تأویالت عرفانی در آثار جامی
براساس نظریة تجلی در عرفانِ نظری
محمد خدادادی

*

چکیده :تأویل از جملة علوم مهم در فهم معنای باطنی آیات قرآن و احادیث است.
ازجمله عارفانی که به این موضوع توجه ویژه نشان داده ،جامی است .تأویالت
جامی از آیات قرآن و احادث نبوی ،بسیار قابل توجه است .وی در توضیحِ معانی
باطنی آیات و روایات از ژرفترین اندیشههای عرفان نظری ،سود برده است .نمود
این مسئل ه در تأویالت قرآنی او شامل :تأویل جنت به ذات ،ارض به حقایق اعیان،
سماوات به اسما و صفات و نجم به انوار منعکسه از حقیقت محمدی است .وفور
اصطالحات مربوط به عرفان نظری ،نشاندهندة تسلط جامی بر این علم ژرف و
عمیق است.
جامی در تأویل احادیث نبوی نیز از خود نبوغ و ابتکاری ویژه نشان داده است.
در پژوهش حاضر ،همة آثار منظوم و منثور جامی مورد بررسی قرار گرفته و پس از
احصا و بررسی دقیق تأویالت عرفانی او -با رویکردی ویژه به عرفان نظری -به
مقایسه و سنجش تأویلهای قرآنی او با چند تفسیر مهم عرفانی پیش از جامی و
همچنین مقایسة تأویالت او از احادیث نبوی با چند متن مهم عرفانی ادبیات فارسی
پرداخته شده است .سپس تشابهات و تفاوتهای این متون بررسی شده است.

* استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
دریافت مقاله5331/3/51:؛ پذیرش مقاله5331/1/55 :

e-mail : khodadadi@yazd.ac.ir
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مقدمه:
یکی از مفاهیم برجستهای که در طول تمدن بزرگ اسالمی مورد توجه بیشتر متفکران و
اندیشمندان مسلمان قرار گرفته ،مبحث تأویل و تفسیر است .از همان ابتدای ظهور اسالم تاکنون
متکلمان ،فیلسوفان و عارفان بسیاری در این زمینه سخن گفتهاند و نظریات خویش را در این باب
بیان نمودهاند .بسیاری از عارفان مسلمان که در ادبیات فارسی نیز جزء شاخصههای برجسته
محسوب میشوند ،در آثار خود ،عالوهبر بیان دیدگاههای کلی در زمینة تفسیر و تأویل ،به تأویل
عرفانی بسیاری از آیات قرآن و روایات حضرت

رسول(ص)

نیز پرداختهاند .مثنوی مولوی،

تمهیدات عینالقضات همدانی ،کشف االسرار میبدی و مقاالت شمس تبریزی از نمونههای
برجستة این آثار هستند.
یکی دیگر از شخصیتهای برجستة ادبیات عرفانی فارسی ،عبدالرحمان جامی است .او
نیز همچون سایر بزرگان ادبیات عرفانی ،در آثار فراوان خود ،به گونههای مختلف به تأویل و
تفسیر عرفانی آیات قرآنی و احادیث نبوی پرداخته و تفاسیر عرفانی قابل توجه و بدیعی از آنها
عرضه کرده که بهنوبة خود بسیار ارزشمند و چشمگیر هستند.
جامی از زمرة دانشمندان و عارفان برجستة تاریخ تمدن ایران اسالمی است که در بیشتر
علوم رسمی روزگار خود تبحر داشته است (رک :افصحزاده .)552 - 556 :5311 ،جایگاه علمی –
ادبی او تا آنجاست که عدهای او را «خاتم الشعرا» ادبیات فارسی نامیدهاند؛ چرا که ظاهراً پس از
او کسی با این گسترة علمی – ادبی در تاریخ ادبیات فارسی ظهور نکرده است (مایل هروی:5311 ،

مقام علمی اوست .وی در حوزة ادبیات صاحب آثار ارزشمندی چون بهارستان ،دیوان اشعار و

هفت مثنوی موسوم به هفت اورنگ است .از آثار وی در حوزة علوم نقلی :اربعین ،شواهد النبوه
و رساالتی در اصول دین ،فقه ،مناسک حج و کتابهای دیگر را میتوان نام برد .در حوزة

عرفان نظری ،صاحب آثار گرانسنگی همچون شرح فصوص الحکمِ ابنعربی ،نقد النصوص فِی
شَرحِ نَقشُ الفُصوص ،شرح قصیدة تأئیه ابنفارض و رسالههای لوامع و لوایح است .این تعدد آثار
در حوزههای مختلف نشاندهندة پویایی ذهن و نبوغ باالی جامی است.
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یکی از نکات قابل توجه و ارزشمند در آثار جامی ،تأویلهای عرفانی بدیع و کم نظیری
است که وی از آیات قرآن و روایات نبوی عرضه کرده است .ویژگی بارز این تفاسیر ،توجه
ویژة جامی به عرفان نظری و مباحث وجودشناسانة مندرج در آن است که باعث شده تأویالت
وی نسبت به تأویالت و تفاسیر عرفانی پیش از او از نوعی تازگی نیز برخوردار باشند.
در پژوهش حاضر برای نشان دادن میزان بدیع بودن و کمنظیری این تفاسیر عرفانی ،آنها را
با پنج تفسیر مهم عرفانی ازجمله :تفاسیر تستری ،قشیری ،میبدی ،بقلی و ابنعربی که پیش از
روزگار جامی به رشتة تحریر درآمدهاند ،مقایسه کردهایم 5.همچنین تأویالت عرفانی او از
احادیث نبوی را نیز با تأویالت چند عارف برجستة ادب فارسی همچون :عینالقضات همدانی،
شمس تبریزی ،مولوی ،شیخ محمود شبستری و شارحان گلشن راز او سنجیدهایم که نتایج آن در
ضمن نوشتار بیان خواهد

شد2.

تأویل
مبحث تأویل سابقهای طوالنی در تمدن بشری دارد بهطوریکه از یونان باستان

(ساروخانی:5311 ،

 )319تا تمدنهایی که براساس ادیان شکل گرفتهاند ،همچون پیروان آیین یهود و مسیحیان ،این
موضوع مورد توجه واقع شده (قاسمپور )32 - 61 :5395 ،و حتی در روزگار معاصر نیز به عنوان یکی
از مسائل مهم علوم انسانی مورد تأکید فیلسوفان و متفکران قرار گرفته و نظریات گوناگونی در
مورد آن مطرح میشود (احمدی.)131 :5396 ،
موضوع در صدر اسالم ،توسط خود پیامبر(ص) و صحابة بزرگواری چون حضرت علی(ع) مطرح
شده است (رک :امامی  ،5391 ،ج .)391 - 332 :51البته ریشة این موضوع به خود قرآن ،خصوصاً آیة
هفت سوره مبارکه آلعمران برمیگردد که:
به سبب پیچیدگی و ابهام موجود در عبارت ،یکی از پرگفتگوترین آیات برای
مفسران بوده و خود مبنای اختالفی وسیع دربارة چیستیِ تأویل و حیطههای آن بوده
است (پاکتچی ،5391 ،ج.)315 :51
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در طول تمدن اسالمی ،تفسیرهای فراوانی بر قرآن کریم نوشته شده که از این میان ،چندین
تفسیر دارای رویکرد عرفانی و تأویلمحور هستند .به عنوان نمونه میتوان به تفسیر منسوب به امام
جعفر صادق(ع) ،المواقفِ نفری ،لطائف االشاراتِ قشیری و تفسیر تُستَری اشاره کرد.
از نظر لغوی:
تأویل از ریشه آل الشیء یؤول الی الکذا است .یعنی :رجوع کرد و بهسوی آن
برگشت .مراد از تأویل ،گرداندن ظاهر لفظ ،از وضع اصلیاش بهسوی معنایی است
که نیازمندِ دلیل است ،بهنحوی که اگر آن دلیل نمیبود ،ظاهر لفظ کنار گذاشته
نمیشد (ابناثیر ،بیتا :ص.)91

در تأویل سه رکن اصلی شکل میپذیرد :یکی امر تأویل پذیر یا موضوع تأویل ،دیگر تحقق
اصلی که مرجع تأویل است و سوم واسطه یا تأویلگر (پاکتچی ،5391 ،ج.)315 :51
در معرفتشناسیِ عرفانی ،تأویل بهمعنای پی بردن به باطن و حقیقت آیات و روایات است؛
چرا که از این دیدگاه ،این متون مقدس ،عالوهبر معنای ظاهری ،دارای بطنهایی نیز هستند و
آشنایان به حریم تأویل و عارفان حقیقی میتوانند به الیههای باطنی و پنهان آنها پی ببرند .از این
منظر« ،تأویل اشارهای قدسی و معارفی سبحانی است ،که سالکان را از خالل عبارات منکشف
میشود و دلهای عارفان را از ابرهای غیب سیراب میکند» (ذهبی5336 ،ق .)53 :بهعبارتدیگر،

تأویل قرآن مجید با معانی باطنی و معانی فراتر از تفسیر سر و کار دارد و
چنانکه بعضی از قرآنپژوهان گفتهاند ،تفسیر ،به عبارت میپردازد و تأویل ،به
(خرمشاهی ،5311 ،ج.)65 :1

روایات بسیاری نیز در مورد وجودِ بطنهای قرآن و الیههای پنهانِ آن وجود دارد .ازجمله:
«مَا فِی القرآنِ آیَة إلّا وَ لَهَا ظَهرٌ و بَطنٌ َو مَا فیهِ حَرفٌ االّ وَ لَهُ حَدٌّ و لِ ُکلِّ

حَدٍّ مَطلَعٌ» (بحرانی ،بیتا:

21؛ صفّار .)256 :5362 ،همچنین موال علی(ع) در نامهای به معاویه نوشت :از رسول خدا(ص) شنیدم
که فرمود« :لَیسَ مِنَ القُرآنِ آیَة الّا وَ لَها ظَهرٌ و بَطنٌ و ما مِن حرفٍ الّا َو لَهُ
.)511

تَأویلٌ» (مجلسی:5113 ،
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بههرحال ،باید دانست که تأویل در شکلگیری و پیشرفت تمدن اسالمی نقش قابل
مالحظهای داشته است ،بهطوریکه برخی از خاورشناسان معتقدند« :بدون تأویل ،نه حکمت
اشراقی سهروردی وجود داشت ،نه بهطورکلی این پدیدار معنوی که مفهوم اسالم را دگرگون
میسازد ،یعنی :حکمت عالیه شیعه» (کربن .)511 :5393 ،برخی از متفکران معاصر مسلمان نیز بر این
باورند که تمدن اسالمی ،تمدن متن است و تمدن متن نیز بر پایة تأویل استوار است (ابوزید:5391 ،
.)399

چنانکه مشاهده میشود ،تأویل همواره در طول تاریخ تمدن اسالمی از اهمیت ویژه
برخوردار بوده و همین امر سبب شده که جامی نیز در آثار گوناگون خود به تأویالت عرفانی
بدیعی از برخی آیات قرآنی و احادیث نبوی بپردازد .در ادامه ،ابتدا تأویالت قرآنی جامی
بررسی میشوند و سپس به واکاوی تأویالت وی از احادیث نبوی پرداخته خواهد شد.

الف .تأویالت عرفانی جامی از آیات قرآنی
تأویل «الفِ» بسم اهلل به «نورِ وحدت» و «با» به «کثرت»
جامی در تأویلِ «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم» ،به تجزیة حروف آن پرداخته و سپس به تأویل
علت اظهار و اخفای این حروف می پردازد .به عقیدة وی ،الفِ بسم اهلل در ابتدا ،ظاهر و آشکار
بوده است ،اما با پدید آمدن «ب» این الف پنهان شده است .جامی در توضیح این نظر خود به
تأویل جالبی دست زده است ،بهطوریکه «الف» را در بسم اهلل ،نشان از «سرّ وحدت» یا «نور
مختفی گشته و از چشم پنهان شده است ،چنانکه گوید:
«الفف ففِ اسففففم» بففففیشتففففر از «بففففا»

بفففففود بسفففففیار ظفففففاهر و پیفففففدا

«بی» چفو آمفد پدیفد« ،الفف» در بسفم

مختفی گشت همچو جان در جسم

بفففود پفففیش از وجفففودِ خلف فقِ جهفففان

«سرّ وحفدت» چنفانکفه بفود عیفان

حکمِ «کثرت» چو یافت وصف ظهور

سفرّ وحففدت شففد انففدر آن مسففتور
(جامی)92 : 5365،
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بحث «کثرت» و «وحدت» ،همان صورت اصطالحی مبحث آفرینش است که در آن ،منظور
از «کثرت» ،همان موجودات یا عوالم است و منظور از «وحدت» ،اطالق ذات و یگانگی
حقتعالی است .اینکه چگونه از واحد مطلق ،اینهمه کثرات پدید آمده و با وجود کثرت ظاهری
خللی در وحدت و یگانگی ذات راه نیافته ،همواره مورد بحث فالسفه و عارفان بوده است .هر
یک از ایشان برای تبیین این مسئله به توجیهات خاصی دست زدهاند؛ بهطوریکه برخی فالسفه
از قاعدة «فیض» استفاده کردهاند و معتقدند که «کثرات» درواقع فیوضات «فیاض واحد»اند که به
صورتی دفعی و غیرزمانی از او صادر شدهاند و مبدأ خود را بدون تغییر ترک کردهاند،
بهطوریکه در مبدأ فیاض هیچ کاستی و تغییری رخ نداده است (رک :رحیمیان.)92 -35 :5395 ،
ازسویدیگر عارفان برای توجیه پیدایش کثرات ،از اندیشة «تجلی» سود بردهاند .آنان
معتقدند که از خداوند چیزی «صادر» نشده است؛ زیرا صدور چیزی از چیز دیگر ،مستلزم
محدود کردن مصدر صدور است ،درحالیکه وجود حقتعالی بینهایت است و مسلّم است که
از بینهایت نه میتوان چیزی خارج کرد و از آن کاست و نه میتوان چیزی بر آن افزود.
شاید توضیح سادة این دیدگاه از طریق همان قاعدة معروف ریاضی بهتر قابل درک باشد،
که در آن ثابت شده حاصل هر عدد بر روی بینهایت صفر خواهد بود .به عبارت دیگر ،هرگونه
کثرتی در وحدتِ ذات ،نابود و ناچیز است .پس این «کثرات» یا «معدودات» دارای هستی حقیقی
نیستند که قابل صدور باشند .در دیدگاه عارفان ،آنچه در مسئلة آفرینش رخ داده ،درواقع تجلی
نور ذات حق بوده است ،به این صورت که کثرات یا همان موجودات و عوالم را لَمَعات و انوار و
کثرات ،مظاهر وجود حقاند که حقتعالی در هر یک از آنها با توجه به استعداد و قابلیت آن
تجلی کرده است.
بهاینترتیب ،کثرات از خود وجود حقیقی ندارند ،بلکه وجود آنها نسبی است .مانند سایه
که وجود آن وابسته به شخص صاحب سایه است و اگر شخص نباشد ،سایه هم نخواهد بود .به
همین ترتیب ،کثرات و موجودات نیز ،سایههای وجود حقاند که به او قائم و موجودند و از خود
وجود مستقل ندارند؛ به عبارت دیگر ،امور اعتباریاند (رک :خوارزمی ،5361 ،ج26 :5؛ الهیجی:5393 ،

.)321 - 332
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بنابراین به اعتقاد عارفان:
وجود اندر کمال خویش ساری است

تعفففیهن هفففا امفففور اعتبفففاری اسفففت

امففففور اعتبففففاری نیسففففت موجففففود

عدد بسیار و یک چیفز اسفت موجفود
(شبستری)15 :5391 ،

چنانکه گفته شد ،از این امور اعتباری به سایه هم تعبیر میشود ،چنانکه عطار گوید:
وجففود جملففه ظ فلّ حضففرت توسففت

همففه آثففار صففنع و قففدرت توسففت
(عطار)93 :5396 ،

و گاه نیز آنها را به موجهای دریا تشبیه میکنند که در اثر باد ایجاد شدهاند و درحقیقت
وجودی مستقل از دریا ندارند .بهطوری که اگر باد فروکش کند ،اثری از موج نخواهد ماند .این
مسئله در بیان جامی اینگونه به تصویر درآمده است:
مففوجهففایی کففه بحففر هسففتی راسففت

جملففففه مففففر آب را حبففففاب بففففود

گرچففففه آب و حبففففاب باشففففد دو

درحقیقفففففت ،حبفففففاب ،آب بفففففود

پفففففس ازایفففففنرو هسفففففتی اشفففففیا

راسفففت چفففون هسفففتیِ سفففراب بفففود
(جامی)61 :5311 ،

همان طورکه از تأویل جامی پیداست ،وی نیز عقیدة عارفان را پذیرفته است ،چون معتقد
است که از زمانی که «حکم کثرت» وصف «ظهور» یافته« ،سرّ وحدت» مختفی شده است.
بنابراین جامی نیز« ،کثرات» را ظهورات حقتعالی یا همان «سرّ وحدت» دانسته و بر این عقیده
متصل شدن آن به «اسم» الفِ اسم مخفی شده و به صورت «بسم» درآمده است.

مشابه تأویل جامی در هیچیک از تفاسیر عرفانی دیده نمیشود .در تفسیر تستری و عرائس
البیان بقلی بحثی از حروف «بسم اهلل» بهمیان نیامده است .قشیری در لطائف االشارات «باء» بسم
اهلل را حرفِ تضمین دانسته و میگوید« :البَاء فِی بِسمِ اهلل حَرفُ التَّضمین :أی بِاهللِ ظَهَرت
احلَادثَاتِ وَ بِهِ وَجَدَتِ املَخلوقَات»( 3،قشیری ،بیتا ،ج )11 ،5میبدی در کشف االسرار ،باء بسماهلل را
اشاره به «بهاء احدیت» دانسته و سپس هر یک از حروف «بسم» را مربوط به گروهی خاص در
نظر گرفته و چنین میگوید « :باء برّ او بر بندگان او ،سین سرّ او با دوستان او ،میم منت او بر
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مشتاقان او» (میبدی ،5315 ،ج )1 ،5در تفسیر ابنعربی نیز منظور از باء بسماهلل «عقل اول» دانسته شده
که نخستین آفریده است و به اعتقاد وی موجودات دیگر از این باء پدید آمدهاند.
تأویل «جنّت» به «ذات»؛ «ارض» به «حقایقِ اعیان» و «سموات» به «صفات یا اسما»
«وَ سا ِرعُوا إِىل

ِدتْ ِل ْلمُتَّقني» (آلعمران)333 :؛
ت وَ اْلأَرْضُ ُأع َّ
مَغْفِ َرةٍ مِنْ َربِّكُ ْم وَ جَنَّ ٍة عَ ْرضُهَا السَّماوا ُ

بر یکدیگر پیشی بگیرید برای آمرزش پروردگار خویش و رسیدن به آن بهشت که پهنایش
بهقدر همة آسمانها و زمین است و برای پرهیزکاران مهیا شده است.
جامی در مثنوی سلسلة الذهب از هفت اورنگِ خود به تأویل بدیعی از آیة فوق پرداخته و
در آن «جنّت» را به «ذات» تأویل کرده و چنین میگوید:
اصفلِ جنّفات ،جنّفةُ الفذّات اسففت

عَرضُها االَرضُ وَ السَّمَوات اسفت
(جامی)535 ،5365 ،

«ذات حقتعالی» مقامی است که همواره از اندیشیدن به آن برحذر داشته شده است .چنانکه
در حدیث نبوی آمده است« :تَفكَّروا فِی ُكلِّ شَیء َو لَا تَفكَّروا فِی ذاتِ اللَّه»؛ در نعمتهای خدا
بیندیشید اما از اندیشیدن به ذات حق بپرهیزید (پاینده )393 ،5392 ،این تحذیر تاحدهی است که گاه
عارفان ،اندیشیدن به ذات را گناه دانسته و گفتهاند:
در آال فکر کردن شرط راه است

ولی در ذات حق ،عین گناه است
(شبستری)5391،15 ،

«مقام ذات» در مباحث مربوط به عرفان نظری و عملی از اهمیت ویژه برخوردار است .در
(قونوی )19 ،5391 ،و راهیابی اندیشه را به آن محال میدانند:
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محال محض دان تحصفیل حاصفل
(شبستری)15 :5391 ،

در عرفان عملی نیز که تجلّیات الهی در «قوس صعود» مطرح میشود و منظور از آن
«انکشاف شمس حقیقت حقتعالی بر دل سالک» است (کاشانی ،)523 :5361 ،مقام ذات و تجلّی
خاص آن مربوط به فنای مطلق است و از آن به «تجلّی ذاتی»« ،توحید ذاتی» یا مقام «مَحق» هم
تعبیر میشود (قشیری .)11 :5361 ،چنانکه در تأویل جامی پیداست ،وی منظور از «جنّت» را همان
«مقام ذات» دانسته که اصل همة جنّات و مصدر همة زیباییهاست.
جامی در تکمیل تأویل و تفسیر خود از این آیه ،به بیان مفهومِ «ارض» و «سما» پرداخته و
ارض را به «حقایق اعیان» تأویل نموده است که در نشیمنِ امکان مستقرند:
ارض چففه بففودا حقففایق اعیففان

مسفففففتقر در نشفففففیمن امکفففففان
(جامی)535 :5365 ،

منظور از حقایق اعیان ،در این بیت جامی ،همان «اعیان ثابته» است که از نکات کلیدی در
فهم تجلّیات الهی به شمار میرود .اعیان ثابته ،عبارت از «صور علمیه ،اعم از جزئی و کلی است»
(حسنزاده آملی .)23 :5331 ،توضیح این سخن ،آن است که هر موجودی در ازل دارای یک
«صورت علمیه یا عین ثابت» است که وجود خارجی آن ،متناسب با آن عین ثابت و به اقتضای
آن شکل میگیرد (عفیفی .)11 :5391 ،به بیان دیگر ،اعیان ثابته را مظاهر اسما الهی نیز میدانند و
معتقدند که «اعیان ثابته ،حاصل تجلّی و ظهور حقتعالی و اسمای او در حضرت علمی خویش
اسما در علم حق است.
اما منظور از «استقرار حقایق اعیان در نشیمن امکان» ،آن است که چون اعیان ثابته در علم
حق ،همان حقایق اشیااند و اشیا و کثرات را به بیان دیگر «ممکن الوجود» میخوانند ،پس اعیان
ثابته در جایگاهی هستند که امکان تحقّق و ظهور دارند؛ بهعبارتدیگر ممکن الوجودند و از
همین روست که به اقتضای طلب وجود ،به ظهور میرسند و این همان است که از آن به کثرات
هم تعبیر میشود.
جامی در ادامة تأویل خود به بحث دربارة معنای «سموات» در این آیه میپردازد و میگوید:
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آسفففمان چفففه ،صففففات یفففا اسفففما

متففففففففأثر ز حُکمشففففففففان اشففففففففیا...

ذات حق را که جنّفت آیفین اسفت

عَرضُفففها االَرضُ وَ السَّفففما ایفففن اسفففت

چون عیان شد ز غیفبِ قفدسِ قِفدَم

عرضش این هر دو شد ،نه بیش و نه کم
(جامی)532 :5365 ،

بنابراین وی «آسمان» را به صفات یا اسما تأویل کرده که حکمشان بر اشیا و کثرات جاری
است .همانطورکه از لحن بیان جامی پیداست و از توضیحات پیشین دربارة «مقام ذات» و «اعیان
ثابته» نیز محرز گردید ،وی تأویل خود را براساس مبحث «تجلّی» در عرفان نظری انجام داده
است .اندیشة «تجلّی» چه در عرفان نظری و چه در عرفان عملی از اهمیت ویژه برخوردار است.
در عرفان نظری از طریق این نظریه ،چگونگی خلقت و مراحل آن مورد بحث قرار میگیرد و در
عرفان عملی ،سیر سالک و مراحل سلوک به تصویر کشیده میشود .آنچه در این میان ،مورد نظر
جامی بوده و تأویل خود را بر آن استوار ساخته ،جنبة نظری مبحث تجلّی است که از آن به
«تجلّی در قوس نزول» یا «تجلّی از منظر هستیشناسانه» نیز تعبیر میشود

(رک :دادبه ،5391 ،ج:51

.)191- 131

از این منظر ،وجود مطلق که همان حضرت حق است ،با علم به کماالتِ اسمائی و صفاتی
خود ،خواست تا خود را در آیینة افعال خویش مشاهده کند و ازاینرو ،با نَفَس رحمانی ،عوالم و
کثرات را پدید آورد (ابنعربی5123 ،ق ،ج .)531 :2براساس اندیشة تجلّی در قوس نزول ،تجلّیات
الهی دارای مراتبی است که از آن به «حضرات خمس» تعبیر میشود و شامل مراحل :احدیهت،
است و هرچه در مراتب به صورت مفصل وجود دارد به صورت مجمل در ذات موجود است
(الهیجی.)511 :5393 ،

آنچه در این ابیات جامی مورد تأکید قرار گرفته ،درواقع همان مراتب اولیة تجلّی است که
مشتمل است بر «مقام ذات» ،که مصدر تجلّیات است و «عالمِ اعیان ثابته» که همان مرتبة
«واحدیت» است .این مرتبه عبارت است از:
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ظهور کلیة اسما و اعیان ،به وجودی تفصیلی ،به اعتبار تنزلِ ذات از مقام احدیت
به واحدیت و تحهق اصول نقوش و رقوم کلمات وجودی در نتیجة تعیهنِ حق به
اسم المُتکَلِّم (ابنترکه.)61 :5311 ،

در مرتبة «واحدیت» از مراتب تجلّی ،وجود مطلق در کسوت اسما و صفات تجلّی میکند.
در این مرحله ،ذات با هر صفتی از صفات ،یکی از اسما را متعیهن میکند .مثالً تجلّی ذات با
صفت علم باعث تعیهن (تشخص یا پیدایش) اسم «عالم» میشود .بنابراین هر اسم ،عبارت است از
ذات به اعتبار صفتی خاص .ازسویدیگر در مرحلة واحدیت اعیان ثابته نیز به ظهور میرسند که
همان صُوَر اسما الهی هستند .از جهتی اعیان ثابته ،حقایق اشیا هم هستند؛ یعنی موجودات عینی و
خارجی براساس احکام و آثار عین ثابتشان به ظهور رسیدهاند .بنابراین ،ازآنجاکه اعیان ثابته خود
صور اسما و صفات هستند ،همة موجودات متأثر از احکام اسما و صفاتی خواهند بود که با عین
ثابت آنها در ارتباط است (رک :کاشانی 21-21 :5393 ،؛ یثربی.)359 - 323 :5391 ،

این تأویل جامی نیز در میان تفاسیر عرفانی بدیع و کم نظیر است .تستری ،قشیری ،بقلی و
میبدی هیچکدام تأویل و تفسیری از «جنة»« ،ارض» و «سما» ارائه ندادهاند

(تستری5123 ،ق11 :؛

قشیری ،بیتا ،ج211 :5؛ بقلی5123 ،ق ،ج531 :5میبدی :5315 ،ص .)211در تفسیر ابنعربی نیز ،جنّت به
«عالم ملک» تفسیر شده که در آن حقتعالی به تجلّی افعالی متجلّی شده و بحثی از معنای تأویلی
«ارض» و «سما» به میان نیاورده است (ابنعربی5122 ،ق ،ج.)522 :5

ت وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُون» (نحل)56 :؛ و نشانهها نهاد ،و به ستارگان راه مییابند.
« َو عَالما ٍ
جامی در تأویل این آیه« ،نجم» را به «انوار و آثار ساطع شده از کأس (جام) محبت ذاتیه»
تأویل کرده و در ادامه توضیح داده که این جام محبت ذاتی ،همان «حقیقت محمدی یا روح
احمدی» است .به عقیدة جامی اگر کسی به نور حقیقت محمدی راه یابد گویی که ستارهای در
ظلمتِ حجابها بهدست آورده است که از طریق آن از گمراهی مصون خواهد بود .چنانکه
میگوید:
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اگر خضاب کرده شود به انعکاس انوار و اقتباس آثار کأس محبت ذاتیه – که
حقیقت محمدی و روح احمدی است  ...دست ارادت مقبلی و کف کفایت
صاحبدلی -که به همین اجتهاد و قوهت استعداد به معرض مَساس آن کأس
درآمده باشد – هر آیینه گمراه نشود در ظلمات احتجاب به حُجُب ظلمانیِ
طبیعی ،و حال آنکه در دست وی از آن انوار منعکسه و آثار مقتبسه نجمی باشد
از افق کرامت طالع و لَمعة وَ بِالنَّجْمِ ُهمْ َیهْ َتدُون ،از آن المع (جامی.)391 :5313 ،

اصطالح «حقیقت محمدی» که جامی انوار آن را به نجوم هدایت تأویل کرده ،یکی از
اصطالحات مهم در مبحث «تجلّی» در عرفان نظری است .از دیدگاه عارفان ،نخستین تنزل حق
به صورت امکانی و وجود خلقی «روح محمدی» است که در اصطالح فالسفه و حکما از آن به
«عقل اول» نیز تعبیر می شود .این اصطالح برگرفته از دو روایت نبوی است؛ یکی آنکه حضرت
خ َلقَ اهللُ العَقل»
خ َلقَ اهللُ نُوری» و روایت دیگر که «اوَّلَ مَا َ
ختمی مرتبت فرمودند« :أوَّلَ مَا َ
(آشتیانی .)135 :5311 ،از «روح محمدی» یا «حقیقت محمدیه» به انسان کامل هم تعبیر میشود.
انسان کامل ،مظهر اسمِ جامع «اهلل» است که کاملترین اسمای صفاتی در میان سایر مَرایای
صفاتی به شمار میرود (امام خمینی.)15 :5391 ،

روح محمدی یا انسان کامل ،واسطة فیض به موجودات دیگر است و «هر پدیدهای در عالم
وجود ،مظهری از مظاهر و صورتی از صورتهای این حقیقت کلی است .همچنانکه این
حقیقت کلی ،مظهر حقتعالی است» (یثربی .)332 :5391 ،بهعبارتدیگر ،حقیقت محمدیه یا انسان
عناوینی چون «امام»« ،قطب»« ،خلیفه» و «صاحب زمان» از او یاد میکنند (نسفی .)1 :5362 ،چنانچه
پیداست ،جامی این تأویل خود را نیز بر اصطالحات تجلّی استوار ساخته و از این طریق اهمیت
این اندیشه را از دیدگاه خود نشان داده است.
تستری و ابنعربی ،تفسیری از این آیه ارائه نکردهاند (تستری5123 ،ق31:؛ ابنعربی5122 ،ق ،ج:5

 .)311میبدی« ،نجم» را تأویل نکرده و منظور از آن را همین کواکب آسمانی دانسته است .تنها در
اینکه کدام ستاره مورد نظر است بحث کرده و معتقد است که احتماالً منظور ستارگان خوشة
پروین (ثریا) یا صورت فلکی بنات النعش باشد (میبدی ،5315 ،ج .)361 :1قشیری نجوم را به دو
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دسته تقسیم کرده و معتقد است که نجوم آسمان همان کواکب و نجوم زمین اولیای الهی هستند
(قشیری ،بیتا ،ج .)231 :2روزبهان بقلی نیز با آوردن حدیثی از رسول اکرم ،1منظور از نجوم را
اصحاب آن حضرت دانسته است (بقلی5123 ،ق ،ج.)353 :2

تأویل نقطه «ن» به «زمین» و حلقه آن به «آسمان»

«ن وَ الْ َقلَ ِم وَ ما یَسْطُرُونَ» (قلم)5 :؛ نون ،سوگند به قلم و آنچه مینویسند.
جامی گاه به تأویل حروف مقطعه قرآن پرداخته است .نمونه این تأویالت را در آیة اول
سوره قلم مییابیم .وی در مثنوی سبحة االبرار به تأویل و تفسیر و بیان رموز حرف «ن» در این
آیه پرداخته و معتقد است که منظور از حلقة «ن» آسمان یا چرخِ برین و منظور از نقطة آن ،زمین
است و علّت آنکه حرف «ن» یا قلم آورده شده این است که در آفرینش ،از طریق قلم ،نقش
آسمان و زمین به صورت نونی بر صفحه «لوح» نقش بسته است ،به بیان جامی:
زآنچففففففه در کارگففففففه بوقلمففففففون

از شفففففکاف قلفففففم آورد بفففففرون

طرفه نفونی اسفت نگفون چفرخ بفرین

نقطففففة حلقففففه آن گففففوی زمففففین

هرکه پی برده به این خوش رقم است

عففارف نکتففة «نففون و القلففم» اسففت
(جامی)119 :5365 ،

به نظر میرسد ،توجهی که جامی در این آیه به حرف «ن» نشان داده ،متأثر از گرایش او به
آثار و افکار ابنعربی باشد؛ چون جامی از جهتی شارح آثار ابنعربی بهشمار میرود؛ چنانکه
وی بابهای دوم تا هفتم فتوحات مکیه را به این موضوع اختصاص داده و آثار و تألیفات متعدد
دیگری نیز در این خصوص دارد (رک :شیبی5112 ،ق ،ج .)515 :2

در تفاسیر عرفانی ،مشابه دیدگاه جامی دیده نمیشود .تستری «ن» را بخشی از یک اسم الهی
میداند؛ به این صورت که اگر با حروف مقطعة آغاز دو سورة دیگر یعنی؛ «الر» و «حم» جمع
شود به صورت اسم «الرحمن» در خواهد آمد (تستری5123،ق .)516 :روزبهان بقلی آن را به ذات
تأویل کرده و میگوید« :النُّون :هُوَ الذَّات» (بقلی5123 ،ق ،ج .)113 :3قشیری و میبدی هم منظور از
این «ن» را «ماهی» دانسته اند که به عقیدة قدما زمین بر پشت آن قرار گرفته است (قشیری ،بیتا ،ج:3
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 651؛ میبدی ،5315 ،ج .)593 :5در تفسیر ابنعربی نیز به «نفس کلّی» تفسیر شده است

(ابنعربی،

5122ق ،ج.)365 :2

در آثار جامی تأویالت بدیع دیگری نیز هست که در این نوشتار امکان پرداختن به تمام
آن ها نیست .به عنوان نمونه ،عناوین اجمالی چند تأویل دیگر در آثار وی ذکر میشود.
–

حمَةً مِّنْ عِندِنَا َو
تأویل «علم لدنّی» به «آب حیات» ،در آیه« :فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَا ِدنَا ءَاتَیْنَا ُه رَ ْ
دنَّا ِع ْلمًا»( ،کهف)61 :؛ (در رسالة لوامع.)395 :
ع ََّلمْنَاهُ مِن لَّ ُ

–

تأویل «متابعت» به مانند شدن به حضرت

رسول(ص)

در آیهُ« :قلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ

فَاتَّبِعُوين یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ َو یَغْفِرْ لَكُمْ ُذنُوبَكُمْ َو اللَّهُ غَفُورٌ رَحیم»،

(آلعمران)35:؛ (مثنوی سلسلة

الذهب.)513 :

– تأویل «صبغة اهلل» به بیرنگی ،در آیه« :صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ
عابِدُون»( ،بقره )539 :؛ (رسالة لوایح.)111 :

– تأویل «موت» به جهل و «حیاة» به علم ،در آیه« :أَ وَ مَنْ كانَ مَیْتاً َفأَحْیَیْناهُ َو جَ َعلْنا لَهُ نُوراً
َیمْشی بِهِ فِی النَّاسِ

( ،»...انعام)522 :؛ (رسالة لوامع.)395 :

– تأویل «تطهیر» به «غفران» در آیهِ « :إنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْ ِهبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَ ْهلَ الْبَْیتِ وَ یُطَهِّ َركُمْ
تَطْهريا»( ،احزاب) 33 :؛ (مثنویِ سلسلة الذهب.)519 :

(ضحی)55 :؛ (رسالة لوامع.)331 :

– تأویل «خَیْرٌ» به تجلّی صفات جمال و «فِتْنَة» به تجلّی صفات جالل ،در آیه« :وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ
یَعْبُدُ اللَّهَ عَلى حَرْفٍ َفإِنْ أَصابَهُ خَیْرٌ ا ْط َمأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْ َق َلبَ عَلى

وَجْهِهِ»( ،حج)55:؛

(رسالة لوامع.)312 - 315 :

الدنْیا وَ الْآخِرَ َة
تأویل «خُسران» به «گذشتن از هر دو جهان برای حق» ،در آیه ...« :خَسِرَ ُّذِلكَ هُوَ الْخُسْرانُ اْلمُبنيُ» (حج )55 :؛ (سلسلة الذهب.)521 :
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ب .تأویل احادیث
تأویالت جامی از احادیث نبوی نیز ،همانند تأویالت قرآنی او قابل توجه و ارزشمند است .برای
نمونه چند مورد از تأویالت وی از احادیث نبوی بررسی شده و سپس به مقایسة آنها با برخی
متون عرفانی،که حدیث مذکور در آنها استفاده شده پرداخته میشود.
تأویل «أصابع» به اسما و صفات الهی
جامی در تأویل حدیث «قَلبُ املُؤمِنِ بَینَ إصبَعَینِ مِن أصابِعِ الرَّمحَنِ» 1منظور از «أصابع» را اسمای
الهی و اوصافِ ربوی دانسته است .وی در رسالة لوامع ،ابتدا به شرح مستکنندگی و دلپذیری
«عشق الهی» پرداخته و آن را شرابی دانسته که اسما و صفات الهی مسئول به گردش در آوردن
جام آن و سیراب کردن تشنگان عشق الهی هستند .بهعبارتدیگر ،اسما و صفات الهی ساقیان
شراب عشق حقاند و همان «أصابع» الهیاند که قلب مؤمن را دربرگرفتهاند و از شراب عشق
سیراب میکنند .جامی تأویل خود را اینگونه بیان کرده است:

متصدی ادارَت (گرداندن) این کأس [جام شراب عشق الهی] جز اسما الوهیت و
اوصاف ربوبیت که در حدیث صحیح قَلبُ املُؤمِنِ بَینَ إصبَعَینِ مِن أصابِعِ
ال َّرمحَنِ از آن به أصابِع تعبیر رفته ،نتواند بود» (جامی.)369 :5313 ،

چنانکه پیداست ،به عقیدة جامی ،آنچه در این حدیث از آن به «أصابِع» تعبیر شده ،همان
اسما و صفات الهی هستند که جام عشق حق به وسیلة آنان به گردش درمیآید.
ذاتی خویش است ،که از آن به «مقام واحدیهت» یا «مقام خلق» هم تعبیر میکنند

(آشتیانی:5311 ،

 .)519-551از اینجا مشخص میشود که چرا جامی اسما و صفات الهی را گردانندگان جام عشق
حق دانسته است .بهعقیدة عارفان ،موجودات عالم ،مظاهر اسما و صفات حق هستند و هرکدام از
آنها تحت تربیت یکی از اسمای الهی است (سبزواری .)291 :5312 ،بنابراین ،فیض حق از طریق آن
اسم ،شامل حال آن موجود میشود و اسم مذکور «مربِی» آن موجود محسوب میشود.
بهعبارت دیگر ،جام عشق الهی که سبب پیدایش کثرات شده از طریق اسما و صفات به
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موجودات و کثرات میرسد و این همان بیان جامی است که در آن «أصابع» الهی را به اسما و
صفات تأویل کرده و مسئول ادارات جام شراب عشق حق معرفی کرده

است6.

عینالقضات همدانی در تمهیدات خود سه بار از این حدیث استفاده کرده

(صفحات،33،516

 ،)213اما تنها یک بار به تأویل «إصبعین» پرداخته است .به اعتقاد وی منظور از «این إصبعین در
عالم دیگر سما و ارض باشد» (عینالقضات .)213 :5311 ،شمس تبریزی در مقاالت خود برای بیان
اهمیت مقام دل به آن استناد جسته ،اما تأویلی ارائه نکرده است (شمس تبریزی .)139 :5391 ،مولوی
منظور از «اصبعین» را انوار الهی دانسته ،چنانکه میگوید:
نور غالب ایمفن از نقفص و غَسَفق

در میففان اصففبَعینِ نففورِ حففق
(مثنوی ،د :5ب)113

الهیجی نیز در شرح گلشن راز ،منظور از «إصبعین» را صفات جمال و جالل حق ذکر
میکند و میگوید« :دو إصبع ،جالل و جمال است» (الهیجی.)511 :5393 ،

تأویل «نفحه» به تجلّی ذاتی
جامی در لوامع به تأویل جالب دیگری پرداخته که مربوط به یک حدیث نبوی مشهور است که
در آن حضرت رسول مردم را تشویق به بهرهگیری از نفحات الهی کردهاند و فرمودهاندِ« :انَّ
لِ َربِّكُمْ فِی أَیَّامِ دَهْ ِركُمْ نَفَحَاتٍ أَلَا فَتَعَرَّضُوا لَهَا» 1جامی «نفحات» را در این حدیث نبوی به «تجلّیات
ذاتی» حضرت حق تأویل کرده و میگوید« :سعادت جاودانی و کرامت دو جهانی در آن تواند
تجلّیات ذاتی اختصاصی تجلّی کند و او را بالکلیه از او بستاند و چاشنی محبت ذاتی خودش
بچشاند» (جامی.)319 :5313 ،

اصطالح «تجلّی ذاتی» هم در عرفان نظری و هم در عرفان عملی از مباحث مهم و کلیدی
بهشمار میرود .در عرفان نظری ،منظور از تجلّی ذاتی «تجلّی ذات برای خود ،بدون اعتبار صفتی
از صفات» است (جرجانی .)31 :5311 ،از این تجلّی به «فیض اقدس» هم تعبیر میشود .چون «اقدس
و منزه از تباین مفیض و مستفیض میباشد» (رحیمیان .)223 :5316 ،و در این مرحله است که
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حق تعالی به صورت استعدادت و قابلیات تجلّی فرموده و خود را در مرتبة علم به رنگ همة اعیان
بنمود (جامی.)559 :5311 ،

از منظر دیگر تجلّی ذاتی در عرفان عملی و در قوس صعود مطرح میشود .این نوع تجلّی را
تابش نور الهی بر دلهای مقبالن (سراج طوسی )33 :5392 ،و کشف انوار غیبی بر دل دانستهاند
(ابنعربی5233 ،ق ،ج  .)319 :2در این جایگاه ،تجلّی ذاتی همان فنای محض است که «اضمحالل و
تالشی غیرحق است در حق؛ و محو موجودات و کثرات و تعیهنات در تجلّی نوراالنوار» (الهیجی،
.)293 :5393

جامی قسمت دیگر حدیث ،یعنی نحوة قرار گرفتن در مسیر این نفحات الهی را به داشتن
استعداد اصلی و صفات روحانیت تأویل کرده است .وی معتقد است که تنها کسانی میتوانند از
این نفحات الهی برخوردار شوند که از طریق دوام توجه و اظهار نیاز به درگاه حق ،استعداد این
مسئ له را کسب کرده باشند .بنابراین ،از دیدگاه جامی ،این تجلّیات ذاتی مختص صاحب دولتی
خواهد بود که « به استعداد اصلی و صفات روحانیت و دوام توجه و افتقار ،به موجب أَلَا فَتَعَرَّضُوا
لَهَا ،معترضِ(در معرض) نفحات الطاف ربانی شده باشد» (جامی .)319 :5313 ،منظور از «استعداد
اصلی» در این سخن جامی ،استعداد و قابلیت نهفته در «عین ثابت» هر شخص است که پیشتر در
قسمت مربوط به تأویل آیات ،به تفصیل دربارة آن بحث شد.
در تمهیدات عینالقضات و شروح گلشن راز ،تأویلی از این حدیث عرضه نشده است.
شمس تبریزی ،بر این باور است که این نسیمهای رحمانی ،نَفَس اولیای حق و بندگان مقرب
اَال فَتَعرَّضوا لَ َها »... ،این نفحات نفس بندهای باشد از بندگان مقرب (شمس تبریزی ،5391 ،ج.)512 :2

مولوی نیز همچون شمس معتقد است که منظور از نسیمهای رحمت پروردگار ،همان انفاس
پاک اولیای الهی هستند .او این موضوع را در دو جا از مثنوی معنوی بیان کرده است:
گفففت پیغمبرکففه نفحففتهففای حففق

انفففدر ایفففن ایهفففام ،مفففی آرد سَف فبَق

گوش و هُش داریفد ایفن اوقفات را

در رباییفففد اینچنفففین نفحفففات را...
(مثنوی ،د :5ب)5315
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و در جای دیگر با صراحت بیشتری ،نفحات روزگار و نسیمهای بهاری را به انفاس اولیای
الهی و مردان حق تأویل کرده است:
پس به تأویفل ،این بود کانفاس پفاک

چون بهار است و حفیاتِ بفرگ و تفاک

از حفدیففث اولففیففا نففرم و درشفت

تفن مپوشان زانکه دینت راست پشت...
(مثنوی ،د :5ابیات )2111 -2111

مولوی در یکی از مکتوبات خویش نیز به شرح معنای حقیقی «نَفَحات» پرداخته و آن را
اینگونه تفسیر کرده است:

نزد محقّقان ،این نفحات ،انفاس برادران دینی است که سَبَق یافتهاند بر برادران
دیگر ،انفاس ایشان و نظرهای ایشان و آمیزگاری با ایشان ،نفحات و مواهب و
عطایا و خلعت حق است ،غنیمت داشتنی است و غیر آن را سهل داشتن ،عین
آن را غنیمت داشتن است» (مولوی.)29 :5315 ،

تأویل «نفس الرحمن» به رایحة ارادت ازلی از ذات احدیت
جامی در لوامع به تأویل حدیث نبوی «إنّی ألجِدُ نَفَس الرَمحَنِ مِن قَِبلِ

ال َیمَن» 9پرداخته

و معتقد

است که «نَفَس الرَمحَنِ» همان «نسیم ارادت ازلی و محبهت لم یزلی» است که همواره از ذات
احدیت در حال وزیدن است .اما تنها کسی قادر به درک آن خواهد بود ،که در این عالم کثرت،
مشامِ ذوق و ادراکش ،دچار اختالل نشده باشد .به عبارت سادهتر قوة بویایی باطنیاش را از
دست نداده باشد تا بتواند از آن نسیمهای الهی که همان «نفس الرحمن» هستند برخوردار شود.
احدیت که مطلع اقمار و شموس ارواح و نفوس است – روایح ارادت ازلی و فوایح محبتِ
لمیزلی وزیدن گیرد و در مغرب ابدان عنصریِ افراد و اشخاص بشری – که محل استتار انوار آن
شموس و اقمار است – مزکومی [کسی که قادر به درک بو نباشد] بود ،محروم – که بهواسطة
استیالی برودت هوای نفس و کثافت بخار طبیعت ،مشام ذوق و ادراکش اختالل پذیرفته باشد –
هر آیینه سرعت سریان آن روایح و شدت نفوذ آن فوایح ،مشام ذوق و ادراکش را گشاده
گرداند و به استشمام نفحات «إنّی ألجِدُ نَفَس الرَمحَنِ مِن قِ َبلِ ال َیمَن» برساند (جامی.)391 :5313 ،
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بنابراین ،طبق نظر جامی ،اگر کسی مشام ادراکش گشاده شود ،نسیم رحمان را از جانب یمن
خواهد شنید و با توجه به آنکه روایح ارادت ازلی از مشرق ذات احدیت نشئت گرفتهاند ،میتوان
دانست که جامی در این حدیث «یمن» را به مقام «ذات احدیت» تأویل کرده که محل دمیدن
نفس رحمان یا همان «روایح ارادت ازلی و فوایح محبت لم یزلی» است.
اصطالح «نفس رحمان» نیز از مباحث مهم در اندیشه تجلّی بهشمار میرود .از دیدگاه
محققان عرفان نظری ،نفس رحمان عبارت است از «نخستین تجلّی خدای سبحان بر خویشتن ،و
نخستین اظهارش در وجود خویش که به منزلة هیوالی کلّی است» (یثربی .)351 :5391 ،و اما ذات
احدیت که منشأ این نَفَس رحمانی است ،مرتبهای است که در آن همة کثرات و اعتبارات ساقط
و مستهلک است (قونوی531 :5393 ،؛ فرغانی5233 ،ق ،ج .)11 :5

عینالقضات در تمهیدات دو بار از این حدیث استفاده کرده ،اما تنها یک بار به تأویل آن
پرداخته است .وی« ،یمن» را به «جنّت» تأویل کرده و منظور از اهل یمن را اولیای مستور الهی
دانسته است (عینالقضات .)326 :5311 ،در مقاالت شمس تبریزی ،سخنی از این حدیث به میان
نیامده است ،اما مولوی در مثنوی از این حدیث ،احاطة انبیا بر باطن افراد را استنباط کرده و به
تأویل آن نپرداخته است (مولوی ،5363 ،د ،3ب.)562-565

سبزواری ،در شرح خود بر گلشن راز ،این حدیث را مستندی برای حدیث دیگری از
حضرت رسول(ص) قرار داده که در آن حدیث ،پیامبر(ص) سه چیز را از این دنیا اختیار کرده و
یکی از آن ها بوی خوش است .سبزواری این بوی خوش را همان نفس رحمانی دانسته که

تأویل «کَمَا هِیَ» به «وجودِ اعتباری»
یکی دیگر از احادیث نبوی که جامی در لوایح به تأویل آن پرداخته ،حدیثی است که در آن
حضرت

رسول(ص)

از خداوند خواسته تا هرچیز را هرآنگونه که در حقیقت هست به او نشان

دهد و فرمودهاند« :اَللّهُمَ اَ ِرنَا االَشیَاءَ َکمَا ِهیَ» 9،جامی معتقد است که منظور از « َکمَا ِهیَ» و
چگونگی اشیا ،درحقیقت ،پی بردن به نیستی و اعتباری بودن وجود آن چیز است ،چنانکه در
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ادامة سخن خود برای معرفی این اشیا عباراتی چون «نیستی»« ،صُوَر خیالی» و «نقوش وهمی» را
بهکار میبرد و چنین میگوید:

اَرِنَا حَقایِقَ االَشیَاءَ کَمَا هِیَ [یعنی] غشاوة غفلت از بصر بصیرت ما بگشای و
هرچیز را چنانکه هست به ما بنمای .نیستی را بر ما در صورت هستی جلوه مده.
از نیستی بر جمال هستی پرده منه .این صور خیالی را آیینة تجلّیات جمال خود
گردان ،نه علت حجاب و دوری ،و این نقوش وهمی را سرمایة دانایی و بینایی
ما گردان ،نه آلت جهل و کوری و محرومی و مهجوری ما (جامی.)116 :5313 ،

همان طورکه پیش از این نیز گفته شد ،از دیدگاه عارفان ،موجودات و عوالم اموری اعتباری
هستند که وجود آنها دربرابر وجود حق ،خیالی بیش نیست و ازاینرو جامی نیز از آنها به
«صور خیالی» تعبیر کرده است.
درحقیقت هستیِ عالم خیالی بیش نیست

وین خیالی چند ما را در گمفان انداختفه
(عراقی)33 :5363 ،

صدرالمتألهین نیز در کتاب اسفار اربعه به اعتباری بودن کثرات تأکید کرده و میگوید«:إنَّ
حلقِّ وَ ظُهُوراتِ نُورِه وَ شُئونَاتِ
الوجودَات وَ أن تَکَثرت و َتمَایَزَت اال َّانهَا مِن مَراِتبِ تَعَیُّناتِ ا َ
صلَة» (( )51مالصدرا5361 ،ق ،ج.)15 :5
ذاتِه .ال انَها امُور مُستَ ِقلَة و ذَواتٌ مُن َف ِ

از طرف دیگر ،جامی این امور اعتباری را به «نقوش وهمی» تشبیه کرده است .عراقی نیز در
لمعات گوید:
(عراقی)11 :5363 ،

عین القضات همدانی ،منظور از نشان دادن حقایق اشیا در این روایت را شناختن آن اولیای
واالمرتبهای دانسته است که عالم به واسطة وجود آنها بر پا شده است و در ظاهر همانند دیگران
هستند ،اما لبه دین و حقیقت یقیناند و شناخت آنها برای همة افراد امکانپذیر نیست
(عینالقضات .)13-11 :5311 ،شمس تبریزی« ،ارنا االشیا» را به مقام شکرگزاری واقعی تأویل کرده
است (شمستبریزی ،5391 ،ج .)233 :5اما موالنا تأویل خاصی از این روایت عرضه نکرده و فقط به
صورت دعایی در مثنوی از آن استفاده کرده است (مثنوی ،د ،2ب.)161
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شیخ محمود و شارحان گلشن راز تأویلی مشابه جامی از این روایت عرضه کردهاند .چنانکه
شیخ محمود میگوید:
چو برخیزد حجفاب از چشفم احفول

زمفففففین و آسفففففمان گفففففردد مبفففففدل
(شبستری ،5391 ،ب)511

صائنالدین علی ترکه اصفهانی در شرح این بیت گفته است« :احول آن کسی است که راه به
وحدت نبرده باشد و اثبات دو وجود کند و پیشوای او وهم و خیال است .او چون از مرتبة دانش
وهمیه و خیالیه و تقلیدیه بگذرد و دانا شود به نفس ناطقه که راستبین و راستدان است ،همة
اشیا را آنطورکه هست بداند و لذا حضرت رسول(ص) با همة کمال از حضرت حق  -جل و عال-
دائم این مرتبه را خواستی و گفتی اَللّهُمَ اَ ِرنَا االَشیَاءَ َکمَا ِهیَ َعلَیه َارِنی .بنابراین هر گاه سالک به
نفس ناطقه دانا و بینا شود ،حکم ادراکات خیالیه و وهمیه و تقلیدیة فاسده از او برطرف شود»
(ابنترکه .)31 :5311 ،مشابه این مفهوم را الهیجی و شاه داعی نیز در شروح خود از گلشن راز بیان
کردهاند (الهیجی565 :5393 ،؛ شاه داعی.)61 :5362 ،

بدینترتیب مالحظه میشود که بیشتر تأویالت جامی از احادیث نبوی نیز همچون تفاسیر
عرفانی او از آیات قرآن ،کم نظیرند و تنها در یک مورد مشابهتی میان دیدگاه او با شارحان
گلشن راز دیده میشود.

نتیجه:
مسلمان در طول تاریخ تمدن اسالمی به آن اهمیتی ویژه دادهاند .این موضوع به صورت بارزتر در
تفاسیر عرفانی نمود یافته است .تفاسیری که گاه به شکل کتابی مستقل و گاه به صورت پراکنده
در آثار مختلف عارفان دیده میشوند .یکی از شاعران عارفی که به اینگونه تأویل و تفسیرها در
آثار مختلف خود پرداخته ،عبدالرحمن جامی ،عارف و شاعر نامدار قرن نهم هجری ،است.
تأویالت جامی از آیات قرآنی و احادیث نبوی در نوع خود ،قابل توجه و کم نظیر است؛ به
طوری که کمتر نمونهای مشابه تأویالت او را در تفاسیر معتبر عرفانی پیش از او میتوان یافت.
ویژگی بارز این تأویالت ،وجود اصطالحات خاص مبحث «تجلّی» در آن است .این مبحث،

] [ Downloaded from erfanmag.ir on 2023-01-07

دریافت معای باطنی و حقیقی آیات قرآن و احادیث نبوی ،مسئلهای است که همواره اندیشمندان

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره شانزدهم

32

یکی از مباحث مهم در عرفان نظری است که از طریق آن ،چگونگی خلقت و مراحل آن بررسی
میشود .ازجمله مباحث مطرح شده در این مبحث ،میتوان به حقیقت محمدیه ،ذات احدیت و
تجلّیات ذاتی اشاره کرد و بر اساس همین دیدگاههاست که جامی تأویالتی همچون تأویل
«جنّت» به «ذات»؛ «ارض» به «حقایقِ اعیان»؛ «سموات» به «صفات یا اسما»؛ تأویل «نجم» به «انوار
منعکسه از حقیقت محمدی» و جز آنها را عرضه کرده است.
ازجملة دیگر ابتکارات جامی در تأویل ،توجه ویژة او به حروف است ،بهطوریکه در
توضیح «بسماهلل» به تأویل حروف آن پرداخته و معنای باطنی «الف» را «سرّ وحدت» و «باء» بسم
اهلل را «ظهور کثرت» دانسته است .همچنین مورد دیگر در تأویل حروف مقطعة قرآن دیده
میشود و نمونة آن ،تأویل حرف «ن» در آیة اوهل سورة قلم به «آسمان و زمین» است.
جامی در تأویل احادیث نبوی نیز دقت نظر نشان داده است .رده پای عرفان نظری در اینگونه
تأویالت وی نیز دیده میشود؛ چنانکه «نفحه» را به «تجلّی ذاتی» و «اصابع» را به «اسما و صفات»
تأویل کرده و منظور از «نَفَس الرّحمن» را «رایحة ارادت ازلی از ذات احدیت» دانسته است.
دریافت اینگونه معانی باطنی از احادیث نبوی کمسابقه است بهطوریکه بهندرت میتوان در

منابع عرفانی معتبر پیش از جامی چون :تمهیدات عینالقضات ،مقاالت شمس تبریزی ،مثنوی
مولوی و گلشن راز شبستری ،مشابه آنها را مشاهده کرد.
ژرفنگری جامی همراه با تسلط او بر مباحث عمیق عرفان نظری ،سبب شده تأویالت او
دربردارندة معانی شگفتی از آیات قرآن و احادیث نبوی باشد که پیش از آن از دید اندیشمندان
بینهایت برخی آیات قرآن و احادیث نبوی را نمایانده است که بدون تعمق و دقت نظر او به
آسانی قابل درک و دریافت نبود.
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پینوشتها:
 .5عنوان کامل تفاسیر عرفانی ذکر شده ،بفدین صفورت اسفت :تفسفیرِ تسفتری (قفرن سفوم) ،لطفائف
االشاراتِ قشیری (قرن پنجم) ،عرائس البیان فی حقائق القرآنِ روزبهان بقلی(قفرن ششفم) ،کشفف
االسرار و عدة االبرارِ میبدی(قرن ششم) و تفسیرِ ابنعربی(قرن هفتم).
.2

آثار مورد استفاده از عارفان مذکور بدین شرح است :تمهیدات عینالقضات همدانی (قرن ششفم)،
مقاالتِ شمس تبریزی (قرن هفتم) ،مثنوی معنوی (قرن هفتم) ،گلشن راز شبسفتری(قرن هشفتم) و
برخی شروح آن شامل :شرح صفائنالفدین علفی ترکفه اصففهانی ،شفرح حفاج مفال محمفدابراهیم
سبزواری ،نسائم گلشنِ شاه داعی الی اهلل شیرازی و مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز الهیجی.

.3

باء در بسم اهلل حرف تضمین است .یعنی بهوسیلة خداوند حادثات ظفاهر مفیشفوند و بفه وسفیلة او
مخلوقات وجود مییابند.

.1

حدیث نبوی :أَصْحَابِی کَالنُّجُومِ بِأَیِّهِمُ اقْتَدَیْتُمْ اهْتَدَیْتُم (مجلسی5113 ،ق ،ج.)516 :23

.1

قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشتان حق است (فروزانفر.)33 :5391 ،

.6

شاید از این روی باشد که حافظ نیز در پیاله ،انعکاس روی محبوب را میبیند و میگوید:
ما در پیاله عکس رخ یار دیدهایفم

ای بی خبر ز لذّت شفرب مفدام مفا
(حافظ)31: 5311 ،

.1

براى پروردگار شما در دوران عمرتان نسیمهاى رحمتى است ،بههوش باشید و خود را در معرض
آنها درآورید (کلینی ،بیتا ،ج.)252 :3

.3

خدایا ،اشیا را آنگونه که هست به من نشان ده (فروزانفر.)561 :5391 ،

 .51بدان که موجودات با وجود تکثّر و تمایز آنها در حقیقت تعیهنات حق تعالی و ظهفورات نفور او و
شئونات ذاتش هستند؛ نه اینکه اموری مستقل و دارای وجود حقیقی باشند.

کتابنامه:
–

قرآن مجید

–

آشتیانی ،جاللالدین ،)5311( .شرح مقدمه قیصری در تصوف اسالمی ،مشهد :دانشگاه مشهد.

–

ابناثیر ،مبارکبنمحمد جرزی( .بیتا) ،النهایه فی غریب الحدیث و االثر ،تحقیق :طاهر احمد زاوی
و محمود محمد الطناحی ،چاپ چهارم ،قم :مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
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همانا من نفس رحمان را از جانب یمن میشنوم (اربلی5395 ،ق ،ج.)262 :5
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–

ابنترکه ،صائنالدین ،)5311( .تمهید القواعد ،با حواشی آقا محمدرضا قمشهای و میرزا محمود
قمی ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه ایران.

–

فففففففففففففففففففففففففف  ،)5311( .شرح گلشن راز ،تصحیح و تعلیق کاظم دزفولیان ،تهران :آفرینش.

–

ابنعربی ،محییالدین محمد5122( .ق) ،تفسیر ابنعربی ،تحقیق :سمیر مصطفی رباب ،بیروت :دار
احیاء التراث العربی.

–

فففففففففففففففففففففففف 5123( .ق) ،الفتوحات المکیه ،بیروت :دارالفکر.

–

ابوزید ،نصرحامد ،)5391( .معنای متن(پژوهشی در علوم قرآن) ،ترجمه مرتضی کریمینیا ،تهران:
طرح نو.

–

احمدی ،بابک ،)5396( .ساختار تأویل متن ،چاپ نهم ،تهران :نشر مرکز.

–

اربلی ،علیبنعیسی بهاءالدین5395( .ق) ،کشف الغمة يف معرفة األئمة ،تبریز :بنىهاشمى.

–

افصحزاده ،اعال خان ،)5311( .نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی ،تهران :مرکز پژوهشی میراث
مکتوب.

–

امامی ،علیاشرف« ،)5391( .تأویل از نظر عرفانی» ،مندرج در :دایرة المعارف بزرگ اسالمی،
زیرنظرکاظم بجنوردی ،تهران :مرکز دایرة المعارف.

–

بحرانی ،سید هاشم( .بیتا) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم :مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

–

بقلی ،روزبهان شیرازی5123( .ق) ،عرائس البیان فى حقائق القرآن ،تحقیق احمد فرید مزیدى،
بیروت :دار الکتب العلمیة.

–

پاکتچی ،احمد« ،)5391( .تأویل» ،مندرج در :دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظم

–

پاینده ،ابوالقاسم ،)5392( .نهج الفصاحه ،مجموعه کلمات قصار حضرت رسول(ص) ،چاپ چهارم،
تهران :دنیای دانش.

–

تستری ،ابومحمد سهلبنعبداهلل5123( .ق) ،تفسیر تستری ،تحقیق محمد باسل عیون السود ،بیروت:
منشورات محمهد علی بیضون ،دارالکتب العلمیه.

–

جامی ،عبدالرحمن( .بیتا) ،دیوان کامل جامی ،ویراسته هاشم رضی ،تهران :پیروز.

–

فففففففففففففففففففففف  ،)5313( .بهارستان و رسائل ،مقدمه و تصحیح اعال خان افصحزاده ،محمدجان
عمراُف و ابوبکر ظهورالدین ،تهران :میراث مکتوب با همکاری مرکز مطالعات ایرانی.
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فففففففففففففففففففففف  ،)5311( .نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص ،تصحیح ویلیام چیتیک ،تهران:
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

–

فففففففففففففففففففففف  ،)5365( .هفت اورنگ ،تصحیح و مقدمه مرتضی مدرس گیالنی ،چاپ سوم،
تهران :سعدی.

–

جرجانی ،میر سید شریف ،)5311( .تعریفات ،ترجمه سید عرب و سیما نوربخش ،تهران :فرزان.

–

حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد ،)5311( .دیوان حافظ ،به سعی سایه (امیر هوشنگ ابتهاج)،
چاپ چهارم ،تهران :نشر کارنامه.

–

حسنزاده آملی ،حسن ،)5331( .دروس شرح فصوص الحکم قیصری ،چاپ دوم ،قم :مؤسسه
بوستان کتاب.

–

خرمشاهی ،بهاءالدین« ،)5311( .تأویل» ،مندرج در :دایرة المعارف تشیع ،زیر نظر احمد صدر حاج
سید جوادی و دیگران ،تهران :علمی و فرهنگی.

–

[امام] خمینی ،روح اهلل ،)5391( .مصباح الهدایه الی اخلالفة و الوالیة ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر
آثار امام خمینی.

–

خوارزمی ،حسین ،)5361( .شرح فصوص الحکم محییالدین ابنعربی ،به اهتمام نجیب مایل هروی،
تهران :مولی.

–

دادبه ،اصغر« ،)5391( .تجلی» ،مندرج در :دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظم موسوی
بجنوردی ،تهران :مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی.

–

رحیمیان ،سعید ،)5316( .تجلّی و ظهور در عرفان نظری ،قم :مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم.

–

ففففففففففففففففففف  ،)5395( .فیض و فاعلیت وجودی از فلوطین تا صدرالمتالهین ،قم :بوستان کتاب.

–

ساروخانی ،باقر ،)5311( .درآمدی بر دائرة المعارف علوم اجتماعی ،تهران :کیهان.

–

سبزواری ،حاج مال محمدابراهیم ،)5396( .شرح گلشن راز ،مقدمه ،تصحیح و تعلیقات ،پرویز
عباسی داکانی ،تهران :نشر علم.

–

سبزواری ،مال هادی ،)5312( .شرح االسماء أو شرح دعاء الجوشن الکبیر ،تحقیق نجفقلی حبیبی،
تهران :دانشگاه تهران.
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–

ذهبی ،محمدحسین5336( .ق) ،التفسیر و المفسرون ،بیروت :دار االحیاء التراث العربی.

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره شانزدهم

38

–

سراج طوسی ،ابونصر ،)5392( .اللّمع فی التّصوف ،به کوشش نیکلسون ،ترجمه مهدی محبتی،
تهران :اساطیر.

–

شاه داعی الی اهلل شیرازی ،)5362( .نسائم گلشن (شرح گلشن راز) ،تصحیح محمد نذیر رانجها،
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

–

شبستری ،شیخ محمود ،)5391( .گلشن راز ،با مقدمه ،تصحیح و توضیحات کاظم دزفولیان ،چاپ
دوم ،تهران :طالیه.

–

شمس تبریزی ،شمسالدین محمد ،)5391( .مقاالت شمس تبریزی ،تصحیح و تعلیق محمدعلی
موحد ،چاپ سوم ،تهران :خوارزمی.

–

شیبی ،کامل مصطفى5112( .ق) ،الصلة بین التصوف و التشیع ٬بیروت :دار االندلس.

–

صفار ،محمدبنحسن ،)5362( .بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد ،تهران :منشورات
االعلمی.

–

عراقی ،فخرالدین ،)5363( .کلیات دیوان ،تصحیح و مقدمه سعید نفیسی ،تهران :جاویدان.

–

عطّار نیشابوری ،فریدالدین ،)5396( .اسرارنامه ،با مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی
کدکنی ،تهران :سخن.

–

عفیفی ،ابوالعال ،)5391( .شرحی بر فصوص الحکم (شرح و نقد اندیشة ابنعربی) ،ترجمه نصراهلل
حکمت ،تهران :الهام.

–

عینالقضات همدانی ،)5311( .تمهیدات ،به کوشش عفیف عسیران ،چاپ سوم ،تهران :منوچهری.

–

فرغانی ،سعیدالدین بن احمد5233( .ق) ،منتهی المدارک فی شرح تاییه ابنفارض ،قاهره :مکتبة

–

فروزانفر ،بدیعالزمان ،)5391( .احادیث و قصص مثنوی ،ترجمه و تنظیم حسین داودی ،چاپ
چهارم ،تهران :امیرکبیر.

–

قاسمپور ،محسن ،)5395( .پژوهشی در جریانشناسی تفسیر عرفانی ،تهران :مؤسسه فرهنگی هنری
ثمین.

–

قشیری ،عبدالکریم بن هوازن( .بیتا) ،لطائف االشارات ،تحقیق :ابراهیم بسیونی ،چاپ سوم ،مصر:
اهلیئة المصریه العامة للکتاب.

–

قونوی ،صدرالدین محمد ،)5391( .الفکوک ،ترجمه محمد خواجوی ،چاپ دوم ،تهران :مولی.
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فففففففففففففففففففففففففففففف  ،)5393( .اعجاز البیان فی تأویلِ امه القرآن (تفسیر سوره فاتحه) ،ترجمه
محمهد خواجوی ،چاپ دوم ،تهران :مولی.

–

کاشانی ،عزالدین محمود ،)5361( .مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،به تصحیح جاللالدین همایی،
تهران :مؤسسه نشر هما.

–

کاشانی ،کمالالدین عبدالرزاق ،)5393( .شرح فصوص الحکم ،تصحیح مجید هادیزاده ،با اشراف
جاللالدین آشتیانی ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

–

کربن ،هانری ،)5393( .ارض ملکوت ،ترجمه ضیاءالدین دهشیری ،چاپ سوم ،تهران :طهوری.

–

کلینی ،محمدبنیعقوب( .بیتا) ،اصول کافی ،ترجمه جواد مصطفوى ،تهران:کتابفروشى علمیه
اسالمیه.

–

الهیجی ،شمسالدین محمد ،)5393( .مفاتیج االعجاز فی شرح گلشن راز ،به کوشش محمدرضا
برزگر خالقی و عفت کرباسی ،چاپ پنجم ،تهران :زوار.

–

مایل هروی ،نجیب ،)5311( .جامی ،تهران :طرح نو.

–

مجلسی ،محمدباقر5113( .ق) ،بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمة االطهار ،چاپ دوم ،بیروت:
مؤسسه الوفاء.

–

مولوی ،جاللالدین محمد بلخی ،)5363( .مثنوی ،تصحیح نیکلسون ،به اهتمام نصراهلل پورجوادی،
تهران :امیرکبیر.

–

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففف  ،)5315( .مکتوبات ،تصحیح توفیق سبحانی ،تهران :نشر دانشگاهی.

–

مالصدرا ،صدرالدین شیرازی ،محم بنابراهیم5361( .ق) ،الحکمه المتعالیه فی اسفار العقلیه االربعه،

–

میبدی ،رشیدالدین ابوالفضل،)5315( .کشف االسرار و عدة االبرار ،به کوشش علی اصغر همهت،
چاپ پنجم ،تهران :امیرکبیر.

–

نسفی ،عزیزالدین ،)5362( .انسان کامل ،تصحیح و مقدمه ماریژان موله ،تهران :کتابخانه طهوری.

–

یثربی ،یحیی ،)5391( .عرفان نظری ،قم :بوستان کتاب.
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بیروت :دار احیاء التراث العربی.
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