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چكيده 

تأمل دقيق و عميق در ميراث برجاي مانده از عارفاا خراساا  ،حكايا از
آ دارد كه اين مياراث عرفاانر را مار تااا مصاداقر از تفكار شااعرانه و
فراخاا وجاد براي مأوا گزيد در مأمن زبا به شمار آورد؛ تفكري كه در
آ  ،ماجادات زير سايه قاب بنديهااي ذهان فاعال شناساا قارار ندارناد و
الجرم عرصه گشاده و مسطحر را مهيا مرسازند كاه در آ  ،ديادار وجااد
صارت مربندد و ماجاادات چنانكاه بايساهه اسا ارج نهااده مارشااند.
شاعرانگر ،بكارت زبانر ،برآساادگر از مفهاام انديشارهااي مهاافيزيكر و
آ ساباوري ،مهمترين ويژگر هاي اين شياه تفكر به شمار مر روند .از منظر
عارفا خراسا  ،هسهر و همه شئانات و اطاار آ صرفاً مُلك طِلق خداوند
و بلكه با او همهاي اس  .از اين رو ،عارف خراسانر به جااي الهفاات باه
هسهر ،به حقيق هسهر كه ذات خداوناد اسا رو مار آورد .هساهر نازد
عارف خراسانر به جاي آنكه در پرتا تفكر بازنمادي به مثابه ياك معقاا
ثانر فلسفر محل تاجه نظري واقع شاد ،به مثابه روشناي حضاري فراگيار
كه وقاع همه اشياء از او مايه مرگيرد ،مهعلَق تجربه عارف قرار مرگيرد.
واژگانكليدی :عرفاا حاازه خراساا  ،هساهر شناسار ،تفكار شااعرانه،
آ ساباوري.

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 اسهاد گروه معارف دانشگاه فرهنگيا  .رايانامهetemadinia@gmail.com :

تاريخ درياف 1396/8/17 :

تاريخ پذيرش1396/11/11 :

6

جاويدا خرد ،شماره  ،33بهار و تابسها 1397

.1مقدمه 
حازه عرفا خراسا شامل مجماعهاي از عارفا ايرانر اس كه عماماً از قر دوم تاا قار
نهم هجري قمري در محادوده جررافيااير خراساا بازر مارزيساههاناد .ايان محادوده
جررافياير شهرها و روسهاهاير چا مرو ،بلخ ،نساء ،نيشابار ،تاس ،هرات ،ترمذ ،سامرقند،
بخارا ،اسفراين ،بسطام ،خرقا و دامرا را در برداشهه اس  .نگارنده در باب علا انهسااب
عارفا محل بحث در اين ناشهار به حازه عرفا خراسا  ،عمدتاً خاساهگاه جررافيااير آنهاا
را مد نظر داشهه اس  .اگرچه اين خاسهگاه جررافيااير كام و بايظ نظرگااه مهفااوتر را در
قياس با عارفا منهسب به مكهب برداد و نيز مهعاطيا عرفا نظري به بار نشاانده اسا  ،اماا
اين طبقهبندي و نيز مالكهاي ناظر به آ در ماااردي مارتااناد محال مناقشاه واقاع شااد
چنانكه برخر در اتقا اين ردهبندي و مالكهاي آ ترديدهاير روا داشاههاناد 1اماا نگارناده
برآنكه قصد ورود به اين مناقشات تاريخ عرفا اسالمر را داشهه باشد ،تنها به منظاار اشااره
به خاسهگاه جررافياير عارفا مذكار از اصطالح «عارفا خراسانر» و نظاير آ بهاره جساهه
اس و غالباً با به كارگيري عبارت «حازه عرفا خراسا » (به جاي مكهب عرفاا خراساا
تا حدودي از ورود به مناقشات پيظگفهه اجهناب ورزيده اس .
چنانكه عناا فرعر اين ناشهار نشا مردهد ،در بررسر مبانر انديشاگر عرفاا حاازه
خراسا  ،بررسرهاي اين مقاله صرفاً معطاف به آثاار و ساخنا برجااي ماناده از دو تان از
طاليهدارا اين حازه عرفانر؛ يعنر بايزيد بسطامر و اباالحسن خرقانر اس  .درباره بايزياد
بسطامر تاكنا اثر مسهقل و مكهابر از او گزارش نشده و آنچه از او بار جااي ماناده ،نقال
قا هاير اس كه عمدتاً از ساي خايشاوندا او نظير اباماسار خاادم و اباماسار دبيلار
(به ترتيب برادرزاده و خااهر زاده او و نيز برخر از كسانر كه به مالقات او آمدهاند روايا
شده اس (در اين باره نك :الجاردي . 314 :1367 ،در اين ميا  ،مهمتارين منباع كهانر بار جااي
مانده درباره زندگر و اقاا بايزيد ،كهابر ماسام به كهاب النار من كلمات ابر طيفاار اسا
كه تاسط اباالفضل محمدبن علر سهلگر در قر پنجم جمعآوري شده اس  .ايان اثار كاه
نخسهين بار تاسط عبدالرحمن بدوي در كهابر با عناا شطحاتالصافيه انهشار يافهه ،بعادها
تاسط محمدرضا شفيعر كدكنر با نام دفهر روشناير؛ از ميراث عرفاانر بايزياد بساطامر باه
فارسر برگردانده شده 2و منبع اصلر ما در نقل سخنا بايزيد ،اين اثر همراه با مهن عربار آ
و نيز كهاب دسهارالجمهار 3و گزارش عطار درباره زندگر و آراء وي اس .
در اسهناد به سخنا اباالحسن خرقانر نيز عمدهترين منبع مارد اسهفاده ما كاه تاا اماروز
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جامعترين منبعر دربردارنده سخنا برجاي مانده از خرقانر اس  ،مجماعاه گاردآوري شاده
تاسط محمدرضا شفيعر كدكنر با عناا ناشهه بر دريا؛ از ميراث عرفانر اباالحسن خرقاانر
اس  .اين اثر خاد در بردارنده پنج مهن كهان در بااب زنادگر ،مناقاب و ساخنا خرقاانر
اس ؛ دو رواي

كامالً مهفاوت از تذكرةاالوليااء ،رساالهاي باا عنااا ذكار قطابالساالكين،

منهخب نارالعلام 4،مجماعهاي شامل  34مهن كه در بردارنده مطالاب پراكنادهاي اسا كاه
به زبا فارسر و عربر تا قر نهم درباره خرقاانر نگاشاهه شاده و رساالهاي از نجام رازي
درباره يكر از شطحيات بحثبرانگيز خرقانر.
در بحث از ميراث عرفانر عارفا محل بحث ،ذكر اين نكهه نيز ضروري اس كاه اصال
سخنا بايزيد بسطامر و اباالحسن خرقانر كه احهماالً به زبا فارسر قامسار (قامشار ياا
بسطامر باده اس  ،امروزه در دسهرس نيس و مثالً كهاب النارر سهلگر به مثابه اصلرتارين
منبع گفهههاي بايزيد ،برگردانر عربر از سخنا وي اس  .درباره اباالحسن خرقاانر نياز در
مها بر جاي مانده از وي ،تنها ماارد اندكر از عبارات منطبق با زبا كهن ناحياه قاامب باه
چشم مرخارد كه اين خااد حكايا از آ دارد كاه ترييارات گساهردهاي در ساخنا وي
صارت پذيرفهه تا آنها را با زبا معيار منطبق سازد .زباا قامسار تفااوتهااي واگگاانر و
نحاي قابل تاجهر با زبا فارسر امروزي و نياز فارسار مهاداو در دورا حياات بايزياد
بسطامر و اباالحسن خرقانر داشهه اس (در اين باره نك :شفيعر كدكنر. 1383 ،
و باالخره آنكه نگارنده در اسهناد به سخنا عارفا محل بحاث ،باه دليال شاباه هااي
عميق مضمانر و مشابه هاي سبكر و ادبر و نيز تعلاق خااطر عمياق ايان دو شخصاي
نسب به يكديگر (در اين باره نك :سهلگر363 :1388 ،؛ خرقانر 132-135 :1388 ،آ دو را به مثابه
يك كُل منسجم مدنظر آورده و مااجههاي يكسا با آنها ملحاظ داشهه اس  ،حاا آنكاه از
منظر يك بررسر مقايسهاي ،پارهاي از وجاه تمايز نيز در اين ميا قابل تشاخي اسا كاه
البهه در دسهار كار ناشهار حاضر قرار نداشهه اس  .از ايان رو ،در بساياري از نقالقاا هاا،
سخنا بايزيد بسطامر و اباالحسن خرقانر به صراح از يكديگر تفكياك نشادهاناد و باه
نحاي از آنها بهرهبرداري شده كه گاير همه اين ساخنا از گاينادهاي واحاد صاادر شاده
اس .

.2نگاهياجماليبهخطوطكلينظرگاهعارفانخراسان 

بررسر ميراث بر جاي مانده از عارفا خراسانر 5در وهله نخس نشا مردهد كه ما ظااهراً
با يك ساخهار فكري و آ هم از ناع منهظم و دقيق آ روبرو نيسهيم و اين وضعي باا نظار
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به پيشينه فكري و تربيهر عارفا محل بحث كه با ناعر محرومي (شايد خاادخااساهه) از
تعليمات رسمر و تربي فلسفر همراه باده ،امري دور از انهظار به نظر نمررسد ،چاه آنكاه
بايزيااد بسااطامر و اباالحساان خرقااانر بااه تعبياار دقيااق سااهروردي ،در زمااره حكماااي
«عديم البحث» و در عين حا «مهاغّل در تألّه» به شمار مر روند (ساهروردي . 12 :2 ،1388 ،اماا
تأمل دقيقتر و عميقتر در اين ميراث عرفانر حكاي گر ساخهار و مبانر انديشگر مشاخ
و ثابهر اس كه با كمر دق مرتاا آ را در پبر تعاابير شااعرانه و شاط آمياز بار جااي
مانده از عارفا خراسانر شناساير نماد .در اين ميا  ،چنانچه تفكر را باه معنااي هايادگري
آ  ،فراخاااا وجاااد بااراي مااأوا گزيااد در مااأمن زبااا باادانيم (در اياان باااره نااك:
 Heidegger,1971:122بسياري از سخنا برجااي ماناده از عارفاا خراساانر را مارتااا
مصداق تفكر دانس ؛ تفكري كه در آ  ،ماجادات زير ساايه قااببناديهااي ذهان فاعال
شناسا قرار ندارند و الجرم عرصه گشاده و مساطحر را مهياا مارساازند كاه در آ  ،ديادار
وجاد صارت مربندد و ماجادات چنانكه بايسهه اس ارج نهاده مرشاند.
به زعم ما ،ميراث بر جاي مانده از عارفا خراسانر در عين حا كه به نحااي فلسافر و
با رويكردي مهأمالنه به هيچيك از اين ماضاعات نمرانديشد اما در حقيق  ،بسهري همااار
براي نضج چنين نگرشر در قبا ماجادات فاراهم مارآورد و از ايان حياث ،مباانر بساط
تفكري غيرمهافيزيكر و شاعرانه و قابلي گشاد راهر ناپيماده رو به سااي حقيقا را در
خاد پنها دارد .ما در ادامه با برشمرد مهمتارين ويژگارهااي ايان شاياه تفكار و ترسايم
چارچابهاي كلر آ  ،نحاه مااجهه آ با مسأله هسهر را محل بحث و تأمل قرار خاااهيم
داد.

.1-2شاعرانگيتفكر 
ميراث برجاي مانده از عارفا خراسانر به معناير خاص ،مروّج زيسهر شاعرانه اسا  ،چاه
آنكه از يك سا ،سرشار از تخيالت برآمده از تجربههااي نااب وجاادي اسا و از سااي
ديگر ،حكاي گر همجااري عارف با نامسهاري وجاد نزد همه ماجاادات اسا  .در پرتاا
اين همجااري ،عارف خاد را شبا و نگاهبا و همدم حقيقي همه ماجادات مريابد؛
«مرا ديداري اس در آدميا و ديداري اس در مالئكه و ديداري اسا در جنّياا
و ديداري اس در جمنده و چرنده و همه جانارا و از هر چاه آفرياده اسا  .از
آنك به كناره جها اس نشاا از آ بههار تااانم داد از آناچ باه ناااحر و گِارد
ماس » (شفيعر كدكنر 158 :1388 ،و نيز عطار. 589 :1387 ،
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به اين ترتيب ،شاعرانگر به معناي هايدگري آ كه ذات آ پرافكنر حقيقا و صايان
از آ در ساح زبا اس (هايدگر 55 :1392 ،در بسياري از تعاابير عارفاا خراساانر قابال
مالحظه اس  .حقيقهر كه عارف خراسانر مهرصد پر افكناد آ اسا  ،آشاكارگر ديادار
حق اس كه او خاد تجربه مااجهه با آ را در پرتا ساز و كاري ويژه از سرگذرانده اسا .
بر اين اساس ،بسياري از سخنا منقا از بايزيد بسطامر و اباالحسن خرقانر را كاه برخار
عناا «شعر منثار» بر آ نهادهاند (شفيعر كدكنر 242 :1368 ،و نگارنده عنااا «نثار شااعرانه»
را براي آنهاا مارپساندد (در ايان بااره ناك :اعهماادينياا 1388 ،مارتااا در زماره غنارتارين
خيا انگيزيهاي ادبيات عرفانر جها به شامار آورد 6.ايان ساخنا منثاار كاه دربردارناده
محهااير شاعرانهاند ،با شكسهن هنجارهاي منطقر حاكم بر زبا  ،از روزمرگر و تداو زباا
فاصله مرگيرند و از اين رهگذر ،اشياء را از دايره نسب هاي تكراري و مهعارف و مخاطباا
خاد را نيز از حازه روزمرگر و ميا مايگر به در مربرند و حقيقا را در خااد باه جرياا
مراندازند.
«همه كسر ماهر در دريا گيرد ،اين جاانمردا برخشك گيرند و ديگاراا كشا
برخشك كنند ،اين جاانمردا بر دريا كنند» (شفيعر كدكنر217-218 :1388 ،
«بر همه چيزي كهاب باد مگر بر آب ،گذركرانر به دريا كن ،از خاا خاايظ بار
آب كهاب مركن تا آنك از پر تاا آياد داناد كاه عاشاقا و مساها و سااخهگا
رفههاند» (شفيعر كدكنر. 202: 1388 ،

اين ويژگر تفكر نزد عارفا خراسانر ،تجربه دينر را نيز از ابهذا و تكراري كاه احيانااً
بدا دچار شده رهاير مربخشد .از اين منظر ،اين عبارات را مرتاا انعكاس دهنده ماهيا
شاعرانه زبا به شمار آورد.
يكر از اصلرترين خصاي شاعرانگر تفكر نزد عارفاا خراساانر ،هنجارشاكنرهااي
نحاي و يا به تعبير محمدرضا شفيعر كدكنر« ،عبار از روي ديااار گرامار» اسا (ساهلگر،
 /29 :1388مقدمه  .اين ويژگر حكاي گر تفكري ديگرگاا اسا كاه ظهاار خاايظ را در
زبا  ،با ناعر جنا نحاي و واگگانر همراه نماده تا از اين طريق ،با باه كاارگيري زباا در
بسهري شاعرانه ،مفاهيم معهاد سن دينر را به نحاي هنرمندانه بازآفرينر نمايد.

.2-2بكارتزباني 
يكر از برجسههترين ويژگرهاي ميراث برجاي مانده از عارفا خراساانر كاه باا شااعرانگر
تفكر نزد آنا همپياند اس  ،پيراسهگر زبا از فرافكنرهاي ذهن فاعل شناساا و رهااير آ
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از چارچابهاي از پيظساخهه مفهامر اس كه آ را «بكارت زبانر» لقاب ماردهايم .باه
زعم ما ،زبا تفكر نزد عارفا خراسانر مجالي تجربه وجادي عارف و نماياا گار طاراوت
وقاع آ اس و از اين حيث ،گاير عارف را در جلاهگريهاي خايظ باه اساهخدام خااد
درمرآورد .اين نحاه مااجهه با زبا  ،از آ رو كه از دس اندازيهااي تفكار باازنمادي 7در
جه فراچنگ آورد ماجادات ،پيراسهه اس  ،مرتااند با حفظ بكارت زبا  ،مجالر باراي
حضار ناب اشياء فراهم آورد .از اين منظر ،زبا نزد عارف خراسانر ،تجربه وجادي عاارف
را از رهگذر واگگانر به عرصه حضار فرامرخااند كه از مداخالت و تعرّضاات پنهاا سااز
تفكر مفهامر برحاذر داشاهه شاده و باه ايان ترتياب ،از منظاري ديگرگاا و نامهعاارف،
ماجادات را فرا ديد مرآورد .واگگا و مفاهيم نزد عارفا خراسانر به جاي آنكه در فرآيناد
به كارگيري آنها مصرف شاند ،تأللا مريابند و به نحاي تازه به كار مرافهند ،آ سا كاه باه
جاي خادنماير ،در خدم آشاكارگر حقيقا هساهر قارار مارگيرناد و از ايان حياث،
مصداقر از شعر به معناي هايدگري آ به شامار مارروناد كاه امكاا روياداد حقيقا در
8
ساح زبا را مهيا مرسازد.
اين منظر ديگرگا  ،ماجادات را در پرتا روشناير حق مد نظر مرآورد و عاارف را باه
يك زندگر شاعرانه كه خايشهن را پياسهه در آ معروض عطاياي حق و مخاطاب حقيقا
مريابد فرا مرخااند .زندگر برآمده از اين شياه تفكر ،از يك ساا عاارف را از درافهااد در
ورطه «ديگرا » و از دس داد اصال خايظ مصا مردارد و از ساي ديگر ،او را بار آ
مر دارد تا با محهرم شامرد حاريم وجاادي ماجاادات و رهاساازي آنهاا از ايان طرياق،
مشفقانه از آنها صيان نمايد .از اين رو ،زبا نزد عارفا خراسانر (به ويژه نمانههااير از آ
كه در ميراث عرفانر اباالحسان خرقاانر برجااي ماناده زباانر مسساب اسا كاه خااد
بنيا گذار معانر تازهاي در راسهاي نگاهباانر از آشاكارگر حقيقا در قلمارو زباا اسا .
آشكارگر حقيق در قلمرو زبا  ،گاهر به تناقضاتر سااخهاري و مفهاامر مارانجاماد كاه
منطق مهعارف و تفكر مفهاامر راياج از پاذيرش آ سارباز مارزناد ياا در فهام آ دچاار
سردرگمر مرشاد؛
«روي به حقها كردم و گفهم :الهر ،اگر جبرئيل به مصطفر نيامادي و مصاطفر باه
خلق نيامدي ،باالحسن همچنين بادي كه نيس )» (شفيعر كدكنر. 277 :1388 ،

بكارت زبانر محل بحث ،ناعر بر واساطگر در تفكار را باه باار نشاانده كاه در پرتاا
روشناي آ  ،كلمات در بسياري ماارد برآنكه در ورطه مفهامانديشارهااي رهاز درافهناد،
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دس به تجربهنماير مرزنند .اين ويژگر حهر آنگاه كه در پر نفار واساطهگاري زباا باه
معناي رايج آ اس  ،همچنا خاد را نمايا مرسازد؛
«پيري مصحفر در دس گف « :اي باالحسن) من سخن از اينجاا مارگاايم تاا از
كجا مرگاير؟» گف « :وق باالحسن كباد اسا ساخن در نمارگنجاد» (شافيعر
كدكنر. 330 :1388 ،

برآسودگيازمفهوماندیشيهایمتافيزیكي 

.3-2
نظرگاه عارفا خراسانر در عين حا كه به تصري خاد آنا مصداق ناعر از علم به شامار
مررود اما فاقد ويژگرهاي تفكر و دانظ مفهامر اس و در عاض ،ناظر باه نااعر داناظ
حضاري برواسطه اس كه بنا بر ادعا ،به كشف حقيق اشياء راه مربرد و داناظ حصاالر
در برابر آ «ناعلم» اس ؛
« ...اي دانشمندنما) در علم به جسهجاي علم باش كه علم جز آ اسا
آنر( »...سهلگر 122 :1388 ،و نيز بدوي ،برتا.)71:

كاه تاا در

يكر از مهمترين نهايج بهرهمندي از اين نظرگاه آ اس كه خاسهگاه ماجادات به جااي
آنكه به مثابه عل نخسهين و در رأس هرم بزر هسهر مد نظر قرار گيرد ،نااظر باه نااعر
حضار فراگير انگاشهه مرشاد كه عالم و آدم در پرتا روشناي آ به ظهار مررساند .از ايان
منظر ،همه تماايزات مفهاامر و سااخهارهاي مهاافيزيكر درك حقيقا نازد عاارف درهام
فرومرريزد و الگاير تازه در ادراك حقيق نقظ مربندد كه ديگر بر دوگانه عين ا ذهان و
يا ساگه ا ابژه مبهنر نيس و در آ عالم و معلام ،سائل و مسئا و عين و ذهن با يكاديگر
وحدت مريابند؛
«پب با او ،به او ،برخايظ ،نجاا كردم...
سپب گف چه كسر تا را تعليم داد؟
گفهم آنكه مرپرسد ،داناتر از پرسظشانده اس
تا پاسخ دهندهاي و تا پاسخ شنانده
تاير پرسنده و پرسظ شانده...
تاير حق و به حق ،حق را تاا ديد
تاير حق و به حق ،حق را تاا تحقق داد
و به ساي حق باز مرگردد حق و به حق شنيده مرشاد حق
تاير شنانده و شنااننده
تاير حق و تاير مُحق» (سهلگر 300 ،298 ،297 :1388 ،و نيز بدوي ،برتا. 176 ،175 :
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به اين ترتيب ،نزد عارفا خراسانر ،بكارت اشاياء از رهگاذر تفكار مفهاامرر مبهنار بار
ساخهارهاي مقالر مارد تجاوز قرار نمرگيرد .عارف با از راه برخاسهن در مسير وصاا باه
حقيق هسهر (ساهلگر ، 226 :1388 ،عرصاهاي گشااده باراي حجاابافكنار و آشاكارگر
ماجادات فراهم مرآورد تا حقيق هسهر از پبر آنها فراديد آيد.
«عارف را هيچ چيز كدر نكند و همه چيز از باراي او صاافر اسا
 199و نيز بدوي ،برتا.)118:

» (ساهلگر:1388 ،

عارف خراسانر گاهر در اين باره از تعبير «نشسهن» بهره گرفهه اسا  .عاارف باه جااي
آنكه بر محمل تفكر مبهنر بر بازنماد به سراغ بررسر و مطالعه اشياء برود ،برجااي خاايظ
مرنشيند و گشادگراي در خايظ پديد مرآورد كه اشياء به ديدار او مرآيند؛
« ...مرد مردسها آ اس

كه نشسهه اس

و اشياء به ديادار او مارآيناد( »...ساهلگر،

 178 :1388و نيز بدوي ،برتا.)102:

بر اين اساس ،عارف خراسانر تفكر مفهامر را در مسير ادراك حاق ياا هماا حقيقا
هسهر ناكام مريابد و گاهر آ را مصداق جهل مارانگاارد (ساهلگر255 :1388 ،اا  254و نياز
بدوي ،برتا . 152 :اين ناكامر عمدت ًا از آ روس كاه تفكار مفهاامر بار ابهكاار عمال فاعال
شناسا قاام يافهه و آفريدهمحار اس  ،حا آنكه به زعام عاارف خراساانر ،ادراك حقيقا
ماقاف ماهبهر آ ساير و حقمحار اس .
«علما گايند «خداي را باه دليال عقال بباياد دانسا » و ايان خااد باه ذات خااد
نابيناس  ،به خداي ،راه ندانس مگر به خداي ،به خرد او را چا تاا دانسا ؟ از
خلقا بسياري كه اهل خرد بادند بآفريده در همار گشاهند ،مان ايشاا را دسا
گرفهم از آفريده ببردم ،راه به خدايها نمادم ،اينجا كه منم خرد اينجاا نهااناد آماد»
(شفيعر كدكنر. 166: 1388 ،

ابهكار عمل فاعل شناسا در فرآيند ادراك حقيق به شياه تفكر مفهامر ماجب مرشااد
تا او با فرافكنر تصارات پيشينر و محدودي هاي وجادي خاد بر مهعلَق شناساير ،اصاال
و عيني آ را خدشهدار سازد .بر اين اساس «ياف » و «مشااهده»اي كاه نقطاه عزيما آ
آدمر اس  ،خاد حجاب درك حقيق هسهر اسا  .از ايان منظار ،مشااهده ديگار معنااي
مهعارف و مألاف خاد را از دس مردهد؛
«تا بنجايندت مجاي كه آنچه تا جاير چا بيابر باه تاا مانَاد و چاا تاا بااد»

(شفيعر كدكنر. 199 :1388 ،
«مشاهده آ اس

كه او باشد تا نباشر ،هر چند نقد بناده بااد برگيارد و هار چاه
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سزاوار او باد بنهد تا هرچاه ظااهر شااد از ساره سازاوار او بااد» (شافيعر كادكنر،
. 1388:352

به اين ترتيب ،نظرگاه عارفا خراسانر از آ رو كه مسهلزم ناعر واگذاري وجادي عاالم
و آدم به حق اس  ،از تفكر مفهامر و مهافيزيكر مرسام تمايزات جدي و بنيادين مرياباد و
راهر تازه در وصا به حقيق مرگشايد كه از او ،باه واساطه او و باه او مارانجاماد .ايان
نظرگاه برشك با نهايج برخر از تالشهاي مهكلما و فيلسافا در حازه مباحث مارتبط باا
خداشناسر سرر سازش ندارد و تصايري كه آنها از رهگذر اشارات مفهامر خااد از خادا و
مبدأ نخسهين به دس مردهند را تصايري ناتمام و مرشاش به شامار مارآورد ،چاه آنكاه
شناخ حق به مثابه منبع روشناير ،مسهلزم مشاهده ،تجرباه و ماد نظار آورد او اسا باه
واسطه او و نه نظريهپردازي مهافيزيكر درباره او؛
«قرّايا مرگايند« :خداي را به دليل بايد دانس » بال كاه خاداي را باه خادا باياد

دانس  ،به مخلاق چا دانر؟» (شفيعر كدكنر. 220: 1388 ،
«هركه به او بيشهر اشارت دارد ،دورتار كسار اسا

از او» (ساهلگر 294 :1388 ،و نياز

بدوي ،برتا. 174 :
در پيظ گرفهن اين رويه در مسير شناخ حق ،گاهر معرف به معناي مهعاارف آ كاه
مسهلزم دوگانگر عارف و معروف اس را برمعنا مرسازد؛ آ ساا كاه گااير تنهاا مهعلاق
شناساير برجاي مرماند و فاعلشناسا ،فاعلي خاد را در امر شناساير از دس مردهد،
«عارف پياسهه در شناخ

اس

و معارف شناخهه مرآياد تاا آنگااه كاه عاارف در

معارف هالك گردد .پب معارف از معارف سخن گايد و عارف بماند برمعاارف»

9

(سهلگر 245 :1388 ،و نيز بدوي ،برتا. 146 :

سوباوری 
آن 
 .4-2
چنانكه از مطالب پيظگفهه مرتاا درياف و اسهاد شفيعر كدكنر نياز در ايان بااره تفطان
يافهه (شفيعر كدكنر68 :1388 ،ا 65در كانا انديشه عارفا خراسانر محال بحاث ،انديشاهاي
قرار دارد كه بر اساس آ  ،معرف به نحاا عاام و معرفا حاق باه نحاا خااص ،مااهبهر
10
آ ساير از جانب حق به شمار مرآيد .اتصاف به ايان ويژگار كاه آ را «آ ساابااوري»
مرخاانم ،ماجب مرشاد تا عارف به جاي دس يازيد به تفكر مفهاامر و بهارهگياري از
زبا برآمده از آ  ،ناعر گشادگر در برابر حاق از خااد نشاا دهاد تاا از ايان طرياق در
معرض روشناير حقيق قرار گيرد؛
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«اين خلق بامداد و شبانگاه در آ اند كه مرگايند «او را مرجاييم» ولكان يابناده آ
اس كه احق او را جايد» (شفيعر كدكنر. 205 :1388 ،
«خلق آ گايند كه ايشا را با حق باد ،باالحسن آ گاياد كاه حاق را باا او بااد»
(شفيعر كدكنر. 383 ،174 :1388 ،
«...زاهد گايد من چه كنم؟ و عارف گايد او چه خااهد كرد؟» (ساهلگر 1388:280 ،و
نيز بدوي ،برتا. 167 :

«او در تا آويخهه اس نه تا در وي آويخهه»
«در آغاز كار در غلط افهادم .پنداشهم كه اين منم كه ياد او مركنم ،حا آنكاه او بااد
كه قبل از يادكرد من ،ياد من مركرد( »...سهلگر 208: 1388 ،و نيز بدوي ،برتا. 124 :
(شفيعر كدكنر. 397 ،393 :1388 ،

اولاي

اين آمازه نزد اباالحسن خرقانر و بايزيد بسطامر كاه باياد آ را مياراث يكار
11

ديگر از اعضاي «خميرة الخسروانين» يعنر اباالعباس قصاب آملر به شمار آورد (در اين بااره

نك :عطار 560-561 :1387 ،ناعر سكات و پذيرش وجادي با خاد باه هماراه مارآورد كاه
عارف آ را محمل وصا به مقصاد مرداند .اين مقصاد ،شاناخ حاق و آنگااه شاناخ
ماجادات اس كه هار دو در پرتاا روشاناي حضاار حاق و مااهبهر آ سااير صاارت
مربندد؛
«خداي را به خداي شناخهم و آنچه را جز اوس به روشاناي او شاناخهم» (ساهلگر،
 277 :1388و نيز بدوي ،برتا /165 :تأكيد از من اس

.

در پرتا اصل آ ساباروي ،عارف گاهر حهر به خايظ نيز از منظر ربط و نسبهر كاه باا
معشاق خاد يافهه نظر مركند و از اين حيث ،گاير وجهر از خايشهن خايظ را كاه آ را
«منر من» مرنامم ،غريبه مريابد و با وجهر ديگر از خايشهن خاايظ كاه آ را «مانر او» ياا
«منر تا» لقب مردهم ،همهاي

مرشاد .عينالقضاة همدانر در بخشر از نامههاير خااد باا

نقل عبارتر از اباالحسن خرقانر به وضاح اين ويژگر را مد نظر آورده اس ؛
«جاانمردا) در معرف باد كه مرد گايد« :الهر به حق من و به جاه من و باه جماا
من و به روي من و به زلف مشكباي مان »...اباالحسان خرقاانر گفهار« :اي مان،
معشاقه تا)» (شفيعر كدكنر. 396 :1388 ،

آ ساباوري نزد عارفا خراسانر از آ رو كه در تقابل با «اينساباوري» معنا مارياباد و
اين امر ،خاد ناعر كثرت و دوگانگر اس را به ذهان مهباادر ماركناد ،گااهر باه نااعر
«برساباوري» تمايل پيدا مركند كه در آ  ،دوگانه ايانسااا آ ساا نياز هايا خااد را از
دس مردهد؛
«اين راهر اس

از خداي به خداي ،بنده آ باز نيابد»

(شفيعر كدكنر. 190 :1388 ،
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اس  ،ايان جملاه اباالحسان را ياك نفاب

«اين شبا روزي بيس
اس ؛ از حق با حق» (شفيعر كدكنر. 271 :1388 ،

عارف خراسانر از آ رو كه در پرتا آ ساباوري باا كناار كشايد خااد از مياا خيال
ماجادات ،به نحاي ايجابر آنها را به حا خاد رها ماركناد و مقايم ساپهر يگاانگر حاق
مرگردد ،نگاهبا ماجادي اصيل ماجادات و تحققبخظ ذات انساني اس .
«شخصم زمين را و زبانم خلق را و سرم حق را» (شفيعر كدكنر. 288 :1388 ،

به اين ترتيب ،عارف خراسانر در رابطه ميا خاد و حقيق هسهر ،با تريير الگاي مناا
تا به الگاي تا ا تا ،از يك سا مهعلَق مراقب حقيق هسهر واقع مرشاد و از ايان حياث
در خيل ماجادات ،ناپديد مرنمايد و از ساي ديگر ،مراقب و حافظ اصال ماجاادات باه
شمار مررود و از اين حيث مقيم زمين انگاشهه مرشاد؛
«گايندهام و خااد ناپدياد و شاناندهام و خااد ناپدياد و مقايمم و خااد ناپدياد و
12
لهازندهام و خاد ناپديد» (شفيعر كدكنر317 :1388 ،

چهار ويژگر پيظگفهه هر يك به ناعر برآيند و نهيجه يكديگر به شمار مرآيند .در ايان
ميا  ،آ ساابااوري ،برآساادگر از مفهاامانديشارهااي مهاافيزيكر را سابب شاده و ايان
برآسادگر به تفكري شاعرانه كه بكارت زبا را محفاظ نگاه مردارد مجا ظهاار بخشايده
اس  .چنانكه در ادامه گفهه خااهد آمد ،اين چارچاب كلر وجهه نظري خاصار را در قباا
هسهر و حقيق آ به بار نشانده كاه از پاارهاي جهاات ،تماايزاتر مبنااير باا رويكردهااي
مهافيزيكر در باب فهم معنا و حقيق هسهر دارد.

.3هستيازمنظرعارفانخراسان 
چنانكه از مباحث گذشهه مرتاا درياف « ،حق» كه ناظر باه تلقار خااص و نظرگااه وياژه
عارفا خراسانر در قبا خداوند اس  ،كانانرترين و پربساامدترين مفهاام در كال مياراث
برجاي مانده از آنا اس و ساير مفاهيم و حقايق تنها در پرتا نسابهر كاه باا ايان حقيقا
برقرار مركنند ،نزد عارف معنا و هاي مريابند .يكار از مهامتارين دقا نظرهااي بايساهه
درباره ناع تلقر عارفا خراسانر از خداوند آ اس كه خدا نزد آنا تماايزات بنياادينر باا
خداي فيلسافا و الهردانا دارد و همين امر به ساير مسلفههاي ميراث عرفاانر آنهاا معناا و
هايهر تازه بخشيده اس  .خدا از منظر عاارف خراساانر ،نااعر خايشااوندي وجاادي و
صميمي عميق با دوسهدارا خاد برقرار مركند؛ به نحاي كه در پرتا اين رابطه ،به تادريج
عالم و آدم كه خادِ عاريهر عارف نيز در ميا آنها قرار دارد ،در ورطه غيب فرومرلرزناد .از
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اينرو ،تصاري غيرفلسفر از وحدت وجاد و چاه بساا وحادت شاهاد 13در جااي جااي
ميراث برجاي مانده از عارفا خراسانر قابل مالحظه اس كه در پرتا اصالر «هماه اوسا »
به وجادشناسر و معرف شناسر آنها تعين مربخشد؛
«و گف « :ألس ُ بربّكم» برخر شنيدند كه «من نه خداام؟» و بعضر شنيدند كاه «ناه
من دوس شماام؟» و بعضر چنا شنيدند كه «نه همه مانم؟» (شافيعر كادكنر:1388 ،
. 187

14

آ هنگام كه تحقق عينر اصل «همه اوس » نزد عارف آشكار مرشاد مجاري ادراكار
او را مهأثر مرسازد؛ به نحاي كه به نظر مررسد همه ادراكات و مهعلَقاات آنهاا ،ماجاديا
خاد را از حضار و روشناير حق به دس مرآورند؛
« ..وانكه به وي شايد نازند حق اس

و گفهنر حاق اسا

و شانيدنر حاق اسا »

(شفيعر كدكنر. 306 :1388 ،

در پر بروز چنين وضعيهر ،تعارضات و تمايزات ميا عين و ذهن در هام مارريازد و
الگاي رابطه «من ا تا» به الگاي «تا ا تا» تريير وضعي مردهد 15.انعكاس ايان جابجااير
در ساح زبا  ،واگگا را در كاربرد و چينشر مهفاوت مرنشاند و نحا زباا را در پاارهاي
از ماارد مرشاش مرسازد؛
«من ،نه منم .من منم زيرا كه من ،من ا اويم و او ،منْ او او» (ساهلگر 241: 1388 ،و نياز
بدوي ،برتا. 143 :

در چنين وضعيهر ،عارف از منظار حاق و در غيااب خلاق باه نظااره حاق مارنشايند.
قرارگرفهن در اين ماضع ،ماجب درهم ريخهن هماه تعيناات و امهازاج تماايزات مفهاامر
مرشاد .از اينرو در سخنا برجاي مانده از عارفا خراسانر به ندرت باا مبااحثر نااظر باه
تمايزات و طبقهبنديهاي دقيق مفهامر روبرو مرشايم .اما بهرغم وجااد چناين وضاعيهر،
همچنا مرتاا در پبر تعابير ذوقر و شاعرانه عارف ،به تصاايري روشان از دغدغاههااي
بنيادين او در حازه مباحث هسهرشناخهر و معرف شناخهر دس ياف  .ناع نگاه عارف باه
مسأله هسهر و مباحث مرتبط با آ نيز از اين قاعده مسهثنا نيس .
نگاهر فراگير به سخنا برجاي مانده از عارفا محل بحث نشا مردهاد كاه كليادواگه
«هسهر» و دالل هاي نظري آ چندا محل تاجه ايشا واقع نشده اس و در ماااردي نياز
كه از اين واگه و يا مشهقات آ اسهفاده شده ،به انحصاار روشاناي هساهر در خداوناد و ياا
وحدت هسهر عارف با خداوند اشاره شده اس ؛
« ...پب روزگاري دراز به عطايا بر من من

نهاد آنگاه مرا از آ به ميدا تاحيد بارد
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و در فراخناي ربابي خايظ و روشناير ذاتظ مرا چرانيد و مرا گفا  :اي عزياز)
تا قدرت من باش و آيات من و صف من بااش در زماين مان و روشانر مان در
سبحات هسهر من و منار من در ميا خلق من .گفهم :تا در اناني خاايظ قادرت
باش و در زمين خايظ صف باش و در هسهر خايظ روشنر و منااري در مياا
خلق خايظ( »...سهلگر 216 :1388 ،و نيز بدوي ،برتا. 128 :

به اين ترتيب ،عارف به عناا برگزيده حق ،در عين حا كه از ماهب نماينادگر حاق
در انعكاس قدرت و روشناي او برخاردار اس  ،اما از آ رو كه اين نمايندگر خاد مساهلزم
ناعر بيناني و دوگانگر اس  ،او حهر از پذيرش ايان نماينادگر كاه نااعر ماجاديا
مهمايز از حق را براي عارف ملحاظ مردارد ،اسهنكاف مرورزد تا از ايان رهگاذر ،حاق در
يگانگر خايظ يكها باقر بماند.
« الهر هر چه از آ ر من هس در كار تا كردم و هرچه از آ تا هس
كردم تا منر از ميا برخيزد ،همه تا باشر» (شفيعر كدكنر. 182: 1388 ،

در كاار تاا

بر اين اساس ،از منظر عاارف ،هساهر و هماه شائانات و اطااار آ صارف ًا مُلاك طِلاق
خداوند و بلكه با او همهاي اس  .از اينرو ،عارف به جاي الهفات به هسهر ،باه حقيقا
هسهر كه ذات خداوند اس رو مرآورد .اين ترجي ظاهراً حكايا از آ دارد كاه حاق از
منظر عارف ،نه عين وجاد كه به ظهار رساننده و پديدآورنده آ باه شامار ماررود .از ايان
رو ،در مناجاتر از بايزيد بسطامر در كهابالنار ،مهعلَق نيايظ عارف ،نه نار كه آفريننده ناار
اس ؛ او كه از همه ماجادات حهر نار تعالر مرجايد؛
ّ
ّ
«سبحان من عال فتعالي ،سبحان العلي االعلي دون دنو االدنوي ،سوبحان قوال النو  ،،كوا ا
ً
لخال الن  ،،سبحان قال الن  ،،عدال لخوال النو  ،،سوبحان قوال الن  ،و بحموده ،سوبحان
قال الن  ،عزوجل جالله» (سهلگر279 :1388 ،؛ بدوي ،برتا. 166 :

از اين منظر ،هيچ چيز گنجاير پذيرش ذات حق چنانكاه هسا را نادارد و از ايان رو
عارف ،حق را از هر تعيّن و قيد وجادي و مفهامر برتر مرشمرد و او را باه مثاباه حقيقهار
برچا كه شرط امكا همه حدود قياد و كيفيات و مفاهيم اس مد نظار مارآورد ( شافيعر
كدكنر 179 :1388 ،ا . 178
به اين ترتيب ،در كانا تأمالت عارف« ،حق» قرار دارد كه به زعم ما بايد آ را به مثاباه
حقيق و ذات هسهر مد نظر قرار داد16.در اين ميا  ،با نظر به مباحاث گذشاهه ،مهامتارين
خصاي ناظر به مااجهه عارف با اين حقيق و نحاه درياف او در اين باره را مرتااا در
ماارد پنجگانه زير احصا نماد:
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 .1حق به مثابه حقيق هسهر ،چنانكاه هسا  ،فراتار از حاازه ادراكاات و قياساات
مفهامر و مااجهه با او ويرانگر همة ساز و كارهاي ادراكر مهعاارف اسا  .حاب،
عقل و حهر شهاد عرفانر در اين باره وضعي يكسانر دارند.
«اصحاب وجد چيزي از حضار درنيافهند مگر آنگاه كه از حضاار خاايظ غاياب
بادند( »...سهلگر 246 :1388 ،و نيز بدوي ،برتا. 147 :

يكر از نكات قابل تأمل درباره اين ويژگر آ اس كه برتاري حقيقا هساهر از هرگاناه
قياس و مقابله مفهامر ،عالوه بر آنكه از يك سا مرتااند به ناعر الهيات سلبر ماضااعي
بخشد ،از ساي ديگر ،زبا مهأمالنه فلسفر را به تدريج به زبانر شااعرانه و گساها  17باد
مركند.
ن باالحسان،
« چا نار گسهاخر سر برزناد هار دو خااد باالحسان بااد .باالحسا ر
تاير)» (شفيعر كدكنر. 281: 1388 ،

به زعم ما اين زبا شاعرانه در قياس با زبا مهأمالنه مفهامانديظ ،مجاالر ديگرگاا باراي
آشكارگر ماجادات در ساح زبا فراهم مرآورد و بكارت زبا را به مثابه ماأواي وجااد
محفاظ نگاه مردارد.
 .2حق به مثابه حقيق هسهر ،در عين حا كه ربطر وثيق و معيّهار قيّاامر باا هماه
ماجادات دارد و مُظهرر و شرط امكا آنها به شمار مررود اما همچنا از همه آنهاا
مهمايز اس و تابع هيچيك از آنها نيس  .عارف در اين مياا  ،پياساهه د مشارا
يكهاير حق اس .
«مردي به بايزيد مرگف  :از براي من بشمار) بايزيد آغاز شمرد كارد و مارگفا :
«يك» مرد پرسيد چه مرگاير؟ بايزيد گف « :من به جز «يك» چيزي نمارشناسام.
همه از «يك» بيرو مرآيد و «يك» از همه ،هرگز بيرو نمرآيد .زيرا شمار جاز باا
«يك» امكا ندارد چا به هزار رسر و آنگاه «يك» از آ كاسهه شااد ،ديگار هازار
نخااهد باد» (سهلگر 153: 1388 ،و نيز بدوي ،برتا91:ا. 90

 .3چنانكه در بحث از آ ساباوري اشاره شد ،معرف عارف به حق ،نه نهيجه تكااپاي
ذهنر او و نه حهر محصا تالشهاي عملر او در ساير و سالاك اسا كاه ايان
طريق را گاهر عارف «راه ضالل » دانسهه اس  .ايان معرفا پايظ از هار چياز،
ماهيهر آ ساير دارد و ماقاف عطاي حق اس ؛
«و گف  :راه دو اس  :يكر راه هداي  ،ديگر راه ضالل  .آنچه راه ضاالل اسا
آ راه بنده اس به خداوند و آنچه راه هداي اس آ راه خداوند اس باه بناده.
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پب هر كه گايد «بدو رسيدم» نرسيد و هر كاه گاياد «رساانيدند» رسايد» (شافيعر
كدكنر. 197: 1388 ،

 .4حق به مثابه حقيق هسهر در عين جلاهگريهاي گانهگاا خاايظ ،پياساهه در
كار پردهپاشر خايظ اس و تا آ هنگام كه منر انديشنده و كُنظگر عارف برجاي
ايسهاده اس  ،اين بازي ديدارنماير و پرهيز همچنا تداوم مريابد؛
«چا جسهم نيافهم و چا كه يافهم پنها داش »

(شفيعر كدكنر. 279 :1388 ،

شااهدي در سخنا برجاي مانده از عارفا خراسانر وجاد دارد كه نشاا ماردهاد عاارف
حهر در عميقترين تجربههاي عرفانر خايظ نياز همچناا دساهخاش ايان ديادارنماير و
پرهيز اس  .حق در عين ر نمايرهاي گانهگا و جذاب خايظ ،همچنا هايا حقيقار
خاد را از منظر عارف پنها مردارد و او را در ورطه مسهاري مارافكناد .از ايان مساهاري،
گاهر در سخنا برجاي مانده از عارفا خراسانر با تعابيري نظير «فريب» و «مكر» يااد شاده
اس كه مبهنر بر آ  ،عارف حهر آنگاه كه خاد را در معارض خطااب حاق مارياباد و باا
بشارت وحدت «من ا تا» روبرو مرشاد آ را از آ جه كه همچنا نااعر دوگاانگر و
بيناني را در خاد پنها دارد ،ناعر پردهپاشر حق تلقر مركند و خااهاا رفاع و تباديل
آ به الگاي «تا ا تا» اس كه در پرتا آ  ،آ ساباوري در كاملتارين معنااي خااد تحقاق
مريابد؛
«پب مرا گف  :تا چيسهر؟
گفهم :تا چيسهر؟
گف  :منم حق.
گفهم :من به تاام.
گف  :چا  ،به من تاير
پب من تاام و تا من.
پب گفهم :مرا به خايظ از خايظ مفريب
آري ،تا ،تاير» (سهلگر301 :1388 ،ا  300و نيز بدوي ،برتا176 :

 .5به زعم عارفا خراسانر ،مااجهه شايسهه با حق به مثابه حقيق هسهر ،از رهگاذر
ساز و كارها و تحقق شروطر صارت مربندد .اين ساز و كارها و شروط ،در عاين
حا كه ماهيهر آ ساير دارند اما به ناعر انسا را نيز با خاد درگير ماركنناد .در
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ميا شروطر كه تحقق آنها مايه ادراك شايسهه حقيق هسهر اس  ،فراغ ياافهن
و ناميدي از ماجادات كه خايشاهن آدمار نياز يكار از آنهاا باه شامار ماررود،
مهمترين و بنياديترين شرط وصا به حقيق اس  .تحقاق ايان شارط در عاين
حا كه مايه وصا آدمر به حق اس  ،رهاير وآرامشر وصفناپذير باا خااد باه
همراه مر آورد .در سخنا برجااي ماناده از عارفاا خراساانر ،مااارد مهعاددي از
ضرورت تحقق اين شرط و تأكيد بر اهمي آ به چشم مرخارد؛ باه نحااي كاه
مرتاا آ را شاهبي تعاليم عملر آنا به شمار آورد؛
بربسهم و در منجنياق صادق

«همه اسباب دنيا را درهم پيچيدم و به ريسما قناع
نهادم و در بحر ناميدي افكندم و برآسادم» (سهلگر 148: 1388 ،و نيز بدوي ،برتا. 87:

فراغ يافهن از ماجادات كه گاهر از آ به «خاماشر» تعبيار شاده اسا
عارف را در روشناي حقيق مرافكند؛ اين خاماشر عالوه بر آنكه به ظاهر خاماشر زباانر
را يادآور مرشاد اما بيظ از آ  ،خاماشر در قبا خطابات و مقدّرات هسهر اسا  .در پار
اين خاماشر ،حقيق هسهر چنانكه هس خاد را مرنماياند و عارف خايظ را واصل باه
درياي حقيق هسهر مريابد؛
(عطاار177 :1387 ،

«از جايهاي آب آواز مرشنام وقهر كه مرآيد و آنگاه كاه باه درياا رسايد سااكن
مرگردد» (خرقانر. 234: 1388 ،

و اما در ميا ساز و كارهاير كه عارفا خراسانر در مسير وصا باه مقصااد برگزيادهاناد،
«اندوه» را بايد يكر از مهمترين آنها به شمار آورد .اين ساز و كاار باه طاار خااص ،محال
تأكيد و تاجه اباالحسن خراقانر قرار گرفهه؛ آ سا كاه او خااد را رهارو خااص طريقا
اندوه دانسهه و آ را يكر از صفات اخهصاصر جاانمردا به شمار آورده اس (شفيعر كادكنر،
. 221 ،209: 1388

«راه به خداي را عدد بنهاا كرد .چندانكه بنده اس باه خاداي راه اسا  ،باه هار
راهر كه برفهم قامر ديدم .گفهم« :بار خدايا مرا به راهار بيارو بار كاه مان و تاا
باشيم ،خلق در آ راه نباشد ».راه اندوه در پيظ من نهاد ،گفا « :ايان انادوه بااري
گرا اس  ،خلق نهاانند كشيد» (شفيعر كدكنر /171: 1388 ،تأكيد از من اس .

اما در فهم حقيق اندوه از نگاه عارف خراسانر نبايد باه معنااي مهعاارف ايان واگه بسانده
كرد ،چه آنكه عارف از غم و شادي و انادوه و سارور مهعاارف رساهه اسا و در سااحهر
فراساي غم و شادي به سر مربرد 18.اما با وجاد اين ،انادوه محال بحاث ،نااظر باه نااعر
شكسهگر و مسكن ناشر از ناكارآمدي تالشهاي بشاري در وصاا باه حاق اسا كاه
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عارف آ را به رغم گرانر و دشااري وصفناپذير ،محمل راهاار تقرّب به حق مرداند؛
كاه

«ورد جاانمردا اندوهر باد كه به هيچ دو جها درنگنجد ،و آ اندوه آ اس
خااهند كه او را ياد كنند بسزاي او نهاانند» (شفيعر كدكنر. 374 ،212: 1388 ،
«پرسيدند كه اندوه از چه خيزد؟ گف  :برعيب باش .چاا بارعياب نهااانر بااد.
اندوه حق پديد آيد» (شفيعر كدكنر. 324 :1388 ،

به زعم ما ،اندوه مطلاب عارف خراسانر ،غالباً نااظر باه حالا روانار ناشار از فقار و
محدودي هاي وجادي در قبا بركرانگر حق اس و بايد به تمايز آ با حال قاب كاه
گاهر گريبا گير اهل سير و سلاك مرشاد نيز الهفات داش  .عارف با مشاهده عظم هاا و
شايسهگرهاي وصفناپاذير حاق و مالحظاه محادودي هااي خااد در مساير شاناخ و
سپاسگزاري شايسهه از او ،به ناعر حسرت و ناكامر و اندوه جانكاه دچار مرشاد 19كاه در
عين دشااري ،برپاي دارنده عارف در عرصه ديدار و آشناير حق اس و او را براي حضاار
در روشنيگاه حقيق هسهر اسهاار مردارد .اين اندوه كه مركب راهاار عاارف باراي تحقاق
عينر آ ساباوري اس  ،در نهاي ماجبات دس از خايظ شسهن عارف و اتكااي مطلاق
به خااس  ،اراده و ماهب حق را فراهم مرآورد؛ امري كه الجارم مااجهاهاي بارپيراياه و
همجااري پياسهه با حق را به مثابه حقيق هسهر ساما خااهد داد؛
«عالِم علم برداش و به كناره فا نشس و به آناظ خااش اسا و عاباد عباادت
برداش و زاهد زهد برداش و با ايشا خاش اس  .تا نيز اندوه بردار و به كنااره
فا نشين تا با حق خاش باد» (شفيعر كدكنر298 :1388 ،ا. 299

.4نتيجه 
عارف خراسانر با الهفات به حق به مثابه خاسهگاه هساهر ،بارآنكاه در پايچ و خام مفهاام
انديشرهاي مهافيزيكر گرفهار آيد و از اين رهگذر به بنيا گاذارد چاارچابر نظاري باراي
تأمل در باب هسهر مبادرت ورزد ،بر محمل زبانر شاعرانه ،حضااري غيرمهاافيزيكر را باه
عرصه زبا فراخاانده اس  .اين امر نشا مردهد كه تفكر فلسافر باه معنااي مهعاارف آ ،
تنها يكر از راه هاي تأمل در باب هسهر و حقيق آ اس  ،حاا آنكاه اقباا شااعرانه باه
هسهر و حقيق آ نيز كه به زعم ما ميراث عرفانر حاازه خراساا مصاداقر از آ اسا ،
يكار ديگاار از راههاااي بااديل در اياان مسااير اسا ؛ راهاار كااه در آ ماارتاااا باارخالف
رويكردهاي ماجادپژوهانهاي كه وجاد را پياسهه در زير سايه يكر از ماجاادات ماد نظار
قرار مردهد ،نظارهگر ديدارنماير و پرهيز حقيق هسهر در پبر حجاب ماجادات بااد .از

22

جاويدا خرد ،شماره  ،33بهار و تابسها 1397

اينرو ،شاعرانههاي عارفا خراسانر كه مبرّّاي از ويژگرهاي يك سااخهار نظااممناد فكاري
اس (و اين خاد يكر از نشانههاي اصال و بكارت شاعرانه آ اس بهج ِ گشايشار را
با خاد به همراه مرآورد كه در پرتا آ  ،عارف ،خايظ را زبا حقيق هسهر مريابد .زباا
حقيق هسهر در عارف ،خايظ را مارد خطاب قرار مردهد و با خاد به گفهگا مرنشايند
و از اين رهگذر ،امر مقدس بر خالف رويكردهاي الهيات سلبر ،به نحاي ايجابر تاصايف
و نامگذاري مرشاد .حقيق هسهر آنگاه كه آدمر را مارد خطاب قارار ماردهاد ،او را باه
زبا مرآورد؛ يعنار او را نخسا باه عرصاه زباا مارآورد و از ايان طرياق او را شااعرر
سخنگاي (زبا آورر خايظ مرخااند .در پر اين زبا آوري ،آدمر از تعلق بنيادين خااد باه
حقيق هسهر پرده برمردارد و خايظ را عين اين تعلق مريابد و از اين رهگذر ،از عرصاه
ماجادات تعالر مرجايد تا به نظاره وقاع حقيق در خايظ بنشيند.
آ ساباوري به مثابه برجسههترين ويژگر ميراث عارفاا خراساانر ،حكايا از آ دارد
كه منطق درونر اين ميراث فكري چيزي از جنب انهظار وقاع حقيق اس و ايان ويژگار
در تقابل با منطق درونر منظامههاي مهافيزيكر قرار دارد كه تهاجم ذهنار باراي تصااحب و
تعرّض به ماجادات ،درو مايه اصلر آ را تشكيل مردهد .اين منطق درونر در عاين حاا
كه از يك سا نشا مردهد بدو نظامسازي مهافيزيكر و در پرتا زبانر شاعرانه نيز مرتااا
تأمالتر در باب حقيق ساما داد ،از ساي ديگار ،بار سالطه قاهراناه حقيقا هساهر بار
ماجادات تأكيد مرورزد .ا ين سلطه قاهراناه كاه شارط وقااع هساهر و حصاا هرگاناه
معرف اس  ،هرگز از منظري فرادساهر مهعلَاق ادراك آدمار واقاع نمارشااد و از ايانرو
هيچگاه نمرتاا نظريهاي درباره آ پرداخ  .اين رويكرد كه نظاير و مسياداتر در نصااص
اسالمر دارد ماجب شده اس تا هسهر نزد عارف خراسانر به جااي آنكاه در پرتاا تفكار
بازنمادي به مثابه يك معقا ثانر فلسفر محل تاجه نظري واقع شااد ،باه مثاباه روشاناي
حضاري فراگير كه وقاع همه اشياء از او مايه مرگيرد ،مهعلَق تجرباه عاارف قارار گيارد .از
اين رو ،عارف ،اشياء را در پرتا روشناي حضار حق نظاره مركند و از ايان طرياق ،هساهر
اصيل آنها را دس نخارده باقر مرگذارد و اينچنين به صيان از آنها و در حقيقا  ،شابانر
وجاد قيام مركند.
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پينوشتها 
 .1براي آشناير با پاره اي از اين مناقشات نك :خياطيا و دالور 1390 ،و نيز شفيعر كادكنر:1388 ،
480ا.479
 .2الزم به تاضي اس كه اسهاد شفيعر پيظ از ترجمه اين اثر به فارسر ،نخس مهن اصلر را مجدداً
بر اساس نسخههاير كه در دس داشههاند تصحي نمادهاند و مبهنر بر نسخه مصحَّ خاد (كه ظااهراً
به رغم وعده اسهاد ،تا كنا منهشر نشده اس به ترجمه عبارات مبادرت ورزيدهاند .از ايان رو ،عادم
مطابق هاير كه گاهر ميا ترجمه فارسر و مهن تصحي شده از ساي عبادالرحمن بادوي باه چشام
مرخارد ،ناشر از اين امر اس .
 .3دسهارالجمهار فر مناقب سلطا العارفين ابايزيد طيفار ،نگاشهه احمدبنالحسينبن الشيخ الخرقانر،
كهابر در شرح زندگر ،احاا  ،سخنا  ،اساتيد و جانشينا بايزيد بسطامر اس كه در فاصله ساا هااي
 716تا  736هجري قمري به رشهه تحرير درآمده اس  .اين اثر براي نخسهين بار در سا 1388هجري
شمسر به كاشاظ محمادتقر داناظ پاژوه و ايارج افشاار از سااي نشار مياراث مكهااب و انجمان
ايرا شناسر فرانسه در ايرا انهشار يافهه اس .
 .4اين اثر چنانكه از عناانظ پيدا اس  ،منهخبر اس از كهابر ماسام به نارالعلام يا مقاماات خرقاانر
كه در بردارنده مقامات اباالحسن خرقانر باده و اكنا در دسهرس نيس .
 .5در اين مقاله ،اين اصطالح را به طار خاص تنها درباره بايزيد بسطامر و اباالحسن خرقانر باه كاار
بسههام.
 .6اسهاد شفيعر كدكنر در اين باره آوردهاند« :نمردانم در ادبيات بشري كسر مارتااا يافا كاه در
زمينههاي الهياتر شعرهاير آفريده باشد كه اباالحسن خرقانر آفريده اس ؟ تنها بايزيد اس كه گااهر
در اين «اوجهاي مافاق بشري» پرواز كرده اس » (شفيعر كدكنر. 47: 1388 ،
 .7تفكر بازنمادي( representing thinkingتفكري اسا كاه در حاازه معرفا شناسار مبهنار بار
مطابق ذهن و عين ساما مريابد .هايدگر به عناا بزر ترين منهقد اين شياه تفكار بار آ بااد كاه
حصا هرگانه مطابقهر ميا ذهن فاعل شناسا با امر واقع ،نخسا ماقاام تحقاق نااعر ناپاشايدگر
وجادي اسا كاه مهافيزياك سانهر ،عمامااً آ را ماد نظار نيااورده اسا  .باه عباارت ديگار ،امار
معرف شناسانه از منظر هايدگر نه تنها ماقاف بنيانر وجادي اس بلكه خاد ،ناعر امر وجادي اس .
در اين باره نك :هايدگر35 :1392 ،ا.34
 .8شعر از منظر هايدگر نمايا گر رخداد حقيق اس  .هايدگر معهقد اس همه هنرها از آ حيث كاه
رويداد ظهار حقيق را رقم مرزنند ،در ذات خاد شعرند .از ايانرو ( Dichtungشاعر نازد هايادگر
شياه آشكارگر ديگرگا ماجادات در ساح زبا اس  .در اين باره نك :هايدگر.53 :1392 ،
 .9واگايه اي از اين مضما در دسهارالجمهار چنين اس « :و نقل اس كه بايزيد گف كاه عاارف از
معرف چنا سخن گايد و در كاي معرف پايد كه برسد و در حق ،فانر گردد .پب معرف از عارف
نياب دارد و چا به معروف رسيد از معرف ياد نيارد» (خرقانر. 208: 1388 ،
« .10آ ساباوري» را در قياس با «اينساباوري» كه مهضمن حجي و اقهدار ذهن انديشانده و مفااهيم
برساخهه آ اس  ،به كار بسههام .آ ساباوري را «آنجاباوري» (كه ياادآور مفهاام دازايان نازد هايادگر
اس نيز مرتاا نام نهاد؛ «اگرخااهر كه بيننده باشر ،آنجا تاا ديد و اگر خااهر كه شانانده باشار
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آنجا تاا شنيد و اگر خااهر كه چشنده باشر آنجا تاا چشيد( »...شفيعر كدكنر. 215 :1388 ،
 .11شيخ اشراق در كهاب المشارع و المطارحات ،بايزيد بسطامر و اباالحسن خرقانر همراه با حالج و
اباالعباس قصاب آملر را تداومبخظ حكم ايرانيا باسها به شمار آورده و آنها را «قمي ةالخس وانين»
لقب داده اس ؛ «و اما الخمي ة الخس وانيين فيالسل ك :فهي نازلة إلي ّ
سيا ،بسطام و من بعده إلي فتوي بياوا[ ي
حالج] و من بعدهم إلي س ّيا ،آمل و ق قان» (سهروردي. 503 :1 ،1388 ،
 .12عبارتر برآمده از زبا قامسر و به معناي عابر و گذرنده اس  .در اين باره نك :شافيعر كادكنر،
.126-127 :1388
 .13بحثر دقيق درباره تفاوت ميا اين دو نظرگاه را در اينجا مرتاا مالحظاه نمااد :جااادي آملار،
.38-41 :1372
 .14بايد ميا دو مرحله مااجهه عارف با حق تمايز قائل شد؛ در مرحله نخس  ،عارف تصميم مرگيرد
تا چشم از خلق برگيرد و خاد را يكسره معطاف به حق دارد (بدين كار باه كااري و گنگار و كاري
رسيدم يعنر جز خداي را نديدم و جز از وي چيزي نشانيدم /ساهلگر 346 :1388 ،اماا پاب از ايان
مرحله ،در پر ماهب آ ساير حق ،بر آنكه عارف تالشر براي انصراف از اغيار به خرج دهد ،تحقاق
عينر اصل «همه اوس » را به نظاره مرنشيند.
 .15از بايزيد بسطامر نقل شده اس كه گف « :چه مايه فاصلههاسا مياا آنكاه مارگاياد :مان و تاا و آنكاه
مر گايد :تا و تا)» (سهلگر 173 :1388 ،و از اباالحسن خرقانر نيز نقل كردهاند كه گف « :الهر مارا بار مقاامر
مدار كه گايم :خلق و حق ،گايم :من و تا ،بر مقامر دار كه من در ميا نباشم و همه تا باشر( ».شفيعر كادكنر،
390 :1388
 .16از اباالعباس قصاب آملر كه اباالحسن خرقانر و اباسعيد اباالخير چندي را در خانقاه او به سر باردهاناد نقال
شده اس كه گف « :نه معرف اس و نه بصيرت و نه نار و نه ظلم و نه غنا .آ هسهرر هس اس ( ».عطاار،
561: 1387

 .17اين واگه در گذشهه گاهر به معناي ناعر صميمي عميق و در عين حا ممدوح باده اسا و از
اين رو در تذكرة االولياء در تاصيف شخصي اباالحسن خرقانر آمده اسا « :و در حضارت آشاناير
عظيم داش و در گسهاخر كرّ و فرّي داش كه صف نهاا كرد( ».عطار 577: 1387 ،ايان تاصايف
درباره اباالعباس قصاب آملر نياز باه كاار رفهاه اسا ؛ «آ گساها درگااه ،آ مقباا اآ ،آ كامال
معرف ( »...عطار. 560 :1387 ،
« .18چندا گريسهم كه خنديدم و چندا خنديدم كه چنا شدم كه نه خندم و ناه گاريم( ».ساهلگر،
 254: 1388و نيز بدوي ،بيتا.)152 :
 .19از اين حقيق گاهر با عناا بندگر ياد شده اس ؛ «گفهند« :بنادگر چيسا ؟» گفا « :عمار در
ناكامر گذاشهن» (شفيعر كدكنر. 224: 1388 ،
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