عینالقضات.)321: 1341 ،

بررسی آثار عرفانی نمودار این مطلب است که عارفان مسلمان ،بهویژه عارفان وحدت وجودی،
با آنکه به اعتقاد به حلول و اتحاد متهم شدهاند ،اما همواره بر تنزیه حق تأکید کرده و از تشبیه و
تعطیل اجتناب ورزیدهاند 3.ذوالنّون مصری ضمن نفی هر تصویر وهمی و ذهنی از ساحت توحید
میگوید:
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توحید آن است که بدانی که قدرت حق در همهچیز هست بیآمیختگی ،و آفرینش او
علت همهچیز است و علتی برای شیوة آفرینش او نیست و در همة آسمانها و زمین
گردانندهای جز او نیست و هرچه در پندارت آید ،خداوند چیزی دگر است و
چیزهای دیگر (سراج.)85 :1388 ،

جنید توحید را عبارت از «إفرادُ القِدمِ عَنِ الحَدَثِ» (هجویری )411 :1387 ،میداند .روزبهان بقلی
نیز میگوید« :در عزت توحید رنگ تشبیه نیست» (روزبهان .)64 :1374 ،درواقع مقصود صوفیان از
توحید آن است که ساحت قدیم را از حادث متمایز و جدا سازند .خواجه عبداهلل انصاری نیز ضمن
تأیید این مطلب گفته است که معرفت دارای سه رکن است :اثبات صفات بیتشبیه؛ نفی تشبیه
بیتعطیل؛ پرهیز کردن از تأویل و وقوف بر اسم ظاهر و نام صفات (انصاری.)132 :1362 ،

سنایی در گرایش کالمی خود همچون شیوة متکلمان و عارفان پیشین ،بر جنبههای تنزیهی
حقتعالی تأکید میکند و ضمن پرهیز از تشبیه ،سعی در اثبات صفات الهی با توصیفی تنزیهی دارد:
عقل

سوی

او

غیرت

غایت عقل در رهش حیرت

مایة

احد است و شمار از او معزول

صمد است و نیاز از او مخذول

آن احد نی که عقل داند و فهم

وان صمد نی که حس شناسد و وهم
(سنایی)64: 1377 ،

تنزیه و تشبیه در مکتب ابنعربی و پیروانش بسیار حائز اهمیت است؛ آنان نه اهل تشبیه
محضاند و نه اهل تنزیه محض و یا بهتعبیری دیگر هم تشبیهیاند و هم تنزیهی ،زیرا آنان نه تنزیه را
کامالً نفی کردهاند و نه تشبیه را ،بلکه کوشیدهاند که میان تنزیه و تشبیه را جمع کنند .به اعتقاد آنان
معرفت کامل و صحیح در جمعیت میان تنزیه و تشبیه تحقق میپذیرد (رک :ابن عربی.)70: 1400 ،

4

مولوی نیز با بیانی لطیف و زبانی شاعرانه ضمن نفی توجه صرف و یکجانبه به تنزیه یا تشبیه،
شناخت خداوند را منوط به توصیف او ،هم بهگونة مطلق و هم به گونة مقید میداند:
از تو ای بینقش با چندین صور

هم مشبّه هم موحّد خیرهسر
(مولوی)167 :1384،

وی با وصف بینقشی به وجه اطالق و تنزیهی خداوند اشاره میکند که درعینحال با چندین
صور ظاهر شده ،یعنی کلیة صورتهای عالم را بهنحو تقیید و تشبیه فراگرفته است.

5
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به نظر عالءالدوله سمنانی نیز رسیدن به مرحلة تنزیه بدون اثبات وحدانیت او ممکن نیست« :تا
اثبات وجود واجبالوجود نکنی ،به اثبات وحدانیت مشغول نشوی و تا اثبات وحدانیت نکنی ،به
تنزیه و تقدیس مشغول نشوی» (سمنانی .)191 :1369 ،کاشانی نیز در وصف معرفت الهی ضمن
استعمال لحن تنزیهی از حد بین تشبیه و تعطیل تجاوز نمیکند« :جمال احدیتش از وصمت مالحظة
افکار مبرّا و جالل صمدیتش از زحمت مالبسة اذکار معرّا» (کاشانی .)17 :1388 ،بنابراین از دیدگاه
عموم عارفان ،معرفت صحیح آن است که منزه از تعطیل و تشبیه باشد .همچنین معرفتشناسی به
اسما و صفات نیز اغلب ناظر بر وصف تنزیهی است.

 .2دیدگاه جامی دربارة تنزیه و تشبیه از منظر معرفتشناختی
عارفان مکتب ابنعربی در زمینة معرفت و ادراک توحید الهی ،به جمعیت و آمیختگی تنزیه با تشبیه
معتقدند و این مهم را در مرتبه و ساحت الهیت یا بهتعبیری مقام حق و خلق و مقام ثنویت میدانند
نه ناظر به مرتبة ذات و احدیت ذاتی (ابنعربی ،بیتا ،ج41: 1؛ همچنین ج .)208 ،4دیدگاه جامی در این
زمینه را نیز میتوان در نمونههای مختلف شعر او مشاهده کرد:
 .2-1نقص معرفت تنزیهی و تشبیهی بهگونة مجزا
ابنعربی در کتاب فصوصالحکم در بحث معرفت الهی ،ادراک و شناخت تنزیهی و تشبیهی را
بهنحو جداگانه انکار میکند و معرفت صحیح و شناخت درست را در جمع این دو میداند:
و إن قلت باألمرین کنت مُسدِّداً

و کنتَ اماماً فیالمعارف سیّداً
(ابن عربی)70 :1400 ،

جامی نیز با بهرهگیری از دیدگاه ابنعربی معتقد است که در شناخت و توصیف الهی نباید تنها
به تنزیه محض و نفی صفات الهی و نسبتها و تعینات از ذات حق متعال اشتغال یافت .همچنین
نباید تنها به تشبیه صرف بسنده کرد و ذات الهی را به اسم و جهت و تعین خلقی مقید کرد ،زیرا
هرکدام از این رویکردها ،معرفتی ناقص و محدود را به همراه دارند:
نه به تنزیه شو چنان مشعوف

که به نفی صفت شوی موصوف
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نه

به

تشبیه

مایل

آنچنان

که به اسم و جهت شوی قایل
(جامی)6 : 1389 ،

جامی با توصیفی هنری ،معرفت تشبیهی و تنزیهی را بهصورت مجزا و مستقل ،ناقص و محدود
میشمرد:
چشم مشبّه ز جمال تو کور

عقل منزّه ز کمال تو دور

فتاد

پای ز معموره به صحرا نهاد

حادی تشبیه چو محمل براند

رفت ز معموره و در گل بماند

ای ز تو معموره و صحرا همه

بود تو هم بی همه هم با همه

در تو نیند این دو صفت جز به هم

چون ننمایند تجاوز به هم

ناقة

تنزیه

تنها

چو

(جامی)373 : 1389،

 .2-2ساحت تنزیه ذات از تشبیه و تلبس به صفات حدوث
از نظر جامی آنچه اقتضای تنزیه دارد ،عبارت است از تنزیه مرتبة تجرد ذات از هرگونه تشبیه و نیز
تلبس به صفات حدوث:
هرچه تقدیس ذات تنزیه است

وآنچه مشعر به نفی تشبیه است

ذات

از تلبّس به مقتضای صفات

مرجع

آن

بود

تجرّد

(جامی)373 :1389 ،

 .2-3ساحت تشبیه ،به سبب تجلی ذاتی از کسوت اسما بر عالم
صفات است که موجب ظهور عالم میشود:
هرچه

تشبیه

منشأ

آن

باشد
بود

و

تجدید

وآنچه مبنی ز حصر یا تقلید

عین

به ظهور از مالبس کونین

تلبّس

(جامی)373 ،1389 :

 .2-4تلفیق یا جمع تشبیه و تنزیه
ابنعربی در توصیف معرفت کامل و شناخت صحیح ،عقل را موجب تنزیه و وهم را موجب تشبیه
میداند و معتقد است که معرفت کامل معرفتی است که در آن عقل و وهم با هم جمع آیند که
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درنتیجه جمع میان تنزیه و تشبیه حاصل میشود (رک :ابنعربی 181: 1400،و  .)182جامی نیز همواره
سالک صاحب ذوق را توصیه به همراهی و رعایت اعتدال در دو مقام تنزیه و تشبیه میکند و
معرفت حقیقی را در گرو مالزمت این دو گرایش میداند:
گر تو ز ارباب ذوق و ادراکی

وز تقیّد به یک طرف پاکی

میکن اینسان که کردمت تنبیه

جمع

التشبیه

هر یکی را به جای او میدار

چشم بر مقتضای او میدار

در صفتهای حق مشو یک چشم

میگشا سوی هر یک اندک چشم

دجّال

احوال

میکن

از

شرّ

فتنة

استعانت

تنزیه

در

مع

را

اکثر

معتدل شو که هر که اهل دل است

در جمیع امور معتدل است

وسط آمد محلّ عزّ و شرف

به وسط روی نه ز هر دو طرف

تا رساند تو را به فرّ و بها

اوسطها

حکم

خیراالمور

(جامی)373 :1389 ،

او در تمثیلی بدیع ،وجود حق را به اعتبار سریان تجلیاتش ،عین عالم و سبب برپایی آن توصیف
میکند ،همچون عنایت و سریان جان در تن که موجب قیام تن به جان میشود که این امر درخور
تشبیه است .همچنین حقیقت وجود را از جهت وحدت ذاتی ،معرّا و پاک از عالم میداند ،همچون
حقیقت جان آدمی که هیچ سنخیتی با جسمش ندارد و این امر درخور تنزیه است:
با همه چون جان به تن آمیزناک

پاک ز آالیش ناپاک و پاک

بنابر نظر جامی تنزیه صرف حقتعالی از ظواهر هستی و اجسام عالَم ،منجر به تشبیه او بر مفاهیم
عقلی میشود؛ ازاینرو اهل تنزیه در اصل از تشبیه به تشبیه گریخته و نام آن را تنزیه قرار دادهاند:
هست ز تنزیه تو تشبیه تو

نیست جز این غایت تنزیه تو
(جامی)373 :1389 ،

جامی بهعینه وامدار نظر ابنعربی است .چنانکه ابنعربی ،تنزیه در نزد صاحبان حقایق را – در
جناب الهی -عین تقیید و تحدید میداند و به اعتقاد وی ،تنزیهکننده یا جاهل است یا بیادب
(ابنعربی 68: 1400،و69؛ همچنین بیتا،ج.)389 :2
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بنابراین هیچ تنزیهی از تشبیه خالی نیست و تنزیه هم مانند تشبیه محدودکنندة معرفت الهی
است .پس اهل تنزیه به آن مقدار از اموری که حق را از آن تنزیه کردهاند ،از معرفت تعینات نور و
تنوعات ظهور پروردگار محروم و مهجورند .همچنین تشبیه فارغ از تنزیه نیز ناقص است ،نظیر
مجسمه که در تشبیه حدى پیدا کردند و مطلق را مقید پنداشتند (جامی .)127 :1381 ،جامی در مذمت
معرفت عقلی و تنزیهی در شناخت الهی میگوید:
عقل بگذار کان عقیلة توست

دانة مکر و دام حیلة توست

عقل جزوی در این نشیمن کسب

بهر آداب بندگی است فحسب

به دلیل علیل و فکر سقیم

کی شناسد صفات و ذات قدیم
(جامی)5: 1389 ،

بنابراین تنزیه حق از جسمانیات ،موجب تشبیه او به عقول و نفوس و تنزیه او از عقول و نفوس
نیز موجب تشبیه او به معانی مجرده از صور عقلیه و نفسیه است و سرانجام تنزیه او از همة موارد،
موجب الحاق او به عدم و تحدید او به عدمهای غیرمتناهی میشود (جامی 127 :1381،و128؛ نیز رک.:
فیض کاشانی 42 :1386 ،و.)43

با تو خود آدم که و عالم کدام

نیست ز غیر تو نشان غیر نام

تو

نیست در این عرصه کسی غیر تو

گرچه

نمایند

بسی

غیر

(جامی)374 :1389 ،

بنابر ابیات فوق ،میتوان نتیجه گرفت که اهل تنزیه نیز همچون اهل تشبیه ،به نوعی خدای را
مقید و محدّد میکنند و به سبب جهل و نادانی از این لطیفة سترگ توحیدی بیبهرهاند ،زیرا
وجودی حقیقی دارد و بدین صورتها ظاهر شده است .بنابراین به سبب ظهور ،عین موجودات و
عالم و بهلحاظ تقدس ذات ،غیر آنهاست .بدین نسبت دربرابر ذات الهی ،وجود غیر تحققپذیر
نیست.
 .2-5معرفت تنزیه و تشبیه از منظر انسان کامل
ابنعربی تنزیه را در مقام عقلی و تشبیه را در مقام تجلی و وابسته به این مقام میداند .حق در مقام
عقلی منزه و معرفت آن تنزیهی است .البته این معرفت ناقص و نصف معرفت تام است و فقط زمانی
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که حق با تجلی خود معرفت تشبیهیِ شهودی عطا کند ،به معرفت کامل دست مییابد .پس از آن
است که عارف واصل و انسان کامل در جایگاه تنزیه ،تنزیه حقانی میکند و در جایگاه تشبیه،
تشبیه عیانی .در این مرتبه تنزیه و تشبیهش مطابق حق است .او در همة صورتهای عنصری و
طبیعی ،سریان حق و عین حق را مشاهده میکند (ابنعربی .)495 : 1400،ازاینرو هیچ تنزیهی از تشبیه
و هیچ تشبیهی از تنزیه خالی نیست؛ زیرا هر نقصی که از حضرت حق تنزیه میشود ،در مرتبة ظهور
به مراتب کونی ،برای او ثابت است و این تشبیه است (خوارزمی.)662 :1368 ،

به عقیدة جامی انسان کامل -که صاحب دو معرفت تنزیهی در مقام عقلی و تشبیهی در مقام
تجلی است -سریان ظهور حق و عین حق را در همة جلوههای عالم طبیعی مشاهده میکند.
بدینترتیب هیچ تنزیهی را از تشبیه و هیچ تشبیهی را از تنزیه منفک نمیداند .جامی میگوید:
دویی

ظاهر از کسوت مایی و تویی

وحدتی

بینی

خالی

ز

هستی ساده ز هر نام و نشان

برتر

علم و عیان

در همه ساری بی وهم و حلول

سریانی

از همه عاری بی نقص و زوال

منتقل ناشده از حال به حال

از مرتبة
نه

فهم

حد

عقول

(جامی)475 :1389 ،

به نظر جامی کسى که میان تنزیه و تشبیه جمع کرد و هر یک را در مقام او ثابت داشت و
حقتعالی را به صفت تنزیه و تشبیه نعت کرد ،عارف کامل است (جامی ،)127 :1381 ،بنابراین جامی
کمال معرفت توحید را -که جامع تنزیه و تشبیه است -مختص انسان کامل و محقق عارف میداند:
حقیقت واحد است و وحدت او

محقِق

را

محقَّق

مقیَّد

گاه

مطلق

ولیکن

زاختالف

اعتبارات

بود
گهی

مرد
باشد

(جامی)305 :1388 ،

اما انسان کامل حقتعالی را بهلحاظ حقیقت ذاتی ،مجرد و منزه از اطالق و تقیید میداند:
مجرّد یابیاش ز اطالق و تقیید

اگر جلباب هستی را کنی شق

کند هر دم بیان این نکته را عشق

مصدَّق

ولی

عقلش

نمیدارد

(جامی)305 :1388 ،
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بنابراین چنانکه فیض کاشانی اشاره کرده ،عارف واقعی کسی است که حق را «من حیث ذاته»
منزه از تشبیه و تنزیه بداند و «من حيث معيّته لألشياء و ظهوره بها» میان تنزیه و تشبیه جمع کند
(رک :فیض کاشانی.)43 :1386 ،

 .3دیدگاه جامی دربارة تنزیه و تشبیه از منظر هستیشناختی
بهطورکلی در بخش هستیشناختی از منظر عرفانی ،دربارة موضوعاتی همچون نسبت ذات با اسما و
صفات الهی و رابطة آن با عالم وجود و ممکنات بحث میشود .از دیدگاه جامی تنزیه و تشبیه ناظر
به دو جنبة تعالی و ظهور و تجلی آن است و در اصل تنزیه همان تعالی وجود و تشبیه همان ظهور و
تجلی است .این بخش به تشریح مفاهیم و اصطالحات عرفانی اختصاص دارد که بستر مناسبی را
برای طرح مسئله و تفسیر نظریة تنزیه و تشبیه فراهم میکند.
 .3-1حقیقت وجود و وجود مطلق
وجود مطلق یکی از اصطالحات پربسامد در مکتب ابنعربی است .در آثار جامی نیز به پیروی از
این مکتب ،اصطالح وجود مطلق به دو معنا به کار رفته است :نخست در معنای حقیقت وجود و
نفی کلیة اعتبارات و قیود ،حتی نفی قید اطالق از آن .دوم در معنای فعل و مشیّت حق متعال و به
تعبیری نَفَس رحمانی و فیض مقدس .بدین مفهوم میتوان وجود مطلق را در تمام هستی متجلی و
نمایان دانست .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ظهور موجودات در حقیقت از سریان وجود منبسط
و نَفَس رحمانی منبعث شده است نه از سریان ذات حق.
این مرتبه ،مقام ذات است که از آن به «کنز مخفی»« ،ذات بحت»« ،غیب هویت»« ،احدیت ذاتی» و
مرتبة «ال اسم له و ال رسم له» و  ...نیز تعبیر میشود .به اعتقاد ابنعربی این مرتبه نه قابل تنزیه است
و نه قابل تشبیه و وجود اطالقی معرّا از قید اطالق و ورای قید و اطالق است (ابنعربی 68: 1400،و 7؛

همچنین بیتا ،ج ،)288: 2از این جهت مرتبة آن باالتر از آن است که متعلق علم و کشف و شهود قرار
گیرد (شمس .)347 :1389 ،جامی نیز در اشاره به مرتبة غیب ذات -که اصطالحاً به «هو» تعبیر میشود-
قائل به عدم امکان شناخت و تصور نسبت به قدسیت این مقام است:
هره مفهوم عقل و ادراک است

ساحت قدس او از آن پاک است
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قدس ذاتش چو برتر از کیف است

کیف هو گفتن اندرو حیف است

چون نه نوع آمد و نه جنس او را

پس چه معنی سؤال ماهو را...

هو کنایت ز غیب ذات شناس

مکنش بر دگر ذوات قیاس

هیچ ذاتی به ذات او نرسد

عقل کل در صفات او نرسد
(جامی)4 :1389 ،

همچنین در جای دیگری میگوید« :نه به دست علم و دانش دامن ادراک او توان گرفت و نه
به دیدة کشف و شهود پرتو جمال آن توان دید» (جامی 5 :1352،و .)6به گفتة جامی کنه ذات حق و
غیب هویت مطلق او تعالی و تقدَّس مُدرَک و مفهوم و معلوم هیچکس نتواند بود .او آیة «و َلَا
يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً» (طه )110 :را اشاره به مرتبة «غیب هویت حق» -که همان مرتبة اطالق است -دانسته
است (جامی.)26 :1381 ،

ب .وجود مطلق در معنای ثانویه

وجود مطلق به این اعتبار ظهور ذات و سریان تجلی حق در عالَم است .این مرتبه-که به مرتبة الهیت
یا مقام اعتبار حق و خلق تعبیر میشود (رک :ابنعربی ،بیتا ،ج -)41 : 1اقتضای معرفت تنزیه و تشبیه را
دربر دارد .تنزیه در این ساحت ،بهاعتبار اضافه به ذات ،عبارت از منزه بودن خداوند از کلیة اوصاف
و تقیدات و تعینات است .همچنین تشبیه عین همان تعینات و ظهورات و تجلیات خداوند است .پس
در ساحت الهیت ،اطالق مقابل تقیید و مطلق مقابل مقید است .جامی در این مورد میگوید:
در مکین و مکان چه فوق و چه تحت

وحدتی ساذج است و هستی بحت

کثرتش

طاری

در

عاری

تعلّقات

برون

وز

وحدتی
از

حدود

همه

ساری
قیود

از
همه

از
تعیّنات

مصون

(جامی)5 :1389،

بهاقتضای ذاتی -که شایستة تنزیه است -کثرتش طاری و بیرون از قید تعلقات و مصون از
تعینات است و بهاعتبار اضافت اعتبارات و نسبتها و نیز تجلی و ظهورش در اعیان ،عین آنهاست
و وحدتی بسیط و حقیقی دارد .بنابراین حقتعالی در این مرتبه به جهت ظهور و سریانش در عالم،
وجودی مقید و درخور تشبیه و بهلحاظ پاک و مبرّا بودن ذاتش از اوصاف و تجلیات و اضافات،
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وجود مطلق (مقابل مقید) و درخور تنزیه است .بدینترتیب در این ساحت تنزیه با تشبیه آمیختگی
دارد:
هم مقیّد خود است و هم مطلق

گه ز باطل نموده گاه از حق

اطالق

تریاق

او

قی د

با

سازوار

اوست مغز جهان جهان همه پوست

زهرش

با

آمیزکار

خود چه مغز و چه پوست خود همه اوست
(جامی)5 :1389 ،

 .3-2وحدت وجود
ابنعربی و بیشتر عارفان وحدت وجودی به وحدت حقیقی و کثرت اعتباری وجود اعتقاد دارند و با
استناد به آیة« :أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ» (فرقان ،)45 :حقیقت وجود را واحد و سایر وجودات
را سایه و ظل و اضافات اشراقی و نسب ظلی آن حقیقت میدانند (شمس .)402-403 :1389 ،چنانکه
سخن ابنعربی که گوید« :سبحان من اظهر االشياء و هو كلّها» (ابنعربی ،بیتا ،ج )459 :2اهتمام بر این
مطلب دارد .پس وجود حقیقی متعلق به حق متعال است که در نهایت شدت مرتبة وجودی و
همچون قرص خورشید است و سایر وجودات امکانی ،سایه و عکس و ظل آن وجود حق ازلیِ
یگانهاند و سرتاسر مراتب وجود ،جملگی ،ظهور و پرتو وجود حقتعالی

هستند (قیصری.)66 :1387 ،

جامی نیز در مفهوم وحدت وجود به آیة شریفه و مفهوم فوق توجه داشته و تشبیه خورشید و سایه
را بهکرّات در همین مضمون در اشعار خود به کار برده است:
از

تو

افتادة

آن

سایهاند

مانده

در

سودا

شده
از

آن

سرمایهاند

(جامی)311 :1389،

همچنین جامی دربارة رویکرد توحیدی وحدت وجود معتقد بر وحدتی حقیقی و ذاتی است نه
وحدتی عددی -که دربرابر کثرت باشد -و اطالق وجود را تنها بر خداوند جایز میداند .بنابراین
ممکنات و کثرات ،درواقع ظهورات و تابشهای همان واحد حقیقیاند و از خود وجودی مستقل
ندارند؛ ازاینرو بدین وحدت وحدت اطالقی نیز گفته شده است .تبلور این اندیشه در اشعار جامی،
با چنین توصیف لطیفی نمود دارد:
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هر که را

وحدتش شود

مشهود

وحدتی

از

برتر

شمار
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و

عدد

از عدد فارغ است و از معدود
(جامی)171 :1389 ،

اعداد کون و کثرتِ صورت نمایشی است

فالکلُّ

نوریست محض کرده به اوصاف خود ظهور

نام

واحد
تنوّعات

یتجلّی

بکلّ

شأن

ظهورش

بود

جهان

(جامی)397 :1388 ،

بنابراین وحدت منشأ حصول کثرت و در مرتبة ظهور ،ساری در کثرات و ممکنات و نیز مقوم
آنان است .بدین نسبت حقتعالی از حیث تجلیاش ،عین ظهور عالم و موجودات است و البته عالم
و موجودات نیز عین پرتو تجلی آن واحد حقیقیاند:
دو

جهان

پرتو

روی

جلوهگاه
توست

از

گواه

وحدت

تو

وحدت

تو

شهداهلل

همه

سو

همه را رو به توست از همه سو
(جامی)4 :1389 ،

بنابراین اگر اصل وجود را از منظر باطن وجود بسنجیم ،غیر اشیا است و اگر بهلحاظ ظهور و
تعیّنات حاصله از ظهور لحاظ کنیم ،عین اشیا است (خواجوی.)53 :1388 ،

 .3-3اسما و صفات
بحث اسما و صفات الهی یکی از مباحث مهم مکتب ابنعربی و از موضوعات محوری عرفان
اسالمی و بهویژه اندیشة عرفانی جامی است .در مبحث اسما و صفات چند مطلب درخور عنایت
الهی و عالم چیست؟
به اعتقاد عارفان تجلی و ظهور ذات الهی و آفرینش هستی و نیز ارتباط حق با خلق فقط از
طریق اسما و صفات ممکن است و حقیقت وجود تنها از دریچة اسما و صفات بر عالم تجلی و
تابش میکند:
ای صفات تو نهان در تتق وحدت ذات

جلوهگر ذات تو از پردة اسما و صفات
(جامی)49 :1389 ،
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بنابراین ذات الهی از دریچة اسمای خویش در مرتبة بطون ،متجلی و با ظهور موجودات عیان
میشود:
اسما

بود
داشت

نهفته

اسما

اندر

جمال

ذات

شد عیان از ظهور موجودات
رتبههای

امکانی

مظاهر

امکان

پنهانی

لیکن

از

شد ز یک جلوه آن جمال نهان

ظاهر

اندر

(جامی)69 :1389 ،

برایناساس ،عالم هستی مظهر اسما و صفات الهی است و هر حقیقتی از حقایق کلی عالم تحت
تربیت اسمی از اسما قرار دارد و هر یک از اعیان هستی مظهر اسمی از اسمای الهی است:
همه

مظاهر

اسماء

ذاتاند

همه

مظاهر

اشیا

اسما

(جامی)3: 1388 ،

ای جهان از صفت و ذات تو پر

عالم از حجّت اثبات تو پر
(جامی)471 :1389 ،

فرخنده

که بود در جهان پراکنده

هر

پرتو آن کمال دان و جمال

رتبة

اجمال

مجالی

علما

صفت

جمال
علم

و

کمال
را

ببین

مثال

بهر

تفصیل و

جلوهگر

در

(جامی)70 :1389 ،

بنابراین ارتباط اسما و صفات با ذات الهی از نوع تجلی و ظهور و ارتباط هستی با اسما و صفات
حقتعالی ،از نوع رابطة ظاهر و مظهر است .ابنعربی همة موجودات هستی را مظاهر حق میداند و
صفاتاند« :فوجود الکثره فی االسماء و هی النّسب و هی امور عدميه» (ابنعربی.)76 : 1400،

جامی در بحث شناخت اسما و صفات ،ضمن اینکه نامها و صفات خداوند را افزون از هزار
میشمارد ،تأکید میکند که نباید کثرت اسما را دلیل بر کثرت ذات تلقی کرد ،زیرا کثرت اسما و
صفات اعتباریاند و وجوداتی مستقل از ذات نیستند:
نامور هست یکی وقت شمار

نامهاش آمده افزون ز هزار

آنچه بر وحدت ذات است مقیم

از دو نامش نتوان ساخت دونیم

یک شود دیدة یکبین بگشای

وز دو نامی به دو نیمی مگرای
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در

همه

بر

صفت

یکتایی
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مانده پوشیده ز پس پیدایی
(جامی)476 :1389 ،

به اعتقاد ابنعربی اسمای الهی دارای ساختاری دوگانهاند .ذات و صفات و اسمای الهی به
اعتباری عین هم ،و به اعتبار دیگر غیر هماند .بدین توصیف که هر اسم از آن وجهی که نشاندهندة
ذات است ،عین ذات و عین اسمای دیگر بوده و درآن هیچ تمایز و اختالفی نیست ،و از وجهی که
بر معنای خاصی داللت دارد متمایز از ذات و متمایز از اسمای دیگر است (ابنعربی 79: 1400،و.)80

جامی در اشاره به این مطلب و دوگانگی ساختار اسما و صفات الهی میگوید:
همه پاک از شر و بری از شین

همه با ذات او نه غیر و نه عین
(جامی)172 :1389 ،

یعنی اسمای الهی بهاعتباری که به ذات اشاره دارند ،عین ذات و بهاعتباری که به معنای خاص
خود اشاره دارند ،غیر ذات هستند .بنابراین حضرت ذات از وجهی پنهان و ناشناخته و از وجهی
آشکار است:
ای صفاتت حجب وحدت ذات

جلوهگر ذات تو ز اسما و صفات

آشکارا به جهان غیر تو کیست

زیر این پرده نهان غیر تو کیست
(جامی)480 :1389 ،

همچنین کثرت صفات الهی از جنبهای حجاب و حائلی برای وحدت ذات الهی و غیر او
محسوب میشوند و از منظری دیگر مجالی ظهور ذات و عین ذاتاند .بنابراین حضرت ذات از
است .ازاینرو اسم ازآنرو که نشاندهندة ذات است ،عین ذات و عین سایر اسما و ازآنحیث که
بر معانی خاصی داللت دارد ،متمایز از ذات و متمایز از سایر اسما است .البته باید خاطرنشان کرد
که کلیة این نسب و اعتباراتِ مربوط به موضوع اسما و صفات ،در مقام الوهیت مورد نظر بوده و در
ساحت احدیت ذاتی و حقیقت وجود ،منتفی است .چنانکه به اعتقاد ابنعربی معرفت ذات حق تنها
در دامنة برزخ الوهیت میسر است .همچنین ذات حق تنها از ورای برزخ الوهیت بر موجودات حکم
میراند (ابنعربی ،بیتا ،ج.)208 :4
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 .3-4ظهور و تجلی
موضوع اصلی در این مبحث تجلی وجودی است که عبارت است از ظهور وجود مطلق در مراتب
هستی .از نظرگاه جامی خلقت و آفرینش همان تابش و تجلی حقیقت وجود است .در ادامه دربارة
دو موضوع از دیدگاه جامی بحث میشود :نخست انگیزه و علت ظهور و تجلی و دوم نحوه و
چگونگی ظهور و تجلی.
بنابر باور جمهور عارفان ،سبب و انگیزة اصلی ظهور و تجلی حقتعالی ،حبّ ذاتی و اشتیاق او
برای هویدایی و عرضة جمال و کمال خویش است .چنانکه حدیث قدسی« :كنت كنزاً مخفياً
فاحببتُ عن اُعرَف فَخَلقتُ الخلق لکی اُعرف» (الهیجی )95 :1378 ،ناظر بر این موضوع است .همچنین
ابنعربی ضمن بیان ظهور و پیدایش عالم بر صورت حقتعالی ،آن را ناشی از محبت الهی میداند و
میگوید« :فلوال هذه المحبه ما ظهر العالم فی عينه» (ابنعربی .)203 :1400 ،جامی نیز با اثرپذیری از
این لطیفة عرفانی ،سبب و انگیزة ظهور عالم را -که آشکار ساختن حسن و کماالت اسمای
خویش است -چنین بیان میکند:
حق چو حسن کمال اسما دید

آنچنانش

خواست اظهار آن کمال کند

عرض آن حسن و آن جمال کند

اعیان

سرّ مستور او رسد به عیان

چون ز حق یافت انبعاث این خواست

فتنة عشق و عاشقی برخاست

خواست

تا

در

مجالی

نهفته

نپسندید

(جامی)186 :1389 ،

صورت مظاهر ،این مهم بهنحو تفصیل ،برایش حاصل نمیآمد؛ پس برای آشکارکردن کماالت
ذاتی بر صورت مظاهر تجلی کرد و عالَم پدیدار شد .بنابراین تعشق حقتعالی بر خویش برای
آشکار شدن ،اصل ایجاد خالیق و سبب ابداع حقایق الهی است .جامی با عنایت به این رویکرد
معرفتی ،حقتعالی را در مقام ذات به زیبارویی تشبیه کرده که تاب مستوری و اختفا ندارد و در
تکاپوست تا حسن و کماالت خویش را بر همگان پدیدار کند ،جلوهگری و دلفریبی کند و دلبران
را شیفتة خویش سازد:
ولی ز آنجا که حکم خوبروییست

به پرده خوبرو در تنگخوییست
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نکورو

مستوری

تاب

ندارد

ببندی

در

ز

روزن

سربرآرد

نظر کن الله را در کوهساران

که چون خرّم شود فصل بهاران

خارا

جمال خود کند زان آشکارا

تو را چون معنیای در خاطر افتد

که در سلک معانی نادر افتد

گذشتن

دهی بیرون ز گفتن یا نوشتن

چو هرجا هست حسن اینش تقاضاست

نخست این جلوه از حسن ازل خواست

برون زد خیمه ز اقلیم تقدّس

تجلّی کرد در آفاق و انفس

رویی

به هرجا خاست از وی گفتوگویی

کند

شق

نیاری

ز

از

هر

را

شقّه
خیال

آیینهای

گلریز
آن

بنمود
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(جامی)592 :1389 ،

به عقیدة جامی مقصود از ایجاد عالَم ،کمال پیدایی است و کمال پیدایی نیز موقوف بر ظهور
حقیقت جمعیت ذات اجماالً و تفصیالً است (جامی 6.)90 :1381 ،دربارة چگونگی ظهور نیز میتوان
اذعان کرد که به اعتقاد ابنعربی و پیروانش و بهتبع آن جامی ،حقتعالی دارای دو نوع تجلی است:
تجلی نخست :فیض اقدس که عبارت است از فیضان ظهور ذات حق بر ذاتش که به سبب آن اعیان
و استعداداتش حاصل مىشود .بدینترتیب حقتعالی نخستینبار به حکم فیض اقدس به صور
استعدادات و قابلیات تجلى فرمود و خود را در مرتبة علم به رنگ همة اعیان بنمود (جامی114 :1381 ،

و118؛ نیز رک :خوارزمی .)119 :1368 ،از این ساحت -که جمیع صور علمیاشی را دربردارد -به قوابل
تعبیر میشود .به اعتقاد ابنعربی قوابل نتیجه و حاصل فیض اقدساند ،چنانکه تعبیر« :القابل ال
واحدیت است -ذات حق بر خود متجلی است و از حالت کنز مخفی درمیآید .همچنین ازاینرو
آن را فیض اقدس مینامند که از شوایب کثرت اسما و نقایص حقایق امکان منزه و مقدس است،
زیرا آن ،تجلى حبى ذاتى بوده که موجب وجود اشیا و استعدادات او در حضرت علمیه است
(خوارزمی.)59 -60 :1368 ،

تجلی مزبور -که ناظر بر جنبههای تنزیهی و تقدیسی است -در هفت

اورنگ با اسامی ای نظیر ساحت فیض اقدس ،مقام جال ،تجلی ذاتی ،کمال ذاتی و تعین اول
توصیف میشود:
حق چو بر خویشتن تجلی کرد

یافت خود را در آن تجلّی فرد
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دید ذاتی چو وصفهای کمال

متّصف در حریم عزّ و جالل

ذات

کسب کرده ز وی بقا و ثبات

هرچه دارد ز نام غیر نشان

نیست دخلش در اتّصاف به آن

چون وجوب وجود و قدس قدم

بینیازی

آدم

آنکه دارد ز علم و دانش کام

نهد آن را کمال ذاتی نام

وصفهای

الزم

همیشه

ز

عالم

و

(جامی)185 :1389 ،

جامی در جای دیگری نیز از آن به تعیّن اول تعبیر میکند:
بود جمله شئون حق ز ازل
همه
همه

بالذات
در

متّحد

ستر

با

جمع

مندرج

در

تعیّن

اول

هم

همه در ضمن یکدگر مدغن

متواری

همه از فرق و حکم او عاری
(جامی71 :1389 ،و)70

7

تجلی دوم فیض مقدس است که آن را تجلی شهودیِ وجودی نیز مینامند و عبارت است از ظهور
احکام و آثار اعیان ثابته به حسب استعدادها و قابلیات آنها در عالم خارج .بنابراین قابل از فیض
اقدس است و مقبول از فیض مقدس (ابراهیمی دینانی .)21 :1381 ،ابنعربی در فصوصالحکم از فیض
اقدس به عنوان تجلی غیب و از فیض مقدس به عنوان تجلی شهادت نام میبرد (ابنعربی120 :1400،

و .)121در این مرتبه -که کمال استجال نامیده میشود -اجمال به تفصیل میرسد و حقتعالی در
صور اسمای خود تجلی میکند ،بنابراین به سبب تجلیات اسمائیه موجب ظهور استعدادات این
مقام استجال ،تجلی اسمائی ،کمال اسمائی و مرتبة تعیّن ثانی نام دارد که موجب ظهور عوالم
مختلف و پیدایش و آفرینش موجودات میشود ،ازاینرو ساحت مزبور درخور تشبیه است:
لیک در ضمن آن کمال دگر

دید موقوف بر ظهور اثر

دانایی

اسمایی

پ یش

اهل

شعور

و

وان ظهور حق است در اطوار

لقب

آن

کمال

مختلف در خصایص و آثار
(جامی)185 :1389 ،
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همچنین گاه این تجلی را با عنوان تعیّن ثانی توصیف میکند:
بعد از آن در تعیّن ثانی

شد

شد حقایق ز یکدگر ممتاز

امتیازی

در

پی

حقایق

آن

مذکور

شئون

مفصّل
درون

پردة

پنهانی
راز

آمد از موطن بطون به ظهور
(جامی)71 :1389 ،

چنانکه مشهود است جامی نیز مانند عارفان مکتب ابنعربی ،معتقد است که تجلی حقتعالی در
حضرت فیض مقدس منجر به کثرت یافتن اعیان در این مرتبه و نیز آفرینش یا به تعبیری ظهور
عوالم مختلف چون عالم ارواح و نفوس ،مثال و طبیعت شده است:
بود واحد به ذات لیک نمود

متعدّد به پیش چشم شهود

ظهور

شد

مشهور

نفوس

وز پی آن مثال پس محسوس

زختالف
اوال

تنوّعات

عالم

عقول

و

عوالم

مرتّب

(جامی)71 :1389 ،

جامی معتقد است که جمعیت و آمیختگی هر دو نوع تجلی حق است که منجر به کمال پیدایی
و عرضهکردن حسن و کماالت حقتعالی به نحو اجمال و تفصیل میشود .او گاهی نیز در توصیف
جمعیت و مالزمت این دو تجلی ،از دو اصطالح جال و استجال مدد میگیرد .از اینرو جامی
ساحت جال را مربوط به ظهور کماالت ذاتی حق در مرتبة علمی ،و ساحت استجال را مربوط به
شهود رشحات این ظهور در مجالی عالم هستی میداند:
و ان

آمدن در صور کمال جالست

دیدن آن کمال استجالست
(جامی)185 :1389 ،

چنانکه مشهود است ،به دنبال دو تجلی ذاتی و اسمایی حقتعالی ،صور عالم پدیدار شد.
درواقع خداوند در مقام ظهور عین صور اسمای عالم و عین عالم و موجودات است و چیزی غیر او
نیست .جامی کمال جال و استجال را با یکدیگر متحد میداند و در اتحاد باطن و ظاهر ،حق و عالم
را عین یکدیگر معرفی میکند:
هال

تا

نغلطی

ناگه

نگویی

که از ما عاشقی از وی نکویی
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تویی

آیینه

او

آیینهآرا

تویی

پوشیده

او

و

آشکارا

چو نیکو بنگری آیینه هم اوست

نه تنها گنج او گنجینه هم اوست

من و تو در میان کاری نداریم

بهجز

نداریم

بود کلّ جهان در او مستور

کرد در کل به ذات خویش ظهور

کل در او عین اوست او در کل

عین کل همچو آب اندر گل

آب در گل گل است گل در آب

عین آب و دقیقه را دریاب

بیهوده

پنداری

(جامی)593 :1389 ،

(جامی)5 :1389 ،

از این رو میتوان مقام جال را مرتبة تنزیهی و مقام استجال را مرتبة تشبیهی حقتعالی در ساحت
تجلی در عالم هستی تفسیر کرد .بدینترتیب با عنایت به نظرگاه جامی ،میتوان نتیجه گرفت که
تنزیه حق عبارت است از تجلی حقتعالی برای خود ،یعنی «ظهور الذّات لذاته فی ذاته» که همان
کمال جالست و تشبیه نیز عبارت است از تجلی او در صور وجودات خارجی ،یعنی «ظهور ذات
لذاته فی تعيّناته» که همان استجالست (الهیجی .)15 :1378 ،بنابراین کمال جال و استجال -که جامع
ساحت اجمال و تفصیل است -معرفتی کامل و به تعبیری جامع تنزیه و تشبیه است.

نتیجه:
حقیقت وجود در اشعار جامی با دو اعتبار درخور عنایت است :نخست ساحت احدیت ذاتی که
هیچ نوع معرفتی در آن قابل تصور نیست؛ نه تنزیهی قابل ادراک است و نه تشبیهی .دوم در مقام
نسبتها ،وجود مطلق و درخور تنزیه و بهاعتبار ظهور و سریانش ،منشأ کثرات و عین خلق و
وجودی مقید و درخور تشبیه است .در واقع جمعیت تنزیه و تشبیه و نیل به معرفت کامل در ساحت
الهیت حاصل میشود.
با وجود اینکه در آثار عرفانی پیشین ،در باب معرفت و توحید لحنی تنزیهی دیده میشود ،تنزیه موجود
در اقوال و آثار صوفیان گاه بیانگر مرتبة ذات بحت و بال قید است و مقصود آنان از تنزیه درواقع تنزیه از
هرگونه تنزیه در این مقام است .اما در نظر برخی چون مولوی و ابنعربی بهنوعی جمعیت تنزیه و تشبیه نمود
دارد .تفاوت عمدة جامی با ابنعربی را بیشتر میتوان در شیوة بیان این دو جستوجو کرد .جامی ضمن
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اثرپذیری از اندیشة ابنعربی دربارة مسئلة تنزیه و تشبیه آن را با زبانی ادیبانه و سرشار از تمثیلهای شاعرانه
مزین کرده است که سبب میشود دشواریهای معرفت تنزیه و تشبیه از ساحت اصطالحات فلسفی خارج
و در قالب ادبیات قابل فهمتر شود و این دقیقة عرفانی درستتر دریافت گردد.

پینوشتها:
.1

تنزیه را دو گونه میدانند :نخست تنزیه تسبیحی که عبارت از نفی هر گونه نقص و صفت عدمی از
ذات حق است .دوم تنزیه تقدیسی که عبارت است از نفی هر گونه کمال محدود از ذات حق تعالی
(رک :رحیمیان.)108 :1374 ،

.2

این آیات را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :نخست آیاتی که به تنزیه مطلق و تام ذات و صفات
خداوند از ذات و صفات مخلوقات میپردازد ،نظیر« :ال إِلَهَ إِال هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ» (توبه )31 :و
« سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ» (مؤمنون91 :؛ صافات .)195 :دوم آیاتی که به تشبیه میان ذات و صفات
مخلوقات اشاره دارد .این آیات داللت بر آن دارند که خداوند میبیند ،میشنود ،حرف میزند و با
دست توانای خویش میآفریند و بر عرش تکیه میزند ،آیاتی نظیر« :وَهُوَ السَّميعُ الْبَصِيرُ» (شورا )11 :و
«يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ» (فتح )10 :از این دستهاند.

.3

به عنوان نمونه ابوطالب مکی در قوت القلوب ضمن استناد به آیة« :لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ» میگوید« :ليس
كمثله فی كلّ هذا شیء ال شريك له فی ملکه و ال معين له فی خلقه و ال نظير له من عباده» (مکی،

1417ق ،ج .)142 :2کالبادی در تعریف معرفت حقیقت ،ضمن تنزیه حق تعالی و دوری از تشبیه
میگوید« :ممتنع است به صفات خویش از مانندگی به خلق خویش و فکرتها با وی نیامیزد»...
.4

نیز رک :قیصری.321 :1387 ،

.5

طبق نظر مولوی مقام معرفت خداوند ،مرتبة اسما و صفات بوده که درخور تنزیه و تشبیه است:

معرفت

وآفتاب چرخ بند یک صفت

ای

صفاتت

آفتاب

گاه خورشید و گهی دریا شوی

گاه کوه قاف و گه عنقا شوی

تو نه این باشی نه آن در ذات خویش

ای فزون از وهمها وز بیش بیش
(مولوی)167 :1384،
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چنانکه خورشید و دریا نماد بارز عینیت عالَم طبیعت و اطالق خداوند به این دو سمبل ،نشان ظهور
و عینیت خدا در عالَم صورت و اشاره به وجه تشبیهی حق است ،کوه قاف و عنقا نیز سمبل
بینشانی و دستنایابی و اشاره به وجه تنزیهی حق دارد.
 .6همچنین ابیات زیر:
سر از جیب مه کنعان برآورد

زلیخا را دمار از جان برآورد

جمال اوست هر جا جلوه کرده

ز معشوقان عالم بسته پرده

به هر پرده که بینی پردگی اوست

قضاجنبان هر جنبندگی اوست ...

دلی کو عاشق خوبان دلجوست

اگر داند اگر نی عاشق اوست
(جامی 593 :1389 ،و)592

 .7جامی در جای دیگری نیز میگوید:
جلوة اولش از حضرت ذات

بود بر خویش به اسما و صفات

ذات سازج چو به اوصاف نعوت

یافت در مرحلة علم ثبوت

دید در خود همه بیش و کم را

شد حقایق صور عالم را
(جامی)475 :1389 ،
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-
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