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نظرگاهعارفانخراسان تأمليدرباب

باتكيهبرشناسانهآنوالزاماتهستي
ميراثعرفانيبایزیدبسطاميوابوالحسنخرقاني
نيامجتبياعتمادی

چكيده
 از  حكايا   ،خراساان  عارفان از مانده برجاي ميراث در  عميق و  دقيق تأمل
 و شااعرانه  تفكار  از مصاداق   تااان  ما   اين ميراث عرفاان  را  كه دارد آن

 در كه تفكري آورد؛ شمار به زبان مأمن در گزيدن مأوا براي وجاد فراخاان
 و ندارناد  قارار  شناساا  فاعال  ذهان  هاي بندي قاب سايه زير ماجادات آن،

 وجااد  ديادار  آن، در كه سازند م  مهيا را مسطح  و گشاده عرصه الجرم
. شااند  ما   نهااده  ارج اسا   بايساهه  چنانكه ماجادات و بندد م  صارت

 و مهاافيزيك   هااي  انديشا   مفهاام  از برآسادگ  زبان ، بكارت شاعرانگ ،
از منظر . روند م  شمار به تفكر شياه اين هاي ويژگ  ترين مهم ساباوري، آن

 خداوند طِلق مُلك صرفاً آن اطاار و شئانات همه و عارفان خراسان، هسه 
 باه  الهفاات  جاي به خراسان  عارف رو، اين از. اس  هاي  هم او با بلكه و

 نازد  هساه  . آورد ما   رو اسا   خداوند ذات كه هسه  حقيق  به هسه ،
 معقاا   يك مثابه به بازنمادي تفكر پرتا در آنكه جاي به خراسان  عارف
 فراگير حضاري روشناي مثابه به شاد، واقع نظري تاجه محل فلسف  ثان 
 .گيرد م  قرار عارف تجربه مهعلَق گيرد، م  مايه او از اشياء همه وقاع كه

شناسا ، تفكاار شاااعرانه،   عرفااان حاازه خراسااان، هسااه  :هدداکليددواهه
 ساباوري. آن
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.مقدمه7
اي از عارفان ايران  اس  كه عماماً از قرن دوم تا قرن  حازه عرفان خراسان شامل مجماعه

اناد. ايان محادوده     زيساهه  هجري قمري در محدوده جغرافياي  خراساان بازرم ما    نهم 
جغرافياي  شهرها و روسهاهاي  چان مرو، بلخ، نساء، نيشابار، تاس، هرات، ترمذ، سمرقند، 
بخارا، اسفراين، بسطام، خرقان و دامغان را در برداشهه اس . نگارنده در باب عل  انهساب 

شهار به حازه عرفان خراسان، عمدتاً خاسهگاه جغرافياي  آنها عارفان محل بحث در اين نا
را مد نظر داشهه اس . اگرچه اين خاسهگاه جغرافياي  كم و باي  نظرگااه مهفااوت  را در    
قياس با عارفان منهسب به مكهب بغداد و نيز مهعاطيان عرفان نظري به بار نشانده اس ، اما 

تااند محال مناقشاه واقاع شااد      آن در مااردي م  هاي ناظر به بندي و نيز مالك اين طبقه
7اند هاي  روا داشهه هاي آن ترديد بندي و مالك چنانكه برخ  در اتقان اين رده

اما نگارناده   
آنكه قصد ورود به اين مناقشات تاريخ عرفان اسالم  را داشهه باشد، تنها به منظار اشاره  ب 

و نظاير آن بهره جسهه « عارفان خراسان »ح به خاسهگاه جغرافياي  عارفان مذكار از اصطال
)به جاي مكهب عرفان خراسان(  «حازه عرفان خراسان»اس  و غالباً با به كارگيري عبارت 
 گفهه اجهناب ورزيده اس .  تا حدودي از ورود به مناقشات پي 

دهد، در بررس  مبان  انديشگ  عرفان حازه  چنانكه عناان فرع  اين ناشهار نشان م 
هاي اين مقاله صرفاً معطاف به آثار و سخنان برجااي ماناده از دو تان از     خراسان، بررس 

درباره بايزيد داران اين حازه عرفان ؛ يعن  بايزيد بسطام  و اباالحسن خرقان  اس .  طاليه
ثر مسهقل و مكهاب  از او گزارش نشده و آنچه از او بر جاي مانده، نقال  بسطام  تاكنان ا

هاي  اس  كه عمدتاً از ساي خايشاوندان او نظير اباماس  خادم و اباماس  دبيلا    قا 
اند رواي   )به ترتيب برادرزاده و خااهر زاده او( و نيز برخ  از كسان  كه به مالقات او آمده

ترين منبع كهنِ بر جاي  در اين ميان، مهم .(973: 7911الجاردي،  )در اين باره نك:شده اس  
اس   النار من كلمات اب  طيفار  كهابمانده درباره زندگ  و اقاا  بايزيد، كهاب  ماسام به 

آوري شده اس . اين اثر كاه   كه تاسط اباالفضل محمدبن عل  سهلگ  در قرن پنجم جمع
انهشار يافهه، بعدها  الصافيه شطحاتهاب  با عناان نخسهين بار تاسط عبدالرحمن بدوي در ك
باه   دفهر روشناي ؛ از ميراث عرفان  بايزيد بسطام تاسط محمدرضا شفيع  كدكن  با نام 

2فارس  برگردانده شده
و منبع اصل  ما در نقل سخنان بايزيد، اين اثر همراه با مهن عرب  آن  

9دسهارالجمهارو نيز كهاب 
 ه زندگ  و آراء وي اس .و گزارش عطار دربار 

ترين منبع مارد اسهفاده ما كه تا امروز  در اسهناد به سخنان اباالحسن خرقان  نيز عمده
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ترين منبعِ دربردارنده سخنان برجاي مانده از خرقان  اس ، مجماعه گردآوري شده  جامع
ن خرقان  ناشهه بر دريا؛ از ميراث عرفان  اباالحسسط محمدرضا شفيع  كدكن  با عناان تا

اس . اين اثر خاد در بردارنده پنج مهن كهن در باب زنادگ ، مناقاب و ساخنان خرقاان      
الساالكين،   اي باا عنااان ذكار قطاب     ، رسالهءاالولياتذكرةاس ؛ دو رواي  كامالً مهفاوت از 

اي اس  كه به  مهن كه در بردارنده مطالب پراكنده 93اي شامل  مجماعه 3،منهخب نارالعلام
اي از نجم رازي درباره  فارس  و عرب  تا قرن نهم درباره خرقان  نگاشهه شده و رسالهزبان 

 برانگيز خرقان . يك  از شطحيات بحث
اس  كه اصل بحث، ذكر اين نكهه نيز ضروري   در بحث از ميراث عرفان  عارفان محل
)قامش ( يا  كه احهماالً به زبان فارس  قامس  سخنان بايزيد بسطام  و اباالحسن خرقان 

ترين  ِ سهلگ  به مثابه اصل كهاب الناربسطام  باده اس ، امروزه در دسهرس نيس  و مثالً 
هاي بايزيد، برگردان  عرب  از سخنان وي اس . درباره اباالحسن خرقان  نيز در  منبع گفهه

مس به تنها ماارد اندك  از عبارات منطبق با زبان كهن ناحيه قا ،مهان بر جاي مانده از وي
اي در ساخنان وي   خارد كه اين خاد حكاي  از آن دارد كاه تغييارات گساهرده    چشم م 

هااي واگگاان  و    صارت پذيرفهه تا آنها را با زبان معيار منطبق سازد. زبان قامس  تفااوت 
تاجه  با زبان فارس  امروزي و نيز فارس  مهاداو  در دوران حياات بايزياد      نحاي قابل

  .(7989)در اين باره نك: شفيع  كدكن ، خرقان  داشهه اس  م  و اباالحسن بسطا
هااي   و باالخره آنكه نگارنده در اسهناد به سخنان عارفان محل بحث، به دليال شاباه   

عمياق ايان دو شخصاي     هاي سبك  و ادب  و نيز تعلق خاطر  عميق مضمان  و مشابه 
آن دو را به مثابه  (792-791: 7988خرقان ، ؛ 919: 7988)در اين باره نك: سهلگ ، نسب  به يكديگر 

اي يكسان با آنها ملحاظ داشهه اس ، حا  آنكه از  يك كُل منسجم مدنظر آورده و مااجهه
اي از وجاه تمايز نيز در اين ميان قابل تشخيص اس  كه  اي، پاره منظر يك بررس  مقايسه

هاا،   قاا   رو، در بسياري از نقل البهه در دسهار كار ناشهار حاضر قرار نداشهه اس . از اين
اند و باه   سخنان بايزيد بسطام  و اباالحسن خرقان  به صراح  از يكديگر تفكيك نشده

اي واحد صاادر شاده    برداري شده كه گاي  همه اين سخنان از گاينده نحاي از آنها بهره
 اس .

.نگاهياجماليبهخطوطکلينظرگاهعارفانخراسان5
دهد كه ما ظاهراً  در وهله نخس  نشان م  1ي مانده از عارفان خراسان بررس  ميراث بر جا

با يك ساخهار فكري و آن هم از ناع منهظم و دقيق آن روبرو نيسهيم و اين وضعي  با نظر 
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خااسهه!( از  به پيشينه فكري و تربيه  عارفان محل بحث كه با ناع  محرومي  )شايد خاد
رسد، چه آنكه  اه باده، امري دور از انهظار به نظر نم تعليمات رسم  و تربي  فلسف  همر

 حكماااي زمااره در سااهروردي، دقيااق تعبياار بااه خرقااان  اباالحساان و بسااطام  بايزياد 
اما  .(72: 2 ،7988 سهروردي،) روند م  شمار به «تألّه در مهاغّل» حا  عين در و «البحث عديم»

گر ساخهار و مبان  انديشگ  مشخص  تر در اين ميراث عرفان  حكاي  تر و عميق تأمل دقيق
آمياز بار جااي     تاان آن را در پسِ تعابير شاعرانه و شطح و ثابه  اس  كه با كم  دق  م 

مانده از عارفان خراسان  شناساي  نماد. در اين ميان، چنانچه تفكر را به معناي هايادگري  
)در اياان باااره نااك:   گزياادن در مااأمن زبااان باادانيم   اان وجاااد بااراي مااأوا آن، فراخاا

Heidegger,1971:122)  تاان مصداق  بسياري از سخنان برجاي مانده از عارفان خراسان  را م
هاي ذهن فاعل شناسا قرار  بندي تفكر دانس ؛ تفكري كه در آن، ماجادات زير سايه قاب

سازند كه در آن، ديدار وجاد صارت  را مهيا م  ندارند و الجرم عرصه گشاده و مسطح 
 شاند.  بندد و ماجادات چنانكه بايسهه اس  ارج نهاده م  م 

ف  و به زعم ما، ميراث بر جاي مانده از عارفان خراسان  در عين حا  كه به نحاي فلس
اار انديشد اما در حقيق ، بسهري هم يك از اين ماضاعات نم  با رويكردي مهأمالنه به هيچ

آورد و از ايان حياث، مباان  بساط      براي نضج چنين نگرش  در قبا  ماجادات فراهم م 
تفكري غيرمهافيزيك  و شاعرانه و قابلي  گشادن راه  ناپيماده رو به ساي حقيق  را در 

و ترسايم   هاي ايان شاياه تفكار    ترين ويژگ  خاد پنهان دارد. ما در ادامه با برشمردن مهم
نحاه مااجهه آن با مسأله هسه  را محل بحث و تأمل قرار خااهيم  ،هاي كل  آن چارچاب

 داد.

شاعرانگيتفكر.5-7
ميراث برجاي مانده از عارفان خراسان  به معناي  خاص، مروّج زيسه  شاعرانه اس ، چه 

هاي ناب وجاادي اسا  و از سااي     آنكه از يك سا، سرشار از تخيالت برآمده از تجربه
جااري عارف با نامسهاري وجاد نزد همه ماجادات اس . در پرتا  گر هم ديگر، حكاي 

 يابد؛   همه ماجادات م د را شبان و نگاهبان و همدم حقيقجااري، عارف خا اين هم
س  در جنّيان ا س  در مالئكه و ديداريا س  در آدميان و ديداريا مرا ديداري»

و ديداري اس  در جمنده و چرنده و همه جاناران و از هر چه آفريده اس . از 
دادن از آنچ به نااح  و گِرد آنك به كناره جهان اس  نشان از آن بههر تاانم 

 .(183: 7981و نيز عطار،  718: 7988)شفيع  كدكن ، « ماس 
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افكن  حقيق  و صيان  از  ات آن پ به اين ترتيب، شاعرانگ  به معناي هايدگري آن كه ذ
در بسياري از تعاابير عارفاان خراساان  قابال      (11: 7932)هايدگر،  آن در ساح  زبان اس 

مالحظه اس . حقيقه  كه عارف خراسان  مهرصد پ  افكندن آن اسا ، آشاكارگ  ديادار    
نده اس . حق اس  كه او خاد تجربه مااجهه با آن را در پرتا ساز و كاري ويژه از سرگذرا

بر اين اساس، بسياري از سخنان منقا  از بايزيد بسطام  و اباالحسن خرقان  را كه برخ  
« نثر شاعرانه»و نگارنده عناان (  232: 7918)شفيع  كدكن ، اند  بر آن نهاده« شعر منثار»عناان 

تارين    تااان در زماره غنا    ما   (7988نياا،   )در اين باره ناك: اعهماادي   پسندد را براي آنها م 
اين ساخنان منثاار كاه دربردارناده      1هاي ادبيات عرفان  جهان به شمار آورد. انگيزي خيا 

اند، با شكسهن هنجارهاي منطق  حاكم بر زبان، از روزمرگ  و تداو  زبان  محهااي  شاعرانه
هاي تكراري و مهعارف و مخاطبان  گيرند و از اين رهگذر، اشياء را از دايره نسب  فاصله م 

برند و حقيق  را در خاد به جرياان   مايگ  به در م  د را نيز از حازه روزمرگ  و ميانخا
 اندازند. م 

همه كس  ماه  در دريا گيرد، اين جاانمردان برخشك گيرند و ديگر]ان[ كش  »
 (271-278: 7988)شفيع  كدكن ، « نند، اين جاانمردان بر دريا كنندبرخشك ك

بر آب، گذركران  به دريا كن، از خان خاي  بر بر همه چيزي كهاب  باد مگر »
شقان و مساهان و سااخهگان   كن تا آنك از پ  تا آيد داند كه عا آب كهاب  م 

 .(202: 7988)شفيع  كدكن ، « اند رفهه
اين ويژگ  تفكر نزد عارفان خراسان ، تجربه دين  را نيز از ابهذا  و تكراري كه احياناً  

تاان انعكاس دهنده ماهي   شد. از اين منظر، اين عبارات را م بخ بدان دچار شده رهاي  م 
 شاعرانه زبان به شمار آورد. 

هااي   ترين خصايص شاعرانگ  تفكر نزد عارفان خراسان ، هنجارشاكن   يك  از اصل 
 )سهلگ ،اس  « دياار گرامرعبار از روي »نحاي و يا به تعبير محمدرضا شفيع  كدكن ، 

گر تفكري ديگرگان اس  كه ظهاار خااي  را در    اين ويژگ  حكاي  .مقدمه( /23: 7988
زبان، با ناع  جنان نحاي و واگگان  همراه نماده تا از اين طريق، با به كارگيري زبان در 

 بسهري شاعرانه، مفاهيم معهاد سن  دين  را به نحاي هنرمندانه بازآفرين  نمايد. 

بكارتزباني.5-5
هاي ميراث برجاي مانده از عارفان خراسان  كه با شااعرانگ    ترين ويژگ  يك  از برجسهه
شناسا و رهاي  آن  هاي ذهن فاعل  پياند اس ، پيراسهگ  زبان از فرافكن  تفكر نزد آنان هم
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دهايم. باه    لقب ما  « بكارت زبان »ساخهه مفهام  اس  كه آن را  هاي از پي  از چارچاب
گر طراوت  كر نزد عارفان خراسان  مجالي تجربه وجادي عارف و نمايانزعم ما، زبان تف

هاي خاي  به اسهخدام خاد  گري وقاع آن اس  و از اين حيث، گاي  عارف را در جلاه
در  1هاي تفكر بازنمادي اندازي آورد. اين نحاه مااجهه با زبان، از آن رو كه از دس  درم 

تااند با حفظ بكارت زبان، مجال  براي  اس ، م جه  فراچنگ آوردن ماجادات، پيراسهه 
حضار ناب اشياء فراهم آورد. از اين منظر، زبان نزد عارف خراسان ، تجربه وجادي عارف 

سااز   خااند كه از مداخالت و تعرّضات پنهان را از رهگذر واگگان  به عرصه حضار فرام 
ديگرگاان و نامهعاارف،   تفكر مفهام  برحذر داشهه شاده و باه ايان ترتياب، از منظاري      

واگگان و مفاهيم نزد عارفان خراسان  به جاي آنكه در فرآيند آورد.  ماجادات را فرا ديد م 
سان كه به  افهند، آن يابند و به نحاي تازه به كار م  به كارگيري آنها مصرف شاند، تأللا م 

حياث،  گيرناد و از ايان    جاي خادنماي ، در خدم  آشكارگ  حقيقا  هساه  قارار ما     
امكاان روياداد حقيقا  در     روناد كاه   مصداق  از شعر به معناي هايدگري آن به شمار م 

 8.سازد م ساح  زبان را مهيا 

آورد و عارف را به  اين منظر ديگرگان، ماجادات را در پرتا روشناي  حق مد نظر م  
  يك زندگ  شاعرانه كه خايشهن را پياسهه در آن معروض عطاياي حق و مخاطب حقيق

خااند. زندگ  برآمده از اين شياه تفكر، از يك سا عارف را از درافهادن در  يابد فرا م  م 
دارد و از ساي ديگر، او را بر آن  و از دس  دادن اصال  خاي  مصان م « ديگران»ورطه 
دارد تا با محهرم شمردن حريم وجاادي ماجاادات و رهاساازي آنهاا از ايان طرياق،        م 

هاي  از آن  يان  نمايد. از اين رو، زبان نزد عارفان خراسان  )به ويژه نمانهمشفقانه از آنها ص
كه در ميراث عرفان  اباالحسن خرقان  برجااي ماناده( زباان  م ساس اسا  كاه خااد        

اي در راسهاي نگاهبان  از آشكارگ  حقيقا  در قلمارو زباان اسا .      گذار معان  تازه بنيان
انجاماد كاه    به تناقضات  ساخهاري و مفهام  ما   آشكارگ  حقيق  در قلمرو زبان، گاه 

زناد ياا در فهام آن دچاار      منطق مهعارف و تفكر مفهام  راياج از پاذيرش آن سارباز ما     
 شاد؛ سردرگم  م 

ه ، اگر جبرئيل به مصطف  نيامدي و مصطف  به ها كردم و گفهم: ال روي به حق»
 .(211: 7988كدكن ، )شفيع  « خلق نيامدي، باالحسن همچنين بادي كه نيس !

واسطگ  در تفكر را باه باار نشاانده كاه در پرتاا       بكارت زبان  محل بحث، ناع  ب 
هاي رهازن درافهناد،    انديش  آنكه در ورطه مفهام وشناي آن، كلمات در بسياري ماارد ب ر
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گاري زباان باه     زنند. اين ويژگ  حه  آنگاه كه در پ  نف  واسطه نماي  م  دس  به تجربه
 سازد؛ رايج آن اس ، همچنان خاد را نمايان م معناي 
گايم تا از  اي باالحسن! من سخن از اينجا م »پيري مصحف  در دس  گف : »

)شافيع   « گنجد االحسن كباد اس  سخن در نم وق  ب»گف : « گاي ؟ كجا م 

 .(990: 7988كدكن ، 

هایمتافيزیكيبرآسودگيازمفهوماندیشي.5-3
ان  در عين حا  كه به تصريح خاد آنان مصداق ناع  از علم به شمار نظرگاه عارفان خراس

هاي تفكر و دان  مفهام  اس  و در عاض، ناظر به ناع  دان   اما فاقد ويژگ   رود م 
برد و دان  حصال   واسطه اس  كه بنا بر ادعا، به كشف حقيق  اشياء راه م  حضاري ب 
 اس ؛ « ناعلم»در برابر آن 
مندنما! در علم به جسهجاي علم باش كه علم جز آن اس  كه تا در اي دانش»... 

 .(17:تا بدوي، ب  و نيز 722: 7988 )سهلگ ،« آن ...
مندي از اين نظرگاه آن اس  كه خاسهگاه ماجادات به جاي  ترين نهايج بهره يك  از مهم

ر به ناع  آنكه به مثابه عل  نخسهين و در رأس هرم بزرم هسه  مد نظر قرار گيرد، ناظ
رسند. از اين  شاد كه عالم و آدم در پرتا روشناي آن به ظهار م  حضار فراگير انگاشهه م 

يك  درك حقيقا  نازد عاارف درهام     منظر، همه تمايزات مفهام  و سااخهارهاي مهاافيز  
بندد كه ديگر بر دوگانه عين ا ذهن و  ريزد و الگاي  تازه در ادراك حقيق  نق  م  م فرو

ابژه مبهن  نيس  و در آن عالم و معلام، سائل و مسئا  و عين و ذهن با يكديگر يا ساگه ا 
 يابند؛ وحدت م 
 خاي ، نجاا كردم... پس با او، به او، ب »

 سپس گف  چه كس  تا را تعليم داد؟
 شانده اس  پرسد، داناتر از پرس  گفهم آنكه م 
 اي و تا پاسخ شنانده تا پاسخ دهنده

 شانده... تاي  پرسنده و پرس 
 تاي  حق و به حق، حق را تاان ديد

 تاي  حق و به حق، حق را تاان تحقق داد
 شاد حق گردد حق و به حق شنيده م  و به ساي حق باز م 

 تاي  شنانده و شنااننده
 .(711 ،711: تا و نيز بدوي، ب  900، 238، 231: 7988)سهلگ ،  «تاي  حق و تاي  مُحق
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خراسان ، بكارت اشياء از رهگذر تفكر مفهاام ِ مبهنا  بار     به اين ترتيب، نزد عارفان
اسهن در مسير وصا  به گيرد. عارف با از راه برخ ساخهارهاي مقال  مارد تجاوز قرار نم 

افكنا  و آشاكارگ     اي گشااده باراي حجااب    ، عرصه(221: 7988 )سهلگ ،حقيق  هسه  
 ديد آيد.آورد تا حقيق  هسه  از پسِ آنها فرا ماجادات فراهم م 

: 7988)سهلگ ، « د و همه چيز از براي او صاف  اس عارف را هيچ چيز كدر نكن»

 .(771:تا و نيز بدوي، ب  733

بهره گرفهه اس . عارف به جااي  « نشسهن»عارف خراسان  گاه  در اين باره از تعبير 
آنكه بر محمل تفكر مبهن  بر بازنماد به سراغ بررس  و مطالعه اشياء برود، برجاي خاي  

 آيند؛  آورد كه اشياء به ديدار او م  اي در خاي  پديد م  نشيند و گشادگ  م 
)سهلگ ،  «آيند... نشسهه اس  و اشياء به ديدار او م مرد مردسهان آن اس  كه »... 

 .(701:تا و نيز بدوي، ب  718: 7988
بر اين اساس، عارف خراسان  تفكر مفهام  را در مسير ادراك حق يا هماان حقيقا    

و نياز   213اا   211: 7988 )سهلگ ، انگارد گاه  آن را مصداق جهل م  يابد و هسه  ناكام م 

اين ناكام  عمدتاً از آن روس  كه تفكر مفهام  بار ابهكاار عمال فاعال      .(712تا:  ب  بدوي،
محار اس ، حا  آنكه به زعم عارف خراساان ، ادراك حقيقا     شناسا قاام يافهه و آفريده

 محار اس . ساي  و حق ماقاف ماهبه  آن
و اين خااد باه ذات خااد    « خداي را به دليل عقل ببايد دانس »علما گايند »

ه خداي، راه ندانس  مگر به خداي، به خرد او را چان تاان دانس ؟ از نابيناس ، ب
خلقان بسياري كه اهل خرد بادند بآفريده در هم  گشهند، من ايشان را دس  

 «نجا كه منم خرد اينجا نهااند آمدها نمادم، اي هم از آفريده ببردم، راه به خدايگرف
 .(711: 7988)شفيع  كدكن ، 

شاد  ابهكار عمل فاعل شناسا در فرآيند ادراك حقيق  به شياه تفكر مفهام  ماجب م 
شناساي ، اصال   هاي وجادي خاد بر مهعلَق  تا او با فرافكن  تصارات پيشين  و محدودي 

اي كه نقطه عزيما  آن   «مشاهده»و « ياف »دار سازد. بر اين اساس  و عيني  آن را خدشه
از اين منظار، مشااهده ديگار معنااي     رك حقيق  هسه  اس . آدم  اس ، خاد حجاب د

 ؛دهد مهعارف و مألاف خاد را از دس  م 
 «ن تا باادد تا بنجايندت مجاي كه آنچه تا جاي  چان بياب  به تا مانَد و چا»

 .(733: 7988)شفيع  كدكن ، 
هر چه  مشاهده آن اس  كه او باشد تا نباش ، هر چند نقد بنده باد برگيرد و»



 79شناسانه آن ... تأمل  در باب نظرگاه عارفان خراسان و الزامات هسه 
 

)شافيع  كادكن ،    «ه ظاهر شاد از سره سزاوار او بااد چزاوار او باد بنهد تا هرس

7988:912). 
رو كه مسهلزم ناع  واگذاري وجادي عالم  به اين ترتيب، نظرگاه عارفان خراسان  از آن

يابد و  و آدم به حق اس ، از تفكر مفهام  و مهافيزيك  مرسام تمايزات جدي و بنيادين م 
انجاماد. ايان    گشايد كه از او، به واسطه او و به او ما   وصا  به حقيق  م راه  تازه در 
هاي مهكلمان و فيلسافان در حازه مباحث مرتبط با  شك با نهايج برخ  از تالش نظرگاه ب 

خداشناس  سرِ سازش ندارد و تصايري كه آنها از رهگذر اشارات مفهام  خاد از خدا و 
آورد، چه آنكاه   تصايري ناتمام و مغشاش به شمار م دهند را  مبدأ نخسهين به دس  م 

شناخ  حق به مثابه منبع روشناي ، مسهلزم مشاهده، تجربه و مد نظر آوردن او اس  باه  
 پردازي مهافيزيك  درباره او؛ واسطه او و نه نظريه

بل كه خداي را به خدا باياد  « خداي را به دليل بايد دانس »گايند:  قرّايان م »
 .(220: 7988)شفيع  كدكن ،  «مخلاق چان دان ؟ دانس ، به

و نيز  233: 7988)سهلگ ،  «شارت دارد، دورتر كس  اس  از اوهركه به او بيشهر ا»

 .(713تا:  بدوي، ب 
گاه  معرف  به معناي مهعارف آن كه   شناخ  حق، ه در مسيردر پي  گرفهن اين رويّ
سان كه گااي  تنهاا مهعلاق     سازد؛ آن م معنا  عروف اس  را ب مسهلزم دوگانگ  عارف و م

 دهد، شناسا، فاعلي  خاد را در امر شناساي  از دس  م  ماند و فاعل شناساي  برجاي م 
آيد تا آنگاه كه عارف در  عارف پياسهه در شناخ  اس  و معارف شناخهه م »

  3«معارف سخن گايد و عارف بماند ب  معارف هالك گردد. پس معارف از معارف
 .(731تا:  و نيز بدوي، ب  231: 7988 ، )سهلگ

باوریسوآن.5-4
تاان درياف  و اسهاد شفيع  كدكن  نيز در اين بااره تفطان    گفهه م  چنانكه از مطالب پي 

اي  در كانان انديشه عارفان خراسان  محل بحث، انديشه( 11ا18: 7988)شفيع  كدكن ، يافهه 
مااهبه    عام و معرف  حاق باه نحاا خااص،      قرار دارد كه بر اساس آن، معرف  به نحا

 70«بااوري  ساا  آن»آيد. اتصاف به اين ويژگ  كاه آن را   ساي  از جانب حق به شمار م  آن
گيري از  شاد تا عارف به جاي دس  يازيدن به تفكر مفهام  و بهره خاانم، ماجب م  م 

ايان طرياق در    زبان برآمده از آن، ناع  گشادگ  در برابر حق از خاد نشاان دهاد تاا از   
 معرض روشناي  حقيق  قرار گيرد؛
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ابنده آن ولكن ي« جاييم او را م »گايند  ند كه م ا اين خلق بامداد و شبانگاه در آن»
 .(201: 7988)شفيع  كدكن ،  «اس  كه ]حق[ او را جايد

 «لحسن آن گايد كه حق را با او بادخلق آن گايند كه ايشان را با حق باد، باا»
 .(989، 713: 7988كدكن ، )شفيع  

و  7988:280)سهلگ ،  «زاهد گايد من چه كنم؟ و عارف گايد او چه خااهد كرد؟»...

 .(711تا:  نيز بدوي، ب 
 .(931، 939: 7988)شفيع  كدكن ،  «ر وي آويخههاو در تا آويخهه اس  نه تا د»
، حا  آنكه او باد كنم در آغاز كار در غلط افهادم. پنداشهم كه اين منم كه ياد او م »

 .(723تا:  و نيز بدوي، ب  208: 7988)سهلگ ،  «كرد... كه قبل از يادكرد من، ياد من م 
اولاي  اين آمازه نزد اباالحسن خرقان  و بايزيد بسطام  كه بايد آن را ميراث يكا   

باره )در اين  يعن  اباالعباس قصاب آمل  به شمار آورد77«الخسروانين ةخمير»ديگر از اعضاي 

آورد كاه   ناع  سكات و پذيرش وجادي با خاد به همراه م ( 110-117: 7981 نك: عطار،
داند. اين مقصاد، شناخ  حق و آنگااه شاناخ     عارف آن را محمل وصا  به مقصاد م 

سااي  صاارت    ماجادات اس  كه هر دو در پرتا روشاناي حضاار حاق و مااهبه  آن    
 بندد؛  م 

)سهلگ ،  «او شناخهم روشنايآنچه را جز اوس  به خداي را به خداي شناخهم و »

 .(/ تأكيد از من اس 711تا:  وي، ب و نيز بد 211: 7988
باروي، عارف گاه  حه  به خاي  نيز از منظر ربط و نسبه  كه با  سا در پرتا اصل آن

كند و از اين حيث، گاي  وجه  از خايشهن خاي  را كه آن را  معشاق خاد يافهه نظر م 
يا « منِ او»يابد و با وجه  ديگر از خايشهن خاي  كه آن را  نامم، غريبه م  م « منِ من»
هاي  خااد   همدان  در بخش  از نامه لقضاةا عنيشاد.  هاي  م  م، همده لقب م « منِ تا»

 با نقل عبارت  از اباالحسن خرقان  به وضاح اين ويژگ  را مد نظر آورده اس ؛
اله  به حق من و به جاه من و به جما  »جاانمردا! در معرف  باد كه مرد گايد: »

اي من، »رقان  گفه : اباالحسن خ« من و به روي من و به زلف مشكباي من...
 .(931: 7988)شفيع  كدكن ،  «معشاقه تا!

يابد و  معنا م « باوري سا اين»باوري نزد عارفان خراسان  از آن رو كه در تقابل با  سا آن
كناد، گااه  باه نااع       اين امر، خاد ناع  كثرت و دوگانگ  اس  را به ذهن مهبادر ما  

سا نياز هايا  خااد را از     ساا آن آن، دوگانه اينكند كه در  تمايل پيدا م « باوري سا ب »
 دهد؛ دس  م 
 .(730: 7988)شفيع  كدكن ،  «خداي به خداي، بنده آن باز نيابداين راه  اس  از »
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لحسن را يك نفس روزي بيس  و چهار ساع  اس ، اين جمله اباا اين شبان»
 .(217: 7988)شفيع  كدكن ،  «اس ؛ از حق با حق

باوري با كنار كشايدن خااد از مياان خيال      سا آن رو كه در پرتا آن عارف خراسان  از
كند و مقايم ساپهر يگاانگ  حاق      ماجادات، به نحاي ايجاب  آنها را به حا  خاد رها م 

 . اس  بخ  ذات انساني  گردد، نگاهبان ماجادي  اصيل ماجادات و تحقق م 
 .(288: 7988 ، )شفيع  كدكن «ن را و زبانم خلق را و سرم حق راشخصم زمي»

ا  حقيق  هسه ، با تغيير الگاي من به اين ترتيب، عارف خراسان  در رابطه ميان خاد و
شاد و از اين حيث  تا به الگاي تا ا تا، از يك سا مهعلَق مراقب  حقيق  هسه  واقع م 

نمايد و از ساي ديگر، مراقب و حافظ اصال  ماجادات به  در خيل ماجادات، ناپديد م 
 شاد؛ رود و از اين حيث مقيم زمين انگاشهه م  م شمار 

ام و خاد ناپديد و مقيمم و خااد ناپدياد و    ام و خاد ناپديد و شنانده گاينده»
 (971: 7988)شفيع  كدكن ،  «و خاد ناپديد 72ام لهازنده

آيند. در اين  گفهه هر يك به ناع  برآيند و نهيجه يكديگر به شمار م  چهار ويژگ  پي 
هااي مهاافيزيك  را سابب شاده و ايان       انديشا   باوري، برآساادگ  از مفهاام   سا نميان، آ

دارد مجا  ظهار بخشيده  برآسادگ  به تفكري شاعرانه كه بكارت زبان را محفاظ نگاه م 
اس . چنانكه در ادامه گفهه خااهد آمد، اين چارچاب كل  وجهه نظري خاص  را در قبا  

اي جهات، تماايزات  مبنااي  باا رويكردهااي      ه از پارههسه  و حقيق  آن به بار نشانده ك
 مهافيزيك  در باب فهم معنا و حقيق  هسه  دارد.

.هستيازمنظرعارفانخراسان3
كه ناظر به تلق  خاص و نظرگااه وياژه   « حق»تاان درياف ،  چنانكه از مباحث گذشهه م 

ترين مفهام در كل مياراث  ترين و پربسامد عارفان خراسان  در قبا  خداوند اس ، كانان 
برجاي مانده از آنان اس  و ساير مفاهيم و حقايق تنها در پرتا نسبه  كه با ايان حقيقا    

نظرهااي بايساهه    ترين دقا   يابند. يك  از مهم كنند، نزد عارف معنا و هاي  م  برقرار م 
بنيادين  با  درباره ناع تلق  عارفان خراسان  از خداوند آن اس  كه خدا نزد آنان تمايزات

هاي ميراث عرفان  آنها معنا و  دانان دارد و همين امر به ساير م لفه ه خداي فيلسافان و ال
بخشيده اس . خدا از منظر عارف خراسان ، ناع  خايشااوندي وجاادي و     هايه  تازه

كند؛ به نحاي كه در پرتا اين رابطه، به تدريج  صميمي  عميق با دوسهداران خاد برقرار م 
لغزند. از  الم و آدم كه خادِ عاريه  عارف نيز در ميان آنها قرار دارد، در ورطه غيب فروم ع
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79رو، تصاري غيرفلسف  از وحدت وجاد و چه بسا وحادت شاهاد   اين
در جااي جااي    

« همه اوس »ميراث برجاي مانده از عارفان خراسان  قابل مالحظه اس  كه در پرتا اصلِ 
 بخشد؛ شناس  آنها تعين م  معرف به وجادشناس  و 

نه »و بعض  شنيدند كه « ام؟ من نه خدا»برخ  شنيدند كه « ألس ُ بربّكم»و گف : »
: 7988)شفيع  كدكن ،  «نه همه منم؟»و بعض  چنان شنيدند كه « ام؟ من دوس  شما

781). 
73شاد نزد عارف آشكار م « همه اوس »آن هنگام كه تحقق عين  اصل 

  مجاري ادراك 
رسد همه ادراكات و مهعلَقات آنها، ماجادي   سازد؛ به نحاي كه به نظر م  او را مهأثر م 

 آورند؛ خاد را از حضار و روشناي  حق به دس  م 
 «و گفهن  حق اس  و شنيدن  حق اس  وانكه به وي شايد نازند حق اس ».. 

 .(901: 7988)شفيع  كدكن ، 
ريازد و   تمايزات ميان عين و ذهن در هم م  در پ  بروز چنين وضعيه ، تعارضات و 

71دهد. تغيير وضعي  م « تا ا تا»به الگاي « من ا تا»الگاي رابطه 
انعكاس اين جابجاي   

اي  نشاند و نحا زبان را در پاره در ساح  زبان، واگگان را در كاربرد و چينش  مهفاوت م 
 سازد؛ از ماارد مغشاش م 

و نيز  237: 7988)سهلگ ،  «من، من ا اويم و او، منْ او اوه من، نه منم. من منم زيرا ك»

 .(739تا:  بدوي، ب 
نشايند.   در چنين وضعيه ، عارف از منظر حق و در غيااب خلاق باه نظااره حاق ما       

قرارگرفهن در اين ماضع، ماجب درهم ريخهن همه تعينات و امهزاج تماايزات مفهاام    
ز عارفان خراسان  به ندرت با مباحث  ناظر باه  رو در سخنان برجاي مانده ا شاد. از اين م 

رغم وجاد چنين وضعيه ،  شايم. اما به يق مفهام  روبرو م هاي دق بندي تمايزات و طبقه
هاي  تاان در پسِ تعابير ذوق  و شاعرانه عارف، به تصايري روشن از دغدغه همچنان م 

ياف . ناع نگاه عارف به  شناخه  دس  شناخه  و معرف  بنيادين او در حازه مباحث هسه 
 مسأله هسه  و مباحث مرتبط با آن نيز از اين قاعده مسهثنا نيس .

دهد كه كليدواگه  بحث نشان م   نگاه  فراگير به سخنان برجاي مانده از عارفان محل
هاي نظري آن چندان محل تاجه ايشان واقع نشده اس  و در مااردي نيز  و دالل « هسه »

يا مشهقات آن اسهفاده شده، به انحصار روشناي هسه  در خداوناد و ياا    كه از اين واگه و
 وحدت هسه  عارف با خداوند اشاره شده اس ؛

پس روزگاري دراز به عطايا بر من من  نهاد آنگاه مرا از آن به ميدان تاحيد برد »... 
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و در فراخناي ربابي  خاي  و روشناي  ذات  مرا چرانيد و مرا گف : اي عزيز! 
ا قدرت من باش و آيات من و صف  من باش در زمين من و روشن  مان در  ت

سبحات هسه  من و منار من در ميان خلق من. گفهم: تا در اناني  خاي  قدرت 
باش و در زمين خاي  صف  باش و در هسه  خاي  روشن  و مناري در ميان 

  .(728تا:  و نيز بدوي، ب  271: 7988)سهلگ ، « خلق خاي ...
ين ترتيب، عارف به عناان برگزيده حق، در عين حا  كه از ماهب  نمايندگ  حق به ا

رو كه اين نمايندگ  خاد مسهلزم  در انعكاس قدرت و روشناي او برخاردار اس ، اما از آن
اس ، او حه  از پذيرش اين نمايندگ  كه نااع  ماجاديا      ناع  بيناني  و دوگانگ 

ورزد تا از اين رهگذر، حاق در   دارد، اسهنكاف م  ظ م مهمايز از حق را براي عارف ملحا
 يگانگ  خاي  يكها باق  بماند.

اله  هر چه از آنِ من هس  در كار تا كردم و هرچه از آن تا هس  در كار تا »
 .(782: 7988)شفيع  كدكن ،  «من  از ميان برخيزد، همه تا باش كردم تا 

بر اين اساس، از منظر عارف، هسه  و هماه شائانات و اطااار آن صارفاً مُلاك طِلاق       
رو، عارف به جاي الهفات به هسه ، به حقيق   هاي  اس . از اين خداوند و بلكه با او هم

آورد. اين ترجيح ظاهراً حكاي  از آن دارد كه حاق از   هسه  كه ذات خداوند اس  رو م 
رود. از ايان   آورنده آن به شمار م  به ظهار رساننده و پديد منظر عارف، نه عين وجاد كه

، مهعلَق نياي  عارف، نه نار كه آفريننده نار النار كهابرو، در مناجات  از بايزيد بسطام  در 
 جايد؛ اس ؛ او كه از همه ماجادات حه  نار تعال  م 

النور، شكرا  سبحان خالق سبحان من عال فتعالي، سبحان العّلي االعلي دون دّنو االدني، »
ه، سبحان النور و بحمد النور، سبحان خالق النور، عداًل لخالق  لخالق النور، سبحان خالق 
 .(711تا:  ؛ بدوي، ب 213: 7988 )سهلگ ، «خالق النور عزوجل جالله

از اين منظر، هيچ چيز گنجاي  پذيرش ذات حق چنانكه هس  را نادارد و از ايان رو   
شمرد و او را به مثابه حقيقه   ز هر تعيّن و قيد وجادي و مفهام  برتر م عارف، حق را ا

 ) شفيع  آورد يات و مفاهيم اس  مد نظر م چان كه شرط امكان همه حدود قياد و كيف ب 

 .(718ا  713: 7988 كدكن ،
 قرار دارد كه به زعم ما بايد آن را به مثابه« حق»به اين ترتيب، در كانان تأمالت عارف، 

تارين   در اين ميان، با نظر به مباحث گذشهه، مهام 71حقيق  و ذات هسه  مد نظر قرار داد.
تاان در  خصايص ناظر به مااجهه عارف با اين حقيق  و نحاه درياف  او در اين باره را م 

 گانه زير احصا نماد: ماارد پنج
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ات حق به مثابه حقيقا  هساه ، چنانكاه هسا ، فراتار از حاازه ادراكاات و قياسا         .7
ساز و كارهاي ادراكا  مهعاارف اسا . حاس،      فهام  و مااجهه با او ويرانگر همةم

 عقل و حه  شهاد عرفان  در اين باره وضعي  يكسان  دارند.
اصحاب وجد چيزي از حضار درنيافهند مگر آنگاه كه از حضار خاي  غايب »

 .(731تا:  و نيز بدوي، ب  231: 7988)سهلگ ،  «بادند...
قابل تأمل درباره اين ويژگ  آن اس  كه برتري حقيق  هسه  از هرگاناه   يك  از نكات

هيات سلب  ماضاعي  تااند به ناع  ال كه از يك سا م قياس و مقابله مفهام ، عالوه بر آن
71بخشد، از ساي ديگر، زبان مهأمالنه فلسف  را به تدريج به زبان  شاعرانه و گسهاخ

بد   
 كند. م 

رزند هر دو خاد باالحسن باد. باالحسنِ باالحسان،  چان نار گسهاخ  سر ب»
 .(287: 7988)شفيع  كدكن ،  «تاي !

اندي ، مجال  ديگرگان براي  به زعم ما اين زبان شاعرانه در قياس با زبان مهأمالنه مفهام 
آورد و بكارت زبان را به مثابه مأواي وجاد  آشكارگ  ماجادات در ساح  زبان فراهم م 

 دارد. محفاظ نگاه م 

حق به مثابه حقيق  هسه ، در عين حا  كه ربطا  وثياق و معيّها  قيّاام  باا هماه        .2
هماه آنهاا    رود اما همچناان از  ماجادات دارد و مُظهِر و شرط امكان آنها به شمار م 

مشاغا    يك از آنها نيس . عاارف در ايان مياان، پياساهه د      مهمايز اس  و تابع هيچ
 يكهاي  حق اس .  

گف :  گف : از براي من بشمار! بايزيد آغاز شمردن كرد و م  بايزيد م مردي به »
شناسم.  چيزي نم « يك»من به جز »گاي ؟ بايزيد گف :  مرد پرسيد چه م « يك»

آيد. زيرا شمار جز با  از همه، هرگز بيرون نم « يك»آيد و  بيرون م « يك»همه از 
از آن كاسهه شاد، ديگر هزار  «يك»امكان ندارد چان به هزار رس  و آنگاه « يك»

 .(30ا37تا: و نيز بدوي، ب  719: 7988)سهلگ ،  «دنخااهد با
باوري اشاره شد، معرف  عارف به حق، نه نهيجاه تكااپاي    سا چنانكه در بحث از آن .9

هاي عملا  او در ساير و سالاك اسا  كاه ايان        ذهن  او و نه حه  محصا  تالش
هه اسا . ايان معرفا  پاي  از هار چياز،       دانسا « راه ضالل »طريق را گاه  عارف 

 ساي  دارد و ماقاف عطاي حق اس ؛ ماهيه  آن
و گف : راه دو اس : يك  راه هداي ، ديگر راه ضالل . آنچه راه ضالل  اس  »

آن راه بنده اس  به خداوند و آنچه راه هداي  اس  آن راه خداوند اس  به بنده. 
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)شافيع    «رسيد« رسانيدند»ه گايد يد و هر كنرس« بدو رسيدم»پس هر كه گايد 

 .(731: 7988كدكن ، 
 گاان خااي ، پياساهه در    هاي گاناه  گري حق به مثابه حقيق  هسه  در عين جلاه .3

گر عارف برجااي   هنگام كه منِ انديشنده و كُن  پاش  خاي  اس  و تا آن كار پرده
 يابد؛ نماي  و پرهيز همچنان تداوم م  ايسهاده اس ، اين بازي ديدار

 .(213: 7988)شفيع  كدكن ،  «داش  چان جسهم نيافهم و چان كه يافهم پنهان»
دهاد عاارف    شااهدي در سخنان برجاي مانده از عارفان خراسان  وجاد دارد كه نشان م 

هاي عرفان  خاي  نيز همچنان دسهخاش ايان ديادارنماي  و    ترين تجربه حه  در عميق
گان و جذاب خاي ، همچنان هاي  حقيق   نههاي گا نماي  پرهيز اس . حق در عين رخ

افكند. از اين مساهاري،   دارد و او را در ورطه مسهاري م  منظر عارف پنهان م از خاد را 
ياد شده « مكر»و « فريب»گاه  در سخنان برجاي مانده از عارفان خراسان  با تعابيري نظير 
ياباد و باا    خطاب حاق ما   اس  كه مبهن  بر آن، عارف حه  آنگاه كه خاد را در معرض 

شاد آن را از آن جه  كه همچنان ناع  دوگانگ  و  روبرو م « من ا تا »بشارت وحدت 
كند و خااهان رفع و تبديل  پاش  حق تلق  م  بيناني  را در خاد پنهان دارد، ناع  پرده

 ترين معناي خاد تحقاق  ساباوري در كامل اس  كه در پرتا آن، آن« تا ا تا »آن به الگاي 
 يابد؛ م 

 پس مرا گف : تا چيسه ؟»

 گفهم: تا چيسه ؟

 گف : منم حق.

 گفهم: من به تاام.

 گف : چان، به من تاي 

 پس من تاام و تا من.

 پس گفهم: مرا به خاي  از خاي  مفريب

 (711تا:  و نيز بدوي، ب  900ا 907: 7988)سهلگ ،  «آري، تا، تاي 

 

به زعم عارفان خراسان ، مااجهه شايسهه با حق به مثابه حقيقا  هساه ، از رهگاذر     .1
بندد. اين ساز و كارهاا و شاروط، در عاين     ساز و كارها و تحقق شروط  صارت م 

كنناد. در   ساي  دارند اما به ناع  انسان را نيز با خااد درگيار ما     حا  كه ماهيه  آن
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شايسهه حقيق  هسه  اسا ، فراغا  ياافهن    ميان شروط  كه تحقق آنها مايه ادراك 
رود،  و ناميدي از ماجاادات كاه خايشاهن آدما  نياز يكا  از آنهاا باه شامار ما           

ترين شرط وصا  به حقيقا  اسا . تحقاق ايان شارط در عاين        ترين و بنيادي مهم
ناپاذير باا خااد باه      آرامش  وصاف  حا  كه مايه وصا  آدم  به حق اس ، رهاي  و

خنان برجااي ماناده از عارفاان خراساان ، مااارد مهعاددي از       آورد. در سا  همراه ما  
خاارد؛ باه نحااي كاه      ضرورت تحقق اين شرط و تأكيد بر اهمي  آن به چشم ما  

 بي  تعاليم عمل  آنان به شمار آورد؛ تاان آن را شاه م 
همه اسباب دنيا را درهم پيچيدم و به ريسمان قناع  بربسهم و در منجنيق صدق »

 .(81تا: و نيز بدوي، ب  738: 7988)سهلگ ،  «ر ناميدي افكندم و برآسادمدر بح نهادم و
( 711: 7981 )عطار، تعبير شده اس « خاماش »فراغ  يافهن از ماجادات كه گاه  از آن به 

افكند؛ اين خاماش  عالوه بر آنكه به ظاهر خاماش  زبان   عارف را در روشناي حقيق  م 
آن، خاماش  در قبا  خطابات و مقدّرات هسه  اس . در پ   شاد اما بي  از را يادآور م 

نماياند و عارف خاي  را واصل به  اين خاماش ، حقيق  هسه  چنانكه هس  خاد را م 
 يابد؛ درياي حقيق  هسه  م 

اه كه به دريا رسيد ساكن آيد و آنگ شنام وقه  كه م  هاي آب آواز م  از جاي»
 .(293: 7988)خرقان ،  «گردد م 

اناد،   و اما در ميان ساز و كارهاي  كه عارفان خراسان  در مسير وصا  به مقصاد برگزيده
ترين آنها به شمار آورد. اين ساز و كار به طاار خااص، محال     را بايد يك  از مهم« اندوه»

سان كه او خاد را رهرو خااص طريقا     تأكيد و تاجه اباالحسن خراقان  قرار گرفهه؛ آن
)شفيع  كدكن ،  را يك  از صفات اخهصاص  جاانمردان به شمار آورده اس  اندوه دانسهه و آن

7988 :203 ،227).  
راه به خداي را عدد بنهاان كرد. چندانكه بنده اس  به خداي راه اس ، به هر »

بار خدايا مرا به راه  بيرون بر كه من و تا »راه  كه برفهم قام  ديدم. گفهم: 
ه باري اين اندو»در پي  من نهاد، گف :  راه اندوه.« باشيم، خلق در آن راه نباشد

 .(/ تأكيد از من اس 717: 7988كن ، )شفيع  كد «س ، خلق نهاانند كشيدا گران
اما در فهم حقيق  اندوه از نگاه عارف خراسان  نبايد به معناي مهعاارف ايان واگه بسانده    

رساهه اسا  و در سااحه     كرد، چه آنكه عارف از غم و شادي و اندوه و سرور مهعاارف  
78برد. فراساي غم و شادي به سر م 

بحث، نااظر باه نااع       اما با وجاد اين، اندوه محل 
هاي بشري در وصا  باه حاق اسا  كاه      شكسهگ  و مسكن  ناش  از ناكارآمدي تالش
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 داند؛ ناپذير، محمل راهاار تقرّب به حق م  عارف آن را به رغم گران  و دشااري وصف
ان اندوه  باد كه به هيچ دو جهان درنگنجد، و آن اندوه آن اس  كه ورد جاانمرد»

 .(913، 272: 7988شفيع  كدكن ، ) «نند بسزاي او نهاانندخااهند كه او را ياد ك
ب نهاان  باد. عي عيب باش. چان ب  پرسيدند كه اندوه از چه خيزد؟ گف : ب »

 .(923: 7988)شفيع  كدكن ،  «اندوه حق پديد آيد
م ما، اندوه مطلاب عارف خراسان ، غالباً ناظر به حالا  روانا  ناشا  از فقار و     به زع
و بايد به تمايز آن با حال  قبض كه كرانگ  حق اس   هاي وجادي در قبا  ب  محدودي 

ها و  . عارف با مشاهده عظم شاد نيز الهفات داش  گير اهل سير و سلاك م  گاه  گريبان
هااي خااد در مساير شاناخ  و      مالحظاه محادودي    ناپذير حق و هاي وصف شايسهگ 

كه در  73شاد سپاسگزاري شايسهه از او، به ناع  حسرت و ناكام  و اندوه جانكاه دچار م 
برپاي دارنده عارف در عرصه ديدار و آشناي  حق اس  و او را براي حضار  عين دشااري،

راهاار عارف براي تحقق اين اندوه كه مدركب  دارد. در روشنيگاه حقيق  هسه  اسهاار م 
باوري اس ، در نهاي  ماجبات دس  از خاي  شسهن عارف و اتكاي مطلق  سا عين  آن

پيراياه و   اي ب  آورد؛ امري كه الجرم مااجهه به خااس ، اراده و ماهب  حق را فراهم م 
 جااري پياسهه با حق را به مثابه حقيق  هسه  سامان خااهد داد؛ هم

و به كناره فا نشس  و به آن  خاش اس  و عابد عبادت عالِم علم برداش  »
كناره برداش  و زاهد زهد برداش  و با ايشان خاش اس . تا نيز اندوه بردار و به 

 .(233ا238: 7988)شفيع  كدكن ،  «فا نشين تا با حق  خاش باد

.نتيجه4
و خام مفهاام    آنكاه در پايچ   عارف خراسان  با الهفات به حق به مثابه خاسهگاه هسه ، ب 

گذاردن چارچاب  نظري باراي   هاي مهافيزيك  گرفهار آيد و از اين رهگذر به بنيان انديش 
تأمل در باب هسه  مبادرت ورزد، بر محمل زبان  شاعرانه، حضاري غيرمهافيزيك  را به 

دهد كه تفكر فلسف  به معناي مهعاارف آن،   عرصه زبان فراخاانده اس .  اين امر نشان م 
يك  از راه هاي تأمل در باب هسه  و حقيق  آن اس ، حا  آنكه اقبا  شااعرانه باه   تنها 

هسه  و حقيق  آن نيز كه به زعم ما ميراث عرفان  حازه خراسان مصداق  از آن اسا ،  
تااان بارخالف    هااي باديل در ايان مساير اسا ؛ راها  كاه در آن ما          يك  ديگر از راه

ا پياسهه در زير سايه يك  از ماجادات مد نظر اي كه وجاد ر رويكردهاي ماجادپژوهانه
گر ديدارنماي  و پرهيز حقيق  هسه  در پسِ حجاب ماجادات باد. از  دهد، نظاره قرار م 
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مند فكاري   هاي يك ساخهار نظام هاي عارفان خراسان  كه مبرّّاي از ويژگ  رو، شاعرانه اين
انه آن اس ( بهج ِ گشايش  را هاي اصال  و بكارت شاعر اس  )و اين خاد يك  از نشانه

يابد. زبان  آورد كه در پرتا آن، عارف، خاي  را زبان حقيق  هسه  م  با خاد به همراه م 
نشيند  دهد و با خاد به گفهگا م  حقيق  هسه  در عارف، خاي  را مارد خطاب قرار م 

تاصيف  ب هيات سلب ، به نحاي ايجابر خالف رويكردهاي ال و از اين رهگذر، امر مقدس
دهاد، او را باه    شاد. حقيق  هسه  آنگاه كه آدم  را مارد خطاب قرار م  گذاري م  و نام

آورد و از ايان طرياق او را شااعرِ     آورد؛ يعن  او را نخس  باه عرصاه زباان ما      زبان م 
آوري، آدم  از تعلق بنيادين خاد به  خااند. در پ  اين زبان آورِ( خاي  م  )زبان سخنگاي
يابد و از اين رهگذر، از عرصه  دارد و خاي  را عين اين تعلق م  سه  پرده برم حقيق  ه

 جايد تا به نظاره وقاع حقيق  در خاي  بنشيند.  ماجادات تعال  م 
ترين ويژگ  ميراث عارفان خراسان ، حكاي  از آن دارد  باوري به مثابه برجسهه سا آن

نهظار وقاع حقيق  اس  و اين ويژگ  كه منطق درون  اين ميراث فكري چيزي از جنس ا
هاي مهافيزيك  قرار دارد كه تهاجم ذهن  براي تصاحب و  در تقابل با منطق درون  منظامه

در عين حا   دهد. اين منطق درون  مايه اصل  آن را تشكيل م  تعرّض به ماجادات، درون
تاان    شاعرانه نيز م سازي مهافيزيك  و در پرتا زبان دهد بدون نظام كه از يك سا نشان م 

تأمالت  در باب حقيق  سامان داد، از ساي ديگر، بر سالطه قاهراناه حقيقا  هساه  بار      
ورزد. اين سلطه قاهرانه كه شرط وقااع هساه  و حصاا  هرگاناه      ماجادات تأكيد م 

رو  شااد و از ايان   معرف  اس ، هرگز از منظري فرادسه  مهعلَق ادراك آدما  واقاع نما    
اي درباره آن پرداخ . اين رويكرد كه نظاير و م يدات  در نصاص  تاان نظريه گاه نم  هيچ

اسالم  دارد ماجب شده اس  تا هسه  نزد عارف خراسان  به جاي آنكه در پرتاا تفكار   
بازنمادي به مثابه يك معقا  ثان  فلسف  محل تاجه نظري واقع شاد، به مثابه روشاناي  

گيرد، مهعلَق تجربه عارف قرار گيرد. از  او مايه م  حضاري فراگير كه وقاع همه اشياء از
كند و از اين طريق، هسه   اين رو، عارف، اشياء را در پرتا روشناي حضار حق نظاره م 

گذارد و اينچنين به صيان  از آنها و در حقيق ، شبان   اصيل آنها را دس  نخارده باق  م 
 كند. وجاد قيام م 
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 :7988شفيع  كدكن ، و نيز  7930اي از اين مناقشات نك: خياطيان و دالور،  . براي آشناي  با پاره7
 .313ا380
. الزم به تاضيح اس  كه اسهاد شفيع  پي  از ترجماه ايان اثار باه فارسا ، نخسا  ماهن اصال          2

اناد و مبهنا  بار نساخه      اناد تصاحيح نمااده    داشاهه   دسا  هااي  كاه در    را مجدداً بر اسااس نساخه  
مصحَّح خاد )كه ظاهرًا باه رغام وعاده اساهاد، تااكنان منهشار نشاده اسا ( باه ترجماه عباارات            

هاي  كاه گااه  مياان ترجماه فارسا  و ماهن تصاحيح         اند. از اين رو، عدم مطابق  مبادرت ورزيده
 از اين امر اس . خارد، ناش  شده از ساي عبدالرحمن بدوي به چشم م 

بن الشيخ الخرقان ،  الحسين ، نگاشهه احمدبندسهارالجمهار ف  مناقب سلطان العارفين ابايزيد طيفار. 9
هاي  كهاب  در شرح زندگ ، احاا ، سخنان، اساتيد و جانشينان بايزيد بسطام  اس  كه در فاصله سا 

هجري 7988براي نخسهين بار در سا   هجري قمري به رشهه تحرير درآمده اس . اين اثر 191تا  171
پاژوه و ايارج افشاار از سااي نشار مياراث مكهااب و انجمان          شمس  به كاش  محمدتق  دانا  

 شناس  فرانسه در ايران انهشار يافهه اس . ايران
 مقامات خرقان  يا نارالعلام. اين اثر چنانكه از عناان  پيدا اس ، منهخب  اس  از كهاب  ماسام به 3

 دارنده مقامات اباالحسن خرقان  باده و اكنان در دسهرس نيس .كه در بر
. در اين مقاله، اين اصطالح را به طار خاص تنها درباره بايزيد بسطام  و اباالحسن خرقان  به كار 1

 ام. بسهه
تااان يافا  كاه در     دانم در ادبيات بشري كس  م  نم »اند:  . اسهاد شفيع  كدكن  در اين باره آورده1

هاي الهيات  شعرهاي  آفريده باشد كه اباالحسن خرقان  آفريده اس ؟ تنها بايزيد اس  كه گاه   هزمين
 .(31: 7988)شفيع  كدكن ، « پرواز كرده اس « هاي مافاق بشري اوج»در اين 

شناسا  مبهنا  بار     ( تفكري اس  كه در حاازه معرفا   representing thinking. تفكر بازنمادي) 1
ترين منهقد اين شياه تفكر بار آن بااد كاه     يابد. هايدگر به عناان بزرم ن سامان م مطابق  ذهن و عي

 ناپاشايدگ   نااع   تحقق ماقام نخس  واقع، امر با شناسا فاعل ذهن ميان مطابقه  هرگانه حصا 
 امار  ديگار،  عباارت  باه . اسا   نيااورده  نظار  ماد  را آن عمامااً  سانه ،  مهافيزياك  كه اس  وجادي
اس .  وجادي امر ناع  خاد، بلكه اس  وجادي بنيان  ماقاف تنها نه هايدگر منظر از شناسانه معرف 

 .93ا91: 7932در اين باره نك: هايدگر، 
گر رخداد حقيق  اس . هايدگر معهقد اس  همه هنرها از آن حيث كه  . شعر از منظر هايدگر نمايان8

 هايادگر  نازد ( شعر) Dichtung رو ينا زنند، در ذات خاد شعرند. از رويداد ظهار حقيق  را رقم م 
 .19: 7932در اين باره نك: هايدگر، . اس  زبان ساح  در ماجادات ديگرگان آشكارگ  شياه
و نقل اس  كه بايزيد گف  كه عارف از »چنين اس :  دسهارالجمهاراي از اين مضمان در  . واگايه3

معرف  چنان سخن گايد و در كاي معرف  پايد كه برسد و در حق، فان  گردد. پس معرف  از عارف 
 (.208: 7988)خرقان ، « نياب  دارد و چان به معروف رسيد از معرف  ياد نيارد

من حجي  و اقهدار ذهن انديشنده و مفااهيم  كه مهض« باوري سا اين»را در قياس با « باوري سا آن. »70
)كه يادآور مفهام دازاين نازد هايادگر   « باوري آنجا»باوري را  سا ام. آن برساخهه آن اس ، به كار بسهه

اگرخااه  كه بيننده باش ، آنجا تاان ديد و اگر خااه  كه شنانده باشا   »تاان نام نهاد؛  اس ( نيز م 
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 (.271: 7988)شفيع  كدكن ، « ه چشنده باش  آنجا تاان چشيد...آنجا تاان شنيد و اگر خااه  ك
، بايزيد بسطام  و اباالحسن خرقان  همراه با حالج و المشارع و المطارحات. شيخ اشراق در كهاب 77

« الخسروانين خميرة»بخ  حكم  ايرانيان باسهان به شمار آورده و آنها را  اباالعباس قصاب آمل  را تداوم
السلوك: فهي نازلة إلي سّيار بسطام و من بعده إلي فتي بيضاء ]أي  و اما الخميرة الخسروانيين في» ؛ لقب داده اس

ن  (.109: 7، 7988)سهروردي، « حالج[ و من بعدهم إلي سّيار آمل و خرقا
 كدكن ، . عبارت  برآمده از زبان قامس  و به معناي عابر و گذرنده اس . در اين باره نك: شفيع  72
7988: 721-721. 
تاان مالحظه نماد: جااادي آملا ،    . بحث  دقيق درباره تفاوت ميان اين دو نظرگاه را در اينجا م  79
7912 :37-98. 
گيرد  . بايد ميان دو مرحله مااجهه عارف با حق تمايز قائل شد؛ در مرحله نخس ، عارف تصميم م 73

)بدين كار به كاري و گنگ  و كاري   سره معطاف به حق دارد تا چشم از خلق برگيرد و خاد را يك
اماا پاس از ايان     (931: 7988 رسيدم يعن  جز خداي را نديدم و جز از وي چيزي نشنيدم/ ساهلگ ، 

آنكه عارف تالش  براي انصراف از اغيار به خرج دهد، تحقق  ساي  حق، ب  مرحله، در پ  ماهب  آن
 نشيند. را به نظاره م « همه اوس »عين  اصل 

گايد: من و تا و  هاس  ميان آنكه م  چه مايه فاصله» . از بايزيد بسطام  نقل شده اس  كه گف : 71
اله  »اند كه گف :  و از اباالحسن خرقان  نيز نقل كرده (719: 7988 )سهلگ ،« گايد: تا و تا! آنكه م 

ر ميان نباشم و همه تا مرا بر مقام  مدار كه گايم: خلق و حق، گايم: من و تا، بر مقام  دار كه من د
 (930: 7988 كدكن ، )شفيع « باش .
. از اباالعباس قصاب آمل  كه اباالحسن خرقان  و اباسعيد اباالخير چندي را در خانقاه او باه سار   71
نه معرف  اس  و نه بصيرت و نه نار و نه ظلم  و نه غنا. آن هسه ِ »اند نقل شده اس  كه گف :  برده

 (117: 7981)عطار، « هس  اس .
. اين واگه در گذشهه گاه  به معناي ناع  صميمي  عميق و در عين حا  ممدوح باده اس  و از  71

و در حضارت آشاناي    »در تاصيف شخصي  اباالحسن خرقان  آمده اس :  تذكرة االولياءاين رو در 
ن تاصايف  . ايا (111: 7981)عطاار،  « عظيم داش  و در گسهاخ  كرّ و فرّي داش  كه صف  نهاان كرد

آن گساهاخ درگااه، آن مقباا  اآ، آن كامال     »درباره اباالعباس قصاب آمل  نيز به كاار رفهاه اسا ؛    
 (.110: 7981 )عطار،« معرف ...

)ساهلگ ،   «چندان گريسهم كه خنديدم و چندان خنديدم كه چنان شدم كه نه خنادم و ناه گاريم   . » 78

 (.751تا:  بي بدوي،و نيز  213: 7988
عمار در  »گفا :  « بندگ  چيسا ؟ »گفهند: ». از اين حقيق  گاه  با عناان بندگ  ياد شده اس ؛  73

 (.223: 7988)شفيع  كدكن ، « ناكام  گذاشهن
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