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بندی مربوط به تشبیه صرف مقام نخست را دارند. اینان خداوند را هشام بن حکم و داوود جواربی، در رده»

انگاشتند. در این میان داوود جواربی تا آنجا پیش رفته بود که غیر از ریش و اندام جسم، به معنی دقیق کلمه، می

، ج المعارف بزرگ اسالمی ۀدائردوست، در ا والیت)مقالۀ بیت« کردندتناسلی، هر اندامی را برای خدا اثبات می

 (. 343، ص 51

***** 

خدا را شبانی که موالنا داستان او را به زیباترین شکل ممکن نقل کرده است، نمونۀ عالی کسانی است که 

  :اندانگاشتهجسم می

 دید موسى یك شبانى را به راه

 تا شوم من چاکرت             ؟و کجایىت

 شم            هایت کُشپش ،مویَات شُجامه

 بمالم پایکت             ،دستکت بوسم

                         !اى فداى تو همه بزهاى من
 

 !لهاِ گزینندهاى : »گفتکاو همى 

 کنم شانه سرت ،ت دوزمقَچارُ 

 !مشَتَحْاى مُ ،شیر پیشت آورم

 بروبم جایکت ،وقت خواب آید

 «!مناى به یادت هیهى و هیهاى 
 

 (5221 - 5224/ 2د   ،مثنوی)

***** 

پیامبر اسالم، در شب معراج، با چشم سر خدا را  که باور است این، بر مخزن االسراردر حکیم نظامی گنجوی 

  دید:

 آیت نوری که زوالش نبود

 ستا او بی عرض و جوهر دیدنِ

 ستا مطلق ازآنجا که پسندیدنی

 دیدنش از دیده نباید نهفت

 دید پیمبر نه به چشمی دگر
 

 دید به چشمی که خیالش نبود 

 ستا سوترکز عرض و جوهر از آن

 ستا دید خدا را و خدا دیدنی

 دیده نگفته کس که ب کوری آن

 سر چشم این ،سر چشم بدین بلکه
 

 (8ص  /5ج  ،کلیات نظامی گنجوی) 
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***** 

 : توان با چشم سر دیدنمیخدا را  فردوسی بر این باور است کهحکیم 

 نبینی، مرنجان دو بیننده را  به بینندگان آفریننده را

 (5، چاپ مسکو، ص شاهنامه)

***** 

چگونه )بالکیف( است و ذات حکیم سنایی غزنوی نیز نگاهی تنزیهی به خدا دارد. از نظر او خدا موجودی بی

 و افعال او فراتر از هر نوع کیفتی است: 

 فعل او خارج از درون و برون
 

 ذات او برتر از چگــونه و چون 
 

 (34 بیتچاپ مریم حسینی،  ،ۀالحقیق ۀحدیق)

***** 

را  اوتواند داشته باشد و وجودش را احساس کند، ولی به هیچ روی نمی خداتواند تصوری مبهم از آدمی می

رك کند و دربارة او سخن بگوید، درست مانند نابینایی که از وجود مادر خود اطمینان د ،گونه که هستآن

  دارد، ولی هیچ تصوری از کمّ و کیف او ندارد:

 داند اعمی که مادری دارد
 

 لیك چونی به وهم درنارد 
 

 (565 بیت ،)همان

***** 

توان دریافت که حتی اشاره کردن به او اکنون که خدا فراتر از زمان و مکان و کمّ و کیف است، به آسانی می

  و سخن گفتن دربارة او نیز روا نیست:

 عارفان چون دم از قدیم زنند
 

 های و هو را میان دو نیم زنند 
 

 (18 بیت ،)همان
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***** 

  همۀ تصورات ما درمورد خدا بافته های وهْم ما و آفریده های ذهن ما هستند و خدا فراتر از همۀ آنهاست:

 چه نزد تو بیش از آن ره نیستآن
 

 غایتِ وهم توست، اهلل نیست 
 

 (566 بیت ،)همان

***** 

... تعالی مطلق یا به  تواند دارای شخصیت باشدخدایی مطلقاً متعالی نمی»گوید: استاد خلیفه عبدالحکیم می

هربرت اسپنسر  به ال یُعرَف )شناخت ناپذیرِ( انجامد، یا به احدِ الیوصف افلوطین یاپراماتما و برهمن ودانتایی می

فهمیم، مجهولی است محض که ... خدایی که مطلقاً ورای همۀ آن چیزهایی باشد که ما از شخصیت انسانی می

  (.542، ص عرفان مولوی« )تواند فقط بیهوده به آن خیره شودانسان می

***** 

 . حکیمیمافت، در خطر تعطیل مییمچه خاموش بنشینرود، و چنانبیم تشبیه می ،یماگر دربارة خدا سخن بگوی

 گوید: سوز است که میغزنوی، در مواجهه با این تنگنای اندیشه سنایی

 هست در وصف او به وقت دلیل
 

 نطقْ تشبیه و خامشی تعطیل 
 

 (31)همان، بیت 

***** 

شود از خدا سخن گفت؛ سوز اشاره کرده است؛ نه میموالنا هم در دو بیت زیر به خوبی به این مشکل روان

توان خاموش ماند؛ چرا که بیم فروافتادن در چاه چراکه خوفِ درغلتیدن در ورطۀ تشبیه وجود دارد و نه می

 تعطیل وجود دارد:

 هظاهر نه و مستور ن ه،ی است از ما دور نبحر

 ت تعطیل شداخاموشی ،گفتن از او تشبیه شد
 

 ش شدنهم کفر از او خامُ ه،م زدن دستور نهم دَ 

 !ننَمِنا یا ذا الْلَ جْرِّفَ ،دوَدرمان بُبی این دردِ
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 (5818، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

***** 

سازد؛ کند و باور به تشبیه خدا را محدود میتقاد به تنزیه، خدا را مقیّد میبر این باور است که اعابن عربی 

بنابراین درست آن است که بین تشبیه و تنزیه جمع کنیم تا به این ترتیب هم خدا را از آفات  و عوارض نظریۀ 

 : تشبیه مبرا کنیم و هم در دام تنزیه افراطی نیفتیم

 کنت مقیِّدا فان قلت بالتنزیه

 و ان قلت باالمرین کنت مسدِّدا

 فمن قال باالشفاع کان مشرِّکا

 فایاك و التشبیه ان کنت ثانیا
 

 و ان قلت بالتشبیه کنت محددِّا 

 و کنت اماما فی المعارف سیّدا

 و من قال بإالفراد کان موحدِّا

 و ایاك و التنزیه ان کنت مفرِّدا
 

 (286، ص ابن عربی)

***** 

بیند و ابن عربی چنین می»نویسد: دکتر محسن جهانگیری دربارة وحدت وجود از نظر ابن عربی چنین می

داند که حقیقتِ وجود اصل است، منشأ جمیع آثار است، بالذات طارد عدم است، خیر محض است، چنین می

ی نه وحدت سنخی، وحدت ذاتی نه وحدت عددی. البشرط است از جمیع شروط واحد است به وحدت شخص

حتی شرط اطالق، مطلق است از جمیع قیود حتی قید اطالق، بر آن قیاس که علمای علوم عقلی دربارة کلی 

طور که وجود واحد است، موجود یعنی قائم به ذات که واجد حقیقت وجود است، از اند، و همانطبیعی گفته

تعالی است که نیز واحد است. حقیقت وجود و موجود به معنای مذکور عبارت از حق« وجدان الشئ نفسه»باب 

وجود صرف و خالص و واجب، خیر محض و البشرط و مطلق از همۀ شروط و قیود است، مبدأ و منشأ جمیع 

حق است؛ بنابراین آثار است؛ پس در دار هستی تنها یك حقیقت و یك وجود و یك موجود راستین است و او 

؛ یعنی که جز حق وجود صرف و موجود راستین نیست. در «ال وجود اال اهلل و ال موجود اال اهلل»درست است که 

نهایت این حقیقت بحت و این حق واحد را شئون و اطوار و تجلیات و تعینات و ظهوراتی است که در موطن 

ر مجالی اذهان و در مرتبۀ خارج در مظاهر اعیان و موجودات علم در مالبس اسما و اعیان ثابته، در مرحلۀ ذهن د

گردد؛ شود و عالم پدیدار مییابد و در نتیجۀ این ظهور و تجلی و تعین و تطور، کثرت پیدا میخارجی ظهور می
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پس هم حق است هم خلق، هم ظاهر متحقق است و هم مظاهر، هم وحدت درست است و هم کثرت، منتها 

جود و وجود راستین است، وجود خلق تجلیات و ظهورات آن؛ که در اینجا خلق به معنی وجود حق، ذاتِ و

تجلی و ظهور است. ظاهر واحد است مظاهر کثیر، وحدت در ذات و حقیقت وجود است، کثرت در مجالی و 

 (.264-261، صص ابن عربی« )مظاهر آن

***** 

و فی »خواند: گوید: صاحب عقل میمی« اهل نظر»و « اهل اهلل»دربارة فرق میان  فتوحات مکیهابن عربی در 

« تدل علی انه عینه و فی کل شئ له آیه //»سراید: و صاحب تجلی می« کل شئ له آیه // تدل علی انه واحد

 (.222، ص 11، باب 5، ج فتوحات مکیه)

***** 

 «ان اهلل هو الوجود و الموجود و هو المعبود فی کل معبود و فی کل شئ و هو وجود کل شئف»عربی: ابن 

 (.421، ص 5)همان، ج 

***** 

 (.414، ص 2)همان، ج  «سبحان من اظهر االشیاء و هو عینهاف»عربی: ابن 

***** 

وحدت موجود عرفا و صوفیه که از بعضی جهات با »نویسد: استاد جالل الدین همایی دربارة وحدت وجود می

بیشتر ندارد و در  شود، این است که مفهوم هستی یك مصداقفالسفه مرتبط می« اشتراك معنوی وجود»مسألۀ 

گر های رنگارنگ ماهیات و تعینات و مظاهر مختلف جلوهسر تا پای عالم یك موجود بیشتر نیست.  که در آیینه

و نمودار شده است و هر چه جز یکی ببینند و توهم کنند، از قبیل دوبینی و چشم احول است ... و همان موجود 

، «حق جمله جهان است و جهان جمله بدن»لم وجود سریان دارد: واحد حق است که به ظهور نورانی در پیکر عا

به طوری که هیچ موجودی از جلوه و ظهور او خالی نیست و آن موجود هم از عالم مشهود بیرون نیست ... همۀ 

است، که « از»های علمی و مذهبی عرفا و متشرعان بر سر یك کلمۀ ها و جنگ و جدالها و قیل و قالنزاع
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عارف و صوفی جملۀ اول را و اهل نظر جملۀ دوم را «. عالم همه از اوست»یا بگوییم: « عالم همه اوست»بگوییم: 

 (. 211-216، صص نامهمولوی« )گویندمی

***** 

  : توان از آن برای تبیین وحدت وجود استفاده کردکه می موم در منطق الطیر عطارل تمثی

 گفت آن دیوانه را مردی عزیز:

 هست این عالَمِ پُر نام و ننگ»گفت: 

 مالد یکیگر، به دست، این نخل می

 چون همه موم است و چیزی نیز نیست

 چون یکی باشد همه نَبْوَد دُوی
 

 «.چیست عالَم؟ شرح ده، این مایه چیز» 

 چو نَخْلی بسته از صد گونه رنگهم

 شکیبیآن همه یك موم گردد 

 رو که چندان رنگ جز یك چیز نیست

 «.جا، نه تُوینه منی برخیزد این
 

 (413 ص ،الطّیر منطق)

***** 

 ( 526ص از دکتر خلیفه عبدالحکیم، ، عرفان مولوی« )بُنی تعطیل اخالقیات استآیین یك: »یلیام جیمزو

***** 

وار سخن گفت اند، ناگزیر باید از خدای متشخص انساناز نظر مولوی، برای کسانی که مست تصویر و خیال

 : گونه معرفی کردو او را چونان موجودی انسان

 شاه ما دستور داد             «ذْکُروا اللَّهاُ»

 اگر چه پاکم از ذکر شما            : گفت

 تصویر و خیال             لیك هرگز مستِ
 

 اندر آتش دید ما را نور داد 

 ،تصویرهانیست الیق مر مرا 

 مثالدرنیابد ذات ما را بى
 

 (5251 – 5252/ 2 د ،یمثنو)

***** 
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برای کسانی که نیروی تجرید و انتزاع و تعقلِ باالیی ندارند و اهل مکاشفات عرفانیِ عمیق هم نیستند، باید 

 :تصویری از خدا ارائه کرد که برای آنها قابل درك و فهم باشد

 وز لطف روا دارد ،تشبیه ندارد او
 

 ما را نظرِ داند ضعفِزیراکه همی 
 

 (26، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

***** 

ای از تشبیه نیست، ولی این کار هم خطرات خودش را دارد و باعث بدفهمی چارهبرای تقریب به فهم عوام 

 شود:درمورد خدا می

 ای روح از شراب تو مست ابد شده

 وصف تو بی مثال نیاید به فهم عام

 نهد عاشقی اگرت صورتی ،از شوق

 گر نسبتی کنند به نعل آن هالل را
 

 دهیده زرّ هوی خاك در کف تو شد 

 هیمشبِّ خیالِ ،ز مثالافزاید ا و

 هیآالیشی نیابد بحر منزّ

 شاعران نفتد ماه از مهی ن ژاژِآز
 

 (2485، چاپ استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

***** 

مردم دست از سخنان نادرست اگر در قرآن خدا سمیع خوانده شده است، برای این است که به نظر موالنا 

بردارند و علتِ بصیر خوانده شدن خدا این است که مردم خدا را ناظر احوال خود بدانند و از انجام کارهای 

 ناروا بپرهیزند، وگرنه به هیچ وجه نسبت دادن این قبیل صفات به خدا درست نیست:

                    «بصیر» را خود حق گفت آن پىِ از

                   «سمیع» را خود حق گفت نآ پىِ از

                   «علیم» را خود حق گفت آن پىِ از

                     ملَعَ اسمِ خدا بر اینها نیست

                     قدیم اوصاف و است مشتقّ اسم
 

 ذیرنَ مهردَ اتوى دیدِ دوَبُ که 

 نیعشَ گفتارِ ز لب ببندى تا

 بیم ز تو فسادى نیندیشى تا

 هم نام دارد کافور سیه که

 قیمسَ اولى تِلَّعِ مثالِ نه
 

 (251 – 254/ 4 د ،یمثنو)
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***** 

 :کندپذیرد و صریحاً از طرفداران آن انتقاد میموالنا توحید تشبیهی را به هیچ روی نمی

 جسمانه خیال ناقص است             ذکرِ

                     «.جواله نیست: »شاه را گوید کسى
 

 شاهانه از آنها خالص است وصفِ 

 !این مگر آگاه نیست ؟این چه مدح است
 

 (5258 – 5254/ 2 د ،یمثنو)

***** 

برای نقدِ نظریۀ تشبیه سروده است؛ به همین جهت او از زبان حضرت موسی،  راموسی و شبان داستان موالنا 

 طاب به شبان، به برخی از مشکالت این نظریه اشاره کرده است: خ

            ؟و خال مّبا عَ ؟گویى تو اینبا که مى

 و و نماست            شْشیر او نوشد که در نَ

دست و پا در حق ما استایش است            

 او را الیق است             «لَمْ یُولَدْ ،لَمْ یَلِدْ»

 والدت وصف اوست ،آمدچه جسم هر

 هینن و فساد است و مَوْکه از کَنآز
 

 ؟!جسم و حاجت در صفات ذو الجالل 

 پاست ق او پوشد که او محتاجِچارُ

 حق آالیش است پاکىِّ در حقِ

 والد و مولود را او خالق است

 هر چه مولود است او زین سوى جوست

 ثى خواهد یقیندِحْحادث است و مُ
 

 (5231 - 5241/ 2د   ،مثنوی)

***** 

گوید که خدا کند و صریحاً میموالنا در پایان داستان موسی و شبان از منظری کامالً تنزیهی به مسأله نگاه می

ها و ثناهای ترین ستایششود عالیگاه که پرده برافتد، معلوم میبه کلی فراتر از اشارات و سخنان بشر است و آن

 : دل نداردسخنان کفرآلود آن شبان سادهبزرگترین موحدان هم تفاوتی با 

            سپاس گر گویى حمد گر هان و هان

             است بهتر گر بدان نسبت تو حمد

 !شناس چوپان آن نافرجامِ همچو 

 است ابتر هم حق به نسبت آن لیك
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             برداشتند غطا چون گویى، چند

             است رحمت از تو ذکر قبول این

             خون است بیالوده او نماز با

             رودمى آبى به و است پلید خون

             کردگار لطفِ آبِ غیرِ به کآن

             گردانیى رو کاش سجودت در
 

 پنداشتندمى آنکه ستا نبوده کاین

 است تصَخْرُ حاضهتَسْمُ نمازِ چون

 چون و تشبیه ةآلود تو ذکر

 ،دوَبُ ها نجاست را باطن لیك

 کار مردِ درونِ از نگردد کم

 ىیدان «ىبّرَ انَحَبْسُ» معنىِ
 

 (5244 - 5815/ 2د   ،مثنوی)

***** 

کند که هر کسی تصویری ویژه از خدا در ذهن موالنا در همین داستان،  از زبان خدا، به این نکته اشاره می

گویند، کامالً مبراست کند، ولی خدا از هرچه که دربارة او میای خاص با خدا ارتباط برقرار میدارد و به شیوه

 ناسد: گونه که هست، بشتوان خدا را آنو نباید گمان کرد کسی می

             امهادهبنْ سیرتى را کسى هر

             مذَ تو حقِّ در و مدح او حقِ در

             همه ناپاکى و پاك از رىبَ ما
 

 امداده اصطالحى را کسى هر 

 مسَ تو حقِّ در و شهد او حقِ در

 همه چاالکى و جانىگران از
 

 (5213 - 5211/ 2د   ،مثنوی)

***** 

کند که خدا از تشبیهِ دیباچۀ منثور دفتر سوم مثنوی که به زبان عربی است، باز بر این نکته تأکید میموالنا در 

 وَ النَّاقِصین تَنْقیصِ وَ مُشْرِکینَالْ شِرْكِ وَ مُلْحِدینَالْ قاویلِأ عَنْ تَعالى وَ سُبْحانَ اهلل»مشبهِّان پاك و منزه است: 

 «. مُتَوَهِّمینَالْ یْفیّاتِکَ وَ کِّرینَمُتَفَالْ وْهامِأ سُوءِ وَ هینَمُشَبِّالْ تَشْبیهِ

***** 

 : یابیمها و تصویرها نگذریم، او را نمیاویند؛ تاز صورتها بندة صورت است و صورتخدا بی
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             !بر یزدان مگو ،ستا ر بندهوَچون صُ

 فناى خویش            ع جوى و در اِرُّضَدر تَ

 ه            رِد فِوَبْصورتت نَ غیرِز ور 
 

 !به تشبیهش مجو ،ر صورتبَن مَظَ 

 ید به پیشآر نوَر جز صُکُّفَکز تَ

  هْبِ ،تو زاید در تون بىآصورتى ک
 

 (3248 - 3211/ 6د   ،مثنوی)

***** 

 اند: آفرین سرگردانصورتِ صورتهم اهل تشبیه و هم اهل توحید در برابر خدای بی

 ر           وَنقش با چندین صُاز تو اى بى

 کند            د مىحِّوَه را مُبِّشَگه مُ

ن            سَحَوالْرا گوید ز مستى بُو گه ت

 کند            خویش ویران مى گاه نقشِ
 

 سرد خیرهحِّوَهم مُ ،هبِّشَهم مُ 

 زندر ره مىوَد را صُحِّوَگه مُ

 !ندَبَالْ بَطْیا رَ ،نِّالسِّ غیرَیا صَ

 کندجانان مى زیهِنْتَ از پىِ
 

 (12 - 61/ 2د   ،مثنوی)

 


