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  چکیده  

ترین آثار برجستۀ عرفـانی تـا قـرن     در این پژوهش، صفت عارفانۀ حیا در برخی از مهم
اساس تحلیـل حیـا از منظـر مراتـب      شود. بنیان این پژوهش بر نهم هجری تحلیل می

تحلیلی نوشته شده است،  -سِیروسلوک عرفانی است. این بررسی که با روشی توصیفی 
گانـۀ   دهد که صفت حیا در سخن برخی از عارفـان، در هریـک از مراتـب سـه     نشان می

کـه در   سلوک، رویکرد متفاوتی داشته و دچار تحول و تبدل محتوایی شده است. چنان
مدارانـه دارد. سـالک    خست سلوک که مقام فرق است، ویژگی ایجابی و کوششمرتبۀ ن

در این ساحت سعی در اتصاف به حیا و لوازم آن دارد. در مرتبۀ دوم که مقام فنا است، 
سازد، لـذا حیـا در عـارف     جذبۀ الهی سالک را از وجود مجازی و همۀ صفاتش فانی می

شـود؛   ترک مـی   و زایل و اتصافش به حیایابد، کوشش ا می خصوصیتی سلبی و تنزیهی 
رو، حیا  شود. ازاین اما در مرتبۀ سوم، یعنی مقام بقا، عارف مظهر اسما و صفات الهی می

یابد. نتیجۀ ایـن   یافته نمود می در عارف پس از سلب، مجدداً به شکل ایجابی، اما تحول
هـای   حیـا بـا ویژگـی   دهد با وجود اینکه سخنان بیشتر عارفان دربارۀ  بررسی نشان می

بـر مرتبـۀ فـرق، بـر      ای از آنان از حیا، عـالوه   مرتبۀ فرق مطابقت دارد؛ اما سخنان عده
  پوشانی دارد. خصوصیات و احکام مرتبۀ فنا و نیز مرتبۀ بقا هم

  
   .صفت عارفانۀ حیا، فرق، فنا تحول صفت، بقا، :ها هواژ دیکل
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  . درآمد1
ظهـور   مختلـف در جهـان اسـالم    هـای  هسـد  و پیدایش مکاتب عرفانی طـی  تصوفرواج 

انبوهی از تعابیر و اصطالحات را در پی دارد که در آثار عارفـان مسـلمان انعکـاس یافتـه     
نخستین گردآورندگان و شـارحان اصـطالحات ایـن گـروه      است. عارفان و شاعران صوفی 

، 16: ـ [نکـ  ندا شرح و توصیف کردهدر تألیفاتشان را  اند که این مفاهیم و اصطالحات بوده
بیشـتر و مفـاهیم    ،بـه لحـاظ کمّـی   و  دامنۀ این تعـابیر بـا گذشـت زمـان     تاً]. عمد8ص

را اصـطالحات   ایـن عارفان مسلمان از منظرهـای مختلفـی   شود؛ همچنین،  می تر پیچیده
  آنان با هم متفاوت است.  های دیدگاهگاه رو،  ، ازایناند هکردتبیین و شرح 

ین تـر  مهـم  عرفانی در سِیروسلوکۀ حیا از منظر مراتب صفت عارفان ،این پژوهشدر 
در  دقـت د. بـا  شـو  میآثار منثور و منظوم عرفانی ادب فارسی تا قرن نهم هجری تحلیل 

فراخور مقـام    به، کرد که اگرچه شمار زیادی از عارفان  اذعان توان میمنابع معتبر صوفیه 
انـد و   هکـرد به قرب حق توصـیف   هللا و نیل در جهت سیر الی را صفت حیا ،و درک خود

تـر در ایـن زمینـه     اند؛ امـا کـاوش ژرف   های گوناگون برشمردهخصوصیات آن را از جنبه
 هـای  هبـه الیـ  ، د که شمار محدودی از این عارفان در توصیف صفات یادشدهده می نشان
انـد کـه    یافتـه  دسـت ، تری از معانی معرفتی که گویـای مراتـب واالی توحیـد اسـت     ژرف
، رو عارفانـه در پیونـد اسـت؛ ازایـن     سِیروسـلوک های  و گاه ضمنی با همۀ ساحت تاًحاصر

، عرفـانی  سِیروسـلوک از منظر مراتـب   صفت حیا در مختصات فکری این دسته از عارفان
   .یابد می قابلیت تفسیر و تحلیل

های مختلفی از صفت حیا در قـرآن و روایـات و آثـار عرفـانی     اگرچه تعابیر و دریافت
قسـم ایمـانی آن اسـت و آن    ، محور اصلی این پژوهشعنوانِ  به مقصود از حیا؛ اما د داردوجو

. حیـا در ایـن   شـود  مـی  ونـد خدا از ستر جهتمؤمن به  انجام گناهِ که مانع حیایی است
هرچه درجـۀ ایمـان بنـده    ، رو ازاین، استایمان  مالزمِو  صفتی ایجابی و پسندیده  ،تعبیر
اتصاف و سـعی در مـداومت بـه    شود؛ همچنین،  میتر یشتر و عمیقحیایش ب، شود تر افزون

سـویِ   بهاو را شود و  میاین قسم از حیا موجب پاالیش بیشتر سالک و تعالی روحی و معنوی او 
در مرتبۀ ، سپس، د و در ادامه پس از نیل به وحدت فنا از او زدود شدهده می وحدت و فنا سوق

  .شود می بقای بالله دیگرگونه در او ظاهر
گانـۀ   هـای سـه   در هریک از سـاحت ، صفت حیا از منظر برخی از عارفان، وصف  با این

از آن کـه   که در سـاحت نخسـت   نمودی ویژه و احکامی متفاوت دارد. چنانسِیروسلوک 
مدارانـه و   کوشـش ، یی ایجـابی ها شود، ویژگی میمقام فرق و کثرت ، هللا تعبیر به سیر الی
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بـه کوشـش و اهتمـام سـالک      کمال اتصاف بـه حیـا  ، ر این ساحتشونده دارند. د رعایت
. در شـود  مـی  وابسته است. یعنی کوشش سالک صرف اتصاف به صـفت حیـا و لـوازم آن   

مقـام وحـدت و مرتبـۀ    ، مقام فنای در عشقهللا،  فنای فی از آن تعبیر به که  ساحت دوم
را از همۀ صفاتش فانی او یرد، گ میوجود سالک را فرا کشش و جذبۀ الهیشود،  میجمع 
، در ایـن مرتبـه  شود؛ بنابراین،  می اختیار و کوشش و تدبیر سالک از او زایلسازد؛ لذا  می

اتصـاف  یابـد،   میصفت حیا نیز مانند دیگر صفاتش در عارف خصوصیتی سلبی و تنزیهی 
، باللـه  در ساحت سوم کـه تعبیـر بـه مرتبـۀ بقـای      شود؛ همچنین،  می از او منتفی  به آن

، در عارف پس از تنزیـه و سـلب   ؛ صفت حیاشود میوحدت در کثرت و صحو بعد از محو 
. عارف در ایـن مرتبـه مظهـر    یابد می یافته ظهور تبدیل و تحولو  به شکل ایجابی مجدداً

صفتی الهـی   حیا در این ساحتشود؛ بنابراین،  میتجلیات الهی و متصف به صفات ربانی 
  .  یابد می رف انعکاسو در آینۀ دل عا شود میتلقی 

گانـۀ   صفت عارفانه از منظر مراتـب سـه   تبدل و تحولتحلیل ، در این پژوهش اگرچه
رسـد سـایر صـفات عارفانـه      به نظر می؛ اما تنها به صفت حیا اختصاص داردسِیروسلوک، 
ها  آن ذکر و ... نیز واجد این ویژگی است که پرداختن به همۀ، غیرت، اخالص، نظیر ادب
طلبنـد. ایـن نگـرش    ای را مـی این مقاله خارج است و هرکدام مقاالت جداگانه از حوصلۀ

  د الگوی نو و مناسبی برای تحلیل سایر صفات عارفانه قرار گیرد.توان می
  

 . ضرورت و اهمیت پژوهش1-1
تر از هندسـۀ   ساز شناخت درست روست که زمینه آن از ها گونه پژوهش اینانجام ضرورت 

روسـت کـه    ان در باب صفات عرفانی است. اهمیت این پـژوهش ازآن فکری برخی از عارف
 یروشـن  بـه  پنهان و ژرف معانی و مفاهیم انتزاعـی موجـود در برخـی از آثـار را     های هالی

هـایی را کـه در راه شـناخت صـفت حیـا       ها و پیچیدگی گرداند و دشواری تبیین میِ قابل
  .سازد میای مرتفع  وجود دارد تا اندازه

   
  یشینۀ پژوهش  . پ2-1

هـا   آن ینتـر  مهم انجام شده که اخالص صفتدرموردِ  های مستقلی گفتنی است پژوهش
، پژوهشی در فرهنـگ حیـا  ) در کتاب 388-1: 1383عباس پسندیده (: بدین شرح است

بـه نقـش تربیتـی آن پرداختـه     ، ضمن تکیه بر اثرات حیا در روابط خانوادگی و اجتماعی
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بررسی مفهوم حیـا در  «نامۀ  ) در پایان139-1: 1393ادرس (است. اکرم رحمانی و فرح د
تعلیمـی و عرفـانی دیـدگاه مولـوی از حیـا کـه در       ، اخالقـی  های هبه جنب »اشعار مولوی

زاده  زینـب رضـاپور و پـروین گلـی    انـد.   داشته نظر، راستای شکوفایی معنوی انسان است
بـر   تأکیـد متون عرفـانی بـا   بررسی و تحلیل مفهوم حیا در «) در مقالۀ 37-62:  1396(

 میان دو مکتب عرفانی خراسان و بغداد را  تفاوت مشرب» مشرب عرفانی بغداد و خراسان
زاده و  مجید فرحـانی ؛ همچنین، دانند بر نوع مواجهه و برخوردشان در قبال حیا میعلت 

بـه  » عارفانـۀ حیـا در غزلیـات شـمس     هـای  هجنب«) در 77-60: 1398عباس محمدیان (
نوبـودن ایـن   انـد.   هـای مولـوی پرداختـه    پیوندهای معنایی حیا و عشـق در غـزل   تحلیل

فنـا و بقـا   ، گانـۀ تفرقـه   در مراتب سه ،بار پژوهش از آن روی است که صفت حیا نخستین
برشـمرده  گانـه   ایـن صـفت در هـر مرتبـه از مراتـب سـه       های هشاخصشود و  میبررسی 

عربـی،   ابـن از منظـر   ر مرتبۀ بقـای باللـه  به معرفت حیا د، بارنخستین شود؛ همچنین می
  است.شده مولوی و کاشانی و جامی پرداخته ، عراقی

  
  لغوی و اصطالحی حیا. ریشۀ 1-3

 در لغت به معنای]. 573ص ، 1ج، 15[ است یاسم فاعلش حو  ییوجه تسمیۀ حیا از ح
، 6ج، 14[ نیز انحصار نفس در وقت استشعار از ارتکاب قبیح اسـت و  آزرم و خجلت،  شرم
بـر آن عیـب    آنچـه نیز به معنای دگرگونی و شکستنی اسـت کـه از تـرس    و  ]9243ص

ایـن واژه بـه   ؛ همچنـین،  ]721ص، 7[ گـردد  می بر انسان عارض، گرفته و نکوهش شود
انقبـاض   ،در اصطالح. اما ]217ص، 14ج، 4کار رفته است [  و حشمت نیز به معنای توبه

قسـمی  : اسـت  قسـم بـر دو  نش در آن اسـت و  نفس از چیزی و ترک آن از تـرس سـرز  
حیـا   مانند ،است خلق کردهنفوس  همۀدر حق تعالی است که  حیاییو آن  است نفسانی
 قسمی نیز ایمانی است آن حیـایی اسـت کـه    .میان بشرعورت و جماع در  شدناز آشکار

. ]42ص ، 11[ گـردد  مـی  مـانع  ونـد خدا از ستـر  جهـت بـه   انجـام گنـاه  که مؤمن را از 
 هرچـه دانند و معتقدند که  میت مقربان اصف ۀاز جمل«: برخی از عارفان حیا رانین، همچ
  . ]330ص، 16[ گردد می تر حیا بیش، تر بیش قرب
 

  حیا در قرآن . 1-4
آیـاتی کـه بـر حیـای     ازجمله  کار رفته است. به» استحیاء«حیا چهار بار در قرآن با مصدر 

ـمْ کـانَ    إِنَّ«بـه آیـۀ    تـوان  مـی  ،بشری داللـت دارد  ـ  یؤْذِیـ ذلِکُ حْ یفَ یالنَّبِ ـتَ  مِـنْکُمْ   ییسْ
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حْی« اشاره کرد. حیا در این آیه با لفظ ]53:األحزاب[ کـار    بـه  و به معنـای مثبـت  »  ییسْتَ
ـداهُما تَمْشـ   « آیـۀ . همچنـین،  اسـت  (ص)رفته و فاعل آن رسوم اکرم ـهُ إِحْ تْ جاءَ ـ   یفَ لَ  یعَ

و مثبت استعمال شده و فاعل آن دختـر  » اءیاسْتِحْ«ظ با لفکه  ]25: القصص[ » ...اءٍ یاسْتِحْ
 .است (ع)حضرت شعیب

ـهَ ال «: ۀشـریف آیـۀ  ، اما آیاتی که اشاره به حیا دربارۀ خداوند دارند حْ یإِنَّ اللَّ ـتَ نْ   ییسْ أَ
هـا   ی وْقَ وضَةً فَمـا فَ عُ الً ما بَ رِبَ مَثَ ـهُ ال « و نیـز آیـۀ  ]  26: البقـرة  ...» [ضْ حْ یوَ اللَّ ـتَ مِـنَ    ییسْ

حَقّ حْیال«که هر دو آیه با لفظ  ]53: [األحزاب  »...الْ و به گونـۀ تـرک حیـا دربـارۀ     »  ییسْتَ
  اند. کار رفته  خداوند به

  
  . حیا در روایات1-5

در باب حیا وجود دارد کـه نشـان از عظمـت     (ص)روایات مشهوری از پیامبر مکرم اسالم
وصـف و نعتـی الهـی معرفـی      حیـا را  ایشـان ازجمله اینکـه   جایگاه حیا نزد ایشان است.

د یـ ماان، ش بـاال بـرده  یبه سـو دستش را که  یا بندهد از کن می همانا خداوند حیا: اند کرده
ریشه و همراه بـا   آن را هم، در خصوص حیای بشری؛ همچنین، ]276ص، 19[ گرداندباز

ودش حیا از ایمان و ایمان از حیاسـت و صـاحب حیـا همـۀ وجـ     : اند  کردهایمان توصیف 
  ].189ص، 13حیا همۀ وجودش پلیدی است [ نیکی و انسان بی
  ای عقـل یـ نخست ح: اند به دو قسم معرفی کرده کالً حیای انسانی را (ص)آن حضرت
ایشـان  ؛ همچنین، ]106ص، 2ج، 27ای حماقت که نادانی است [یدوم حو  که علم است

دوم حیـای از  ، گنـاه نخسـت حیـای از   : انـد  حیای پسندیده را بر پنج قسم توصیف کرده
پـنجم  و  چهارم حیای به سبب محبت و دوستی، داشت سوم حیای اکرام و بزرگ، تقصیر

  ].190ص، 13هیبت و اجالل [ حیای از
  

  . بحث2
  . مرتبۀ تفرقه یا کثرت1-2

اسـت. سـالک در ایـن مرتبـه از عـالم       سِیروسلوکنخستین مرتبۀ  مرتبۀ تفرقه یا کثرت
د. گفتنی است حیا در ایـن  کن می وحدت و لقای الهی حرکت عالمسویِ  بهتفرقه و کثرت 

کمال  تعالی روحی و از صفات بسیار مهم و بایسته در جهت، هللا است  سیر الیمرتبه که 
احساسی است که در سرشت و بـاطن   . اگرچه صفت حیاشود میمعنوی سالک محسوب 
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وجه معنـوی آن در آدمـی   وقوع ؛ اما و علتی عنایی و غیرکسبی دارد شود میانسان واقع 
 .مراقبه و تعظیم حق است، ورع، تقوا، معرفت، ایمانازجمله  مستلزم احراز صفات دیگری

سبب اتصاف حیا و اعتالی درجـات آن در   تالش در جهت کسب اوصاف یادشدهرو،  ازاین
مدارانـه و   کوشـش  هـای  هبیشتر عارفـان در ایـن مرتبـه از جنبـ    شود؛ بنابراین،  می سالک

یی که سالک بایـد  ها ؛ یعنی ویژگییندگو می سخن نده برای اتصاف و تقویت حیاکسبی ب
کـه   و تربیت اخالقی کسب کند. چنان تزکیۀ نفسآن را با سعی و مجاهدت در سلوک و 

نشـان  «: بر اهمیت معرفت نفس در کسب صـفت حیـا و خـوف تکیـه دارد     یانطاکعاصم 
. ]41ص، 2ج، 22» [خـوف  یو انـدک  ا بودیح یاندک، شیمعرفت بنده به نفس خو یاندک

ازجملـه   ا بـازبودن اسـت  یـ ح«دانـد:   مـی گزیـدن از اخـالق رذیلـه     را دوری حیامحاسبی 
برخی عارفان با تکیـه بـر   ]. 227ص، 1ج، 22[ »نبود یبد که خداوند بدان راض یها یخو

ر اتصاف حیا را در گرو مراقبـۀ نظـ  ، معرفت بنده نسبت به اشراف و اطالع الهی از حال او
، بـت در دل یحیـا وجـود ه  : یـد گو باره مـی  دراین یذوالنّون مصر که ؛ چناندانند الهی می

]. 575ص ، 2ج، 18باشـد [  مـی ، همراه با وحشت آنچه از ناشایست که بر تو رفتـه اسـت  
معتقدنـد عـالوه بـر شـرم از اعمـال      ، با تکیه بر مراقبـۀ نظـر الهـی    برخی دیگر از عارفان

: هنگـامی  یـد گو می ابوسلیمان دارانی .کرددیده نیز باید شرم حتی از اعمال پسن، ناپسند
، د از حسـنات آن کنـ  مـی  حیا، دبین می او را، بنده یقین کند که خداوند در همه حال که

اتصـاف   سـری سـقطی   ].525ص، 2ج، 18[نـد  کن مـی  عاصیان از گناهانش حیا که چنان 
ا و یـ کـه ح   راسـتی  بـه «: داند میصفت حیا و انس را در گرو مجاهدت بنده به زهد و ورع 

 »باشد در آنجا منـزل کننـد و اگرنـه بازگردنـد      ند اگر در آن زهد و ورعیآ  به در دل انس
]. جنید پدیدآمدن حیا در سالک را در گرو تـوجهش بـه نقـص خـویش و     324ص، 24[

رؤیـت  حیـا  : کـه گویـد   چنانداند؛  میها  توجه به احسان الهی در رؤیت نعمتهمچنین، 
کـه   شود میمتولد  یحال، حالتن دو یا از است.ش یخو ا از حق و رؤیت تقصیر ازه نعمت

میان حیای از حـق بـا حیـای از خلـق     ابوطالب مکیّ  ].410ص، 13[نامند  میا یآن را ح
 توصـیف ق را ایمـان  خـال حیای از نیز حیای بنده از خلق را شرک و تفاوت قائل است. او 

اء یـ اء من الخلق شرك کما إن الحیاء. فالحیالعمل للح اء و ال تتركیال تعمل للر«: دکن می
ــالق إ  ــن الخ ــانیم ــان را در   ]171ص، 1 ج، 28» [م ــتی ایم ــتی و درس ــادی راس . کالب

 حیای بنده نسبت به خداوند اسـت  داشت ثمرۀ این بزرگداند که  میداشت خداوند  بزرگ
داشـت او در   . به باور قشیری وقوع حیا در گرو رؤیت عظمت الهـی و بـزرگ  ]82ص، 26[
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معتقـد  غزالی  محمد]. 326ص، 24[ »م الربیلتعظ، انقباض القلب: اءیالح«: دل بنده است
حیا ؛ همچنین، استشناخت کوتاهی در طاعت و عجز در قیام به حق  است که علت حیا
نخسـت شـناخت آفـات نفـس و کاسـتی اخـالص و گـرایش        شود:  میبه دو چیز تقویت 
تعالی و شناخت خواطر قلبـی. بـه    داشت درخور حق  زرگشناخت ب ،تعلقات دنیایی. دوم

 کـه آن را حیـا گوینـد    آید میحالی پدید ، این معارف اگر در سالک تحقق یابد ،عقیدۀ او
از  علمـی و  حصـار دیـن  شـرم را   ]. خواجه عبدهللا انصـاری 361و  360ج، 1ج، 23: نک[

مـردان و   غافالن و جـوان د. او در کیفیت اتصاف به حیا میان کن می توصیف های کرم علم
را از مـردان   شـرم جـوان  ، خلـق از  راغـافالن  شـرم   کـه  ؛ چنـان عارفان تفاوت قائل اسـت 

  . ]135ص، 5[ داند می از حق را شرم عارفانو  فرشتگان
شـرم و حیـای   کـه  معتقد است ، با تکیه بر ارتباط تنگاتنگ میان حیا با ایمانسنایی 

  .استبنده نشانۀ اعتالی ایمان او 
  چشـــمی زیـــان ایمـــان اســـت شـــوخ

  

ــت      ــان اس ــان ایم ــده زب ــرم دی   ش
  

  ].242، ص 17[
  :عطار نیشابوری از شرم و حیای بنده به جهت لغزش و گناه سخن گفته است

  آن سـبحانه   شـرم  بس که من بگریستم از یا  اول نه نیکو زیستم جز حسرت اکنون چیستم
  ].827، ص 21[                                  

 موجـب شـرم او از حـق   ، ناپختگی و خامی مرید نسبت حق او معتقد استن، همچنی
  شود: می

  شـرم  خویش را چون خام تو دیدم ز
  

  
  

  جـان مـن   یبریـان شـدم ا   یبا دل
  .]541، ص 21[                       

حیا «داند:  میاز مالزمت میان حیا با ایمان و اثرش را در چهرۀ انسان نمایان  عربی ابن
لـذا  ، د پـس آن از ذات و اصـل ایمـان اسـت    کنـ  می است که به ایمان نسبت پیدا صفتی

عـین  و  وجه ذات شیء چهرهشود؛ زیرا  می ظاهر - چهره - صورت انسان اثرش در ظاهر
  ].224ص، 2ج، 2؛ 411ص، 7ج،  3[ استحقیقتش 
ر نظـ شود،  میبه وجهی از حیا که به سبب ارتکاب گناه و خطا در انسان ایجاد  مولوی

د و دهـ  مـی  به بندۀ گناهکـار فرصـت   دارد. او معتقد است که خداوند به سبب ستاریتش
  د و حیا ورزد.وتا شاید بنده از این کار پشیمان ش درد پردۀ حیثیت او را نمی

بتـرس ایمـن    یچون کـه بـد کـرد      که تخم است و برویانـد خـداش   نآز
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ــا    ــیمان و حی ــد پش ــدت ز آن ب    آی
 .]499، ص 30[                         

   او بپوشاند کـه تـا   یچند گاه مباش
             

ه شددچار مستی غرور  مولوی براین باور است که انسان به سبب خودبینیهمچنین، 
  زداید. خردش را زایل و حیا و شرم را از دلش می، بینی بنده است. نیز خویش

  بـرد  یاز دل مـ   شـرم  عقـل از سـر،  
 .]717ص ، 30[                       

ــت زآن  ــه هس ــت یک   آورد  یســخت مس
    

حیـایی و گسـتاخی    د و بـی کنـ  می ای از ایمان معرفی جامی در اشعارش حیا را شعبه
آدمی را به کوشش جهت پرهیز ، رو ؛ ازاینداند میبنده را نشانۀ طغیان و سرکشی از حق 

  :  دکن می شرمی و وقاحت توصیه از بی

او رو،  ازاین؛ شود مییاد حق سبب ایجاد حیا در بنده و پرهیز از گناه ، به اعتقاد جامی
تعالی که نـاظر بـر اعمـالش اسـت      باید از حق ، شرم از خلقیِ جا به آن است که آدمی بر

؛ لذا باید کوشـش در ناظردانسـتن   شود اه حفظگونه از ارتکاب گن تا بدینکند، شرم حق 
  .کندحق در کار خویش 

  گـــر کنـــد کـــودکی از دور نگـــاه   
  پــــردۀ عصــــمت خــــود را نــــدری
  کـــه بـــود واقـــف اســـرار نهـــان    
  تـــو کنـــی در نظـــرش قصـــد گنـــاه

   ]526ص، 8[                           

ــاه     ــد گن ــی قص ــه کن ــامی ک   در مق
  در گــــذری شــــرم داری ز گنــــه
ــه خدا  ــادت ک ــانشــرم ب ــد جه    ون

ــاه  ــو باشــد نظــرش بیگــه و گ ــر ت   ب
 
  
  هللا و وحدت . مرتبۀ فنای فی 2-2

رویکـرد حیـا   ، یا مقام وحدت و ساحت عشق اسـت  هللا فنای فی در این مرتبه که مرتبۀ 
؛ زیرا در این مرتبـه عاشـق پـس از    شود مید و از عاشق زایل گیر می جنبۀ سلبی به خود

بـه سـبب رؤیـت وحـدت     ، و صفات و افعال معشوق فنای ذات و صفات و افعالش در ذات
ماند تا متصف به حیا شود؛ لـذا پـس از    دیگر وجودی از او باقی نمی، حق و نسیان کثرت

د و بینـ  مـی  تنها معشوق را به چشم معشوقشود،  میانانیت عاشق زایل ، تجربۀ این حال
که بـه   است ۀ عارفانیازجملروزبهان بقلی . شود میحیا و شرم از او ساقط ؛ بنابراین، بس

  حیـایی دلیـل طغیـان اسـت     بـی 
 .]135، ص 8[                        

  ای ز ایمـان اسـت   چون حیا شـعبه  
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. روزبهـان زوال حیـا را هنگـامی بـر عاشـق جـایز       اسـت  این رویکرد از حیا اشاره داشـته 
  . شود که او در جریان عشق و محبت معشوق مغلوب داند می

رد. محبّ باك ندارد که سرّ آشکارا کنـد. چـون   یا زوال پذیح، غالب شود یچون مست
د. چـون  یعاشق آنچه هست بگو، بت برخاستیزد. چون هیبت برخیه، د آمدیانبساط پد

از و  مـن شـود  ی... چـون در منـزل وصـلت ا    زدیحشمت برخ، لذت تمام شود در مشاهده
د. آن از یـ بگو» أنـا الحـقّ  « یبـاک  یند؛ به بیجان از حق رضا ب، دیرون آیاضطراب امتحان ب

  ].76ص، 6[جانانست  یخرم
، 7ج، 3نعتی سـلبی اسـت [   حقیقت حیا ترک است و آن وصف و عربی ابن طبق نظر

حیـا بـرای   ؛ زیـرا  آورنـد  ]. به نظر او حیا را جز برای ترکش نمی223ص 2ج، 2؛ 407ص
ص ، 2ج، 2؛ 418 ص، 7ج، 3بـرای احـدیت جمـع [    تفرقه و جدایی اسـت و تـرک حیـا   

به معنای ترک حیـا تلقـی    عربی ابناین درجه از حیا که در نگرش  آید می]. به نظر 225
وقتـی بنـده آنچـه از    : یـد گو که می ؛ چناندر پیوند است هللا فنای فی ت با ساحشود،  می

برای خدا ترک کرد و آنچه از امور وجودی که متعلـق بـه   ، اوصاف که متعلق به خداست
حیـا کـرده   ، گونه که باید حیا کند او از خداوند آن، را نیز برای خدا ترک کرد، بنده است

 تـرک حیـا هنگـامی رخ   ، ]. بااین وصـف 225و  224ص ، 2ج، 2؛ 408ص، 7ج، 3است [
  اش را از خود سـلب و همگـی را از حـق    د که عارف نسبت وجود و اوصاف وجودیده می

 آیـد  مینظر   به ،رو آن به سبب مشاهدۀ وحدت و نسیان از عالم کثرت است. ازاینو  بیند 
مرتبـۀ  ؛ زیرا دباش منطبق ، و مقام وحدت هللا فنای فی این رویکرد سلبی از حیا با ساحت 

کـه   مرتبـۀ وحـدت و جمـع   ؛ امـا  کثرت و تفرقه اقتضای حیای میان بنده با حـق را دارد 
در این مرتبه تنهـا  ؛ بنابراین، اقتضای ترک حیا را داردشود،  میعارف در آن فانی در حق 

  وحدت حق مشهود عارف است و رؤیت انانیت و مشاهدۀ کثرت از او منتفی است.
بـه دو وجـه نمـود    شود،  میترک و زوال حیا منتهی   موالنا به مصادیقی که در نگرش

وجه نخست غلبۀ عشق در عاشق است. موالنا معتقد است ساحت عشق بـا شـرم و   : دارد
لـذا عاشـق در   ، حیا در تعارض است و این جایگاه اقتضای آن را دارد که حیا ترک شـود 

سـاقط و  ، زمۀ حیـا اسـت  از اختیار خویش که ال، این ساحت به سبب شدت و غلبۀ عشق
 .شود میمغلوب عشق 

  و نـاموس   شـرم  عشق اندر نگنجده ب
  

ــن   ــا ک ــتکبار برجــه  شــرم ره   و اس
  .]873ص، 29[                           
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  .]754ص، 29[ جان چه بود این هوس وانگاه جان      شرم چه بود عاشقی و آنگاه شرم
  تو عاشق عشقی و عشـق را جویـا    اگر
  

  ـجر تیــر و ببــر گلـوی حیـــابگیــر خن  
  .]127ص، 29[ 

به عقیدۀ او عشق به مثابۀ آتشی سوزنده اسـت کـه در دل عاشـق رسـوخ     همچنین، 
   سوزاند. شرم و حیا و دیگر صفات را می، کرده

  اژدهاسـت  یشد نفسش آتشین عشق یک  شرم دل چو شد از عشق گرم رفت ز دل ترس و
  ].754، ص29[                                

غلبۀ مستی در عاشـق اسـت.   ، وجه دوم که در شعر موالنا که به زوال حیا اشاره دارد
و اثـرات   شـود  مـی سرمست و شیدا از بادۀ عشق ، به عقیدۀ موالنا عاشق در ساحت عشق

بـه تـرک شـرم و زوال    ، زوال خرد و عدم تمییز در او نمود یافته، خویشی بیصورتِ  به آن
  انجامد.   شوق میحیا در برابر مع

 .]1024ص، 29[ وین بادۀ عشق را بها نی                        مست می عشق را حیا نی
  بپرد از سرم  شرم گفتم ترسم ار خورم

  
  یجعد تو باز ز من کران کنه دست برم ب  

  .]916ص، 29[                               

ــا   شــرم ین جــام مشعشــع آنگهــی
  

  
  

ــاق ــو یس ــو ت ــپره خطاســت یچ   زی
  .]471ص، 29[                           

 من پس و پیش ننگرم پردۀ شـرم بـردرم  
   

  کشدم ز پیش و پس مِی می زانک کمند سُکر
  .]475، ص29[                                    

  
  . مرتبۀ بقای بالله3-2

رانـه و  مدا شایان ذکر است که صفت حیا در مرتبۀ تفرقه و کثـرت بـا رویکـردی کوشـش    
در مرتبـۀ  ؛ همچنین، سالک باید با سعی و مراقبه بدان متصف شودو  کسبی بازتاب دارد

و سـالک   یابـد  مـی  فنا تحول صفت حیا در سالک به شکل سلبی یعنی ترک حیا جریـان 
در مرتبۀ بقای بالله که مقـام وحـدت در   شود؛ اما  میحیا از او ترک ، پس از فنای در حق

 همـۀ صـفات و افعـال   ، ک وحدت حقیقی و کثرت اعتباری اسـت کثرت و به تعبیری ادرا
 رویکرد حیا در مرتبۀ بقای ؛ بنابراین،دبین می حیا را از حق و ظهورش را در خلقازجمله 

بـا جلـوۀ عاشـقی و    یافتـه اسـت و    تحـول  با خصوصـیات ایجـابی   بالله یا بقای در عشق 
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تجلـی  ، ا و صفات الهی گشـته معشوقی نمود دارد. در این مرتبه که عارف متخلق به اسم
عـارف در ایـن   رو،  کنـد، ازایـن   می حق به صفت حیا را در آیینۀ وجودی خویش مشاهده

. گفتنی است شمار کمی از عارفان به مفهـوم حیـا   شود می مقام مظهر تجلی حیای الهی
حیـای بنـده بـه ایـن معنـی       عربی ابنکه در نگرش  اند. چنان در این ساحت اشاره داشته

، 7ج، 3گـذارد [  او از اتصاف به صفات حق عاری شود؛ لـذا آن را بـه حـق وامـی     است که
نعـت  ، ها توصیف کرده ]؛ زیرا صفاتی که خداوند خویش را بدان224ص، 2ج، 2؛ 408ص

این اوصاف در بنده نظیر دیگـر   که درحالیو وصف حقیقی است و شایستۀ غیر او نیست؛ 
این اوصـاف و نعـوت   ؛ بنابراین، ریه و امانت استعایابد،  می ها تخلق اسمای الهی که بدان

، بر عارف جز از آن وجه که بر صورت حق آفریده شـده و  خاص خداست، به حکم اصالت
بنـدۀ حیاکننـده در   ؛ بنابراین، ]224ص ، 2ج، 2؛ 408ص ، 7ج، 3: ـ گردد [نک ظاهر نمی
قابـل  ، ظهریتشبه سبب م، شود هر نعت الهی را که حق بخواهد بدان موصوف، این مقام

، 2ج، 2؛ 409ص، 7ج، 3چون در محـل ضـدی نیسـت کـه آن را رد کنـد [     ، و پذیراست
آن است کـه صـفت حیـا ماننـد دیگـر       شود میدرک  عربی ابن]. آنچه از سخنان 224ص

مظهر اسما و صـفات الهـی در   اینکه  به خداوند تعلق دارد و عارف به سبب اصالتاً، صفات
وصـف   صفت حیا حقیقتـاً ؛ بنابراین، استتجلی حیای الهی  مظهر، مرتبۀ بقای بالله است

نعت حیا در بنده عاریه و امانت است و ظهور آن در عارف به سبب ؛ همچنین، الهی است
  .یابد می مظهریتش جلوه

هنگامی است که عارف پس از ترک نعـوت   صفتی الهیعنوانِ  به مفهوم حیاهمچنین، 
ق منسـوب گردانـد و خـویش را مظهـر تجلـی      همۀ صفات را به ح، اش و اوصاف وجودی

، وی مجـالی اوسـت  کـه   خداوند نیـز او را در ادعـایش  رو،  ازایناسما و صفات حق یابد؛ 
د کـه  کنـ  مـی  تعالی شـرم   حق؛ یعنی این عبارت از حیاکردن حق است، کند تکذیب نمی

، 7ج، 3: ـ [نکـ  کنـد تکـذیب  ، عارف را در ادعایش که مجالی ظهور اوصـاف الهـی اسـت   
دربارۀ مفهوم حیـا در   عربی ابنآنچه از نگرش شهودی  ؛ بنابراین،]224ص ، 2ج، 2؛ 409

تأییـد مظهریـت عـارف     منزلۀ بهآن است که حیای الهی آید،  میمرتبۀ بقای بالله به نظر 
و ظهور این حیا در عارف بـه شـکل شـرم عـارف از      استبرای ظهور اسما و صفات الهی 
   است. شدنی دادنش به حق تعالی درک و نسبتاتصاف به صفات و نعوت الهی 

معتقد است هر صفتی که محـب بـه آن متصـف     عربی ابننیز مانند فخرالدین عراقی 
اتصاف صفات محب بـه واسـطۀ تجلـی صـفات     ؛ بنابراین، در اصل صفت الهی است، است
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ـ  یوجو جستطلب و : که گوید الهی در اوست. چنان  یوجـو  جسـت طلـب و   ۀعاشق نمون
ا و شوق و فرح یچون ح، صف شودکه عاشق بدان صفت متّ خود هر صفت، ستمعشوق ا

به اصالت صفت محبوب توانـد  ، که محب بر آن مجبولست بل هر صفتی، و ذوق و ضحک
  .]106ص، 20ش محب امانت است [یدر پ، بود

صـفت   اصـالتاً ، صفت حیا مانند دیگر صفات که در عارف عاشق ظهـور دارد ، بنابراین
اسما و صفات  خلیفۀ الهی و مظهریت تامکه  در آیینۀ وجودی عارف کامل الهی است که

 تجلی یافته است. این تجلی به صفت معشوقی در آینـۀ عاشـقی جلـوه یافتـه    ، الهی است
  . شود می عاشق نیز مظهر این صفت معشوقرو،  است، ازاین

او  آن است که، زند آنچه در نگرش مولوی مفهوم حیا را با مرتبۀ بقای بالله پیوند می 
، همـان  دکنـ  مـی  صفت عاشق در ساحت قرب و وصال معشـوق اسـتفاده  عنوانِ  به حیا را
از شدت درجـۀ مشـاهدۀ معشـوق از وجـود      عاشق در مقام فنا، تر ذکر شد که پیش گونه

بـه سـبب   ، جایی قیام صفت به موصوف اسـت  ازآنشود،  میخویش رسته و در حق فانی 
در مرتبـۀ بقـای باللـه یـا بـه      شـود؛ امـا    مـی از او ترک  صفت حیا فنای موصوف (عاشق)

قائل به تمییز خـویش  ، عاشق با وجود مشاهدۀ معشوق در مقام وصال، تعبیری فرق ثانی
در نهایـات قـرب و نزدیکـی و وصـال      کـه  درحالیاو ؛ بنابراین، و نسبتش با معشوق است

  د.کن می به صفت حیا رفتار؛ اما معشوق است
  و و لیکن ز شرم تـو از ت دل در کف تو

   
  وار بر کف تـو سـاکنی نداشـت    سیماب  

  .]208ص، 29[                             
  هرچند شـرم بـود بگفـتم کـزان تـو     

 .]837، ص29[                           
  بنهاد دست بر دل پر خون کـه آن کیسـت   

 
، نزدیکـی  ، بـا وجـود ایـن   فوق اگرچه دل عاشق در کف معشـوق اسـت   های هدر نمون

 قرار است. تاب و بی عاشق از شدت حیا از معشوق بی
ــدوختم  ــه ز ســودا ب  مــن صــدهزار خرق

  
 بار شرم تـو  کان جمله را بسوخت به یک  

  .]838ص، 29[                             
با زوال عقل و عدم تمییـز عاشـق اسـت و     همراهجنون ناشی از عشق ، در نمونۀ فوق

؛ امـا  اب تعیّن و فنای وجود عاشق و رؤیت وحدت صـرف اسـت  این امر مستلزم رفع حج
. اسـت گواه بر ادراک و تمییزش نسبت به معشـوق  ، شرم عاشق از معشوق در مصرع دوم

  . استمختص مرتبۀ بقای بالله  این ویژگی از قرب و نزدیکی ،با این توصیف
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ه هرقـدر قـرب   ک . چنانداند میاحوال مقربان ازجمله  حیا را عزالدین محمود کاشانی 
او در بیـان  ]. 419ص ، 25[ گـردد  مـی  تـر  حیا نیـز افـزون  ، و نزدیکی به حق بیشتر باشد

دانـد؛ همچنـین، او معتقـد اسـت کـه عارفـان        را صفت اهل مشاهده میآن ، حیای خواص
» گـردد  یدر خود منطو یروح ایشان از عظمت شهود حق تعال«متصف به این قسم از حیا: 

، اسـت آید، اوالً اتصاف حیا به بنده در مقام قرب  خن کاشانی برمی]. آنچه از س420ص 25[
دهد؛ بنابراین، عارف پـس از شـهود    ثانیاً حیا در بنده پس از مشاهدۀ حق، در عارف رخ می

شود که نشانۀ درک تمایز تعـیّن بنـده و حـق     پروردگار در مقام قرب و وصال دچار حیا می
  .  استجمع (فرق ثانی) و بقای بالله  است و این امر گویای مرتبۀ فرق پس از

جمـال و   صفات معشوق و مالزم بـا ، ازجمله عبدالرحمان جامی حیا را در وادی قرب
  :  دکن می زیبایی او توصیف

سر به باال کـن کـه سـیر آن روی زیبـا        افکنی سوختم از شوق سر چند از حیا پیش
  .]301ص، 2ج، 10بنگرم [

سـیمای  یـد. او  گو مـی  م وصـال معشـوق سـخن   او از حیای عاشق در مقـا همچنین، 
کـه عاشـق از    تاجـایی ، دکنـ  مـی  بسیار تابناک و روشن توصـیف  معشوق را در وادی قرب

  : برد روی به جلباب حیا فرومی رخسار نورانی دوست
ــورش نـــه    ــی بـــر دل رنجـ   مرحمـ
ــا    ــاب حیـ ــه جلبـ ــد روی بـ   درکشـ

 .]525ص، 8[                               

  نــــورش ده از فــــروغ رخ خــــود 
  تــا دهــد نیّــر قــرب تــو ضــیا      

 
 بـه اعتبـار معشـوقی    تعـالی را   حـق  ،سو جامی در توصیف مقام وصل از یک، بنابراین

 شـرمگین توصـیف  ، بنـده را بـه اعتبـار عاشـقی     ،و از سویی دیگر داند میمتصف به حیا 
 دهـد  میپس از رؤیت معشوق و وصال او در عاشق رخ  د. گفتنی است حیای عاشقکن می
این امر نشانۀ ادراک و تمییز عاشق پس از فنای در مشاهدۀ معشوق است و منطبق بـا   و

 :  یدگو باره می دراینجامی همچنین، . استمرتبۀ فرق ثانی و بقای بالله 
    میجسـت  یدوست تو را به هر مکـان مـ   یا
 یش را تو خـود مـن بـود   یدم به تو خوید
  

 میجسـت  ین و آن مـ یـ هردم خبرت ز ا
   میجسـت  یمـ   نشان تو کز  ام زده  خجلت

  .]206ص، 9[                               
در شاهد فوق، بیت نخست به مرتبۀ فرق اشاره دارد. در مصرع نخست بیت دوم به مرتبـۀ  

بیند و چنان غرق در مشاهدۀ معشـوق   هللا اشاره دارد؛ زیرا عارف جز معشوق را نمی فنای فی 



  1399بهار و تابستان ، یکم، شماره ومسپنجاه و ادیان و عرفان، سال   138

ه است؛ اما مصرع دوم بیت دوم اشاره به مقام بقای بعـد از فنـا   خبر ماند شده که از خویش بی
آید و بـا وجـود شـناخت معشـوق، نسـبت بـه        خویشی به خود می دارد؛ زیرا عارف پس از بی

  کند. دورانی که در طلب معشوق از او دور بود، احساس شرم می
 

   گیری . نتیجه3
گانـۀ   از مراتـب سـه   ریـک هبه ایـن نتیجـه رسـید کـه حیـا در       توان میدر این پژوهش 

که  فرد و احکامی متفاوت با دیگر مراتب دارد. چنان نمودی منحصربه عرفانی سِیروسلوک
در پیونـد بـا   کـه   لوازم آننیز مدارانۀ حیا و  کوششو  به خصوصیات ایجابی عموم عارفان

اند و از اهتمام سالک جهـت اتصـاف بـه حیـا و پرهیـز از       داشته ، توجهمرتبۀ تفرقه است
  اند.  آفات آن در راستای اعتالی معنوی و نیل به قرب الهی سخن رانده

بـر    عالوه موالناو  عربی ، ابنروزبهان بقلی شمار معدودی از عارفان چون، این بر  عالوه
در پیوند بـا  که  سلبی و تنزیهی حیاهای  ویژگیبه ، توجه به احکام مرتبۀ تفرقه یا کثرت

یی کـه اقتضـای   ها ویژگیاند. از  نیز توجه داشته، وحدت است یا مقام هللا فنای فی مرتبۀ 
. آنچه از سخن آنان استعبارت از ترک حیا و زوال مجاهده و کوشش ، این مرتبه را دارد

او را گیـرد و   می وجود سالک را فرا کشش و جذبۀ الهیهللا،  فنای فی در مرتبۀ آید،  میبر
حیای بنـده  ازجمله  بر فنای اوصاف بشری . این وصف گواهسازد میاز همۀ صفاتش فانی 

  به عنایت الهی است که اقتضای مرتبۀ فنا و وحدت را دارد.
عربـی، عراقـی، مولـوی، کاشـانی و جـامی، بـر        همچنین، دستۀ سوم از عارفان، چون، ابن

بالله یا مقام وحـدت در   یافتۀ حیا که در پیوند با مرتبۀ بقای  های ایجابی، تبدل و تحول ویژگی
هـایی کـه اقتضـای ایـن مرتبـه را دارد، عبـارت از        اند. از ویژگی ثرت است، نیز عنایت داشتهک

تعالی و نیز ظهور این صفت در بنـده اسـت. آنچـه از سـخن       عنوانِ صفت حق مشاهدۀ حیا به
تعالی و مظهـر و محـل     بالله، عارف خویش را مجالی ظهور حق آید، در مرتبۀ بقای  آنان برمی

عنـوانِ نعتـی الهـی و همچنـین،      بیند؛ بنـابراین، رؤیـت صـفت حیـا بـه      لهی میظهور حیای ا
  ظهورش در بنده، اقتضای مرتبۀ بقای بالله و وحدت در کثرت را دارد.

سـیر تحـول و   سِیروسـلوک،  گانۀ  بررسی صفت حیا از منظر مراتب سه، وصف با این  
سـازد؛   مـی تب توحید نمـودار  آن را در هر مرتبه از مرا ه،تبدل محتوایی حیا و احکام ویژ

تفسـیری جـامع و منسـجم از شـناخت     ، از منظـر یادشـده   تحلیل صفت حیـا همچنین، 
بحـث  و ژرفای معرفتی برخی از عارفان را در باب موضـوع موردِ  همفاهیم عرفانی ارائه داد

هـا و   نگارندگان ایـن سـیر و حرکـت صـفت در سـاحت     ، رو تر ساخته است؛ ازاین ملموس
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رسـد   بـه نظـر مـی   ؛ همچنـین،  انـد کرده »صفت تبدل و تحول«ا تعبیر به مراتب سلوک ر
، بقـا) ، فنا، (تفرقه سِیروسلوکگانۀ  صفت عارفانه از منظر مراتب سه تبدل و تحولتحلیل 

ایـن  بـا  ، رو ؛ ازایـن اسـت بیشتر صفات عارفانـه   ۀدربرگیرندبه صفت حیا منحصر نیست و 
به تحلیل تغییر و تحـول برخـی دیگـر از صـفات      توان میو با استفاده از این الگو  نگرش

  عارفانه پرداخت.
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