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 و پیامدهای نظری آن تجلیات جمالی و جاللی

در عرفان سکریان  و صحویان         
 

 ١* اکرم جودی نعمتی

 )ع(امام صادق  دانشگاه استادیار 
 )٢٦/٧/١٣٨٩:يریخ پذیرش نهای تاـ ٢٣/٨/١٣٨٨:تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

که اگر  تجلی خداوند ناشی از حب اوست و آفرینش چیزی جز تجلی نیست؛ چنان
  دیگر، تجلی منشأ حباز سوی. یافت موجودیت نمی عالم گرفت، تجلی صورت نمی

 ار شده باشد، نوع که از چه نوع تجلی برخورد و عارف به تناسب آنبندگان است 
. گیرد جای میکند و در دسته خاصی از دوستداران حق   پیدا میخاصی از محبت
مقاله . ل بررسی است و هم از جنبه عملی، هم از جنبه نظری قابلهأپیامدهای این مس

پردازد و بدین منظور نخست انواع تجلیات جمالی و حاضر به پیامدهای نظری می
  صحویان را که بهگروه مشهور عرفا، یعنی سکریان و اختصار بیان کرده، دو   جاللی را به
ر و پیامدهای کند و سپس آثا ند، معرفی میایاز تجلیات جمالی و جاللردار ترتیب برخو

وع دوستداری خداوند موضهای نظری و در  زمینهرداری ایشان را از انواع تجلی در برخو
 های محبت، خُلَّت، عشق و نظریه در جهت تحقق این هدف، خُرد. کند بررسی می

سازد و  مطرح میاند،  وحدت وجود را که در سایه نظریه کالن حب الهی به وجود آمده
 نه نشانگود و بدینکن مقایسه می ها بررسی و  ن را در آن سکریان و صحویاآرای
ها و تفاسیر  های بنیادین در برداشت ، چگونه موجب تفاوتدهد که تجلیات متفاوت می

 . ه استز مسائل مهم هستی چون حب الهی شدعارفان ا
 

 . حب ـصحویان ـ  سکریان ـ جاللی ـجمالی  ـتجلی  هاکلید واژه
 

 طرح مسأله
الهی و   چند در حب که هرشوند عرفان و تصوف، دو طیف اصلی از عارفان دیده میدر تاریخ

یک گروه به نام . دارندای با یکدیگر  های قابل مالحظهدوستداری خداوند مشترکند، تفاوت
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 ٥٤ 

الهی  هایی در حب ریهکنند و نظ، رابطۀ گرم و شورانگیزی با خداوند پیدا میاصحاب سکر
اصحاب  شود و گروه دیگر تا به عشق حق و وحدت وجود منجر میند که نهایساز مطرح می

 دانند ومی نسانیا اند، عشق را مربوط به عوالمهستند که در برابر خدا خائف و خاشع صحو
 .کنندنمی تجاوز  کاربرد کلمۀ قرآنی حب، ازبا خداوند  بیان رابطۀ عاطفی خوددر

 وهشی است که چه عاملی موجبال پژؤمقاله حاضر در جستجوی پاسخ به این س
 شود؟ های نظری مزبور در میان محبان خداوند میتفاوت

 است،» تجلی خداوند«ترین مؤلفه معرفتی در حب الهی، با توجه به این که بنیادی
تماالً های مورد بحث، احعامل اصلی تفاوت«گیرد که گونه شکل میفرضیه تحقیق بدین

 » .شود  میمربوطبه دریافت تجلیات متفاوت 
، متون کهن و معتبر کارای است؛ مهمترین منابع   کتابخانهروش تحقیق، تاریخی و

  عرفا وبزرگانخستین است و مستندات بحث، سخنان های ن  در سدهعرفان و تصوف
، یعنی بایزید بسطامی و سکر و اصحاب صحو در سده سوم هجریپیشوایان اصحاب 
 .جنید بغدادی است

     
 حب الهی با رابطه تجلی

 حب  در واقع،١.آورد، تجلی اوستآنچه حب خداوند را در دل بندگان به وجود می
  آفرینش چیزی جزو اساساًخداوند به واسطه تجلي بر عالم هستي ارزاني شده است 

 .یافتگرفت، عالم موجودیت نمیکه اگر تجلی صورت نمیتجلی خداوند نیست؛ چنان
 خداوند در این ؛ مشهوراست»کنز مخفي « به حدیثآورند کهمي قدسي یعرفا حدیث
 عرفأفخلقت الخلق لکي ، عرفأن أحببت أف، مخفیاً کنزاً کنت: فرمایدحدیث مي

 ، تجلي آن کنزآید که آفرینش در واقعاز حدیث مزبور بر مي .)٨٧/١٩٩ مجلسي،(
 آشکارخواسته آن را می به ذات خویش کهمخفي بوده و علت تجلي هم جز حب خداوند 

 »احببت« کلمه ؛گرددمي پدیدار »حببتأ«از کلمه  نبوده است که راز این نکته کند،
بودن دهد که دوستدارمی  کلیدی است و نشانایدر این حدیث، کلمه) دوست داشتم(

 الدیننجم. بودن همه مخلوقات بوده استخداوند در عالم آفرینش، مقدم بر دوستدار
 ، نوشته و راجع به آفرینشی در شرح حدیث مزبور، کتابي هجر٧و  ٦رازي عارف قرن 
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٥٥

  آورده، مطالب دلپذیريقدم ازلي حب خداوند بر حب بندگانحق و ت تجلي حضرت
 ١.است

 ،در واقع. شود منشأ حب بندگان مي که ناشي از حب خداوند است، خودتجلي حق
  جلوه جمالخداوند که همان» حسن«جز دیدار نیست یزه محبت بندگان چیزي انگ

 انگیزه» حسن«دلیل آن که: بیان این عقیده نوشته است ابوالحسن دیلمي در. اوست
 :تگف) ص(، آن است که نبي گرددمحبت است و سرّ حق در حسن به محبت آشکار مي

ازمن : ار خود را در زیباترین صورت دیدم؛ مرا گفت؛ پروردگ»سن صورهرأیت ربّي في أح«
چون تجلي به شاهد حسن . » عملٍ یُقَرِّبُني  إلي حبِّکَحبَّکَ و حبَّأسئلُکَ  «:گفتم! بخواه

    ٢.بخواهد محبت او برگزید و نتوانست از خداي جز محبت وي چیزي) ص(بود، پیامبر 
هاي ، در ضمن رؤیاها و واقعه و دیدار حسن خداوند براي عارفانالبته شهود زیبایي

در آن هنگام دور است؛ زیرا ه ه مادي و نفساني بنه شائب از هرگووافتد روحاني اتفاق مي
 نه مُدرَك محسوس و مادي است و نه مُدرِك در حالت شعور و آگاهي حسي قرار دارد

 ).٢٩ پورنامداریان،(
 

 انواع تجلی
رضا و  صفات جمال متعلق به لطف و؛ جمالي و جاللي:  بر دو گونه استتجلي حق

گونه بدین. نقمت وی ا قهر و غضب ورحمت خداوند است و صفات جالل مرتبط ب
 جمال خداوند هستند که حکایت از رحیم، اسمای  جمیل، لطیف، انیس وچونهایی  نام

ها اسمای منتقم، جبار و امثال آن های جلیل، قهار،کنند و ناملطف و رحمت حق می
ل البته میان تجلیات جمال و جال. ند که داللت بر قهر و غضب او دارندجالل خداوند

خداوند، حقیقتاً تضادی وجود ندارد، بلکه در باطن، هر جمالی را جاللی است و هر 
این نکته در عرفان ابن عربی تفسیر خود را به درستی پیدا کرده است؛ . جاللی را جمالی

خودنمایی نماید، قهاریت خداوند مجالی برای گونه که هر جمالی چون جلوه بدین
همچنین . نه که چون آفتاب برآید، ستاره خودنمایی نتوانددیگری باقی نگذارد، همان گو

گیرد و در این حال، وقتی که حق تعالی به صفت جمال تجلی نماید، عارف را هیجان فرا
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 ٥٦ 

 جالل است، مقهور آید و  سیطره قهاریت خداوند که از اسمایعقلش در تحت قدرت و
 ).٢٢٦ـ٢٢٥جهانگیری،  (در نتیجه مدهوش افتد

 که مثالً وقتی، جالل خداوند هم نهایتاً پیچیده در جمال است؛ چناناز سوی دیگر
پوشد تا غیری او را جلوه جالل وی، عارف را در پرده غیرت و عزت کبریایی فرو می

کند که داند در نیابد، در واقع، لطف پنهان خداوند را حکایت میکه خود حق میچنان
 ).جاهمان( ناشی از صفات جمال اوست

-شود که تجلیات الهی، اعم از جمالی و جاللی، از حب خداوند ناشی میه میمالحظ
پس عارفان، چه آنان که از جلوه جمال . گرددشود و نهایتاً  به حب خدا هم رهنمون می

گردند، محبان خدا و البته شوند و چه آنها که از جلوه جالل برخوردار میبهره مند می
نگاه اول و تأثیر عینی، تجلی جمالی، عارف را به لطف و با این همه در . محبوبان اویند

 را اوعزت و شوکت و جاللت و جبروت  برد و تجلی جاللی،انس و حسن خداوند راه می
 .آوردپیش چشم عارف می

 
 برخورداری عرفا از انواع تجلی

شان مستعد کدام تجلی باشد، طعم وقتشان چه ارفان به تناسب آن که ظرف وجودیع
کشد، از جلوه جمال یا جلوه جالل خداوند  کند و مرغ روحشان به کدام سو پراقتضا
بر این اساس، . گیرندگردند و در طیف خاصی از محبان حضرتش جای میمند میبهره

 گاه نتوان مرزآید که شاید دو طیف اصلی در تاریخ عرفان و تصوف اسالمی پدید می
موع آرا، اعمال و گفتارهایشان از یکدیگر ها ترسیم کرد، لکن در مجمشخصی میان آن

 سکریان یا اصحاب سکر، و صحویان یا: دو طیف مزبور عبارتند از. شوندمتمایز می
 :گردنداصحاب صحو که ذیالً به اختصار معرفی می

 
  سکریان برخوردار از تجلیات جمالی ـ١

  سلطانملقب به ( ه٢٦١متوفی(وای سکریان یا اصحاب سکر، بایزیدبسطامی پیش
 .العارفین است 

 آن عبارت یا مستی در اصطالح عارفان، معنای مجازی دارد نه حقیقی، و» سکر«
آید و  که در اثر تجلی خداوند بر بنده و مشاهده جمال حق تعالی پدید میاست از حالی
که خیر از شر، لذت از الم و گردد قوه تشخیص و تمییز از او برخیزد؛ چنانموجب می
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٥٧

که زنان مصر در ور طهمان ،)١٤٨٨ مستملی بخاری،(  مضرت بازنشناسدمنفعت از
ها باز نشناختند و های خویش از میوه، دستده جمال یوسف، از خود بیخود شدندمشاه

دوستداری خداوند هم چنین است؛ چون . کردند حس نمیبریدند و درد بریدندست می
 آنچه موجب لذت و الم اوست، ساقط غلبات حق پدید آید، عارف را از تمییز کردن میان

 ).١٤٨٩ـ١٤٨٨ همان،(شود تمییزی دلیل درستی محبت او میگرداند و همین بیمی
شوند، عارفانی که در تجارب روحانی خود، از جلوه حسن و جمال حق برخوردار می

یابند که در اثر گردند و در مستی خود سرور و طربی میاز شراب این دیدار مست می
سکر نبود اال «: گویدابوالقاسم قشیری در این زمینه می. شناسندسر از پای نمیآن، 

خداوندان مواجید را؛ چون بنده را کشف کنند به نعت جمال، سکر حاصل آید و طرب 
این طرب و هیجانی که رخ می دهد، در ). ١١٢ یری،قش( ».روح، و دلش از جای برخیزد

 .داساسی دار، نقش آثار و پیامدهای تجلیات جمالی
 

  صحویان برخوردار از تجلیات جاللیـ٢
است که اصل او از  ) هـ ٢٩٧متوفی  (پیشوای صحویان یا اصحاب صحو، جنید بغدادی

 .نهاوند و مولد و منشأ وی بغداد بوده است
گونه که سکر در عرفان معنای به معنی هشیاری در مقابل سکر است و همان» صحو«

حو نیز در معنای غیر لغوی و البته مرتبط با لغت به کار مجازی و اصطالحی دارد، ص
دانند که پس از غیبت رخ را بازگشت بنده به علم و احساس می» صحو«عرفا . رودمی
و تجلی خداوند بر او، عقل و ) ع(که در داستان موسیچنان). ١١٢ قشیری،( دهدمی

ون به هوش آمد، از حس، و تمییز و هشیاری موسی غایب شد و سپس بدو بازگشت و چ
  ١.توبه کرد ـ که مرتکب شده بود  ـتقاضای دیدار خداوند

روزی جنید با : ، این حکایت نیز قابل توجه استدر تشخیص مفهوم عرفانی صحو
شبلی در حال سکر به در خانه وی آواز داد و راه خواست؛ جنید  همسر خود نشسته بود؛

زن جنید خواست که . یدگان پیدا باشددانست که مست است، از بهر آن که آواز شور
شبلی درآمد و از سر وقت . باش که او را از تو خبر نیست: خویشتن بپوشاند؛ جنید گفت

_____________________________________________________________ 
انظر الیک قال لن ترینـی و       و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلّمه ربّه قال ربّ ارنی            «: فرماید سوره اعراف می   ١٤٣ خداوند در آیه  . ١  

لکن انظر الی الجبل فإن استقرّ مکانه فسوف ترینی فلمّا تجلّی ربّه للجبل جعلـه دکّـا ً و خـرّ موسـی صـعقاً فلمّـا افـاق قـال                      
 ».سبحانک تبت الیک و انا اوّل المومنین
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 ٥٨ 

جنید به سخن درآمد و وقت جنید بر وقت شبلی غلبه گرفت و او را . ال کردؤخویش س
ر ستر اکنون اند: گاه جنید با زن گفتآن. چون به هوش آمد، گریستن گرفت. بازآورد

 ).١١٠ ؛ قشیری،١٤٩٠بخاری، مستملی( شو که شبلی به هوش آمد
خالف زمان سکر،  برشود که حالت روحی عارف هنگام صحو و هشیاری،مالحظه می

-تفاوت این حالت. شادی و طرب نیست، بلکه گریستن، به درد آمدن و توبه کردن است
و و د، از اصحاب صحح خویهجویری که به تصر. هاستتفاوت تجلی های روحی، ناشی از

باره آثار روحی متفاوت درتجلیات جمالی و  در، )٢٣٥ ،٢٣٢هجویری، (پیرو جنید است 
؛ چون حق از احوال پیروان طریق حقانس و هیبت دو حالت است «: گویدجاللی می

ه ، نصیب وي اندر آن هیبت بود و باز چون به دل بنده تجلي کند به شاهد جاللتعالي ب
، نصیب اندر آن انس باشد ؛ تا اهل هیبت از جاللش تجلي کند به شاهد جمالدل بنده 

همچنین مستملي بخاري  ).٤٩٠ ان،هم(» .جمالش بر طرب ازبر تعب باشند و اهل انس 
باشد که ] چیزي[آن این برحسب ...«: ان منشأ طرب و حزن سالک گفته استدر بی

؟ صال افتاده است یا در میالن فراقالن و؛ در میافتاده باشد؛ تا افتاده او چیستمحب را 
، موافق آن کند یا در جمال؟ تا در آن ساعت، چون واردي پدید آیددر جالل تفکر مي

رب آید و ، به طاگر از جمال و وصال است. جنباندمعني که در سرّ او کامن است او را ب
 شف االلحاظرلف ؤم). ١٤٥٤ ،ملي بخاريمست(، به حزن آید اگر از جالل و فراق است

جمال برای آن است که رغبت و طلب عاشق زیادت گردد و کند که هم تصریح می
مایان بیچارگی عاشق ن استغنای او و جالل از برای آن که با آشکار شدن بزرگی معشوق،

 ). ٤٣ الفتی تبریزی،( گردد و غرور عاشق نفی شود
 حاالت، و جاللیرات متفاوت تجلیات جمالی شود که به دلیل تأثیمالحظه می

این . شود پیدا مي در عارفان برخوردار از هر یک از این تجلیاتمتفاوت  و روحيعاطفی
و هر عارفي به تناسب مقتضیات وقت بوده است گروهي خاص ندر انحصار حاالت البته 

 از دیگريگروه ، حاالت هرلیکن در مجموع ؛مند شودها بهره از آنهخویش ممکن بود
روحیه شاد و که از تجلیات جمالی برخوردار بودند، اصحاب سکر .  استهشدمتمایز مي

 شدند،مند میبهرهکه از تجلیات جاللی ؛ اما اصحاب صحو ز داشتنداحوال شورانگی
از همین رو اقوال و مقاماتي که از ایشان به . ندکردپیدا مینینه  أسکون و آرامش و طم

، و  و طرب، بسط و رجا، شوق و بهجتاز انسنشان ، در اصحاب سکر استما رسیده 
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 از هیبت وخشیت، خوف و قبض، حزن و لباًاغ، اما در اصحاب صحو دداروجد و حرق 
 .دکنحکایت می، و صبر درد

 
 پیامدهای نظری تجلیات جمالی و جاللی

محققان و نظریه پردازان عرفان در ارزیابی نظری و شناختی سکر و صحو که در ارتباط 
 .اند مختلفی ارائه دادهز تجلیات جمالی و جاللی است، آرایی ایشان ا تلقبامستقیم 
دانستند؛ زیرا معتقد بودند ، صحو را حجاب اعظم عبد از حضرت حق مي سکرقائالن به

 ماند و اینآگاهي و تمایالت انسان باقي مي ، صفات بشري مانند علم،در حالت صحو
، تدبیر و اختیار، و حتي تصرف فات بشريند؛ اما سکر موجب زوال صاهمه اسباب تفرقه

فعل حق  ،هر چه از او سر زند گردد و؛ در نتیجه وي فاني ميشوددر خویشتن ميانسان 
گفتند فرق است ؛ از این رو مي، زیرا باقي حقیقي، کسي جز او نیستتعالي خواهد بود

 ي بماندکه بر صفات خویش باقباشد با آن که از صفات خود فاني شده آن میان
 .)٢٣٥ـ٢٣١ هجویري،(

 ؛ چون معتقد بودند که سکردانستندسکر را محل آفت مي  صحو،قائالن به، در مقابل
 گردد وي بپنداردشود و سبب مي احوال سالک ميتعدم صحو موجب تشویش 

عرفاني  سکرگفتند میبه عبارت دیگر، . ست نشده اکهصفاتش فاني شده است، در حالي
گیرد و مانع ، توان دیدن و تشخیص درست را از انسان ميب انگوريهمچون مستي شرا

-هماره به دعا مي) ص(شود و خالف آن است که پیامبر  ميءدرك صحیح حقایق اشیا
 پس دیدن و درك درست فقط در صحو و هشیاري. »اللهم أرنا االشیاء کما هي«خواست 

صور حالج در حال غلبه نزد  به همین دلیل، وقتی که من١.)جاهمان( آیدبه دست مي
جنید آمد تا راجع به موضوعی که در آن حال رخ داده بود با وی سخن گوید، جنید 

ما را با مجانین صحبت نیست، که صحبت را صحت باید، و صحت حال عبد با : گفت
است نه سکر؛ و آن چیزی نیست که با اکتساب بنده به دست آید و » صحو«حق، در واقع 

کنند که از ابوعثمان مغربی هم حکایت می). ٢٣٦ـ٢٣٥ هجویری،( گرددجزو صفات او 
یخ آمد و از او پرسیدند چرا پس از بیست سال عزلت و گوشه نشینی چون به میان مشا

به سکری رفتم و آفت سکر دیدم و نومیدی « :یافتی و چرا بازآمدی؟ پاسخ داد، چه رفتی

_____________________________________________________________ 
  .١٥٠١ ـ١٤٨٧ تملي بخاري،مس: نگرید به و دالیل عرفا در برتر دانستن  سکر یا صحو، همچنین بءبراي آگاهي بیشتر از آرا. ١  
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 ٦٠ 

 بدادی و آفت سکر تو انصاف جمله« کردند که و مشایخ او را تأیید» .یافتم و به عجز آمدم
ر د. این حجاب باشد ، جمله پنداشتِ فناست در عین بقای صفات، وسکر. باز نمودی
در . ست در عین فنای صفت، و این عین کشف باشدجمله دیدار بقا» صحو«حالی که 

 ...باشد است به فنا، محالتر از صحو جمله، اگر کسی را صورت بندد که سکر نزدیک
 ).٢٣٣ همان،(

این تفاوت مبنایی عرفا در روشِ شناختی و معرفتی، البته نتایج نظری متفاوتی را در 
ای که حب الهی را در نظر هر گروه آورد؛ به گونهحب الهی از دیدگاه ایشان به دنبال می
که تفاوت دیدگاه عرفا را در باره حب الهی . بینیماز ایشان کامالً متفاوت با دیگری می

 نهایتاً ناشی از اصالت دادن ایشان به هر یک از تجلیات جمالی یا جاللی است، در خُرد
 :گرفتتوان پینظریه های حب به شرح زیر می

 
 نظریه محبت ـ الف

، چنان که بودشهود زیبایي و حسن خداوند تجلی جمالی که حاصل آن برای عارف، 
ن امر تلقي اصحاب سکر همی. ل بود انس و وصاوپیشتر گفته شد، مالزم طرب و شادي 

در اثر خوف و اصحاب صحو  .ساخت، با تلقي اصحاب صحو متفاوت ميرا از محبت
از کردند و  میان خود و خداوند حس ميو جدایی، فاصله خشیت ناشی از تجلی جاللی

- اي تفسیر ميحب الهي را به گونهو  ندداشتمی جانب تنزیه و تقدیس را نگه این رو
به طور مثال، حکیم ترمذي . ا عشق و محبت انساني نداشته باشدکه مشابهتي بکردند 

والیت را به یک که از بزرگترین نظریه پردازان عرفان در قرن سوم هجري بود، محبت و 
عبارت است از منت و د بود که محبت خداوند به بندگان او معتق. کردمعني تلقي مي

رو همه  از همین؛است خداوند هم همان توحید بندگان بهنعمت وي به ایشان، و محبت 
دانست و  همو خشیت را الزمه محبت مي١.دانست و دوستان خدا ميءموحدان را اولیا

بخشد؛ زیرا  معتقد بود که خداوند محبت و خشیت را توأمان به بنده محبوبش مياساساً
 و تعمدي را به شود و استبداد، موجب بهجت نفس و هیجان آن مياگر محبت تنها باشد

دهد و محبت را در ظاهر ، خشیت را در باطن قلب عبد قرار مياز این رو. آورددنبال مي
 ).٩٣ ترمذي،(ب وي در تعادل و استقامت بماند ، تا قلوجودش

_____________________________________________________________ 
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 در پرتو تجلی اصحاب سکر که محبتشان یاین نظر تفاوت بسیار داشت با آرا
رسید که دوست با دوست و بدانجا ميشد با همین بهجت و هیجان کامل ميجمالی، 

باره انس پرسیدند؛  از ذوالنون مصری در.خاستو شرط ادب بر مي کردگستاخي مي
جالل  .)١٣٥٣ ،بخاري مستملي( گستاخي کردن دوست است با دوست انس: پاسخ داد

فناي اوصاف عارف در بقاي ذات حق رخ حالت که هنگام الدین مولوي در توضیح این 
 :، گفته استددهمي

 د      ـي نهـه مـۀ شـن بر کفـتـشـخوید       ــي جهـرمـق بي ادب بـنبض عاش   
 يـرش همسـوي عشقـود دعـه بـک ري      ــر بنگـو ظاهـد چـي ادب باشـب   
 او و دعوي پیش آن سلطان فناست چون به باطن بنگري دعوي کجاست         

 ) به بعد٣٦٧٨ دفتر سوم، بیت مولوي،(                                                   
های  که یکی دیگر از خُردنظریهدنکارتباط پیدا مي» خُلَّت«با البته گونه مسائل این

 .حب الهی است
 
 نظریه خُلَّت ـ ب

ان آن ریاح گذار نظریه حب شکل گرفته بود و پایهذیل، این نظریه در قرن دوم هجري
که ابوالحسین ملطي  ؛ چنانند که مخالفان و موافقاني داشتندبودبن عمرو قیسي و کلیب 

، خلت را باالترین مقامات  و ابوطالب مکي بر عکس١دانستایشان را جزو مشرکان مي
، تخلل در اسرار غیب و آگاهي بر مشاهده گفت در آن مقامشمرد و ميعرفاني مي

 .  ٢ردپذیمحبوب  تحقق مي
-از آن رو خلیل نامیده ميهم خلیل . یعني نفوذ کردن چیزي در چیز دیگر» تخلل«

رابعه . و تمامي وجودش آکنده از اوستاست شود که دوست در دل و جانش نفوذ کرده 
 : در همین معني سروده است ، دوم و از معاشران ریاح قیسي بودکه از عرفاي قرنعدویه 

  ٣مسلک الروح مني          و لذا سمّي الخلیل خلیال               قد تخللت 
 ؛ ز خودماني شدن استخلت دوستي و صمیمیت و به اصطالح امروه تعبیر دیگر، ب

هاي بلندي بود که فاصله میان محب و محبوب را از گام ،اعتقاد به مقام خلت ِحق
_____________________________________________________________ 

  . به بعد٧٧ بدوي ،: بنگرید به .١  
  .٣٣ پورنامداریان،: نقل از به ٢/١٥١ابوطالب مکي، قوت القلوب،  . ٢  
  ).٧٦ بدوي،(است اي، خلیل هم به همین علت خلیل لقب گرفته تو مثل روح در تن من نفوذ کرده. ٣  
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 ٦٢ 

 مرز میان کرد؛ جایي کهداشت و حب را به عشق نزدیکتر ميبشتاب از میان برمي
 .گشتتر مياصحاب سکر و اصحاب صحو مشخص

 
  نظریه عشق ـ ج

  برخوردار از تجلیات جاللی در هشیاران، یعنی اصحاب صحو،چنان که پیشتر گفته شد
، به کاربرد قرآني این ز رابطه عاطفي میان خدا و بندگان تعبیر اهنگام ،عالم عرفان

این . دانستندمترادف با والیت و توحید ميکردند و آن را بسنده مي» حب«مفهوم یعني 
یعنی ؛ اما اصحاب سکر  ادامه داشتهاگونه تعبیر و تلقي در دوران اولیه عرفان و تا مدت

یري کارگبا تلقي و بینشي که داشتند و با بهسرمستان برخوردار از تجلیات جمالی، 
بطه خود با خدا ، حاالت گرم و شورانگیزتري به رامفاهیمي چون شوق و وجد و حرق

این دگرگوني البته . رسیدبردند که سرانجام به عشق ميدادند و آن را به سویي ميمي
 گرفت که آیالي بین مخالفان و موافقان در ميها مباحث مفصّبه سادگي رخ نداد و مدت

 ؟ یا نهدکردگان را مي توان به عشق تعبیر  و بنوند رابطه میان خدااساساً
 عشق بارهدرهاي مختلفي ، دیدگاهجویري، در نیمه اول قرن پنجمبنا به گزارش ه

 خدا به بنده را روا اما عشق ،داشتندگروهي عشق بنده به خدا را روا مي. الهي موجود بود
تواند معشوق را از  اما عاشق نمي،تواند عاشق را منع کند ؛ زیرا معشوق ميدانستندنمي

؛ پس تواند خدا را منع کند منع کند اما بنده نميتواند بنده را؛ خدا ميچیزي منع کند
گروهي برعکس معتقد بودند که . اشق بنده خویش استروا نیست که بگوییم خدا ع

ه ، زیرا عشق تجاوز از حدّ است و خدا محدود نیست کواند عاشق خدا باشدتبنده نمي
ه دیگري با گرو. از حد او بگذرد؛ پس عشق بنده به او جایز نیست) بنده(عاشق او 

؛ زیرا عشق با دیدار و ادراك گفتند عشق بنده به خداوند جایز نیست دیگر ميیاستدالل
، معشوق هم آید، و چون ذات خداوند مُدرَك نیست و به چشم نميشودذات حاصل مي
گردد و ؛ زیرا محبت از راه سمع حاصل ميتواند محبوب واقع شود، اما ميواقع نمي شود

 هجویري،(ها محبت ورزد تواند به آن؛ پس ميال و صفات خدا را شنیده استانسان افع
 ).٤٠١ـ٤٠٠

، عشق میان علي دقاقابوالقاسم قشیري به موافقت استاد خویش ابو ،در همان روزگار
نشاید «: فتگد و ميرک، قاطعانه رد ميرا با دالیلي مشابه آنچه گفته شدعبد و رب 

» .ا نباشد؛ به هیچ وجه روده و نه بنده را به عشق حقعشق بنوصف کردن حق را به 
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٦٣

، توضیح از کتاب شرح التعرف» محبت«ر باب بخاري نیز دمستملي.  )٥٦١ ،قشیري(
.  تا به عشق رسدکند در بیان محبت انساني و مراحلي که طي ميه استمبسوطي آورد

 کفر و ایمان مشخص مرز میانگوید تا شود که این مطالب را ميوي در آنجا یادآور مي
 . )١٣٨٩ـ١٣٨٧ مستملي بخاري،(د شود و خوانندگانش محبت الهي را با عشق درنیامیزن

، هنوز عشق را به رسمیت یدگاه هشیاران عرفان تا قرن پنجمشود که دمالحظه مي
داند و و تنزیه خداوند مي» حب«شناسد؛ بلکه خود را همچنان پایبند تعبیر قرآني نمي

 .دهدبا کفر در یک ترازو قرار ميحتي عشق را 
یه برخي از مفاهیم موجود در نظر ،و در سایه تجلیات جمالیدر سوي دیگر عرفان 

، بي صبري در طلب رؤیت و بي حب مانند خویگر شدن با ذات حق، بریدن از مألوفات
، بتدریج رشد کردند و  محوري نداشتنددر آغاز نقش کامالًقراري در آرزوي قربت که 

، برداي را به وجود آوردند که در عین حالي که اصطالح عشق را به کار نميش میانهبین
» شوق«؛ مانند دیکشمییافت که رسالت واژه عشق را بر دوش هایي براي آن ميجایگزین

ابن عطا را از . )٥٧٧ـ٥٧٥ قشیري،(دازه محبت بود خاست و بر انکه از محبت بر مي
دل و جگر بود و زبانه زدن آتش در او، و پاره پاره شدن سوختن «: ؛ گفتدشوق پرسیدن

حق تعالي؛ چون هاي مشتاقان منور بود به نور دل«: فارِس گوید). ٥٧٧ ،انهم (»جگر
 را عرضه کند  خداي تعالي ایشان؛شوق ایشان بجنبد، میان آسمان و زمین روشن گردد

شان مشتاق ترم  ای که من بر؛ گواه باشیدن مشتاقانند به منایشا: بر فریشتگان و گوید
 .)٥٧٩ مان،ه(

تر از پیش در ، اندك اندك پررنگمفاهیمي چون وجد و طرب و انبساطبدین ترتیب 
خداوند به حواشي شوق و محبت مطرح شدند و سرانجام نظریه حب را از قلمرو جالل 

 از ،آیات قرآن در نتیجه دیدگاه اصحاب صحو که به اعتبار. جلوه جمال حضرتش بردند
کردند و مفاهیم عاشقانه را از ذات گفتند اما از تفسیر آن خودداري ميمحبت سخن مي

آن   محبت رفت و سرانجام با، بال به بالشوق. ، در سایه قرار گرفتدانستندحق منزه مي
، ابوالحسن ، ذوالنون مصريعدویهکساني مانند رابعه  .آمیخته، عشق را به وجود آورد

 .، راهگشایان نظریه عشق بودندشبلي و حالج از اصحاب سکر ،نوري، سمنون محب
 

  نظریه وحدت وجودـ د
 در ارتباط با حب الهي پدید  تحت تأثیر تجلیات جمالی وهایي کهیکي دیگر از نظریه

سایه دیرپاي مکتب ابن عربي به سادگي قابل  امروزه در. ، نظریه وحدت وجود بودآمد
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 ٦٤ 

ي یک وجود بیش نیست و آن ذات الیزال حضرت فهم است که بگوییم در همه هست
، در واقع تجلیات آن ذات مطلق یگانه شوندحق است و آنچه به نام مخلوقات شناخته مي

کنند موجودات کثیري غیر از خداوند نات است که ظاهربینان گمان ميدر مراتب و تعیّ
 هستي بخش ، خداوند وجود مطلق وبه عبارت دیگر. در عالم هستي پدید آمده است

؛ مانند  موجودات گوناگون موسوم گشته استاست که از اطالق به قید آمده و به اسامي
هاي ها و رنگتابد و شکلهاي رنگین مياي مشبک و شیشههنور خورشید که از پنجر

ها برداشته شوند، همان نور واحد ها و مشبکحال اگر شیشه. کندگوناگون پیدا مي
 .گرددنمایان مي

هاي عرفان به ، بیان ساده نظریه وحدت وجود است که در نخستین دورهلب فوقمط
؛ اما سرانجام در قرن هفتم هجري به وسیله ابن عربي شدآساني گفته و پذیرفته نمي

 .تبیین و تثبیت شد
 از ند، عمدتاًاههاي وحدت وجودي از خود نشان دادنخستین عارفاني که گرایش

 یظریه وحدت وجود، تکامل یافته آراتوان گفت که نارتي ميبه عب. اصحاب سکر بودند
که بایزید  وقتي. استبوده  تجلیات جمالیباره عشق الهي و نتیجه اصحاب سکر در

که یکي به دیگري ، مگر آنرسنددوستداران به حقیقت دوستي نمي« گفتبسطامي مي
حبوب نظر داشت که گمان به وحدت میان محب و م، بي)٤٦٣ سرّاج،( »!بگوید اي من 

از خداي به خداي رفتم، «گفت ؛ یا هنگامي که ميمات نظریه وحدت وجود استاز مسلّ
، قطعا به شهود وحدت )١/١٦٠عطار نیشابوري، ( »!دا کردند در من که اي تو منتا ن

است که منظور دهد؛ عطار نیز تأکید کرده مقام فناء في هللا رخ مي اشاره داشت که در
 . )همان جا(سیدن به مقام فناء في هللا است ، ر این سخنبایزید از

، عاري شدن محب از صفات به عقیده عارفان وحدت وجودي، کمال طریقت عرفان
یابد که با محبوب، یعني ، محب به کشف و شهود در ميکه اگر تحقق یابدخویش است 
زید باز بای . چیزي جدا از محب و محبوب نیست، یکي است و حب نیز اساساًحضرت حق

؛ م؛ پس نگه کردزیدي بیرون آمدم چون مار از پوستاز بای«: هم در این معني گفته است
. )همان جا(» .عالم توحید همه یکي توان بود؛ که در عاشق و معشوق و عشق یکي دیدم

یا  ، در مقامي مدار که گویم خلق و حقالهي مرا«ابوالحسن خرقاني هم با این دعا که 
،  )٦٢ مینوي،( »ا در مقامي دار که در میان نباشم، همه تو باشي؛ مرگویم من و تو

 . کرده استرا  آشکارگرایي خود وحدت
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٦٥

؛ تا جایي شد و مخالفان جدي داشت، البته در آغاز عادي تلقي نميگونه سخناناین
ترین شعار که صریح» انا الحق«یعني الج به جرم تعبیر شهرآشوب خود، که منصور ح
 ١.، بر باالي دار رفت و قرباني افشاي راز وحدت شددي بودوحدت وجو

ب شد برخي از زنگ خطر را به طور جدي به صدا درآورد و سب ،کشته شدن حالج
. ، از ابراز عقیده صریح خودداري ورزندمعتقدان این اندیشه، جانب احتیاط را نگه داشته

. ؛ چنان که شبلي کرد زدندي هم براي در امان ماندن از تعرض، خود را به دیوانگيبرخ
گفت؛ گویم که حالج ميمن همان مي«: گفت، ميکه از دوستان و همراهان حالج بوداو 

 .)٢/١٣٦ ،؛ عطار٣٨١انصاري، (» .لیکن دیوانگي مرا برهاند
 و تأیید آشکار قائالن به این روان ایشان از پذیرفتن وحدت وجودرو و پیمشایخ میانه

ها جنید با آن که خود سخناني دارد که بوي وحدت از آن. دکردنگرایش خودداري مي
از فرجام کارش هشدار  کرد ورا به سکوت و خلوت دعوت مي، اما حالج رسدبه مشام مي

را به سبب   او حتي.)٢/١٣٦عطار، (» باشد که سر چوب پاره سرخ کنيزود «داد که مي
، مورد عتاب و سرزنش قرار حقره فناي اوصاف عبد و رسیدن به بااش درعقاید افراطي

یار و عبارات بي بینم بساي پسر منصور، اندر کالم تو فضول مي«گفت داد و ميمي
داده خواجه عبدهللا انصاري هم در قرن پنجم گواهي . )٢٣٦ـ٢٣٥ ،هجویري(» معني

، بوعبدهللا خفیف و ابوالقاسم است که تنها سه تن از مشایخ، یعني ابوالعباس عطا
 که خود نیز به موافقت اعتراف کردههمچنین  او. دانستند، حالج را موجه مييآبادنصر

باره وي فرا کند و دیگران را به سکوت در، نه رد ميپذیردنه ميعلماي شرع، حالج را 
 ، ابوالباس عطا را نیزالبته در فضاي اجتماعي آن روزگار .)٣٨٠ انصاري،(خواند مي

 ). ٣٨٢ ان،هم( الج کشتندسرانجام به جرم همداستاني با ح
، مراحل تکامل خود اندیشه وحدت وجود یا شهود وحدت، با همه فشارهاي اجتماعي

هفتم هجري به دست ابن عربي را پیمود و روز به روز فراگیرتر شد تا آن که در سده 
ود و به ذوق و وجدان این عارف بزرگ آنچه را که عرفاي پیشین از راه کشف و شه. افتاد

، مکتب ابن عربي و از آن پس.  کرد و جنبه نظري و استداللي دادتئوریزه ،بودندیافته 
فکر ها با تنظریه وحدت وجود در زمره مسائل علمي عرفان درآمد و هرچند مخالفت

هاي علمي و نظري تبدیل شد و  به مخالفت، اما نوعاًوحدت وجودي هرگز تمامي نیافت
 سته شدکاهاي شدید عملي تا حدودي واکنشاز 

_____________________________________________________________ 
   گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند                    جرمش آن بود که اسرار هویدا مي کرد: حافظ . ١  
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 ٦٦ 

آنچه گفتیم، از پیامدهای نظری و نتایج گفتمان میان عارفان برخوردار از تجلیات 
 این. مند از تجلیات جاللی در طول تاریخ عرفان اسالمی بودجمالی و عرفای بهره

در مجال دیگری باید به پیامدهای نظری طبعاً آثار قولی و فعلی هم به دنبال دارد که 
 .آن پرداخت

 
                                                                                                                                                              نتیجه 

ز حب او به آید که تجلی خداوند ناشی اگفته شد، این نتیجه به دست میاز آنچه 
. شود است و از سوی دیگر موجب محبت بندگان به او میاندن خویشخویش و شناس

از این . یعنی تجلی، هم با محب بودن خداوند ارتباط دارد و هم با محبوب بودن او
عارفان نیز در سلوک . دیدگاه، تجلی عین آفرینش است و حب انگیزه و هدف آفرینش

 .آیندیعرفانی خود، با دریافت تجلی به سلک محبوبان حق در م
جمالی و جاللی، و بر حسب آن که کدام یک از این دو نوع : تجلی بر دو گونه است

  او را تحت شود که آرایتجلی به عارف تعلق گیرد، آثار و پیامدهای متفاوتی ایجاد می
 :اند فان در تاریخ تصوف پدید آمدهبر این اساس، دو دسته از عار. دهدتأثیر قرار می

 .ب صحو اصحاب سکر و اصحا
اصحاب سکر در اثر تجلی جمالی که حامل لطف و رحمت و انس و قربت خداوند 

ای میان خود و  شوند و شوریده، و در گرمای حاصل از دیدار، فاصله است، سرانداز می
دار  ند و داعیهکن می کنند؛ در نتیجه از مقوله حب و محبت عبور محبوب ازلی حس نمی

 . گردند نجام عشق و وحدت با او میدوستی و صمیمیت با خدا و سرا
اما اصحاب صحو که از تجلی جاللی برخوردارند، تحت تأثیر جالل و جبروت و هیبت 

کنند، در روش معرفتی خود،  و هیمنه خداوند، روحیات آرام، خائف و خاشع پیدا می
شمارند و چون مقهور صفات دهند و سکر را آفت معرفت میهشیاری را ترجیح می

بینند که مانع طرح ادعای دوستی و  ای میان خود و خداوند می شوند، فاصله یجالل م
مند از تجلی جاللی در همان مرز   عارفان بهره،به همین دلیل. شود یگانگی با او می
های  شمارند و با نظریه مانند، حب الهی را مترادف با والیت و توحید می محبت باقی می

 .شوند ان نمیخلّت، عشق و وحدت وجود، همداست
تجلی در ارتباط مستقیم الهی در میان عارفان، با شود که اوالً حبگونه ثابت میبدین

که جمالی باشد یا جاللی، چون وجود عارف را فرا  ثانیاً نوع تجلی به تناسب آن. است
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دهد؛ در نتیجه، حب هر عارف و آنچه با حب در گیرد، خصوصیاتی متفاوت به آن می
-مند شده، کامالً متفاوت می با حب عارف دیگر که از نوع دیگر تجلی بهرهارتباط است،

های آشکار در میان اصحاب سکر و  اسناد کهن در متون عرفانی گویای این تفاوت. گردد
 . اصحاب صحو است

 
 منابعفهرست 

 ؛قرآن مجید .١
مادهای فرهنگ ن( رشف االلحاظ فی کشف االلفاظین، الدین حس الفتی تبریزی، شرف.٢

  ؛١٣٧٧روی، تهران، انتشارات مولی، تصحیح نجیب مایل ه، )عرفانی در زبان فارسی
، ، تهران، تصحیح دکتر محمدسرور موالیییهطبقات الصوف،  انصاری، خواجه عبدهللا.٣

 ؛١٣٦٢، انتشارات توس
ان، ، ترجمه محمد تحریرچی، تهرشهید عشق الهی رابعه عدویه بدوی، عبدالرحمن، .٤

 ؛١٣٦٧رات مولی، انتشا
، ، تهران)های عطارشعر و عرفان و اندیشه( سیمرغ دیدار با، تقی، پورنامداریان. ٥

 ؛١٣٨٢، اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیپژوهشگ
دارالنشر فرانتس شتاینر ، ، بإهتمام بیرند راتکه، بیروتثالثه مصنفات ترمذی، محمد، .٦

 ؛١٩٩٢/  ق هـ١٤١٢، شتوتکارت
 ؛ ١٣٦١رات دانشگاه تهران،  انتشا تهران،،عربیبنمحیی الدینری، محسن،  جهانگی.٧ 
، به اهتمام  محمدرضا شفیعی مرموزات اسدی در مزمورات داوودی ، رازی، نجم الدین.٨

، موسسۀ مطالعات اسالمی دانشگاه مک گیل کنی و مقدمۀ انگلیسی هرمان لندلتکد
  ؛١٣٥٢کانادا شعبۀ تهران، 

،دارالکتب لیم محمود و طه عبدالباقی سرور، حققه عبدالح اللمع ابونصر،،سرّاج طوسی .٩
 ؛١٩٦٠، دیثه بمصر و مکتبه المثنی ببغدادالح
، مطبعۀ ، تصحیح رنولد الن نیکلسون، لیدنتذکره االولیاء محمد،  عطار نیشابوری،.١٠
 ؛١٩٠٥ریل، ب
تصحیح بدیع الزمان شم، ، ترجمۀ ناشناس قرن شرسالۀ قشیریهشیری، ابوالقاسم،  ق.١١

 ؛١٣٦١فروزانفر، تهران، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 



    

 ١٣٨٨، پاییز و زمستان ١ شماره ادیان و عرفان،مجله                                                                                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٦٨ 

 ؛ م١٩٨٣/ قهـ١٤٠٣التراث العربی، ، دار إحیاء، بیروتبحاراألنوار، مجلسی، محمدباقر .١٢
، تصحیح محمد لتصوفشرح التعرف لمذهب ا، ابراهیم اسماعیل  مستملی بخاری، ابو.١٣

 ؛١٣٦٦ نتشارات اساطیر،، اروشن، تهران
، ، تصحیح رینولد الین نیکلسوننویمثنوی مع،  مولوی، جالل الدین محمد بلخی.١٤

 ؛١٣٦٢، انتشارات مولی، تهران
، انتشارات طهوری، ، تهراناحوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی مینوی، مجتبی، .١٥

 ؛١٣٦٣
، ی، تصحیح ژوکوفسکی، تهران، طهورالمحجوب کشف، ، ابوالحسن علییری هجو.١٦

١٣٥٨.  


