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 منظر صور خيال تحليل عينيت حق با خلق از

 

 زادهمجيد فرحانی

 

 دهيچک

هاي عارفانی منظر صور خیال در سرودهضر به تحلیل عینیت حق با خلق، ازپژوهش حا

پردازد. بنیان نظري پژوهش، کاربرد ابزارهاي عراقی، مولوي و جامی میچون عطار، 

زیباشناسانه به رویکردي براي شناخت،  فقطها را از حدّ ابزاري علم بیان است که آن

تحلیلی انجام شده، سعی دارد  -است. این پژوهش که با روشی توصیفی تعالی بخشیده

جهان شهودي ل به کشف و شناخت زیستاي از ابزارهاي صور خیابا تکیه بر دسته

شایان ذکر است اهل عرفان  .برخی عارفان از عینیت حق در مظاهر هستی دست یابد

هاي شهودي و نبهذات، قائل بر ج يهتنزیهی خداوند در مرتب يهباوجود تأکید برجنب

تصاویر دهد که رو پژوهش حاضر نشان میاینتجلّی و ظهورند؛ از يهعینی حق در مرتب

هاي عارفان یادشده، داللت بر عینیت حق در دست آمده از تجلّی حق در توصیفه ب

دارد که با شگردهاي صور « عالم و موجودات هستی»، و «پدیده و شیء»، «انسان»ت ئهی

هاي شبهاند. با توجه به وجهخیال مانند تشبیه، استعاره و ثمثیل تفسیرپذیر شده

توان نتیجه گرفت شواهدي می ستعاري و ثمثیلیي تشبیهی، اهاشده از انگارهاستخراج

و  حق با انسان یا شیء داللت دارند هاي تشبیهی، استعاري به عینیتکه در قالب انگاره

هاي تمثیلی بر عینیت حق با عالم داللت دارند، داراي نیز شواهدي که در قالب انگاره
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هاي اما شواهدي که در قالب انگاره ؛هستندگون و متفاوت غیرهم هاي تقریباًشبهوجه

 .نداهاي یکسانشبهتشبیهی به عینیت حق با عالم داللت دارند، داراي وجه

  استعاره، تشبیه، تمثیل، صور خیال، عینیت حق. های کليدی:واژه

 

 . مقدمه۱

 ي معرفت الهی و توحید نظرهاي دوگانههمواره عارفان با تأثیر از قرآن و سنّت  به جنبه

توان ویژه پیروان وحدت وجود، میاند. با کندوکاو در آثار برخی از عارفان اسالمی بهداشته

ي ذات تعال در مرتبههاي تنزیهی وجود حقاذعان کرد که آنان ازسویی معتقد به جنبه

اند ي ظهور توجه داشتههاي تشبیهی معرفت الهی در مرتبهدیگر به جنبهيبوده و ازسو

  (.142: 1396 زاده،یفرحان و یفرهنگرک. )

هاي درخور توجه در آثار عرفانی، پیوند میان حق و خلق است. ازمنظر یکی از موضوع     

تعالی از وجهی ي عینیت در عین غیریت مطرح است؛ یعنی حقگونهاهل عرفان، این پیوند به

بالذات وجود، حق ي عارفان، تنها مصداق عقیدههاست. بهعین مخلوقات و از وجهی غیر آن

ي مظاهر بودنش، همهسبب نامتناهی متعال و به تعبیري وجود حقیقی است. چنین وجودي به

تعالی عالم را فراگرفته و هیچ مظهر و محّلی از او خالی نیست. این امر داللت بر عینیت حق

ي همهبودنش فراتر از جهت مطلق تک تعیّنات دارد. همچنین این وجود حقیقی، بهبا تک

: 1395شود )رک. ماالمیري و ظفري، ها تلقّی میتعیّنات مقیّد خلقی است؛ بنابراین غیر آن

طورکل ها و بهوجود حق  در انسان، پدیده پس مقصود از عینیت، سریان تجلّی (؛33

وصف، تجلّی الهی پس از تقییدش در مظاهر عالم، عین آن موجودات هستی است. بااین

 شود.                                          رو این فرایند به عینیت تعبیر میزاینگردد؛ امظاهر می

عرفانی متفاوت است.  گفتنی است قلمرو ادبیات تاحدودي با قلمرو معرفت

جهان ادبیات منطق خیالی دارد؛ بنابراین مخاطب براي درک آن از دنیاي واقعی و زیست

 یجهان عرفان، با مفاهیمکند؛ اما در زیستوچ میحسی به دنیاي خیالی و مجازي ک

ي هنري و زیباشناسی داشته باشند؛ بلکه با جهان مشاهده و خیالی مواجه نیستیم که جنبه
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رویدادهاي معنوي و فرامادي مواجهیم که راوي آن عارفی است که رویدادهاي عرفانی 

 شود.کند و سپس بر زبانش جاري میرا کشف و شهود می

ي عرفانی عارف براي او محسوس و عینی است؛ تجربه اگرچهشایان ذکر است که      

رو ژرفاي تجارب عرفانی اما درک آن براي غیرعارف انتزاعی و گاه ناممکن است؛ ازاین

که وتوان بیانش را داشته باشد. ازآنجاییفراتر از آن است که صورت ظاهر الفاظ تاب

رفانی عارف محدود و نارسا است؛ پس عارف براي ي عقالب الفاظ براي بیان تجربه

انتقال تجارب عرفانی و معنوي خویش از ابزار صور خیال چون تشبیه و استعاره و تمثیل 

کنند را ایفا میصورت کارکردهاي بیانی، نقش انتقال پیام گیرد، دراینو سمبل و... مدد می

درک و تزاعی بود، به مفاهیمی قابلهاي عرفانی عارف را که اغلب انحدودي تجربه و تا

جهان تواند به درک زیستوصف، فهم صحیح از صور خیال میکنند. بااینعینی تبدیل می

شود؛ درنتیجه یگانه راه مخاطب براي درک و شناخت نگرش شهودي عارف منجر 

روحانی عارف، تحلیل و درک شگردهاي صور خیال در زبان و سخن اوست )رک. 

 (. 320: 1397زاده، رحانیمحمدیان و ف
 

 . بيان مسئله۱ .۱

ي ي ظهور است، نه مرتبهعینیت حق را که حاصل مرتبهجستار بر آن است تا مفهوم  این

هاي عارفانی چون عطار نیشابوري، فخرالدین عراقی، مولوي و ذات، در سروده

سنجش و مانند تشبیه، استعاره و تمثیل، عبدالرحمان جامی با شگردهاي صورخیال 

هاي تشبیهی، استعاري و تمثیلی، در رو نگارنده با تبیین الگوها و انگاره؛ ازاینبررسی کند

رفان در پیوند با عینیت حق است. برآیند این بینی عاپی شناخت و کشف ذهنیت و جهان

تعالی در مقام تجلّی و ظهور، در سه نوع تصویر عینیت حقپژوهش گویاي آن است که 

است. تعیّن و نمود یافته « عالم و موجودات هستی»، و «پدیده و شیء»، «انانس»کلّی: 

ها با شگرد تشبیه و استعاره از آن گفتنی است این تصاویر کلّی مصادیقی دارند که برخی

 تفسیرند. و برخی دیگر با تمثیل قابل
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و تمثیلی،  هاي تشبیهی، استعاريشده از انگارههاي استخراجشبهبا توجه به وجه     

استعاري به عینیت حق  و هاي تشبیهیتوان نتیجه گرفت شواهدي که در قالب انگارهمی

هاي تمثیلی بر عینیت حق با انسان یا شیء داللت دارند و نیز شواهدي که در قالب انگاره

هاي تقریباً غیرهمگون و متفاوت هستند؛ اما شواهدي شبهبا عالم داللت دارند، داراي وجه

 اند.نهاي یکساشبههاي تشبیهی به عینیت حق داللت دارند، داراي وجهدر قالب انگارهکه 

ابزارهایی چون تشبیه، کارگیري دهد بهمی روست که نشاناهمیت این پژوهش ازآن

تعالی را بخشی رؤیت حقسازي و عینیتاندازه قابلیت ملموستاچهاستعاره و تمثیل 

اندازه در بازآفرینی تصاویر ذهنی عارفان نقش دارد. تاچه روش یادشدههمچنین دارند. 

رهاي صور خیال را تواند کارکرد ابزامیروست که ها ازآنگونه پژوهشضرورت این

ي حق در ناپذیر مشاهدههاي وصفبراي فهم درست از جنبه یمناسب عنوان الگويبه

 نگرش و دنیاي درون عارفان ارائه دهد.

 

 تحقيقی پيشينه. 2. ۱

ي امکان رؤیت حق و عینیتش با موجودات در متون ها به مسئلهگفتنی است برخی پژوهش

رؤیت »ي ي در مقالهدیّ مش لیجلشرح است: ها بدینترین آناند که مهمادبی عرفانی پرداخته

 نیپرواست. ي رؤیت قلبی حق پرداخته (، به دیدگاه موالنا درباره1377« )حق در نظر مولوي

هاي کالمی ي آن با برخی دیدگاهتعالی از دیدگاه عرفان اسالمی و مقایسهرؤیت حق»در  انیّ نب

با تکیه بر ی را مبانی عرفان در حقیقت رؤیت قلبی و مراتب آن(، 1390« )و تفسیري مشهور

ی و مجید فرهنگ الیسهکرده است.  بررسی «وحدت وجود، والیت و عشق»سه رکن 

و تنزیه در شعر  تشبیه شناختیشناختی و معرفتهاي هستیجنبه»ي زاده در مقالهفرحانی

هاي تشبیهی و عینی حق در (، به بررسی ویژگی1395« )عربیجامی و تطبیق آن با آراي ابن

عربی ي آن با دیدگاه ابنهاي جامی و مقایسهند با هستی و امکان معرفت به آن در سردهپیو

عینیت در عین غیریت حق و »ي ي در  مقالهظفر نیحس و يریماالم یمحمدعل اند.پرداخته

هایی که با تبیین و واکاوي آموزهدر پی آن هستند تا (، 1395« )خلق از نگاه عرفان نظري

http://erfanmag.ir/browse.php?a_code=A-10-1-60&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://erfanmag.ir/browse.php?a_code=A-10-1-60&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://erfanmag.ir/browse.php?a_code=A-10-1-60&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87
http://erfanmag.ir/browse.php?a_code=A-10-1-60&slc_lang=fa&sid=1&sw=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87


 179 ــــــــــــــــزاده ــــــــــتحلیل عینیت حق با خلق از منظر صور خیال / مجید فرحانی

 

رابطه ارائه تر ازاینحق با خلق شده، درکی بهتر و مفهومی روشن سبب نگرش عینیت

عینیت و غیریت خدا با خلق  تحلیل مسئله»در  کخوین سجاد و واحدجوان دیوحدهند. 

(، معناي عینیت حق و 1397) «در عرفان اسالمی با رویکرد ارزیابی اشکاالت منتقدان

اساس آن، اشکاالت منتقدان را تحلیل و ي ظهور و نه ذات دانسته و بر خلق را در مرتبه

عار در اش را ي عینیت خداوند با خلقروست که مسئلهمقاله ازآن اند. نوبودن ایننقد کرده

 است. کرده بررسیبا تکیه بر ابزارهاي صور خیال  عرفانی

 

 . بحث2

شناخت تعالی را منزّه و مقدس از آید، اگرچه آنان ذات حقآنچه از آثار اهل عرفان برمی

طورکلّی اند. بهعینیت و شناخت قائل م ظهور و تجلّی،تعالی در مقادانند؛ اّما براي حقمی

گونه ي تجلّی دارد، براي خداوند سهعارفان در بحث رؤیت حق که حکایت از مرتبه

اند از: نخست عینیت حق در صورت انسان، دوم عینیت حق در اند که عبارتعینیت قائل

موجودات، سوم عینیت حق در صورت عالم هستی و موجودات. البته این  صورت اشیا و

معناي تجلّی و ظهور ه بهمعناي حلول و اّتحاد ذات قدیم با حادث نیست؛ بلکعینیت به

 ي صفات و افعال در مظاهر ممکنات است. از آینه وجود حق

 

 عينيت حق با انسان .۱. 2

ي حدوث است؛ اگرچه نزد عارفان مسلمان، خداوند ازجهت ذات منزّه و پاک از شائبه

است. در قرآن  سبب تجلّی و ظهور صفات و افعالش، در صورت انسانی نمود یافته اما به

ي تنزیهی ذات الهی از مِثل و (، به جنبه11، )شورا/ «لَیْسَ کَمِثْلِِه شَىْ»ي نیز اگرچه در آیه

(، به 27، )روم/ «فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَْعلَى»ي: در آیهاره دارد؛ اما مانند اش

است. پیامبر اسالم )ص( نیز  اثبات مثَل یعنی صفات برتر براي خداوند اشاره شده

( که اشاره به 432: 2، ج1362، بابویهابن) «الْأَعْلَى ... الْمَثَلُ َنحْنُ»اند: فرمودهباره دراین

وصف، ازمنظر عارفان مسلمان الهی دارد. بااینهظهور صفات الهی در انسان کامل و خلیف
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« ي اوصاف الهى استتعالى است؛ زیرا که مظهر تام و نمایندهحق مَثل اعلى کامل انسان»

 (.98: 10، ج1361)بانوي اصفهانی، 

 «خضراء هأمرد علیه حلّ  أیت ربّى تعالى فى صورة شابٍّر»: همچنین روایاتی مانند      

: 1374)قشیري،  «ةالمعراج فى احسن صور ه  لیل ربّى رأیت»و نیز: ( 16: 1363شاذان، )ابن

گواه بر تجلّی و (، 235:  58ق، ج1403)مجلسی،  «الحق فقد رأى رآنی من»(، نیز: 131

در مظهر انسانی است. گفتنی است تجلّی حق در صورت  صفات و افعال الهیظهور 

 درک است.انسان ازمنظر کارکردهاي صور خیال، با ابزار تشبیه و استعاره قابل

 

 . عينيت حق با انسان در صفت جمال2 .2

شود. درواقع گاه خداوند با صفت حسن و نیکویی در هیئت انسانی بر عارف ظاهر می

ي عرفانی، بازتابی از تجلّی جمالی خداوند را در صورت هگونه از مشاهدعارف در این

دهد؛ یعنی خداوند با صفاتی چون زیبایی، ناز و عشوه، شرم، معشوق زمینی گزارش می

که برخی از شواهد عرفانی ، چنانکندشکل معشوق مؤنث بر عارف تجلّی می... بهو شفقت

خدا را : »«أمّى ةعلى صور ةالعزّ رأیُت ربّ»گونه از تجلّی است؛ مانند عبارت: گواه بر این

گوید: (. همچنین روزبهان بقلی می297: 1371القضات، )عین« بر صورت مادر خود دیدم

ام تبسمی کرد و مُشکی  ترین صورت بر من گذر نمود و در چهرهحق سبحان در زیبا»

ار عرفانی نیز (. تصویر این عینیت در اشع12: 1393)بقلی، « سویم انداختخوشبو به

که عطار نیشابوري تجلّی جمال الهی را در هیئت معشوق زیبارو مشهود است، چنان

 است: توصیف کرده 

 بیند تو رنگگل يهچهرچشم چمنچون

 

 ن غنچه ز تشویر برافتدــون از دهــخ 

 (126: 1384 عطار،)                      

 یــــاز کنـــال بــاب از جمــگر نق

 

 یــــان دراز کنـــر عاشقــــار بـــک 

 (671)همان:                               
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 روی نیکورخسار و سرخانساني منزلهبهاش ها خداوند ازجهت تجلّینمونهدر این 

صورت خیالی موجود است. اش را هویدا کرده که زیبایی به محذوف( ترسیم شده)مشبه

شبه موجود میان مشبه و وجهي مکنیّه است. همچنین ها، از نوع استعارهدر این نمونه

 ي زیبایی است. به محذوف، نمود و عرضهمشبه

 بههاي مشبهفریبی از عّشاق نیز از ویژگیر شعر فخرالدین عراقی، نمود حسن و دلد

 حق در صورت معشوق مؤنث داللت دارد: ي مکنیّه به عینیت است که با شگرد استعاره

 ي صورت نموده شاهد معنی جمال از پرده

         

 وجانی                                                                                                                 مست،جان انسی ز چشم خویش کرده 

 (100: 1363)عراقی،                           

به محذوف( اش در خلق، مانند انسانی )مشبهها خداوند ازجهت تجلّیدر این نمونه

به محذوف، شبه موجود میان مشبه و مشبهاش را هویدا کرده. وجهکه زیبایی ترسیم شده

 ي زیبایی است.  نمود و عرضه

اش ز شدّت شرم چهرهي حق را همچون معشوقی زمینی که اهمچنین مولوي جلوه

 است:گلگون شده، به تصویر کشیده 

 شرم تو   ار،ــتو چو گلن يکرده چهره اي

 رنگ ریختستگلشن ز رنگ روي تو صد

 

 ز من ز چیست ز تو یار، شرم توــپرهی 

 ون گل چرا دمید  ز رخسار شرم توـچ

 (838: 1384)مولوي،                   

شرمگینی و سرخی رخسار، داللت بر صفات مربوط به معشوق شبه در این گزاره وجه

 ظر است.وردنسازي سیماي حق مي مکنیّه در ملموسطریق استعارهزمینی دارد و به

 رویی و شرم است.  هاي زیبایی ازجمله سرخي ویژگیشبه موجود، نمود و عرضهوجه

وصف، الهی است. بااین گاه تجلّی صفت جمالدر نگاه جامی صورت زیبارویان جلوه     

است. همچنین عشق و فاعل حقیقی )حق(، با صفت جمال در شئون مختلف ظاهر شده 

گر ي جمال حق است که در صورت معشوقان جلوهسبب مشاهدهشیفتگی عاشقان، به

 است.شده 
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  زد ونــمجن راه هـــک یـلیل حسن

    برد وامق رــصب هــک ذراــع زلف

 زیررشکّ  ز دـــش هـک نیریش لطف

 بود تو جمال يهــنشئ کی به کی

                                                                                                                 

 زد رونیب لــعق يوــک از شــکام 

 سپرد هـغص و رنج به شـجان و دل

 زیپرو ّوتـــق و ادــفره وتـــق

 بنمود فــمختل وارـــاط در هـــک

 (222-221: 1389)جامی،        

. هنري، کارکرد تشبیه برجسته شده لحاظ ارزش زیباشناسی وهاي یادشده، بهدر نمونه

ي زیبایی و حسن لیلی، عذرا و شیرین است. این تشبیه منزلهدر این تشبیه جمال حق به

ي به عرضهشبه میان مشبه و مشبهکه ادعاي همسانی دارد، با حسن تعلیل همراه است. وجه

 کردن است. جمال و دلبري 

 

 تکلّم در صفت عينيت حق با انسان  .3. 2

چنان مستغرق بحر افعال الهی شود که نه خود را »فناي افعال: در نظر عارفان، سالک در مقام 

و نه غیر را از مکوّنات هیچ فعل و ارادت و اختیار نبیند و اثبات نکند؛ اّلا فعل و ارادت و 

« االخیار گردد که به خودش اختیار هیچ فعل نمانداختیار حق سبحانه و چنان مسلوب

خی از عارفان حق را در ساحت فناي عارف، متکلّم رو بر(؛ ازاین427-426: 1388)کاشانی، 

گونه آدمی شبهتعالی بر آدمی با وجهي تشبیه حقواسطهاند. درک این لطیفه بهبر زبان او دانسته

که عطار در توصیف معراج پیامبر )ص( با اّتکا به حدیث پذیرد، چنانگفتن صورت می سخن

 است:ن و سامع بر سمع بنده توصیف کرده حق متعال را متکلّم بر زبا 1قرب نوافل

 برون آى« ى یَسْمَعْ وَ بِى یَنْطِقـب»ه ــب

 (100: 1392)عطار،                     

َسک دَعْ» که آمد خطاب    درون آى «نَفْ

    

شود. این گزاره در بیت باال، خداوند مؤثر و فاعل حقیقی و بنده آلت حق شناخته می

ي انسانی در منزلهدرک است؛ بنابراین خداوند بهخیال، ازطریق تشبیه قابلازمنظر صور 

 شبه امکان تکلّم انسانی است.شنود. وجهگوید و مینظر گرفته شده که سخن می

 کند:گونه توصیف میعراقی نیز امکان تکلّم حق از زبان بنده را این     
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 من ار بشنوي بدانک آن نفس ز« سبحانی»

 

 بود، نه من، به ســوي هیچ ننگرمآن او  

 (112: 1363)عراقی،                     

رو ازمنظر صور خیال، شود؛ ازاینترتیب خداوند متکلّم به زبان بنده شمرده میبدین

گوید؛ ي سبحانی( تصویر شده که بشرگون سخن میي انسانی )گویندهمنزلهخداوند به

 نمونه، امکان تکلّم انسانی است.شبه موجود در این بنابراین وجه

 است: مولوي نیز به زبانی دیگر به این مسئله اشاره کرده 

 ود ــه بــا از شـــهق آن آوازـــمطل

             

 وم عبداهلل بود  ــه از حلقـــر چـــگ 

                                            (                                                                                                                            80: 1373)مولوي،                   

شــبه ي تشــبیه، با وجهشــیوهتعالی را به توان حقبا توجه به شــاهد یادشــده، می

ي انسان )عبداهلل( مثابهتعالی بهکه حقتفسیر دانست، چنانقابل« گفتنگونه سخن انسان»

 در نظر گرفته شده که قابلیّت تکلّم انسانی را دارد.

 

 بودن در آینهرؤیت حق با انسان ازجهت قابلعينيت  .4. 2

( انسان 62: 1374)بقلی،  «اهللُ آدمَ علی صورتهخلق »حکم تعالی بهآنچه مشهود است، حق

را به فراخور قابلیّت و استعدادش، آینه و مظهري جامع و کلّی براي تجلّی ذات و صفات 

ي انسانی بدان صفت متعال در هر صفتی که تجلّی کند، آینهخویش قرار داد؛ بنابراین حق 

شود، تصّرف کامل پدیدار می ي انسانشود؛ درنتیجه هر صفتی که از آینهمتجّلی می

الهی که  يهخلیف آینه. پس اگر این آینه پاک و خالص شود، سرِّ صاحب تجلّی است، نه

رک. )شود گاه ذات و صفات خداوند است، آشکار میعبارت است از اینکه او جلوه

 (.322: 1386 ،يراز

استوار است؛  بر استعاره« ي انسانعینیت حق در آینه»ي زیربناي خیالی و ادبی گزاره     

به محذوف( که بنابراین خداوند در مقام تجلّی و ظهور )مشبه(، مانند انسانی است )مشبه

ي کنندهاست. همچنین انسان از جهتی که منعکسچهره و تصویرش در آینه انعکاس یافته 

رو درک همسانی حق با انسان در گرو است؛ ازاینتصویر حق است، به آینه تشبیه شده 



 (53پیاپی ) 1401، پاییز 3ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ــــــــــــــ  184

 

ي که عطار نیشابوري، حضرت آدم )ع( را آیینههت انسان به آینه است، چناندرک شبا

 است.  جمال الهی توصیف کرده

 برانداخت عــبرق را شــخوی جمالِ

 ود در آیینه عیان دیدـــچو روى خ

 

 اى ساختهـــز آدم خویش را آیین 

 ان دیدـــى در نشــنشانالِ بىــجم

 (353-352: 1388)عطار،             

ــنــ  اویــی الـــــــجــم يهتــو آی

                   

ـــــو آیین   اســت جهان همه تو يهـ

 (62: 1384 همان،)                   

که خداوند در این گزاره درک رؤیت حق در گرو درک استعاري آن است، چنان

یابد؛ بنابراین شده که رخسار زیبایش در آینه انعکاس میي انسانی در نظر گرفته منزلهبه

 شبه این استعاره، آشکار کردن زیبایی و نیکویی رخسار در آینه است.     وجه

 گوید:گونه از عینیت میاره به اینهمچنین فخرالدین عراقی در اش     

 دارشیم پاک توست، يهنیآ من دل

 

 که روي پاک نماید، بود چو آینه پاک 

 (221: 1363)عراقی،                    

رؤیت است ي انسان عینی و قابلمنظر ادبی خداوند در مقام تجلّی، همچون چهره از

پذیر است. درواقع در این استعاره، آینه امکانو درک این شباهت، در گرو تشبیه انسان به 

 شود. همچنین تصویر محسوسبه محذوف، شناخته میعنوان مشبه و انسان مشبهحق به

ي دیگر اینکه درک این استعاره شبه است. نکتهیافتن تصویر در آینه وجهداشتن و انعکاس 

 حق  در اوست. سبب بازتاب تصویردر گرو درک تشبیه وجود آدمی به آینه به

 گوید:ي وجود انسان میي ظهور حق در آینهمولوي نیز درباره    

هان نک ج  آرایىپیش رو دار مرا چو

 (1068: 1384)مولوي،                 

 روى خوشــت يهآین گر تو خوبى و منم 

 

  ممتحنم يهآین ،هر چه نمایى بشـــوم

 (542)همان:                             

صل  سمى منیتوا  اى در کف توآینه،چه ک
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توان از ابیات باال دریافت، عبارت است از: تصویر خداوند اي که میهاي هنريگزاره

شبه( رؤیت و محسوس )وجهبه محذوف(، قابل)مشبه(، همچون تصویر انسان )مشبه

شبه( )وجهي تصاویر کنندهبه( منعکساست. همچنین انسان )مشبه(، همچون آینه )مشبه

 ي وجود انسان نمایان است.وصف، تصویر خداوند در آینهاست. بااین

 است: ي وجود انسانی را نغز و ظریف بیان کردهجامی رؤیت تجلّی حق در آینه     

 ن در آینهـــش بیــآیینه باش و عکس رخ

 :به عشوه گفت ،م توان جمال تو دیدنـگفت

 

 معاینهر که نیست خبر چون ـو خبـــمشن 

  اف دل چو آینه باشی هر آینهــر صـــگ

 (508: 1388)جامی،                       

ي مکنّیه استوار است، صورت حق )در ساحت ي استعارهدر این نمونه که بر پایه

است. درک این  شده که در آینه انعکاس یافته تجلّی(، چون صورت انسانی در نظرگرفته

گونه که تصویر انسان در شبیه انسان به آینه است؛ بنابراین هماناستعاره در گرو درک ت

ي وجود انسان شود، به همان نسبت تصویر جمال خداوند در آینهآینه منعکس می

 انعکاس است. قابل

هاي تشبیهی که داللت بر عینیت خداوند با انسان با توجه به شواهد یادشده، انگاره     

زیبایی و »اند از: ها عبارتشبهاند. این وجههاي غیرهمسان نمود یافتهشبهدارند، با وجه

تفاوت  موجود در «. بودن در آینهرؤیت قابل»، نیز «گفتن تکلّم و سخن»، «لطافت

فرد عارفان از عینیت ي عرفانی منحصربهي تجربهدار و نشانهیادشده، معنیهاي شبهوجه

 حق با انسان است.

 

 ی طبيعی و شیءپدیدهعينيت حق با . 3

اي طبیعی نمود در این بخش به شأنی از تجلّی و ظهور پروردگار که در شیء و پدیده

ي طبیعی یا ي پدیدهمنزلهبهلحاظ ظهورش گونه تجّلی، خداوند بهپردازد. در اینیافته می

َفلَمَّا » توان به نمود تجلّی حق در شجر:هاي قرآنی آن میکه از نمونهماند، چنانشیء می

ِإنِّی أََنا اللَُّه  أَنْ یا مُوسى ةالْمُباَرکَةِ مِنَ الشَّجَرَ  هأَتاها ُنودِيَ مِْن شاطِئِ الْوادِ الْأَیَْمنِ فِی الُْبقْعَ
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 «اهللُ نورُ السماواتِ و االرضِ...»( و نیز تشبیه تجلّی حق به نور: 30قصص/)«مینَرَبُّ الْعالَ

ي طبیعی و شیء، ازمنظر صور خیال، بر پدیده در تجلّی حقرواقع د( اشاره کرد. 35)نور/

 ي تشبیه معقول به محسوس و از نوع مجمل است.پایه

  

 آفتاب )نور( .۱. 3

توان دارد، میي طبیعی پدیده عینیت حق با یکی از مصادیقی که در آثار عرفانی داللت بر 

ي آید عارفان در توصیف این عینیت، متأثر از آیهبه آفتاب )نور( اشاره کرد. به نظر می

باشند. ازمنظر صور خیال، با استفاده از  « اهلُل نوُر السماواتِ و االرضِ...»ي نور سوره 35

اند؛ مي آفتاب میمنزلهتعالی در مقام تجّلی، بهد تشبیه معقول به محسوس، حقشگر

که عطار سیماي حق را شود، چناندرک میرو تجلّی حق در عالم ملموس و قابلازاین

  است:بخشی در میان موجودات هستی به آفتاب تشبیه کرده لحاظ آشکاري و روشنیبه

 نیستان ـــو پنهـــرخ ت ابــآفت

 

 ر دیده محرم آن نیستـــک هـــلی 

 (91: 1384)عطار،                    

و نیز در بیت دوم  پیدایی و ظهور در عالمشبه موجود در بیت نخست، وجه

 بخشی است. روشنی

 است:سبب فروغ آفتاب سیماي حق توصیف کرده همچنین عراقی ایجاد عالم را به     

 دــــدا شـــو پیـــرخ ت ابــــآفت
 

 ش هویدا شدــدر تفـــم انــــعال 
 (123: 1363)عراقی،                 

اش چون آفتابی روشن است که تابشش موجب سبب تجلّیدر این نمونه، خداوند به

شبه موجود در ابیات باال، عبارت از روشنی شود. وجهپیدایی و هویدایی عالم هستی می

 بخشی است.و روشنی

 است:داند که آفتاب جمال حق را پوشانده مولوي نیز جهان هستی را نقابی می      

 آمد، جهان او را نقاب آمد آفتاب جمالش

 

 ولیکن نقش کى بیند بجز نقش و نگارى را 

 (72: 1384)مولوي،                          
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در این گزاره جمال الهی به آفتابی تابان تشبیه شده که از پشت نقاب جهان آشکارست. 

 بخشی است.     شبه موجود در تشبیه جمال الهی به آفتاب، آشکاري و روشنیوجه

 است:ي جهان هستی و موجودات توصیف کرده جامی نیز آفتاب جمال الهی را آراینده

 رايآمــاب عالـــی آن آفتـــــتوی

 

 ايــــاي جر ذرّهــکه داري در دل ه 

 (523: 1388)جامی،                     

 ت از همه سوــو روي توســــپرت

 

 ه روـــه را رو به توست از همـــهم 

 (4: 1389)همان،                         

ي عالم و ساري و چون آفتابی توصیف شده که آراینده در این ابیات تجلّی الهی

ترتیب، آشکاري و روشنی و شبه ابیات باال بهي موجودات هستی است. وجهفراگیر همه

 بخشی است.نیز آرایندگی و روشنی

 

 آینه .2. 3

دانند، خداوند را ي جمال حق میکه انسان را مظهر و آینهگونه برخی از عارفان، همان

داند ي انسان میي حقیقت انسانی و عین ثابتهي الوهیت و  اعیان ثابته، آینهمرتبه نیز در

الهى تو »بایزید بسطامی نقل است که گفت  که از(. چنان253: 1، ج1387)رک. قیصري، 

 گوید:عربی می(. همچنین ابن105: 1374)بقلی، « و من آیینه گشتم ترا مرا گشتى آیینه

عربی، )ابن 2«تک، و أنت مرآته فی رؤیته أسماء و ظهور أحکامهافهو مرآتک فی رؤی»

که تصویر  اي براي انسان توصیف شدهوصف، خداوند مرآت و آینهبااین(. 36: 1387

تنها انسان شبیه به آینه است که صورت یابد؛ بنابراین نهانسان و اشیا در او انعکاس می

اي است که صورت انسان را در خویش ون آینهکند؛ بلکه خداوند هم چخدا را نمایان می

 سازد.آشکار می

ي قرب( در وصف سی مرغی که به مکان سیمرغ )مرتبه الطیر،منطقعطار در کتاب 

اي ترسیم کرده که تصویر مرغان را در خویش نمایش رسیدند، آن حضرت را چون آینه

 داده است:
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 بى زفان آمد از آن حضرت خطاب

 خویشتن بیند درود ـــه آیـــهر ک

 آمدید اینجا مرغ سى اــون شمـچ

 

 ست این حضرتِ چون آفتابینهآک 

 ان و تن بیند دروــجان و تن هم ج

 ه پیدا آمدیدــن آیینـــى دریـــس

 (336-335: 1385)عطار،           

توصیف کرده که حقیقیت  3ايي آینهمثابههمچنین فخرالدین عراقی سیماي حق را به     

 است: موجودات را در خود منعکس کرده 

صورش  گردد همه جهان به حقیقت م

 (60: 1384 ،یعراق)                  

 هر دم که در صــفاى رخ یار بنگرد 

 

اي است که صورت هستی در آن تجّلی و ي آینهمثابهتعالی به، حقي باالدر نمونه

 است.نمود یافته 

 گوید:باره میهمچنین مولوي دراین

 یارروى خوبتودر دیدهخویشروى يا

 

 اىهـر گرفتوّــــم منـــعظی يهـــآیین 

 (1103: 1384)مولوي،                   

 اىو آیینهـــوده چـب آهنت چون دل اى

 

 اىان من مونس دیرینهـــا جـــآینه ب 

 (1114)همان:                             

 گوید:همچنین جامی در تأکید همین مطلب می

 اوســــت هم نهییآ يبنگر کوین چو

 

ــت   نه تنها گنج او، گنجینه هم اوس

 (593: 1389)جامی،                

اش در گرو درک تشبیه ي شواهد یادشده، درک خداوند ازجهت ظهور و تجلّیدر همه

شبه به و وجهمعقول به محسوس خداوند به آینه است. درواقع خداوند مشبه و آینه مشبه

 دهندگی است. انعکاس و بازتاب
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 . گنج3 .3

اند، تعبیر گنج مخفی است. ي خداوند بیان داشتهیکی از تعابیر مشهوري که عارفان درباره

کنت کنزًا مخفیا فاحببتُ عن ُاعَرف َفخَلقُت الخلق »این تعبیر برگرفته از حدیث قدسی: 

جهت تجلّی و است؛ بنابراین درک خداوند به (120: 1387)فرزوزانفر،  «لکی ُاعرف

ه او به گنج است. ازمنظر صور خیال تعبیر گنج براي خداوند تشبیه ظهورش در گرو تشبی

 معقول به محسوس است.

دهند، گنج که گنج را در مکانی مخفی و دور از دسترس قرار میگونه ي عطار همانعقیدهبه

 است. مخفی حق نیز  در جان عارف که مکانی نهان و دور از دسترس اغیار است، قرار گرفته

 ان گنج پنهان هم تویی      ــگرچه در ج

       

 ن و جان هم توییـــر تـــآشکارا ب 

 (8: 1385)عطار،                    

است.  ي حق به گنجی تشبیه شده که در جان عارف پنهان شدهوصف، جلوهاین با

 شبه در این تشبیه قرار گرفتن چیزي نفیس در مکانی پنهان و مخفی است.وجه

که گنج در کنج ویرانه جا دارد، جمال حق نیز در کنج گونهي عراقی همانعقیدهبه     

 ي دل عاشق مکان دارد:ویرانه

 چنان گَنجی عجب در کنج ویرانی بودوآن

 (198: 1363)عراقی،                       

 گَنج حسنی و نپندارم که گُنجی در جهان  

   

داند که در کنج ویرانه، مدفون است. ي گنجی میمنزلهبهترتیب جمال حق را اینبه

شبه این تشبیه قرار داشتن شیء ارزشمند کنج ویرانه نیز استعاره از دل عارف است. وجه

 در ویرانه است.

ي کماالت اسما و صفاتش در مقام مولوي معتقد است با ظهور و تجلّی حق، همه     

 شده و آن را تابان و ارزشمند کردند: بطون و پنهانی بودند، به خاک افاضه

 ر از افالک کرد             ــتاک را تابانـــخ

 ان اطلس پوش کردـاک را سلطـــخ

 (    118: 1373)مولوي،                  

 اک کرد ـی بد ز پُّري چــج مخفـــگن 

 وش کرد ـی بد ز پُّري جــج مخفـــگن
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ي گنج مخفی، کماالت ذاتی و اسمایی حق است که در مرتبهدر این ابیات مقصود از 

وصف، کماالت بطون ذات قرار داشت. همچنین مقصود از خاک مجازاً انسان است. بااین

ي ظهور آمدند و بر ي گنجی هستند که با تجلّی حق به عرصهمنزلهاسما و صفات حق به

 و ارزشمندبودن است.به نفیس شبه میان مشبه و مشبهانسان عرضه شدند. وجه

 داند که کلّ عالم را فراگرفتهي گنجی میمثابهجامی نیز سریان تجلّی وجودي حق را به     

 کند:ي عالم رجوع میاست؛ بنابراین عارف در پی یافتن گنج به مکانش یعنی ویرانه

 این گنج يهم همه ویرانـگنجی تو و عال

 

 ج به ویرانه نباشمـــز در طلب گنــج 

 (362: 1389)جامی،                    

 گونهي باال، مقصود از گنج، تجلّی حق و مقصود از ویرانه، عالم است. هماندر نمونه

ي عالم هستی که گنج در ویرانه مکان دارد، به همان نسبت نیز گنج تجلّی حق، در ویرانه

وصف، ظهور وجودي حق، به گنجی تشبیه شده که مکانش در کلّ عالم مکان دارد. بااین

 داشتن شیء ارزشمند در ویرانه است.  شبه موجود در این تشبیه مکانهستی است. وجه

هاي تشبیهی که داللت بر عینیت خداوند با شیء و شده، انگارهبا توجه به شواهد یاد

ها شبهاند. این وجههاي غیرهمسان نمود یافتهشبهپدیده )آفتاب، آینه و گنج( دارند، با وجه

داشتن شیء مکان »، نیز «دهندگیانعکاس و بازتاب»و « زیبایی و آشکاري»اند از: عبارت

ي دار بوده، نشانههاي یادشده، معنیشبهد در وجهتفاوت موجو«. ارزشمند در ویرانه

 فرد عارفان از عینیت حق با انسان است.ي عرفانی منحصربهتجربه

 

 حق با عالم و موجودات هستیعينيت . 4

طبق نظرگاه عارفان، در پی تجّلی ذاتی و اسمایی حق، صورت عالم پدیدار شد. درواقع 

عالم و عین عالم و موجودات است و چیزي خداوند در مقام ظهور، عین صور اسماي 

بنابراین اگر اصل وجود را از منظر باطن وجود بسنجیم، غیر اشیا است و  غیر او نیست؛

شده از ظهور در نظر بگیریم، عین اشیاست )خواجوي، لحاظ ظهور و تعیّنات حاصلاگر به

عین عالم و اشیا خداوند ازجهت ظهورش  توان نتیجه گرفت کهرو می(؛ ازاین53: 1388
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که و موجودات است. همچنین عالم و اشیا و موجودات عین صورت حق هستند، چنان

 فَأَیْنَما ُتوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ »توان به آیات: هاي قرآنی که با این مطلب قرابت دارد، میاز نمونه

 وصف،(، اشاره کرد. بااین88قصص/ ) «لُّ َشیْءٍ هَالِک  إِلَّا وَجْهَهُکُ»( و نیز: 115)بقره/  «اللَّهِ

هاي تعالی در مقام ظهور، هم به جنبهاهل عرفان و پیروان وحدت وجود، در توصیف حق

اند اند. آنان نه اهل تشبیه مطلقهاي تنزیهی معرفت الهی نظر داشتهتشبیهی و هم به جنبه

نند. به باور آنان، تنزیه اند که میان تنزیه و تشبیه را جمع کو نه تنزیه مطلق، بلکه کوشیده

رو تنزیه مکمّل با تشبیه و امري متضائف برابر با اطالق و تشبیه برابر با تقیید است؛ ازاین

، 1389)رک. شمس،  4پذیر نیستاست؛ یعنی تحقق یکی بدون حضور دیگري امکان

معرفت ي تنزیهی و تشبیهی رسد که عنایت به هر دو جنبه(؛ البته به نظر می346 - 345

دیدگاه عارفان وحدت وجودي نیست؛ بلکه در روایات شیعه نیز نمود  الهی، تنها مختص

ٍء َمعَ ُکلِّ َشیْ»ي معرفت الهی که فرمود: علی )ع( دربارهاست؛ براي نمونه سخن امامداشته

، البالغهنهج) « ...هوَ الْآلَ ِالَْحرَکَات لَا بِمَعْنَى ، َفاعِل هٍءٍ لَا ِبمُزَایَلَ وَ غَْیرُ کُلِّ شَیْهٍلَا بِمُقَارَنَ

 توان از مصادیق بارز آمیختگی تنزیه با تشبیه به حساب آورد.( را می40ق: 1414

 

 عينيت حق با موجودات عالم هستی با شگرد تشبيه. ۱. 4

و سریان وجود حق در  که بیان شد، ازمنظر عارفان، حق متعال حقیقت وجود استچنان

رو موجودات هستی پرتو وجود در موجودات ظاهر و نمایان است؛ ازاین مقام تجلّی

بر تشبیه « عینیت خداوند با عالم هستی»ي اویند؛ بنابراین زیرساخت بیانی و هنري گزاره

اگرچه در این گزاره ارتباط حق با عالم از ادعاي تشبیه پا فراتر نهاده و به استوار است. 

وصف، خداوند عین عالم است و عالم صورت است. بااینهمانی رسیده سانی و اینیک

تا، عربی، بی)ابن «سبحان من اظهر االشیاء و هو عینها»عربی گوید: که ابنچنان، است حق

شایان ذکر است «. ها استمنزّه است آنکه اشیا را پدید آورد و خود عین آن» (؛59: 2ج

که عین در نزد برخی جود دارد، چنانهاي گوناگونی وي مفهوم عین، دیدگاهکه درباره

در معناي مرجع و  (،93یاء/ ب)ان «کُل ّ إِلَیَْنا َراجِعُونَ» ي:شریفهي عارفان با عنایت به آیه
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)بقره/  «فَأَیْنََما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ»: ياست. نیز برخی عارفان با تکیه بر آیهتعبیر شده  مَلَجأ

برخی دیگر عارفان با  عین در نزداست. همچنین  معناي وجه تعبیر کرده( عین را به115

معناي اوّلیت و آخریت (، به3)حدید/  «ُهوَ الْأَوَّلُ وَالْآِخرُ وَالظَّاِهرُ وَالْبَاطِنُ»ي عنایت بر آیه

 ،يزیتبر نیالدبینجرک. )است و ظاهریت و باطنیت حق نسبت به اشیا تعبیر شده 

1398 :204-205.) 

شاره به  شابوري در ا ستی»عطار نی ستی را «عینیت خداوند با عالم ه سر عالم ه سرا  ،

 کند:گاه جمال الهی توصیف میجلوه

 و آشکار شودـــال تـــون جمـــچ

 

 و هیچ شک نبودـی تــه باشـــهم 

 (666: 1384 عطار،)                 

 جمالستم جمال اندر ــه عالـــمه

 

 گوید محالستور میـن کـــلیک و 

 (170: 1388)همان،                  

شده که منزلهبه ي ظهورششواهد، خداوند در مرتبه در این  صویر  ستی ت ي عالم ه

تعالی شمرده عنوان صورت حقشود؛ بنابراین عالم هستی بهاش در آن منعکس میزیبایی

 بودن زیبایی است.رؤیت به عالم عبارت از  قابلشبه تشبیه خداوند شود. وجهمی

 کند: عراقی نیز به زبانی دیگر مطلب یادشده را بیان می همچنین فخرالدین     

 نمیبیم تو صورت رمـنگیم هرچههب

 نبود عجب و نمیبیم تو به جهان همه

 

 ییآیم تو من چشم در همه انیم نیاز 

 یینایب دهید دو در ییتو که سبب آن از

 (299: 1363)عراقی،                      

ي عالم منزلهاش بهسبب نمود و آشکاريلحاظ زیباشناسی ادبی، ظهورخداوند بهبه

رو انسان عارف حق را ظاهر در است؛ ازاینهستی و موجودات محسوس تصویر شده 

 کند.کسوت موجودات مشاهده می

هاي سمبلهایی چون خورشید، دریا، کوه و عنقا، ي مولوي، پدیدههمچنین در سروده     

یافتن ها، نشان از ظهور و عینیت این پدیدهاند؛ بنابراین اطالق خداوند بهبارز عالَم طبیعت

 هاي دیدنی و محسوس است: خداوند با عالَم طبیعت در صورت
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 يشو ایدر یگه و دـــیخورش اهــگ

 شیخو ذات در آن نه یباش نـیا هـن تو

 

                                     يشو عنقا هـگ و افـــق وهــک اهـــگ 

 شیب شیب وز هامـوه از زونـــف يا

 (164: 1373)مولوي،                  

 وصف، در این نمونه خداوند به عالم طبیعت یا موجودات و تعیّناتش تشبیه شدهبااین

بودن است. رؤیت شکاري و قابلبه آشبه موجود میان مشبه و مشبهرو وجهاست؛ ازاین

ي ذاتی حق را منزّه ي ظهور است؛ وگرنه مرتبهاگرچه مولوي قائل به این عینیت در مرتبه

 است. ادشده دانسته و مبرّي از اوصاف ی

که خداوند در مقام ظهور، بر صفت معشوقی بر کلّ عالم ي جامی، ازآنجاییعقیدهبه

 گاه صورت حق )یعنی صورت تجّلی حق( است: تجلّی کرد؛ پس عالم جلوه

 يمنظر رــــه از رـناظ باشم چه گر

 ییتو مـــعال ورتـــص در گرجلوه

 ستین بار را یــیدو وــت مـــیحر در

 

 يگرید نمینب مـــعال در وـــت زـــج 

 ییتو آدم وتـــکس در دانردهـــخ

 ستین اریبس و اندک يوــــوگگفت

 (312: 1389)جامی،                         

شبه آشکاري و زیرساخت تشبیهی عینیت حق در عالم، با وجه ي باالدر گزاره

 برجسته است. بودن رؤیت قابل

ي تشبیهی عینیت حق با خلق هاي این بخش به انگارهي گزارهآنچه مسلّم است، همه    

شناسی عرفانی باوجود لحاظ معرفتشبه عریان و آشکاربودن داللت دارند؛ اما بهبا وجه

که اگرچه خداوند استنباط است، چنانها، وجه تنزیهی آن نیز قابلوجه تشبیهی این گزاره

است )تشبیه(؛ اما غیر از وجود حق، کسی نیست که اهر و متجلّی ي عالم ظدر همه

 خداوند بدان تشبیه شود )تنزیه(.

 

 عينيت حق با عالم هستی با شگرد تمثيل .2. 4

ي وحدت وجود و نیز عینیت حق با ي مسئلههاي فراوانی دربارهآنچه مسلّم است، نمونه

هاي هنري و ت که جدا از جنبهعالم هستی و موجودات، در آثار عرفانی مشهود اس
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بخش دارند. عارفان در شواهد یادشده از ظهور حق هاي معرفتشان، جنبهشناختیزیبایی

 اند. در عالم هستی با وجود ابزار تشبیه، از ابراز تمثیل نیز مدد گرفته

 ي آنکه مقصود گویندهري، درحالیذکر حکایت و روایتی است در معناي ظاه تمثیل

طوالنی است. به تري است. تمثیل برآیند یک ارتباط دوگانه میان مشبه و مشبهکّلیمعنایی 

شود به ذکر میکارکرد تمثیل عموماً در پیوند با جمله و کالم است. در تمثیل گاه تنها مشبه

شود )مانند تشبیه تمثیل(. به ذکر میهمراه مشبهمشبه شویم، گاه مشبه نیز به و از آن متوجه

یابیم. تمثیل عموماً با سمبل تري را درمیبه امر کلّیحالت، هم از مشبه و هم مشبه در این

اي است که در مشبه معانی 5به، سمبلي مشبههاي جملههمراه است؛ یعنی برخی واژه

 (. 228 -227: 1381وجود دارد )رک. شمیسا، 

 تمثيل عدد یک .۱. 2. 4

در نسبت بین خداوند و عالم مطرح است، هاي مشهوري که نزد عارفان یکی از تمثیل

تمثیل عدد یک و نسبتش با اعداد دیگر است. شایان ذکر است که عدد یک )واحد(، در 

نزد اهل معرفت دو شأن دارد: نخست واحد حقیقی است که غیرقابل تکثیر و سمبلی از 

؛ اما تعالی است. بدین توصیف، وحدتی حقیقی دارد و منشأ کثرت نیستمقام ذات باري

است که منشأ کثرت اعداد است و آن سمبلی از مقام تجلّی  6در شأن دوم: واحد عددي

آید و سپس عدد که عدد دو، از تجلّی واحد عددي در خویش حاصل میحق است، چنان

شود و اعداد دیگر نیز به سه، از دو بار تکرار تجّلی واحد عددي در خویش موجود می

عدد یک هستند )واحد  گاه و محل نمایشجلوه د جملگیگونه. بنابراین اعداهمین

عددي(. بنابراین در تمثیل عدد یک، این عدد سمبلی از تجّلی وجود خداوند است و 

اند؛ اعداد دیگر نیز سمبلی از موجودات عالم است که از ظهور تجلّی الهی پدیدار شده

 پس مجال و محلّ ظهور حقّ هستند:

 و هر چه هستنماید چغیري چگونه روي 

 

 دهـزاوار آمـی است ســعین دگر یک 

 (820: 1384 عطار،)                      
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 حسابه ب یکى زــــجه ـــد بـــدرنیای

 (126: 1363)عراقی،                     

 ت، ار هزار، جمله یکیستــگر صدس 

 

   استیکى آلتبى است وجفتکه بىآن

 و بیش ازین که دو گفت و سه گفتآن

 

 استشکىیک بىاست وآنشک ددع در 

 نــــد یقیــــد در واحــق باشنـــفمتّ

 (174: 1373)مولوي،                     

 یشینما صورت رتِــکث و ونـک اعداد

 

 شأن بکلّ یتجلّی دـــواح لُّـــفالک 

 (397: 1388)جامی،                      

توان دریافت که نسبت سریان وحدت حق در عالم هستی می باالبا توجه به شواهد 

شبه میان به(. وجهي  نسبت سریان عدد یک در دیگر اعداد است )مشبهگونه)مشبه( به

 به، وحدت حاصل از سریان امر مطلق در مقیّدات است. مشبه و مشبه

 تمثيل نور خورشيد .2. 2. 4

هی است و نورش سمبل تجلّی حق و نیز در این تمثیل، قرص خورشید سمبل ذات ال

ي بین نور خورشید و شعاع شده از نور، عالم و ممکنات است؛ بنابراین رابطهشعاع حاصل

نوعی نور عین شعاعش است و اختالف اي تنگاتنگ است و بهشده از نور، رابطهحاصل

 در شدت و ضعف نور است؛ وگرنه هویت هر دو یکی است؛ پس عالم نیز صورت حق

 و عین حق است.

 ه پدیدــــزار خانـــود در هــــر شـــگ

 (303: 1384)عطار،                         

 ودـــب ابــــآفت کـــى از یــــروشن 

 

 ون و مکان انداختهـــک يدر جهان آوازه

 (91: 1363)عراقی،                          

 خود را جلوه داده در لباس این و آن نور 

 

 هاى کنگرههـــون سایــدد چـــد عــش

 (30: 1373)مولوي،                         

 سره نور آن آمد صورت هــــب ونــچ 

 

 ورش بود جهانـــات ظهـــام تنّوعـــن

 (397: 1388)جامی،                        

 د ظهوروخاوصافبهکرده، محضنوریست 
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توان دریافت که نسبت تجلّی حق در مظاهر عالم هستی می شواهد باالبا توجه به 

شبه به(. وجهي  نسبت نور خورشید با مقیّدات عالم هستی است )مشبهمثابه)مشبه( به

 به، تقیید امر مطلق هنگام سریانش در مقیّدات است.میان مشبه و مشبه

 تمثيل بحر و موج و کف .3. 2. 4

دهد، تمثیل بحر در برابر موج، کف هایی که تجلّی حق را در عالم نشان میاز دیگر تمثیل

و... است. با این توصیف بحر محیط و بیکران، سمبل خداوند و موج و کف، سمبل عالم 

یافتن حق در رو تجلّی و عینیتشود؛ ازاینکثرت است که به هزاران صورت مشاهده می

است؛  ها را پدید آوردهبیکران متجلّی شده و امواج و کف عالم همچون بحر محیط و

 بنابراین موج و کف و هرچه در دریاست، عین دریاست و غیر آن نیست:   

 صد بار آمدهه ک بـست لیـه یکیـجمل  

 ( 820: 1384 عطار،)                       

 ون موج برآورد صدهزارــگر هر دو ک 

 

 برزند موجی نو          موجش خوانند و در حقیقت دریاستو ــن چـــدریاي که  

 (52: 1384)عراقی،                                                                                 

 کرد و به هر پاره از آن کف            نقشی ز فالن آمد و جسمی ز فالن شدآن بحر کفی

  (274: 1384)مولوي،                                                                              

  اتیح آب از رـــپ تـاس يبحر ژرف

   خوانند شــحباب وجـــم نــــیزم بر

 

 جهات لّـــک از دهــــآم زن وجـــم 

 خوانند شــــسحاب رـــچت واـــه بر

 (476: 1389)جامی،                    

ي مثابههه تجلّی حق در عالم هستی )مشبه(، بتوان دریافت کمی به شواهد باالبا توجه 

شبه میان مشبه به(. وجهي مقّید ظاهر است )مشبهگونهدریایی است که در امواج و کف به

 به، تجانس حاصل از سریان امر مطلق در مقیّد است.با مشبه

 می و جام  .4. 2. 4

ي خداوند با عالم ممکنات داللت دارد، تمثیل هایی که نزد عارفان، بر رابطهاز دیگر تمثیل

می و جام است. شراب، سمبل تجلّی الهی و جام سمبل عالم ممکن است. درآمیختگی 
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سبب که تجلّی حق بهشود، چنانقدري است که تفاوتشان از هم ناممکن میاین دو به

گونه شود، همانجود مقیّد عالم و خلق عین وجود مقیّد عالم و خلق میاطالقش، در و

  گردد:پذیر میاش، به رنگ جام درآمده و رنگرنگیسبب صافی و بیکه شراب به

 میندیش ساغر و مى، ى گم شدـدوی

 (363: 1384)عطار،                     

 صافى یکى گشت رـــساغ با مى چو 

 

 جام تــــلطاف و یـــم و يصفا از

 ی م ییگو ستین و ستا امـج هـــهم

 

 مدام و جام رنگ تـــخیآم مـــه در 

  7جام ییگو ستین و تــاس دامـــم ای

 (224: 1363)عراقی،                   

 دـباده نهان و جام نهان و آمده پدی

   

 عکس باده و در باده رنگ جام ،در جام 

 (332: 1388)جامی،                    

در عالم هســـتی )مشـــبه(،  توان دریافت که تجلّی حقبا توجه به شـــواهد باال، می

شــکل و رنگ اســت که در جام مقیّد قرار گرفته، بهشــکل و ي می و شــراب بیمنزلهبه

ي شواهد، داللت به در همهشبه میان مشبه با مشبهبه(. وجهاست )مشبه رنگ جام درآمده

 آمیختگی حاصل از تجلّی امر مطلق در مقیّد دارد.بر 

 تمثيل شخص در آینه .5. 2. 4

ي شخص در آینه تمثیل دیگري است که بر نسبت حق با عالم ممکنات داللت نمود چهره

ها، سمبل تعالی و نیز آینهدارد. در این تمثیل صورت و چهره سمبل تجلّی وجود حق

تعالی سیماي خویش را هایی است که حقهمچون آینهعالم هستی است؛ بنابراین عالم 

گذارد؛ پس تجلّی حق در عالم عین تصاویر منعکس شده در ها به نمایش میدر آن

 که شواهد زیر به این مطلب اشاره دارند:هاي عالم است، چنانآینه

 ش             ـــه بیـــزار آینـــــک روي و هـــی

  

 لـّه مفصــن همــل ایـــک مجمـــی 

 (122: 1363)عراقی،                      
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 ه یکی است لیک بنهاده به پیش    ـــمعشوق

 ها بنمـــوده در هــر یــک از آن آینــه

        

 زار آینه بیشــاره صدهـــر نظـــاز به 

 در صقالت و صفا صورت خویشــبر ق

 (85: 1360)جامی،                        

توان دریافت که تجلّی حق در عالم هستی )مشبه(، همچون می به شواهد باال با توجه

شبه میان (. وجهبههاي گوناگون و مقیّد است )مشبهظهور و نمود چهره شخص در آیینه

 انعکاس تصویر امر مطلق در مقیّد است. بهمشبه با مشبه

بر عینیت خداوند با عالم هاي تمثیلی که داللت با توجه به شواهد یادشده، انگاره     

نمود »اند از: ها عبارتشبهاند. این وجههاي غیرهمسان نمود یافتهشبهدارند، با وجه

، «تجانس امر مطلق با مقیّد»، «تقیید امر مطلق در مقیّدات» ،«وحدت امر مطلق در مقّیدات

وت موجود در تفا«. انعکاس تصویر امر مطلق در مقیّد»و « آمیختگی امر مطلق با مقیّد»

فرد عارفان از عینیت ي عرفانی منحصربهي تجربهدار و نشانههاي یادشده، معنیشبهوجه

 حق با انسان است.

 

 گيری. نتيجه5

 بودن ذات الهی، ظهور و تجّلی شایان ذکر است که عارفان، باوجود اذعان بر ناشناخته

دانند؛ بنابراین نزد آنان درک می شناخت و)اسمایی و صفاتی و افعالی( او تعالی را قابل

دادن این عینیت گاه شود. عارفان براي نشان این تجلّی حق در خلق به عینیت تعبیر می

اند. در این پژوهش با از ابزارهاي صور خیال مانند تشبیه، استعاره، تمثیل و... مدد گرفته

توان اذعان جامی میهاي عطار، عراقی، مولوي و شده در سرودهتحلیل شواهد استخراج

است: نخست، عینیت حق با کرد که این عینیت به سه شکل در این آثار بازتاب یافته 

است؛ دوم، عینیت ي مکنیه نمود یافته انسان که با تشبیه )معقول به محسوس( و استعاره

 است و سوم، عینیتو شیء که با تشبیه )معقول به محسوس( برجسته شده  حق با پدیده

ي تشبیهی و نیز تمثیلی، قابلیّت تفسیر با عالم و موجودات هستی که به دو شیوه حق

تواند به فهم وصف، درک درست از شگردهاي صورخیال میاست. بااینبالغی یافته 
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 يدرست و روشن مخاطب نسبت به مفهوم عینیت عرفانی کمک کند و ساحت اندیشه

؛ بنابراین کاربرد ابزارهاي علم بیان فراتر از مخاطب را از غبار بدفهمی و نافهمی بزداید

رویکردي ویژه براي اعتالبخشی به شناخت و عنوان هاي فقط زیباشناسانه بوده، بهجنبه

هاي یعنی درک درست مخاطب از ظرافت جهان عرفانی مطرح است؛ کشف زیست

تري از وشنتواند تصویر رجامانده در سخن عارفان، میتشبیهی، استعاري و تمثیلی به

 تجارب عرفانی آنان را به ذهن مخاطب منتقل کند.

شده از شواهدي که ساختارهاي تشبیهی، استعاري هاي استخراجشبهبا توجه به وجه

توان گفت که شواهد مربوط به عینیت خداوند با انسان داراي و ثمثیلی دارند، می

زیبایی و »اند از: عبارتها شبههاي غیرهمسان و متفاوت هستند. این وجهشبهوجه

همچنین عینیت حق با پدیده و شیء، «. بودن در آینهرؤیت قابل»و نیز « تکلّم»، «لطافت

زیبایی و »اند از: ها عبارتشبههاي تقریباً ناهمگون و غیریکسانی دارند. این وجهشبهوجه

«. ویرانهشمند در داشتن شیء ارزمکان»، و «دهندگیانعکاس و بازتاب»، «آشکاري

هاي شبههمچنین شواهدي که به عینیت حق با عالم با کارکرد تمثیل اختصاص یافته، وجه

، «تقیید امر مطلق در مقّیدات» ،«نمود وحدت امر مطلق در مقّیدات»متفاوتی دارند که 

انعکاس تصویر امر مطلق در »و « آمیختگی امر مطلق با مقّید»، «تجانس امر مطلق با مقّید»

هستند؛ البته تنها شواهدي که به عینیت حق با عالم هستی با کارکرد تشبیه اختصاص  «مقیّد

 است.« عریان و آشکار بودن»شبه هایشان یکسان بوده و این وجهشبهاند، وجهیافته

توان هاي تشبیهی، استعاري و تمثیلی میشبههاي موجود میان وجهبا بررسی تفاوت     

هاي برآمده به بیان عینیت حق با انسان، شیء و نیز عالم شبهاذعان کرد که اگرچه وجه

گواه بر آن  هاشبهفرد میان وجههاي منحصربهها و ویژگیپردازند؛ اما وجود تفاوتمی

کارگیري عارفان از شگردهاي صورخیال براي توصیف عینیت حق، فقط است که به

تلف و ابعاد گوناگون این عینیت هاي مخمنحصر به توصیف این مسئله نیست؛ بلکه کیفیت

و داللت بر این امر دارد که عارفان در توصیف عینیت حق با انسان،  دهدرا نیز نشان می

 اند؛هاي متفاوتی از عینیت حق نظر داشتههاي خاص و ویژگیشیء و عالم، به ظرافت
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عینیت  بنابراین کاربرد صور خیال از عینیت حق با خلق، فقط منحصر به توصیف مفهوم

هاي تشبیهی، استعاري و هاي برآمده از این گزارهشبهنیست؛ بلکه تنوّع و تفاوت وجه

فرد عارفان از عینیت حق با خلق است که حاصل هاي منحصربهگر روایتتمثیلی بیان

 هاي عرفانی و شهودي متفاوت آنان است.تجربه

 

 هایادداشت

فإذا أحببته کنت سمعه الّذي یسمع به و بصره  أحبّه حتّى بالنّوافل إلىّ  العبد یتقرّب یزالال. »1

 (.530: 4، ج1386)غزالی، « الذي یبصر به و لسانه الذي ینطق به

ي اویی در دیدندت مر اسماي ي تو است، در دیدنت مر خود را، و تو آینه. ترجمه: پس او آینه2

 ها را. او و ظهور احکام آن

نهایت این »است: ي دیگري توصیف کردهبه گونه لمعات مطلب را در کتاب. همچنین او این 3

 (.60: 4813 ،ی)عراق «و... ي خود بیندمحب، محبوب را آینهست که کار آن

باره معتقد است معرفت کامل و صحیح  پروردگار تنها با جمعیت میان عربی دراینکه ابنچنان. 4

 شود:تنزیه و تشبیه محقّق می

 َت مُقیَّداً ــه کُنــتَ بالتشبیـــقُلإن ـــف

 تَ مُسدِّداً  ـــن ُکنـــو إن قُلتَ باألمری

 

 تَ مُحدِّداًـــه ُکنــــو إن قُلتَ بالتنزی 

 ارف سیّدًا  ـــالمعًا فیـــَت امامـــو کُن

 (54: 1387عربی، )ابن                    

محمود شبستري نیز اگرچه تجلّی حق را ظاهر در مظاهر عالم توصیف کرده؛ همچنین شیخ     

 کند:اما از تشبیه مطلق نیز پرهیز می

 نیست ممکن ىـــکلّ  هـــتشبی ىــول

 ى را بر تو دق نیستــدرین معنى کس

 

 اش ساکنــبوى آن مىــوجتــز جس 

 حق نیستجا غیرصاحب مذهب اینکه

 (76: 1382)شبستري،                   

 عربی و مکتب فکري او، معتقد به آمیختگی تنزیه با تشبیه است:جامی نیز با تأثیر از ابن      

 گــر تــو ز اربــاب ذوق و ادراکــی

یهکن اینمی مت تنب که کرد  ســـان 

 

به ی  ّد  ــــــوز تقی پاکیـ  ک طرف 

ـــــجمع تنزیه را م ــــــ  ع التشـــبیهـ

 (373: 1389)جامی،                    
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شدت به هم درپیوندند؛ اما فرق تمثیل با سمبل جمع هستند و به. تمثیل و سمبل با یکدیگر قابل5

در آن است که سمبل بحث در واژه است، حال آنکه تمثیل بحث در جمله و کالم است و ممکن 

له )مستعارله( آشکار شود تدریج صفات و مشخصات ممثلاست در طی کالمی تقریبًا مفصل به

 (. 228: 1381میسا،)رک. ش

 هاثنین دو واحد است و ثالث واحد است که در این مراتب به تکرار ظهور کرده است؛ زیرا که. »6

سه واحد و همچنین جمیع اعداد که آن در هیئتى وحدانى مجتمع گشته است و از آن اثنان و 

                                                           .(145: 1370جامی،) و غیرهما من األعداد حاصل شده هثالث

که به یکسان و صنعت تشابه حاکم است، چنان. در بیت باال، نسبت شباهت بین مشبه و مشبه7

 کنندگی، دو نسبت برابر حاکم است. لحاظ قابلیت شفافیت و منعکسمیان دو سمبل می و جام به

 

 منابع

 . خواجوي، تهران، مولیي محمد (. ترجمه1384. )قرآن حکیم

 الرضی، تصحیح صبحی صالح، قم: هجرت.شریف ق(. گردآوري1414). البالغهنهج

 .ي مدرسین، قم: جامعه2. جالخصال(. 1362على. )بنبابویه، محمدابن

، تهران: الدین محدثتحقیق سیدجالل. بهاإلیضاح(. 1363شاذان، فضل ابومحمد. )ابن

 دانشگاه تهران.

 ، بیروت: دارصادر.2. جالمکّیهالفتوحاتتا(. الدین. )بیعربی، محییابن

ي . تصحیح و ترجمهالحکمي فصوصمتن و ترجمه(. 1387.)ــــــــــــــــــــ

 محمد خواجوي، تهران: مولی. 

، تهران: 10. ج العرفان در تفسیر قرآنمخزن(. 1361نصرت امین. )بانوى اصفهانى، سیده

 مسلمان.نهضت زنان 

 : طهورى.، تهرانتصحیح هانرى کربن. شرح شطحیات(. 1374بقلی، روزبهان. )

صحیح محمد خواجوي، تهران: . تاالنواراالسرار و مکاشفکشف(. 1393) ـــــــــــــ

 مولی. 
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ي لفصوص. مقدمهاشرح نقشنقدالنصوص فى(. 1370جامى، نورالدین عبدالرحمان. )

 ارشاد اسالمى.آشتیانی، تهران: وزارت 

 ي فرشید اقبال، تهران: اقبال.. با مقدمهکلّیات دیوان(. 1388ــــــــــــــــــــــــــ. )

. تصحیح مرتضی مّدرس گیالنی، تهران: اورنگهفت(. 1389ــــ. )ـــــــــــــــــــــــ

 مهتاب.

 افشار، تهران: منوچهري.ي ایرج . مقدمهلوامع و لوایح(.  1360ـــــــــــــــــــــــــــ. )

 . تهران: مولی.  ي وجودیهرساله(. 1388خواجوي، محمد. )

 کوشش محمدامین ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی.. بهمرصادالعباد (.1386الدین. )رازي، نجم

 . تصحیح محمد حماصیان، کرمان: خدمات فرهنگى.گلشن راز(. 1382شبسترى، محمود. )

 قم: ادیان.عربی. تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن(. 1389شمس، محمدجواد. )

 . تهران: فردوس.بیان(. 1381شمیسا، سیروس. )

اهتمام و تصحیح محمدتقی تفضّلی، . بهدیوان عطار( 1384) عطار، فریدالدین محمد.

  تهران: علمی و فرهنگی.

. تصحیح سیدصادق گوهرین، تهران: علمی الطیرمنطق(. 1385)ــــــــــــــــــــــ. 

 و فرهنگی.

. تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی نامهالهی(. 1388ـــــــــــــــــــــــــ. )

 کدکنی، تهران: سخن.

. تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی اسرارنامه(. 1392ـــــــــــــــــــــــــ. ) 

 کدکنی، تهران: سخن.

 .: سناییکوشش سعید نفیسی، تهران. بهدیوان (.1363. )خرالدین ابراهیم، فعراقی

 : مولی.. تصحیح محمدخواجوي، تهرانلمعات (. 1384. )ــــــــــــــــــــــــ

: دانشگاه ، تهران. تصحیح عفیف عسیرانتمهیدات(. 1371. )القضات همدانی، عبداهللعین

 .تهران
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،  4ي مؤیدالدین خوارزمی، ج. ترجمهالدیناحیاء علوم(. 1386غزالى، ابوحامد محمد. )

 تهران: علمى و فرهنگى.

الزمان فروزانفر، ترجمه و . بدیعاحادیث و قصص مثنوي(. 1387الزمان. )فروزانفر، بدیع

 تنطیم حسین داودي، تهران: امیرکبیر.

شناختی شناختی و معرفتهاي هستیجنبه(. »1395زاده، مجید. )فرهنگی، سهیال؛ فرحانی 

، ي عرفانپژوهشنامه«. عربیتشبیه و تنزیه در شعر جامی و تطبیق آن با آراي ابن

 .164-141، صص15ي ، شماره8ي دوره

: علمى الزمان فروزانفر، تهران. بدیعي قشیریهي رسالهترجمه(. 1374قشیري، ابوالقاسم. )

 .و فرهنگى

ي محمد ترجمه. عربیالحکم ابنشرح قیصري بر فصوص(. 1387قیصري، داوود. )

 ، تهران: مولی. خواجوي

 . تصحیح همایی، تهران: هما.الکفایهالهدایه و مفتاحمصباح(. 1388کاشانی، عزالدین محمود. )

عینیت در عین غیریت حق و خلق از (. »1395ماالمیري، محمدعلی؛ ظفري، حسین. )

 .47-33، صص 11، پیاپی1ي، شماره5، سال حکمت عرفانی«. نگاه عرفان نظري

 التراث العربی.، بیروت: دارإحیاء58ج .بیروت(-)ط بحاراألنوارق(. 1403مجلسى، محمدباقر. )

دیوان در « شادي»ي مفهومی استعاره(. »1397زاده، مجید. )محمدیان، عباس؛ فرحانی 
 .350-319، صص 18ي ، شماره9، سالمطالعات زبانی و بالغی«. شمس

ي شماره، ادبیات و علوم انسانی«. رؤیت حق در نظر مولوي(. »1376مشیّدي، جلیل. )

 .293-277، صص: 998پیاپی ، 141

. تصحیح توفیق سبحانى، تهران: مثنوى معنوى(. 1373الدین محمد بلخی. )مولوي، جالل

 .وزارت ارشاد اسالمى

الزمان فروزانفر، . تصحیح بدیعکبیر شمسدیوان(. 1384. )ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .: طالیهتهران
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و مقایسه آن با برخی  ؤیت حق تعالی از دیدگاه عرفان اسالمیر(. »1390نبیان، پروین. )

، صص 5 يه، شمار2ي ه، دوراالهیات تطبیقی «.دیدگاه هاي کالمی و تفسیري مشهور

131-148. 

. مقدمه، تصحیح و توضیح نورالهدایه و مصدرالوالیه(. 1398الدین تبریزي، رضا. )نجیب

  خیراهلل محمودي، تهران: مولی.

 تحلیل مسئله عینیت و غیریت خدا با خلق» (.1397، جواد. )کخوین ، وحید؛واحدجوان

 ،15ي ، دورهعرفان اسالمی«. در عرفان اسالمی با رویکرد ارزیابی اشکاالت منتقدان

  .125-111، صص 58پیاپی 


