تحلیل كاركرد ذهنِ روزبهان در صور بندي


تالربههاي عرفانی او

*

معین كاظمیفر
انشو م کنرم شبان و ا باات فا سیت انشگاه تربات مد
انشاا گروه شبان و ا باات فا سیت انشگاه تربات مد

چکیده
با نسبت ماان ذهن عا ف و توربههام عرفانی اوت و یدگاه عةده وج

ا  :نخستت

یدگاهی که ذاتگرایی نا ا و بر این باو اسن ا است که توربههام عرفانیت ذاتی مسنقل
مقابل م

است و آنت توربههام عرفانیت هةانند توربههام عا م عا فت منأثر اش جهان ذهنی او
قلةدا میا ند.
پژوهز حاضرت

پی آنام که با بر سی و عرضة ا اهد و نشانههام فراوان اش

توربههام عرفانی وشبهان -که وم خ ت آنها ا
صیت یدگاه ساختگرایان

كشفاالسرار گاا ش ا ه است-

کنا

با اثرپذیرم توربههام عرفانی عا ف اش جهان ذهنی وم ا

نشان هام .بدین منظ ت کا کر «گرایز به امر میس
بناا مترین مؤلفههام ساشند جهان ذهنی وشبهان

و انسانی» بهعن ان یکی اش

ص تبندم توربههام عرفانی و

کافات ؤیتهام وم ا تیلال خ اهام کر  .ننایج این تیقاق نشان می هند وشبهان
* ن یسند مسئ لkazemimoein@gmail.com :
تا یخ یافت4090/44/44 :

تا یخ پذیرش4090/4/21 :

449-447
(صص-404
(4090صص
تابسنان 4090
 04تابسنان
))34
ش04
 ..33ش

اش ذهن عا ف توربهگر ا ند؛ و ت یدگاهی

قبل که به ساختگرایی معروف

ادبی..
تخصصی نقد
فصلنامة تخصصی
نقد ادبی
فصلنامة

غ محسین غ محسین زاده
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ساحت اندیشگانی خ ت به

اشآن ومت خداوند منعال ا منشخص و انسان ا توربه کر ه که
این گاا ه اعنقا اانه که بدن انسانت میل تولی خداست.

واژههاي كلیدي :وشبهانت توربة عرفانیت كشفاالسرارت ساختگراییت منشخص و
انسان ا .

 .1مقدمه
چاسنی و چگ نگی ابطة انسان با وج

مطلقت یعنی خداوند منعال اش مهمترین مسائل

ح ش معرفتاناسی ینی است .سنتهام عرفانی بهط

عا ت

مایل ب هاند ا اک انسان اش خدا و برقرا م ابطه با او ا
یافتهام باطنی ت ضاح هند.
کانت و ها

ط ل تا یخت هة ا ه

پرت ا اکهام ونی و

قرن هودهم ماال مت همشمان با اننقا هایی که

با برهان هام فلسفی خدااناسی مطرح کر ندت فر یک االیر ماخر

( ) 4300-4713با اسنفا ه اش جةلة معروف «خدا یک فرضاه ناست؛ بلکه برام اخص

مؤمنت یک توربه است» ت

مطالعات ینی و عرفانیت گرایشی تاشه ا بناا نها که

آنت بر جنبة توربی ا تباط با خدا تأکاد میاد .االیر ماخر اینگ نه ت ضاح ا که
اساساً ین بر اسندالل عقلی و برهان فلسفی اسن ا ناست؛ بلکه گ هر اصلی آنت
ا اکی است که

اعةاق قلب مندینان قرا

ا  .پس اش ومت برخی یگر هةچ ن

ویلاا جاةات والنر اسناست و لف ات ت ناناان اسةا تت اسنا ن کنات جان هاک و وین

پرا ف ت 4با بر سی ان اع توربههام ینی و ویژگیهام آنهات نگاه توربهگرایانه به
ین ا بسط ا ند .اشنظر فالس فان ینت توربه ا اکهایی ا اامل میا
عالوهبر ح ا

پنجگانهت احساسات و اه ات باطنی ا ناا

بیث توربة ینی با توا

برمیگارند« .اش هةانجا

عرفانی و اح ال عرفا پا ند خاصی یافت؛ بهنی م که

گاا ش هام عرفا اش مکاافات و اه ات خ یز ما
ینپژوهان ا

که

خا بساا م اش مباحث

شمانة توربة ینی به ست می هد» (کاکاییت .)44 :4030

امروشهت اصطالح «توربة ینی»

ح شههام الهااتت فلسفة ینت واناناسی ین

و پدیدا اناسی ینت ستکم با سه ن ع پدیده بهکا می و :
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ن ع اولت ن عی اناخت غاراسننناجی و بیواسطهت اباه به اناخت حسی اش خدا
یا امر منعالی ( )The Transcendentیا امر مطلق ( )The Absoluteیا امر مان م
( )The Numinousاست .این ن ع اناختت حاصل اسندالل یا اسننناج و
موة عت اناخنی غایبانه اش خدا ناست؛ بلکه اناخنی حض م و اه م است.
ن ع و ت پدیدههایی واناناخنی و معن م است که بر اثر خ کاومت بر آ می
مکش ف میا ند و مؤمنان و مندینانت آنها ا معل ل اناخت و گرایز ذاتی و
فطرم انسانها نسبتبه خدا تلقی میکنند [ .]...ن ع س ت یدن تأثار خدا و به
تعبار یگرت مشاهد خالت مسنقام و بیواسطة خدا ح ا ث خا قعا ت و
اگفتانگاا مثل معواات و کرامات اولااءاهلل و اسنوابت عا است [ .]...این سه
ن ع پدیده اش این حاثت توربه ناماده میا
مشاهدتی

هرسهت اناخت مسنقام و

که

کا است .واما سِرّ ینی ناماده ادنشان آن است که علیاال عات مؤید

بعضی اش گاا ههاییاند که

من ن مقد

ا یان مخنلف آمدهاند (ملکاانت :4037

.)040

اش ماان سه ن ع توربة ینیت گ نة اولت یعنی ا اک بیواسطه اش وج
ام

مان م و قدسیت توربة عرفانی هم ناماده اده است.

اخص صاحب توربه تص
یا افرا مقد

میکند خدام یگانه یا ام

برخی توربههام عرفانیت
قدسی هةچ ن فرانهت پاامبر

ا توربه کر ه است و آن پدیدهها غار اش خ

توربهگر و پدیدههام توربهاده مباینت وج
صاحب توربه تص

خداوند منعال یا

اانه است.

او ب هاند؛ یعنی بان
برخی یگر اش توربههات

میکند یگانگیِ هةهچاا و نب ِ هرگ نه غاریت و تةایا واقعی ا

توربه ک ر ه و حنی ماان خ

و حق مغایرتی ندیده است .این و ن ع توربه ا

موة ع میت ان توربة عرفانی ناماد و بر این اسا ت توربة عرفانی یکی اش گ نههام
توربة ینی است (هةانجا).

ا اکهام معن م که سنت تص ف اسالمیت بهنا هایی هةچ ن مکاافهت کشفت
مطالعات معاصرت باعن ان عا «توربة عرفانی»
اه و واقعه خ انده میادندت
اناخنه میا ند .ماهات توربة عرفانی بهگ نهام است که فقط اخص صاحب توربه
باید آن ا ثبت و گاا ش کند و اگر یگران چنان کر ه بااندت آن توربه ا اش ق ل
صاحب توربه نقل کنند؛ بدین ترتاب ت صافهام یگران با توربههام اخص
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یگرت اعنبا م چندان خ ت جه برام بر سی ندا ؛ شیرا بنابه تعریفت توربه
مسئلهام اخصی و ونی است و نةی ت ان آن ا به یگرم اننقال ا ؛ اش این جهتت
عرفانپژوهان به آن سنه اش توربههام عرفانی ت جه خاص کر هاند که صاحبان توربه
اخصاً آنها ا بهگ نة اولاخص گاا ش کر ه بااند .کنا كشفاالسرار وشبهان
بقلیت عا ف سرانا قرن اشم هورم قةرمت نة نهام منیصربهفر با ویژگیهام
میا ت
یا اده است .این اثر که ن عی شندگینامة خ ن ات معن م میس
واینگر مکاافهها و ؤیتهام اگفانگاا وشبهان بقلی اش و ان ک کی تا ماانة
پنواهسالگی اوست .وشبهانت خ گفنه است:
اگر بخ اهم تةامی آنچه بر من گذات ا ذکر کنمت مثن م هفنا مَن کاغذ ا  .به
خدا س گند که تةا این مدت تا شمان حاضر که پنواهوپنج سال ا ت وش یا
ابی بر من نگذانه که کشفی اش عالم غاب برایم حاصل نشده بااد .گاه و بیگاه
ااهد مشاهدات عظام و قدیم و جات واال ب و اینها هةه اش فضل خدام
منعال حق من ب ( وشبهان بقلی ااراشمت .)41 :4090

كشفاالسرار وشبهان ژانر شندگینامة خ ن ات پدید آمده است و اشاین ومت
منبعی ا شاةند و کمنظار سنت تص ف اسالمی قلةدا میا ؛ شیرا ط ل تا یخت
عا فان مسلةان کةنر به ثبت شندگینامة معن م یا توربههام اخصی خ تةایل
اانهاند و بدین ترتابت آثا م اش ن ع كشفاالسرار وشبهان سنت تص ف اسالمی
بساا نا ند.
 .2پیشینة پژوهش
باوج اهةات و غنام منیصربهفر کنا كشفاالسرار وشبهان شمانة توربههام
تص ف ایرانی -اسالمیت تاکن ن میققان ایرانی پژوهشی با تیلال
عرفانی
توربههام عرفانی وم این کنا انوا ندا هاند و فقط و میقق برجسنة غربیت
مقدمة فاضالنهاش بر شرح شطحیا ( )4039و ااا ات
یعنی هانرم کربن
کنا بساا ا شاةندش بهنا روزبهان
یگر آثا ت و کا ل ا نست
پراکنده اش
بقلی :عرفان و شطح اولیا در تصوف اس می ( )4077به این ماراث کمنظار فرهنگ ما
ح ش فلسفة عرفان که
ت جه کر هاند .اش س م یگرت ویکر ساختگرایی

تیلال کا کر ذهنِ وشبهان
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مطالعات عرفانپژوهی میاطهام انشگاهی جهانت غالب و مسلط است ناا ماان
میققان ح ش شبان و ا باات فا سی ایرانت نااناخنه و مهو باقی مانده و تیقاقی
کا بر م با خ انز ساختگرایانه اش آثا عرفانی شبان فا سی ص ت نگرفنه
ن ع خ است .با پاشانة
است؛ اشاین وم پژوهز حاضر نخسنان تیقاق
تیلال نظریة ساخت گراییت عطاءاهلل انالی ضةن ترجةة قاق و مقالة بساا مهم
اسنا ن کنا کنا ساخ گرايی ،سن و عرفان ()4030ت برخی آ ام وم ا بر سی و
گفنا هایی باعن ان سلسلهمباحث عرفان
نقد کر ه است .مصطفی ملکاان
مقايسهاي ()4031ت با این یدگاه ت ضایاتی س مند ا ه است .علی ااروانی هم
کنا مبانی نظري تالربة دينی :مطالعة تطبیقی و انتقادي آراي ابنعربی و رودلفاتو
کنا تالربة دينی و گوهر دين ()4034ت برخی
( )4033و علی ضا قائةیناا
ویژگیهام ویکر ساخت گرایی ا بر سی و این ویکر ا با یگر یدگاهها مقایسه
کر هاند.
 .4ديدگاه ساخ گرايی در مطالعا
یکی اش اساسیترین مسائلی که

عرفانی
مناقشة فالس فانت

بر سی توربههام عرفانیت م

عرفانپژوهان و واناناسان واقع ادت فهمِ نسبت ماان توربههام عرفانی و ذهن
عا ف توربه گر ب .

این ح شهت سؤالی مهم بدین ارح مطرح ب

که تا چه حدت

توربههام عرفانی منأثر اش ذهن عا ف توربهگرند .این مسئله با خ ت سؤالهایی یگر
ا ناا هةراه ا ؛ اشجةله :آیا توربة عرفانی یک عا فت پدیدهام اخصی و
منیصربهفر است یا آنکه ذات و هسنهام مشنرک با توربههام یگر عا فان ا ؟ آیا
وق عِ توربة عرفانی خالص (میض)ت یعنی توربهام بدون خالت و وساطت ق ام
ذهنی اخص مُد ِکت مةکن است؟ آیا توربة عرفانی پدیدهام تا یخی و مشة ل شمان
و مکان است یا مق لهام فراتا یخیت فراشمانی و فرامکانی میس

میا ؟

نگاهی جامع میت ان گفت به این سؤالها و سنه پاسخ ا ه اده است:
یک سنه اش س م منفکرانی که ذاتگرا ناماده میا ند؛ مانند والنر اسناست و لف
ات و پاروان حکةت خالده که معنقدند تةا توربههام عرفانی ذات یا هسنهام
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مشنرک ا ند که

تةا جهان و

هةة شمانها یکسان است؛ به عبا ت یگر آنان

توربة عرفانی ا پدیدهام غارتا یخیت فراشمانی و فرامکانی ت صاف میکنند.
ذاتگرایان معنقدند توربههام عرفانی اش ن ع جهاناة لت فرااخصیت فرافرهنگی و
مسنقل اش ذهن اخص توربهگرند .اشنظر آنانت وق ع توربة خالصت یعنی توربهام
بدون خالت و وساطت ق ام ذهنی اخص مُد ِکت مةکن است .آنها هةه یا برخی
ان اع توربة عرفانی ا مصداق توربة میض می انند و اجةاالً معنقدند ق ام ذهنی
عا ف هنگا توربه کر نت به حالت تعلاق

میآید و نقشی منفعالنه بهعن ان

یافتکنند صِرف ایفا میکند .ایشان معة الً پژوهزهام خ

ا به یافنن ویژگیهام

مشنرک ماان توربههام عرفانی معط ف میکنند .ذاتگرایان تفاوت ماان توربههام
عرفانی گاا شاده اش س م عا فان
و آن ا ناای اش اخنالف
خ

فرهنگهام گ ناگ ن ا اش ن ع عَرَضی می انند

تعبار و گاا ش توربه تلقی میکنند .این گروه مدعیاند

توربة عرفانیت معل مات و حص الت قبلی انسان هاچ اثرم ندا ؛ هرچند

تعبار یا تفسار توربهت معل مات عا ف خال است .اشنظر ایشانت

حاق توربة

عرفانیت معل مات حص لیت عقایدت انسنههات پازپندااتهات اننظا ات و او مهام
قبلی اثرگذا ناست (ملکاانت .)40 :4031

پاسخی یگر به سؤالهام یا اده اش س م منفکرانی ب

که ساختگرا ناماده

میادند و اشجةله آنها می ت ان اسنا ن کنات وین پرا ف ت و جان هاک ا نا بر .
ساختگرایان برخالف ذاتگرایانت معنقد ب ند ابطهام عةاق ماان انسنههام پاشانت
چا چ
وج
خ

و پاشانة ذهنی عا ف اش یک س و توربههام عرفانیاش اش س م یگر
ا  .اشنظر آنهات میال است عا ف

مکاافاتز تیت تأثار انسنههام قبلی

قرا نگار ؛ اشاین وم بهنظر ایشانت توربههام عرفانیت تیت تأثار چا چ

ها یا

ساختهام ذهنی عا ف اکل میگارند؛ بر این اسا ت بهاعنقا آنانت توربههام
عرفانی اساساً اش ن ع اخصی و منکثرند و نةیت ان به وج

هسنه یا ذاتی مشنرک

هةة این توربهها قائل اد (هةانت  .)40اشنظر ساختگرایانت امکان وق ع توربهام بدون
خالت و تأثار ق ام ذهنی مُد ِک وج

ندا ؛

نناوه بهباو آنهات توربههام

عرفانیت کامالً منأثر اش پازشمانههام فرهنگی و تا یخیت و ویژگیهام اخصی ذهن
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تعریف ساختگرایی گفنه

است:
ساختگرایی عبا ت اش این یدگاه است که ااکلة شبانی و مفه می عا ف بهطریق
مهةی توربههام عرفانی او ا تعان بخشادهت اکل ا ه و یا منک ن میساش .
فضام ساختگرایی بر گسنر حارتآو م اش مقاالت و کنا هام سالاان اخار
سلطه یافنه است .نهتنها

عرفانت بلکه

م

واقعت بخز اعظم ین ناا این تف ق وج
باشنر مطالعات تا یخی الهااتی و شمانهام

م

توربة ینیت معن یت و

ا  .ساختگراییت م ت

میرک

با مندینان ب ه است .میققانی که

با گروه خاصی اش مندینان به مطالعه میپر اشندت معة الً تعقاب این مطلب
اخص ت سط سنت یا پازشمانة وم تیت تأثار
هسنند که چگ نه توا
واقعاده است (ف منت .)20 :4030

برجسنهترین نةایند هیافت ساختگرایی
او بهعن ان مبدع نظریة ساختگرایی

جهان معاصرت اسنا ن کنا است که اش

بر سی توربههام عرفانی یا میا ؛ هرچند

برخی فالس فان برجسنة یگر اشجةله جان هاک و وین پرا ف ت ناا اش پاروان این
یدگاه بهاةا میآیند .هةانگ نه که گفنامت ساختگرایان توربههام عرفانی ا
اخصیت منةایا و بدون قابلات ا جاع بهن عی واحد می انند .اسنا ن کنا معنقد است
هاچ توربهام وج

ندا که اش طریق مفه
با

 .)441 :4033وم بیث خ

ذهنی و باو اکل نگرفنه بااد (ااروانیت

هیافت ساختگرایانه به توربة عرفانی ا چنان

آغاش کر ه است:
اجاشه هاد فرض معرفتاناخنی سا هام ا که فکر مرا به خ مشغ ل اانه و
وا ا به انوا تیقاق حاضر نة ه استت باان کنم :هاچ توربة خالصی (یعنی
بیواسطهام) وج

ندا  .نه توا

عرفانی و نه ان اع عا متر توربهت هاچ

اللنی بر بیواسطه ب نشان ندا ند و لالی بر این امر به ست نةی هند؛ بدین
معنا که توا

اش اههام بساا پاچاد معرفنی پر اشش ادهت ساشمان یافنه و

برام ما حاصل میا ند .بهنظر می سد اید توربة خالصت اگر ا ام تناقض
ونی نبااندت بهنرین حالتت ایدهام پ چ است (کنات .)2 :4030
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کنا و یگر ساختگرایان عقاده ا ند آنچه ا بهعن ان مکاافه و اه

گاا شهام

عا فان ثبت اده استت نباید اش خالت ذهن و یگر توربههام شیسنی آنان برکنا
انست؛ شیرا هر مکاافهام نگ خاص عا فی ا ا که آن ا توربه میکند.
فهم عرفانت فقط مسئلة مطالعة گاا شهام عرفان بعداش وق ع توربه ناست؛ بلکه
]مسنلا [ اهةات ا ن به این واقعات است که خ

توربهت هةانند ص تی که

آن گاا ش میا ت ت سط آن مفاهاةی اکل میگار که عا ف با خ
توربهاش میآو

به

و ]آن مفاهام بدین وسالهت[ توربهاش ا اکل می هند (هةانت

.)0

کنا تأکاد کر ه است آنچه یک عا ف

مکاافاتز میباندت مسنقل اش آن چاام

ناست که آم خنه یا به آن عالقهمند است یا اننظا
خاطرنشان کر ه است

یدگاهز فرقی ندا

یعنی خ اه عا ف فرانگان ا

مکاافههام خ

ا

بباند (هةانت )01؛ هةچنان وم

که منعلَق توربة عرفانی چه بااد؛
بباند یا پاامبران یا بهشت و وش

یا خداوند منعال ا .تةا این توربهها ا ذهن و چا چ

هام فرهنگی ص تبندم

میکنند (هةانت  )74؛ البنه اایان ذکر است که اسنا ن کنات جان هاک و برخی یگر اش
ساختگرایان معنقد ناسنند توربههام عرفانی بهص ت کاملت میص ل ذهن عا فِ
توربهگرند؛ بلکه ایشان توربههام عرفانی ا اش جهت ص تبندم و فر ت منأثر اش
ذهن عا ف تلقی میکنند (هاکت .)34 :4032

ن انههام کنات مااان تأثار چا چ

مفه می و شمانههام ذهنی عا ف مبهم باقی مانده است.
پذیرفنه می ا

یدگاه ومت این مسئله

که منعلَّق توربهت یعنی خداوند منعال یا یگر ذوات مقد ت

ا ن به توربه نقز ا ند و چاسنیِ منعلق توربه ناا

هام
اکل

تعان توربة عرفانی خال

است؛ به عبا ت یگر بهنظر کنات توربة عرفانی بهمااانی نامشخصت اش شمانههام ذهنی
عا ف اثر میپذیر و تا حدم نامعل

ناا منأثر اش آن چاام است که توربه میا .

تباان کنا اش ساختگراییت سهم شمانههام ذهنی عا ف
بلکه شمانهها ستکم تاانداشهام

خلق توربهت مطلق ناست؛

این مسئله مؤثرند .بهنظر می سد اش یدگاه ومت

توربة عرفانی نه کامالً مسئلهام ذهنی و نه کامالً عانی است (انالیت .)1 :4030

تیلال کا کر ذهنِ وشبهان
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با
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تأثار ذهن عا ف

توربهگر

ص تبندم توربههام عرفانی او ا اش طریق بر سی توربههام عرفانی

وشبهان

كشفاالسرار نشان هام .اش آنوا که م ض ع بر سی تأثار ذهن وشبهان و

ساحتهام آن

توربههام عرفانی وم بساا گسنر هتر اش ظرفات یک مقاله استت

تصةام گرفنام برام نة نهت تأثار مهمترین منعلَق ساحت اندیشگانی اوت یعنی گرایز به
امر میس

و انسانی ا

ص تبندم مکاافههایز بر سی و تیلال کنام.

اینوات ذکر این ت ضاح ضرو ت ا

که ی هانس ناک ال

2

تِنِنس () 4347-4701ت

فالس ف آلةانی که بر بساا م اش آ ام امان ئل کانت اثر گذااتت برام آنچه ذهن
(نفس) انسان ناماده میا ت سه ساحت (بُعد) منةایا بدین ارح ا نظر گرفنه است:
ساحت اندیشگانی یا معرفنی (اامل باو ها و عقاید)ت ساحت عاطفی (اامل ع اطفت
احساسات و هاوانات) و ساحت ا ا م (اامل خ استها و ا ا هها) .اش شمان تننس
تاکن نت بر نظر وم
وشگا ما ناا هةچنان م

با

ساحتهام ذهنیت خداهام وا

نشد و یدگاه او تا

ت افق فالس فان ذهن و واناناسان معاصر است (ملکاانت

 .)44 :4031هةچنان اشنظر فالس فانت بیاکت ساحتهام ذهن ا ام حاث النفاتی
هسنند؛ بدان معنا که باید به پدیدهام خاص تعلق گارند یا معط ف بااند؛ اشاین وم
مین ام هرکدا اش ساحتهام ذهنی ا واقعت منعلَقات آن ساحت تشکال می هد.
این مقاله ناگایریم فقط به بر سی یکی اش منعلقات اش یکی اش ساحتهام ذهنی
وشبهانت یعنی ساحت اندیشگانی یا معرفنی وم اکنفا کنام؛ بنابراین
امر میس

ا امهت ت جه به

و انسانی بهعن ان مهمترین منعلق ساحت اندیشگانی ذهن وشبهان ا

بر سی و تأثار آن

ص تبندم مکاافههام وم ا تیلال خ اهام کر  .بدین

منظ ت اش طریق باشخ انی مهمترین آثا ااخ وشبهان و بهویژه كشفاالسرار ومت و
هةچنان بهکةک و شندگینامه ام که ن ا گان ااخ

با ناام خ یزت یعنی وشبهان

ن انهاند نشان خ اهام ا هةة وج ه مخنلف اش اخصات و شندگی وشبهان بر این
مسئله اللت می کنند که امر میس

و انسانیت می

و بناا ساحت اندیشگانی وم

ب ه است؛ سپس با عرضة نة نههام فراوان اش توربههام عرفانی وشبهان نشان
خ اهام ا تا چه حد ؤیتها و مکاافههام وم تیت تأثار مؤلفة ذهنی «گرایز به
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امر میس
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و انسانی» ص تبندم ادهاند و بدین سببت ااخ تقریباً هةاشهت

خداوند منعال ا بهگ نهام منشخص و انسان ا توربه کر ه است.
البنهت باید هة ا ه به این مسئله ت جه کنام که ست سی به مؤلفههام ساشند جهان
ذهن یک انسان اش طریق مطالعة آثا و شندگینامههام او کا م است که بههاچوجه
نةیت ان قت شیا و جائی نگرم ا اش آن اننظا

اات؛ شیرا فرایندهام ذهنی انسان

بساا پاچادهاند و احاطة کامل بر آنها حنی برام وانکاوم ماهر که قا
ساعتها با انسانی بهط

است

مسنقام گفتو گ کندت ناا مةکن ناست؛ چه برسد به ترسام

نفس یا ذهن عا فی غایب که فقط اش طریق آثا ش به ذهن او ست سی ا یم؛ اما به
هر حال اگر نن ان طرحی پاچاده و مفصل اش ویژگیهام ذهنی و ساحتهام نفس یک
انسان ا اش طریق آثا ش به ست ا ت ستکم میت ان طرحی سا ه اش مهمترین و
برجسنهترین تعلقات ذهنی او ا عرضه کر  .اننخا

این مؤلفه برام بر سی تأثار آن بر

مکاافه هام وشبهانت منکی بر و ویژگی ب ه است :یکی اهةات و برجسنگی آن
مؤلفه برام عا ف م

نظر و یگرم وجه تةایابخز آن مؤلفه .برام مثالت

ساحت

اندیشگانیت وشبهان بهعن ان مسلةانی پاک ینت اشنظر عقادتیت به یانت و جهانبانی
اسالمی و قرآن و سنت پاامبر

(ص)

اانه و این مطلب

باو

است؛ اما این برجسنگی باعث نةیا

آثا وم کامالً برجسنه

این مسئله ا بهعن ان مؤلفة اندیشگانی وم

ا شیابی کنام؛ شیرا اعنقا به جهان بانی اسالمی اگرچه

آثا

وشبهان برجسنه استت

بههاچوجه ویژگیام تةایابخز برام او بهاةا نةیآید؛ بلکه ویژگی تةا عا فان
اسالمی قلةدا میا ؛ اشاین وم

این تیقاقت بر اننخا

مؤلفهام تأکاد کر هایم که

هر و ویژگی برجسنگی و تةایابخشی ا اانه بااد.
 .3گرايش به امر محسوس و انسانی ،محور ديدگاههاي روزبهان
برام ت ضاح ا ن ت جه و جهتگارم ذهنی وشبهان بهسةت امر میس
بیث ا اش یکی اش با شترین و
یعنی ویکر او

و انسانیت

عان حالت مناقشهبرانگااترین یدگاههام وشبهانت

ح ش انساناناسی آغاش میکنام .یکی اش مشخصههام اصلی

سنتهام باطنی و گرایزهام عرفانی بهط

عا ت آن ب ه است که بان ابعا ما م و

تیلال کا کر ذهنِ وشبهان
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غارما م هسنی و انسان مباینت و تضا برقرا میکر ند و معنقد ب ند هرچه انسان به
وج ه ما م خ

تنگنا و یاضت باشنر قرا

کةنر ت جه کند و آن ا

هدت وج ه

معن م وم پرو ش و نارویی باشنر مییابد و برعکس .اشنظر ایشانت ج یند حقاقت
م اشنة جسم و جانت باید هرچه باشنرت اش سهم جسم بکاهد و به سهم جان بافااید؛
اشاین وم

باشنر سنتهام عرفانیت هة ا ه ت جه به

ت صاههام عةلی ص فاه

یاضتها و سختگارم بر جسم برام پرو هتر ادن جانت اهةات فراوان ا .
و اصل با یکدیگر مشنرک ب ند:

تقریباً هةة جریانهام باطنی اش این منظرت
نخست آن است که بان پر اخنن به وج ه میس
انسانت ناساشگا م و تضا وج
معنات و تق یت بُعد نامیس
تنگنا قرا

ا ؛ و این است که برام ست یافنن به حقاقت و
(جان) باید هرچه باشنر جنبههام میس

وج

(تن) ا

ا  .اص الً اش یدگاهیت عرفان و مذاهب باطنیت سنایشی است اش جان

برابر تن و نک هشی است اش ما ه
ا

(تن) و وج

نامیس

(جان)

مقابل معنا.

عرفان اسالمی ناا هةان یدگاه

و اعنةا اصلی عا فان مسلةان ناا مانند یگر عا فان بر غاب یا وجه

ناپادام هسنی ب ه است که آن ا «ب » (هسنی) حقاقی می انسنند؛
اها ت یا وج ه میس

هسنی که آن ا «نة »ت

برابر ناام

وغ و ت هم میپنداانند .هةان

یدگاه وقنی برام نگرش به انسان ناا اسنفا ه میادت براسا

آنت وج ه نامیس

ومت یعنی جان ( وح)ت میل عالیترین ا اکهات ااراقها و تولیها قلةدا میاد و
مقابلت وج ه میس

و ما م اوت یعنی تنت منشأ با گترین حوا هات تا یکیها و

جهالتها بهاةا می فت و برام پرو ش جانت جسم مسن جب خ ا اات و طر
اةر ه میاد.
آنچه انساناناسی وشبهانی ا اش باشنر عا فان جهان اسال تةایا میبخشد و اش
این منظرت طریقت وم ا اش جریان اصلی سنتهام عرفانی و باطنی جدا میکندت آن
است که وم برام ابعا میس
نامیس

و ما م حاات و هةچنان جسم انسانت بهانداش ابعا

و باطنی او ا شش قائل است .اص الً اش منظر وشبهانت حقاقت منعالی جا اش

طریق جسم و امر میس
غارما م انسان تضا م وج

نةایان نةیا  .اش نگاه ومت ماان جنبههام ما م و
ندا

و

انساناناسی اوت تن و جان

تقابل با
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یکدیگر قرا ندا ند؛ بلکه بان آنها ابطهام وس یه و بهق ل هانرم کربنت ا تباط
یالکناک برقرا است (کربنت  .)43 :4092اشنظر وشبهانت اه ست یافنن به معنا یا جانت
نهتنها بیت جهی به جسم ناست؛ بلکه برعکست تنها اشطریق وج ه میس
و معن م ست یافت .بهط

وج ه نامیس

و نامیس

ماان وج ه میس

پر اخنن به وج ه میس

با نسبت

اش هسنی انسان بدین ارح است :نخستت آنکه بان

(تن) و نامیس

آنکه ست یافنن به امر نامیس
میت ان آثا

خالصهت یدگاه وشبهان

میت ان به

(جان) انسان تضا م وج

جا اش طریق امر میس

وشبهان ا سنایزنامهام

با ابعا میس

ندا ؛ و ت

و موسم ماسر ناست.
ت ما مت اینجهانی و عانی

انسان قلةدا کر ؛ شیرا ابعا ما م و نا م تولاگاه جانت و نة ا کةال و شیبایی
حقاقت منعالی و امر قدسیاند.
مسئلهام یگر که

پی هةان یدگاه باعث میا

وشبهان بقلی

سنت عرفان

اسالمی اش یگران منةایا باادت تلقی وم اش نسبت ماان انسان و خداست .مطابق آنچه
وم

سراسر آثا خ یز باان کر هت اشنظر اوت فقط انسان میت اند تولاگاه ذات خدا

بااد ( وشبهان بقلی ااراشمت )294 :4039؛ به تعبار یگر

واقعت انسان خدایی منوسد و

موسم است و ذات قدیم الهی اش کالبد میدث انسان ه یدا اده است (هةانجا) .مةکن
است

آغاش تص

یدگاه وشبهان با نسبت ماان انسان و خدات مشابه عقاد

ا

بساا م یگر اش عا فان اسالمی است که انسان ا تولی اعظم خدا می انسنند؛ اما
واقعت تفاوتی مهم و تعاان کننده بان منظ
عرفان اسالمی

با

انسان اش س م یگر وج

وشبهان اش انسان اش یک س و سنت
ا  .باشنر عا فان جهان اسال ت

آنگاه که اش انسان بهعن ان تولی اعظم خدا یا میکر ندت مرا آنان

واقعت انسان

کاملت ولی اعظم و ک ن جامع ب ه است یا اینکه قلب یا جان انسان ا تولاگاه خدا و
عرش حةان می انسنند؛

حالی که وشبهان بقلیت آنگاه که اش انسان بهمثابة

خداوندم منوسد یا کر هت مرا ش هةان انسان ا ام گ اتت پ ست و خ ن است؛
نه انسانی آ مانیت پارم کامل یا ولیام مطلق؛ اشاین وم او برام ؤیت خدات کافی ب
سر بگر اند و خدام منوسد ا

ک م و باشا یا بر با باط خ

بباند .هةانگ نه که

گفنامت تفاوت عةده ماان یدگاه وشبهان و نظر یگر ص فاانت اش آن جهت است که

تیلال کا کر ذهنِ وشبهان
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انسانت هةانقد اعنبا و

و باطنی وم.

مقدمة عبهرالعاشقین ت آاکا ا این عقاده ا مطرح کر ه که کالبد انسان

ناا هةانند جان او میل تولی خداست:
[پس خداوندت] تنهام آ ماان ا مشکات ن شیبایی و میل نةایان ادن برقهام
تولی خ قرا ا و قلب انسانها ا به یکدیگر مایل کر و سبب آن وج
وانیت سلطان ن

قد ت و مشاهد صفات او

کسی که اش جانها و بدنهام آ ماان ظه

[بدنهام] انسانها ب ؛ هةان

یافت و جانهام انسگارندگان ا به

صفت میبت و عشق به او و وسنی این عالم جةع کر ؛ هةانگ نه که
جهانی پازاش عالمِ کالبدها ناا ( عالم الست) میضر خ گر آو و میبت
آغاشین ا به میبت پایان پا ست .جانها
انسانیت پرّان ادند و قلبها

عالم عشق بانی با بالهام عشق

مناشل عشق انسانی با مرکبهام عشق بانیت

وان گشنند (.)4 :4034

وم

شرح شطحیا ناا

تباان یدگاه خ

با تولی خدا

ص ت شیبا ویان

گفنه است« :حق -جلّ جالله -چ ن بر عااقان تلطف کندت جةال جالل خ یز

ص تی

ناک با ایشان نةاید تا طاقت یدن جالل او اانه بااند .آنگاه اشو بِدو خر ا ند و
عرصات او بهعشق سِار کنند» ( وشبهان بقلی ااراشمت .)214 :4039

اینگ نه جهت گارم وشبهان

ت جه به وج ه میس

و موسم انسان و هسنیت

فقط به انساناناسی و تباان ابطة انسان با خدا میدو نةیا ؛ بلکه اش اعنقا م
یشه ا به امر میس
برام امر میس

ذهن و شندگی وم حکایت میکند .قائل ب ن به اصالت

و عالقه نشان ا ن به آنت جهتگارم اصلی وشبهان

ویا ویی

با هسنی ب ه و بر ابعا مخنلف اش شندگی و اندیشة وم اثر گذاانه است .گرایز به
امر میس

و عالقه به ناس تی کر ن مفاهام اله تیت ااهکلادم برام فهم جهان

ذهنی وشبهان است؛ شیرا این مسئله اا

شندگیت سبک طریقت و هةچنان ویکر

وم به قرآن و سنت پاامبر(ص)ت و تص

او اش خداوند منعال ا بهعن ان اجاام یک

ابکة فکرم تباان میکند .وشبهان چنانکه مشه

استت طریقت خ

ا برپایة عشق
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انسانی بنا کر ه (کربنت  )27 :4092و

به جةال میس

عانات بخشی و میس

ح ش الهاات ناا به نبال

کر ن هرچه باشنر مفاهام اننااعی و نامنشخص ب ه است.

حنی شندگی وم ناا اش عالقهاش به تعلقات ما م و عرفی ناایی حکایت میکند.
اهةات این مسائلت وقنی وان میا

که شندگیت اندیشهها و طریقت وشبهان ا با

یگر ص فاان مقایسه کنام .هةانگ نه که گفنامت باشنر ص فاانت چه پاز اش وم و چه
پس اش اوت

با طر و تیقار ابعا ما م انسان و هسنیت و تأکاد هرچه تةا تر بر

ابعا نامیس

و غارما م اش هسنی ایدهپر اشم کر هاند .ایشان هةچنان به اننااعی و

تنایهی کر ن هرچه باشنر مفاهام الهااتی گرایز ا ند و

طریقت ناا -اگر مفه

عشق الهی ا بپذیرند -مرا اان عشق مور و مطلق الهی استت نه عشق آماخنه با
عشق شمانی و انسانی.
وشبهان بهجام پاروم اش سنت اصلی عرفانی که

آن انسان کاملت آ مانی و

بیشمان مظهر حق بهاةا می فتت انسانِ هماکن نی و هةانجایی ا مظهر حق انسنه
و بهجام آنکه شیبایی خدا ا پدیدهام نامنعان و نامیس

تلقی کندت جةال میس
عشق ا

بشرم ا جةال خداوند منعال اةر ه و الیق عشق یافنه است؛ هةچنان مفه

که نا بساا م اش ص فاهت به خداوند مناه اش ص تت یعنی نامنعان و نامنشخص تعلق
میگرفتت به انسان خاکی به عن ان میل ظه

خدا نثا کر ه و حنی اصطالحاتی
حاات

هةچ ن «کشف» و « ؤیت» ناا نا اوت بهمااانی شیا به جنبههام میس
مرتبط است:
معنام معة ل اصطالح «کشف» که
ش ن حوا

سرتاسر سخنان ص فاانه بهکا می و ت کنا

است و هةراه با مشنقاتز اغلب بهص ت اصطالحی کلی

معنام

بصارت اسنعةال میا  .بصارتی که [ ]...قد ت پاشگ یی یا ن عی ؤیت است
که به کاملترین وجهی آخرت تیقق مییابد؛ اما کشف برام وشبهانت انز
اننااعی یا فلسفی ناست؛ بلکه ؤینی است لبا ص تت مخص صاً ص ت
بشرم؛ اناخنی توسةی و ابیی است که علم ا بهواسطة ن
میساش  .اشنظر وشبهانت کلةة «کشف»ت معنام فنی قاقی ا
موة عة اصطالحات عرفانی خ

الهی ظاهر

که وم آن ا

تعریف کر ه و آن ا الّبر گ نهام ؤیت

تیلال کا کر ذهنِ وشبهان
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اه م می اند که صفات خداوند ا میباند (ا نستت .)23 :4077

کا ل ا نست با مفه

«النبا »

آثا وشبهان ناا گفنه است:

وشبهان این اصطالح ا به و حدیث نب م بط می هد که هر و ااا ه ا ند به
ص ت به عن ان حلقة اتصال ماان خداوند و انسان :اولی حدیث مشه م است
که «خداوندت آ

ا برص ت خ یز آفرید» .این حدیث میگ ید که صفات الهی

لیظة خلقتت بخشی اش سرات انسانی اده است .حدیث یگرت توربة
اه م میةد (ص) ا نقل میکند که گفنه است« :من خدام خ ا شیباترین
صُ َ

ید » (هةانت .)74

هةانگ نه که پازتر گفنامت شندگی و اندیشههام وشبهان انسوا و هةاهنگیام
انسانی
و بهویژه امر میس
سامانةند ا ند که می آنت ت جه به امر میس
و انسانی» ا حنی سبک شندگی وم ناات برپایة
است .نظریة «ت جه به امر میس
اطالعاتی که اش منابع ستاول با او ا یمت کامالً تأیاد میکند .به نبال کنا هم
نها ن اطالعاتی با شندگی و یدگاههام وشبهانت ساةام او برایةان واضحتر
مراحل پخنگی خ ت به شندگی مرفه و
می ا  .بنابر گاا ش منابعت وشبهان
برخ ا تةایل بساا اانه و به شیباییها و لذتهایی که عا تاً سنت شاهدانة
تص ف مطرو ب هت ت جه بساا میکر ه و بهویژه مفن ن ومت ب م و آوام خ
ب ه است .او بهنرین جل ه هام منعالی الهی ا قاقاً هةان ام ما م و اینجهانی
جستوج می کر ه و اش این جهتت غریب ناست که شندگی مننعةانهام اخناا کر ه و
به شنان و شندگی خان ا گی خ بساا عالقهمند ب ه است .او به سةاع و م ساقی
ص فاهت و ساش و به ویژه تنب مال وافر اانه و برام شیبایی چهره اهةات بساا قائل
موالس م ساقی و
ویان و حض
ب ه و عشق و عالقة خ به مصاحبت با خ
سةاع ا پنهان نةیکر ه است .کربن گفنه است:
وشبهان که به م ساقی عالقهمند ب و به کنسرت وحانی ص فاه (سةاع) ت جه
وم بُ َ که عا فان موةع
خاصی ااتت معنقد ب که ق ال باید که خ
سةاعت بهجهت ترویح قل ت به سه چاا میناجاند :وایح طابهت وجه صباح و
ص ت ملاح (.)00 :4092

یکی اش ن ا گان وشبهان
است:

تأیاد اا

شندگی مرفه و مننعةانة جد خ

گفنه
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و باشنر مشایخت طریقت ایشانت آن ب ه است که ابندااان مواهده ب ه است و
اننهااان الطاف مشاهده [.]...
کشادهاند .بعد اش آن

ابندام حالت خرقه پ اادهاند و سالها یاضت

ال ان اطعةه و البسه و ااربه اروع فرم هاند و هاچ سد
اهلل سرّه -بر هةان سبال ب ه است

اه ایشان نشدهت و حال ااخ ما -قد
(ارفالدین ابراهامت .)41 :4007

ست ا یم ناا بهخ بی نشان

نة نههایی یگر که اش ت صاف شندگی وشبهان

می هند چگ نه وم شندگی اینجهانی و لذتهام آن ا مهم و وست ااننی تلقی
میکر ه و

پی ترک و طر آن برام پر اخنن به ام
هةان ام

معنام منعالی ا

میس

معن م نب ه؛ بلکه برعکست

میجسنه است .هةانگ نه که خ اهام یدت

جهتگارم اصلی شندگی وشبهان بهسةت بهرهو م اش میس سات و ام
ب ه و این مسئله نشان هند گرایز وم به ام
عبداللطاف اةس
ابی

کنا

میس

و ما م

اینجهانی
شندگی است.

روحالالنان با ناام خ ت وشبهانت ن انه است:

فصل شمسنانت ااخ نشسنه ب

و به ان اع لذایذت مولس شیب و شینت ا ه

و یاحان شمسنانی و موةرهام آتز نها ه و جةاعنی مریدان و طایفة ص فاان
خدمت و ااخت پام کنا امر م صاحبجةال نها ه ب و [آن امر ت پام ااخ
ا] میمالاد .جةاعنی منکِران بر این حالت واقف ادندت برِ اتابک مغف تکله
فنند -نغةده اهلل بغفرانه .گفنند« :ام پا ااهِ عالی أم عالمآ ام! این ااخ وشبهان
که ت

ا به او ا ا ت استت

عاز و لذایذ نفسانیت شندگی میگذا و با امر ان

کنا
صیبت می ا و این شمان نشسنه است و اسبا عاز مهاا اانه و قد
وم او مینگر » .اتابک اش حُسن عقادهام
امر م صاحبجةال نها هت بالذت
که با ااخ ااتت گفت« :او این نکند» .ایشان مبالغت شیا ت کر ند .اتابک
برخاستت گفت« :من خ

آنوا میآیم .اگر چنان باادت بدانم و اگر خالف باادت

اةا ا سااست کنم» .اتابک با ایشان باامدت پنهان بر با

باط برآمد و اش وشنهام

آن ب ت نگه کر  .هةچنان ید که چند موةر آتز نها ه ب و ااخ ا
که اش با
کنا امر م صاحبجةال و میمالاد .اندک تغارم اتابک پادا اد .ااخ
قد
به ن

حق بدانست .قد اش کنا امر بر اات و

ماان آتز نها و آواش بلند

بر اات و وم س م باال کر ت گفت« :ام ترکةان! پام وشبهانت چه ماان آتز و

تیلال کا کر ذهنِ وشبهان
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چه کنا امر مه شت هر و یکسان است» .اتابکت گریان و فریا کنان برِ ااخ آمد
و اش آن حال اسنغفا کر و ا ا تز شیا تر اد و منکِرانت جةله مرید ادند .و این
حکایت اش مشاهار کرامات اوست (.)224 :4007

اسنان ل باخنگی وشبهان به شنی امشگر و شیبا وم هنگا ط اف مکه ناا بساا
مشه

است .ابنعربی

فتوحا المکیه گفنه است:
مکهت مواو ب

ااخ وشبهان

و فاونیِ وجد و حالز

ط افکنندگان ا به شحةت انداخنه ب

[ .]...ناگاه [

حان ط افت

اثنام ط افت چشةز به

شنی مغناه افنا و] به میبت وم مبنال اد و هاچکس نةی انستت و آن وجد و
صایههایی که وجد فی اهلل میش ت هةچنان باقی ب ؛ اما اول اشبرام خدام-
تعالی -ب و این شمان اشبرام مغناه .انست که مر مان ا چنان اعنقا خ اهد اد
که وجد و صایات وم این شمان ناا اشبرام خدام -تعالی -است .به مولسِ
بارون کر و پاز انداخت و قصة خ

ص فاهت حَر آمد و خرقة خ
بگفت و گفت« :نةیخ اهم که

حال خ ت کاذ

با مر

باام»؛ پس خدمت مغناه ا

الش گرفت .حال عشق و میبت وم ا با مغناه گفنند که وم اش اکابر اولااءاهلل
است .مغناه ت به کر و خدمت وم ا پاز گرفت ( انزپژوهت .)09 :4007

عالوهبر اینهات حکایتهام او

شندگینامة خ ن انز لبسنگی فراوان وم به

هةسرت فرشندان و پد و ما ش ا نشان می هد و چنان ناست که عشق خدا وم ا اش
یگر عالیق نا ماش به عن ان هةسرت پد یا فرشند باش اانه بااد .این مسئله وقنی
وانتر میا

که سبک شندگی نا م بساا م اش عا فان عالم اسال

ا نظر آو یم

که بهاعنقا اانت لْ یگانه جایگاهِ میبت خداست و چ ن اش این میبت پر ادت جایی
برام یگر تعلقات باقی نةیماند .باشنر ص فاه حنی لبسنن به چاام اش ام
ماس ام خدا ا ن عی ارک

سل ک الی اهلل تلقی میکر ند .وشبهان

ناا یا
م ا م

منعد ت اش لبسنگی ادیدش به شندگی خان ا گی و شنان و فرشندانز یا کر ه و اش
گله کر ن به خدا اش فراق آنان

مناجاتز با حق -تعالی -ناا ابایی نداانه است؛ مثالً

كشفاالسرار گفنه است:
چ ن

نخسنان طل ع صبیگاهی برخاسنمت گةان بر که مدتشمانی باز اش هر

اب

گذانها  -حةها اهلل -افنا  .چ ن

خ ا

ب ها ؛ سپس بهیا هةسر
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وض ساخنمت با خ

گفنم« :خدایا! میبانی چگ نه تنها ماندها و بی او چه بر من

میگذ ؟» .او (خدا) به فا سی به من گفت« :گِر ِ ان با گر ن است» .منظ
ب

که بهشو مت هام عالم ملک ت بر من باش میا

و من

او این

ج ا وم خ اهم

ب ؛ پس ااا او ا یافنم .پساش وض خداوند به من گفت« :فَاسْنَبشرُوا بِبَاْعِکُمُ
الَذِم بَایَعْنُم بِهِ»؛ «اش معاملهام که کر هایدت اا ا ید»( .قرآنت ت به ( )444 :وشبهان
بقلی ااراشمت .)404 :4090

وم

گفنه است:

جایی یگر اش هةان کنا

اشقضا بعداش وفات یکی اش شنانمت باغی اهر فسا خرید  .با خ اندیشاد که
چگ نه وشگا من بعداش وفات وم این باغت خ ش خ اهد ب  .صدام هاتف
غابی ا اناد که میگفتَ« :أَحْسَنُ مَقِاال»؛ «خ ش جایگاهی است»

(قرآنت فرقان:

( )20هةانت .)29

البنه باید بهخاطر اانه بااام وشبهان اش ماان هةة آنچه
وج

ا ت باشنرین ت جه خ

مهم ترین جایگاه ا

ا به انسان و ام

ناام میس سات

انسانی معط ف کر ه و انسان

نظا اندیشگانی وم اانه است؛ ولی هةانگ نه که گفنامت

انسان عرفی؛ نه انسان آ مانی یا انسان کامل .وم هنگا ِ یا کر تولی ذات و صفات
خدا

انسانت بهسرعت منظ

خ

اش انسان ا باان کر ه است تا تص

اسالف خ ت صرفاً وح یا قلب انسان ا میل ظه
با انسان ا به وج ه میس

نش

او مانند

خدا می اند .وم سخن خ

و ما م بشر معط ف کر ه و گفنه است عا ف اش

شیبایی ص ت و هاکل انسانی بهعن ان آخرین حلقة تولی ذاتت به جةال الهی پی
میبر  .وشبهان
حق

وج

با

تفاوت آ

با یگر جل ههام خدا گفنه است :ذات و صفت

آ تولی کر :

عالمت جةله اثر حق است؛ لاکن ماان آثا ت فرق است .عالمت م قع تولی افعال
است و آ ت م قع تولی ذات و صفات .قال اهلل -تعالی« :و نفختُ فاه من وحی»
[ . ]...ن ِ صفت اش وح آ پادا اد و آن اثر وح هاکلت منکشف اد .حق اش
آ تولی کر به حقاقت اثرت نه به سم حل ل [ .]...نکنهگ م اطح (حضرت
پاامبر) -صل ات اهلل علاه و آله -عبا ات منشابهات گفت« :خلق اهلل آ علی
ص ته» ( وشبهان بقلی ااراشمت .)294 :4039
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هةچنان که وم شیبام انسانی ا تولی خاص خداوند منعال انسنه و گفنه :خدا
هةهچاا منولی است؛ اما تولی خاص ص ت شیبام انسان منیصر میا :
خداوند -جلّ جالله -ل عااقان ا تولی کند اش هر ذ هام اش عرش تا به ثرمت
به نعت ظه ت نه به وصف حل ل؛ لاکن تولی کند خاص اش ص ت ناک اهل
میبت و عشق ا تا وح ایشان به جةال برباید و عق ل ایشان اش جاللت ق محال
گر انَد .اینت حقاقت است؛ نه مواش؛ فعل اوست و فعل اش صفت اوست .صفت اش
ذاتت مفا ق ناست (هةانت .)027

آن گاه برام مسنند کر ن یدگاه خ به اسنان پاامبرانت اسنان آ (ع) و ی سف(ع) ا
ااهد آو ه و علت اصلی خض ع فرانگان مقابل آ (ع) و اافنگی اطرافاان به
ی سف(ع) ا شیبایی ص ت آنها انسنه است.
البنه نباید فرام ش کنام که وشبهان وج انسان و جهان انسانیت به نبال خدا
میگشنه و هةهجا ک ااده است بیآنکه ت جه خ به وم شیبا ا پنهان کندت با ذکر
نة نههایی اش سنت پاامبر(ص) و برخی ص فاان هممشر خ ت بهن عی گرایز خ یز
ا اه ت
و ت جهز به جةال انسانی ا ت جاه و با افنا گان
به شندگی میس
فاصلهگذا م کند:
حدیث «من آنی فقد ام الیق» بشن که ین جام ااا ت النبا و اتیا
است .نبانی که مهنر شنان ت حاد تیت قاف تفرید [حضرت میةد (ص)]
چ ن اش صدمة قِدَ خسنه گشنی و به کةند سط ت عات بسنهت اش ضرو تِ
نایافت عشقت یاحان ا بب سادم و گل احةر بب یادم و بر چشم نها م و
گفنی« :اینت خداوند ا فرایا میآو »؟ و ناا ااا ت کند ساد صابران [حضرت
میةد (ص) ]...که« :گل سر اش بهام خداست .هرکه خ اهد که بهام خدا
نگاه کندت گ گل سر بنگر!» و هةچنان مقا عشق [ ]...گ ید معرفت که:
«نگاه کر ن به شیبا ومت بر بصارت میافااید» .طاهر مقدسة صدیقه ابنه صدیق-
اشل ا
ضی اهلل عنهةا -گ ید که مهنرت وم ناک وست اانی .حبابی!
«سه چاا ا اش ناا وست اانم» منهم مدا که چ ن برق فرقدِ سةاع غابت با
مشنرمِ جةالت ارا جالل خ مت اش طبع اه ت و حل لت بارون ب  .ت ندانی
که ما قِدَ اش تالصق حدثانت مناه انام [ .]...این تعقل تولی صفت فعل ا
(کربنت .)14 :4092

نکنة جالب این است که ویکر

وشبهان به قرآنت احا یث و سنت نب م باشهم
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و انسانی است؛
منأثر اش هةان می اصلی اندیشههایزت یعنی گرایز به امر میس
شیرا وم گاینزهام خ اش کنا و سنتت هة ا ه بر جنبههایی تأکاد کر ه است
که آنهات خداوند منعال بهص ت بشرم ظاهر یا تص یر میا یا اینکه اش ت جه
پاامبر(ص) به میس سات و جنبههام ما م شندگی اینجهانی سخن گفنه است:
نبانی که غةگسا آ و سرمایة عالمت خابرگشام افالکت منشابهگ م بیباک-
صل ات اهلل علاه( -پاامبر (ص)) چ ن مقا عشقت مشاهد قِدَ نشانه کر ؟
گفت« :پرو گا ا بهنرین ص تها ید ؛ پس سنانز ا بر وش من
گذاات و من خنکیِ سرانگشنانز ا سانها حس کر [ .]...لخ ای ا مر
ا
آیانهنگا ان ملک ت ا و سفاران صفاح اعال جبروت گفت" :خداوندت خ
هرگ نه خ اهدت نشان می هد"» (هةانجا).

ااخ اش احا یث نب م ناا نقاطی ا برجسنه کر ه است که با یدگاه ت جه به امر
و انسانی هةاهنگاند؛ اشاین وم تصا فی ناست که پربسامدترین احا یث
میس
(ص)
آنها اش انسان ا ب ن خداوند
نب م آثا ومت م ا م هسنند که پاامبر اکر
منعال یا شیبایی وسنی و شندگی عرفی پاامبر(ص) سخن گفنه است؛ مانند احا یثی که
(ص)
ص ت حاة کلبی است یا احا یثی
مرب ط به ناشل ادن جبرئال بر پاامبر
بهنرین ص تها
ا
هةچ ن «خداوندت آ ا بر ص ت خ یز آفرید»ت «پرو گا
ید »ت «من خنکیِ سرانگشنانز ا سانها حس کر »ت «خداوندت خ ا هرگ نه خ اهدت
ا اناختت خدام ا
نشان می هد»ت «هر که مرا یدت خداوند ا یده است»ت «هرکه خ
اناخنه است»ت «هرکه خ اهد که بهام خدا نگاه کندت گ گل سر بنگر!» و «نگاه کر ن به
شیبا وم بر بصارت میافااید».
 .5رؤي

فرشتگان و خداوند متشخص انسانوار

اش منظر هیافت ساخت گراییت بدان سبب که ت جه به امر میس

و انسانی می

اندیشه ها و جهان ذهنی وشبهان ب ه استت مکاافههام وم ناا مانند یگر جنبههام
اخصانزت اش این یدگاه او اثر پذیرفنه است و توربههام عرفانیاش بهگ نهام
ص تبندم ادهاند که وم بدانها معنقد ب ه است .هةانگ نه که گفنامت اش منظر
معرفنی و اندیشگانیت وشبهان معنقد ب

خداوند منعال

ص ت شیبام انسانی ظه

تیلال کا کر ذهنِ وشبهان
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ص تبندم...

میکند و کالبد انسان جل هگاه خاص خداست .این یدگاه م جب ص تبندم
مکاافههام وم اده است و اشآن ومت خدا
بشرم یا

مکاافههام وشبهان

ص

شیبام

چهر پاامبرانی هةچ ن آ و ی سفت و افرا م گمنا تر ظاهر اده است.

وم ما ا به چشمانداشهایی پر اش ک ههات باابانها و
فرانگانی ا ببانام که

یاهام بیاةا بر ه است تا

آنِ واحدت توسم حُسن شنانه و خصایص جنگطلبانة سرباشان

تُرکاند (ا نستت .)474 :4077

براسا
با

آثا

وشبهان میت ان مهمترین منعلق ساحت اندیشگانی یا معرفنی وم

ابطة انسان و خدا ا

این گاا ه خالصه کر « :بدن انسانت میل تولی

خداوند است»؛ عالوه بر آنت وم این باو
تعةام ا ه و اش ظه
و این عقاد خ

ا که خدا اش جسم انسان ظه

یگر ذوات مور مثل فرانگان

( )

مریم

به گاا

قرآن كريم و احا یث نب م به ظه

کالبد بشرم تصریح اده است؛ مانند آنچه
قرآن ذکر اده یا احا یثی مشه

یکی اش اصیا

کالبد انسانی هم سخن گفنه

ا ناا با ها باان کر ه است؛ البنه یدگاه اخار وم بههاچوجهت

سنتاکنانه یا مناقشهبرانگاا تلقی نشده؛ شیرا
فرانگان

مییابدت

(ص)

( حاة کلبی) بر پاامبر

که براسا

با تةثل وح بر حضرت
آنها جبرئال

ص ت

ظاهر اده است .اشنظر ساختگراییت اعنقا

یا اده م جب اده است وشبهان

توربههام عرفانی خ یز خدا و

فرانگان ا بهگ نه ام منشخص و انسان ا توربه کند و به عبا ت یگرت خدا و
فرانگان ا آن گ نه بباند که خ

باو

اانه است .این نکنه لالی بر صیت یدگاه

ساختگرایان است که معنقدند توربههام عا ف مسنقل اش جهان ذهنی وم ناسنند و
باو هام فر توربهگرت توربههام وم ا ص تبندم میکنند.
تةایا بناا ین ماان مکاافه هام وشبهان و یگر عا فان مسلةانت وقنی وانتر
میا

که مکاافههام وم ا با مکاافههام منق ل اش جانب یگر عا فان مقایسه

کنام؛ شیرا عا فان منعلق به سنت اسالمی -ایرانی هةانند بایاید بسطامیت نوم کبرم و
عالءالدوله سةنانیت اش ؤیت خدا بهمثابة پدیدهام منشخص و انسان ا میپرهااند و
ذات حق ا بهگ نهام اننااعیت نامنشخص و غارانسان ا تص یر میکنند.
نة نههایی اش مکاافههام وشبهان ا نقل میکنام که

اینوات

آنها اش توربة خدا یا
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فرانگان منشخص انسان ا سخن گفنه اده است؛ هرچند برام عایت اخنصا ت
ناچا ت به ذکر نة نههایی بساا اندک قناعت کر هایم:
 .1-5رؤي

خداوند متعال

این بخزت نة نههام ذیل خ
به کا هام بهشنی وا

ذکرند:

اد و اش نهرهام آن ن ااد ت ما ههام بهشنی خ

و

اش خربا بهشت تناول کر و با ها عرش و کرسی ا ید و حق -تعالی -ا به
شمّ مشایخ ید که طالسانی بهبر اات و من اش جالل و هابت او
نعت النبا
گ یی آ میاد ( وشبهان بقلی ااراشمت .)7 :4090
و با ها خدام -تعالی -ا بر با
اا م و نشاط

باطت

حال ن اخنن ع

عالم میافکند تااینکه ذ هذ

ید که با آواش آنت

تةامی اااا اش آن میخندیدند.

پاز اش آنت او ا با ها باالم هر باالییت بهحال ن اخنن طبل می ید  .او با این کا
میخ است پا ااهیِ من ا بهنةایز بگذا  .خداوند مرا
سلطنت و خالفت بر جهان برگاید .این ویدا و م ا

شمان حااتم برام
مشابه آنت نة نههایی

است اش اعالن اننخا ت قب لت اجنباء و حُسن وصال من با خدا (هةانت .)04

او

عالةی پر اش ج اهرات آسةانی بر من ظاهر گشت و خ

بهص ت آ -

علاه السال  -ماان این ج اهرات ب  .لباسی اش کنان بر ااتت با من سخن
گفت و مرا مخاطب خ قرا ا و به من لطف نة و مرا خ ا کر تا
ساعنی یگر گذات (هةانت .)21

چ ن ساعنی گذاتت یا ناول حق بر خاطر گذات؛ پس خدام سبیان ا
بهصفت النبا و حُسن و جةال ید که بر سطح باط من ااراش نشسنه ب
و این حالت سرّ ت حاد و حقایق
و من واله و سرگشنهت وبه وم او ب
یکنایی و قد عات وم ا بهیا آو (هةانت .)04
اش ارق قِد میگذانم که باابان غابت خدا ا ید که بهشیبایی و بر هائت
سنز ع م [ ]...اات .بهنظر آمد که به ن اخنن آن
ترکان ظاهر گر ید و
ع پر اخت .مرا بههاوان آو و هر بر ا و عشق من میافاو (هةانت .)12
آنگاه جةال وم بهاکل ان اع مخنلف مر بر من ظاهر اد؛ مر می که هةه
بهسبب بقام من پساش فنا صفات اشلت با من مهربان ب ند .او با قر و انس
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به من پاة ؛ سپس مرا ترک کر و من به هر س م که وم میکر ت او ا آیانة
وج می ید (هةانت .)17
من هةچنان خداوند -سبیانه -ا ید که شمّ ااخی با گ اش ک ه فرو آمدت
و ک ه شیر ضربات قد ت قهر او منالای میاد؛ سپس او مکر اً ناپدید میادت
پدید میادت وبا ه ناپدید میاد و سپس پدید میاد؛ آنگاه گفت« :اینگ نه با
م سی عةل کر » (هةانت .)9

البنه بهند تت وشبهان خدا ا منشخصت اما غارانسان ا و بهص ت گل سر یا
اار ناا ؤیت کر ه است (هةانت  41و .)21
 .2-5رؤي

فرشتگان

نة نههام این بخز عبا تاند اش:
هن ش سالی سپرم نشده ب که خداوند منعال اب قد ت چهره به من نة و
تةا فرانگان ا که میخندیدند و به یکدیگر و میفرسنا ندت به ظاهر بشرم
به من نشان ا  .جبرئالت شیباترین مالئکت آنوا ماان آنان ب  .فرانگانت
طرههایی چ ن طر گاس ان شنان اانند و ص تهام آنان هةانند گلهام سر
ب و بعضی اش آنها پ ازهایی اش ن یا کالههام ج اهرنشان بر سر و
جامههایی اش مروا ید بر اانند .من با ها آنها ا بهاکل و ظاهر ترکان ید .
ض ان و جنت ا یافنم و بدان وا اد (هةانت .)7
و با ها او ا با وصف جالل و جةال ید و فرانگانت چ نان شنانی شیبا وم با او
ب ند .آنان ا گاس هایی بلند ب که اگر اندکی بلندتر میادت سر آن به شمان
میسایاد .گفنم« :خدایا! چگ نه وح مرا میگارم؟» .گفت« :اش ون اشل میآیم و
سنانم میگار و آن ا به مقا قر میبر و اش ارا قر به ت
وح ت ا
مین اانم و جةال و جالل من تا ابد بر ت ظاهر خ اهد اد؛ آنگ نه که
بیحوا آ شو ا م» .جبرئال و ماکائال و اسرافال و عا ایال -علاهم السال  -ا
با شیبایی غار قابل وصفی لبا ن ید و منکر و نکار ا هةچ ن و ج ان
ناک م شیبا وم ید که برسر گ من با مین اخنند و میگفنند« :ما عااقان
ت یام .اینچنان به گ ت وا میا یم» و بدین ترتابت خ ف اش من و اد
(هةانت .)44

401
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 .7نتیاله
ننایج حاصل اش این تیقاق به ارح ذیل است:
با وشبهان میت ان یافت اصالت
الف .اش موة ع منابع اطالعاتی م ج
ویا ویی
و گرایز به آنت جهتگارم اصلی وم
قائل ب ن برام مسئلة میس
و موسم بر تةا ابعا شندگی و اندیشهاش اثر گذاانه
با هسنی ب ه و مسئلة میس
انسانی و عالقه به ناس تی
و بهویژه مسئلة میس
است .گرایز به مسئلة میس
میا ؛ شیرا
کر ن مفاهام اله تیت ااهکلادم برام فهم جهان ذهن وشبهان میس
(ص)
این مسئله اا شندگیت سبک طریقت و هةچنان ویکر او به قرآن و سنت پاامبر
و هةچنان تص وم اش خدا ا بهعن ان اجاام یک ابکة فکرم تباان میکند.
ناام میس سات م ج استت باشنرین ت جه وشبهان
 .اش ماان هةة آنچه
به انسان و ام انسانی معط ف ب ه است .وم انسان ا یگانه تولاگاه ذات خدا
بهاةا آو ه؛ اما منظ ش انسان عرفی ا ام گ اتت پ ست و خ ن است؛ نه انسان
کامل یا آ مانی .او هنگا یا کر ن اش تولاگرم ذات و صفات خدا اش انسانت بهسرعت
بیث ا به وج ه جسةانی و ما م انسان معط ف کر ه و گفنه است خدا جسم
انسان تولی میکند .وم معنقد است خدا هةهچاا تولی میکند؛ اما تولی خاص
ذات حق منیصر به ص ت شیبام انسان است.
ج .براسا آثا وشبهان میت ان مهمترین منعلق ساحت اندیشگانی یا معرفنی وم
این گاا ه خالصه کر « :بدن انسانت میل ظه
با ابطة انسان و خدا ا
خداست»؛ عالوه بر آنت وم این باو ا که خداوند منعال جسم انسان ظه مییابدت
تعةام ا ه و با ظه یگر ذوات مور مثل فرانگان کالبد انسانی هم سخن
ا هم با ها باان کر ه است .اش منظر ساختگراییت اعنقا به
گفنه و این عقاد خ
توربههام عرفانی خ یزت خدا و
گاا یا اده م جب اده است وشبهان
فرانگان ا بهص تی منشخص و انسان ا توربه کند و به عبا ت یگرت آنها ا
بهگ نهام بباند که باو اانه است .این نکنه لالی بر صیت یدگاه ساختگرایان
است که معنقدند ذهن عا ف توربههام وم ا ص تبندم میکند.
پینوش ها

0. William James, Walter Terence Stace, Rudolf Otto, Ninian Smart, Steven
katz, John Hick, Wayne Proudfoot
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منابع
 ا نستت کا ل ( .)4077روزبهان بقلی .ترجةة مودالدین کا انی .تهران :نشر مرکا. انالیت عطاءاهلل ( .)4030تبیین و ارزيابی ساخ گرايی .قم :آیت عشق. انزپژوهت میةدتقی ( .)4007روزبهاننامه .تهران :انوةن آثا ملی. وشبهان بقلی ااراشم ( .)4011عبهرالعاشقین .تصیاح هانرم کربن و میةد معان .تهران:من چهرم.
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4034عبهرالعاشقین .بهسعی ج ا ن بخز .تهران :یلدا قلم. تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4039شرح شطحیا  .تصیاح هانرم کربن .تهران :طه م. تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ( .)4090كشفاالسرار .ترجةه و تصیاح مریم حسانی .تهران :سخن. ارفالدین ابراهام ( .)4007تحفة اهل العرفان .بهک از میةدتقی انزپژوه .تهران:انوةن آثا ملی.
 ااروانیت علی ( .)4033مبانی نظري تالربة دينی :مطالعة تطبیقی و انتقادي آراي ابنعربی ورودلفاتو .قم :ب سنان کنا .
 عبداللطاف اةس ( .)4007روحالالنان .بهک از میةدتقی انزپژوه .تهران :انوةن آثاملی.
 ف منت ابرت کی.سی .)4030( .عرفان ،ذهن ،آگاهی .ترجةة عطاءاهلل انالی .قم :انشگاهمفاد.
 قائةیناات علی ضا ( .)4034تالربة دينی و گوهر دين .قم :ب سنان کنا . کاکاییت قاسم (« .)4030توربة ینیت توربة عرفانی و مالکهام باشاناسی آن» .فصلنامةانالمن معارف اس می .ش .4صص.02-44
 کنات اسنا ن ( .)4030ساخ گرايی ،سن و عرفان .ترجةة عطاءاهلل انالی .قم :آیت عشق. کربنت هانرم ( .)4092نرگس عاشقان .ترجةة میةدعلی اخ ان .چ .2تهران :نشر اخ انخراسانی.
 ملکاانت مصطفی ( .)4031سلسلهمباحث عرفان مقايسهاي .قم :انشگاه ا یان و مذاهب. تتتتتتتتتتتتتتت ( .)4037راهی به رهايی .تهران :نگاه معاصر. هاکت جان ( .)4032بُعد پنالم :كاوش در قلمرو روحانی .ترجةة بهاا سالکی .تهران:قصادهسرا.
- Abd-ol-Latif-e Shams (4913). Ruh-al-Janān. Edited by Mohammadtaqi
]Dāneshpazhuh. Tehran: Anjoman-e Āsār-e Melli. [in Persian

04  اةا/ 3 سال

403

- Anzali, A. (2440). Tabyiin va Arzyābi-e Sākhtgarāii. Qom: Āyat-e Eshgh.
[in Persian]
- Corban, H. (2440). Narges-e Āsheqān. Translated by Mohammadali
Akhavān. Tehran: Akhavān-e Khorāsāni. [in Persian].
- Dāneshpazhuh, M. (4913). Ruzbahān-Nāmeh. Tehran: Anjoman-e Āsār-e
Melli. [in Persian]
- Ernest, C. (4993). Ruzbahān Baqli. Translated by Majd-al-Din Keivāni.
Tehran: Markaz. [in Persian]
- Forman, Robert K.C. (2441). Erfān, Zehn, Āgāhi. Translated by Atā'-o-llāh
Anzali. Qom: Dāneshgāh-e Mofid. [in Persian]
- Ghaemi Nia, A. (1111). Tajrobe ye Dini va Gohar-e Din. Qom: Bustan -e
Ketab. [in Persian]
- Hik, J. (2440). Bo'd-e Panjom. Translated by Behzād Sāleki. Tehran:
Qasidesorā. [in Persian]
- Kākāii, Q. (2440). "Tajrobe-ye Dini, Tajrobe-ye Erfāni va Melākha-ye
Bāzshenāsi-e Ān". Faslnāme-ye Anjoman-e Maāref-e Eslāmi. No. 4. Pp.
44-02. [in Persian]
- Ketz, E. (2440). Sākhtgerāii, Sonnat, Erfān. Translated by Atā'-o-llāh
Anzali. Qom: Āyat-e Eshgh. [in Persian]
- Malekiān, M. (2447). Erfān-e Moqāyeseii. Qom: Dāneshgāh-e Adyān va
Mazāheb. [in Persian]
- ________ (2443). Rāhi be Rahāii. Tehran: Negāh-e Moāser.
- Ruzbahān Baqli (4937). Abhar-ol-Āsheqin. Edited by Hānri Corban and
Mohammad Moein. Tehran: Manuchehri. [in Persian]
- ______________ (2444). Abhar-ol-Āsheqin. Edited by Javād Nurbakhsh.
Tehran: Yaldā Qalam. [in Persian]
- _____________ (2444). Sharh-e Shathyāt. Edited by Hānri Corban.
Tehran: Tahuri. [in Persian]
- ____________ (2440). Kashf-ol-Asrār. Translated and Edited by Maryam
Hosseini. Tehran: Sokhan. [in Persian]
- Sharaf-ol-Din Ebrāhim (4913). Tohfe-ye Ahl-e Erfān. Edited by
Mohammadtaqi Dāneshpazhuh. Tehran: Anjoman-e Āsār-e Melli. [in
Persian]
- Shirvāni, A. (2449). Mabāni-e Nazari-e Tajrobe-ye Dini. Qom: Bustān-e
Ketāb. [in Persian]

