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   بسطاميهاي عرفاني بايزيد بررسي شخصيت و انديشه

  بر اساس روش استعارة شناختي

1 هره هاشميدكتر ز  
2قوام ابوالقاسم دكتر   

  چكيده

هـاي شـناختيِ اقـوال        هدف نگارندگان اين جستار آن بوده تـا از رهگـذر تحليـل اسـتعاره              
 مفـاهيم كليـدي     -انه به عنوان يكي از عرفاي پيشرو و برجستة مكتب تصوف عاشق           -بايزيد

هاي شخـصيت او نيـز    در عرفان او را تفسير و تبيين نمايند و در ضمن آن به برخي ويژگي             
ل ي سـ شـراب، آتـش و  از جمله نتايج اين تحقيق آن بوده كه كاربرد  قلمروهاي      . اشاره كنند 

  همچنـين  .دهـد   در انديشة عرفـاني وي نـشان مـي        » فنا«ة   بر مسأل  او را  تأكيد   ،در اقوال وي  
، حاصل تأثير محيط فرهنگـي      بايزيددر اقوال   » نور«حضور مكرر و چشمگير قلمرو تجربي       

هاي شـناختي وي       تحليل استعاره  ،اين عالوه بر .  بوده است  ويو اجتماعي زرتشتي روزگار     
  .باشد هاي زاهدانه و عاشقانة تصوف مي يشهاندميان  اوتردد دهندة   نشان

  .فرهنگ، نگاشت، اصطالحات عرفاني، بايزيد بسطامي تي،استعارة شناخنظرية : هاكليدواژه

 طرح و بيان مسأله. 1

جـسارت در بيـان تجـارب عرفـانيِ         بـه دليـل     .) ق261.ف(  بايزيد بـسطامي   ،در ميان عارفان ايراني   
عرفان بايزيد شـامل موضـوعات متنـوعي از         .  برجسته و قابل توجه است      خويش  گونه و استعاري   شطح

اهيم  مفـ  شـود كـه همگـي جـزو         يا، اتحاد، توحيد، معرفت، تجريد و تفريـد مـ         جمله محبت، عشق، فن   
 شطحيات و زبان استعاري بايزيد و طرح مـسائلي كـه            ، عالوه بر اين   .آيند  كليدي تصوف به حساب مي    
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شود، موجب برجستگيِ بيـشتر وي در ميـان عرفـا شـده               هاي عرفان عاشقانه محسوب مي       پايه ازبعدها  
 شـناختي، بـراي شـناخت       تعارةندگان را بر آن داشـت تـا از رهگـذر نظريـة اسـ              همين امر، نگار  . است

  .باشند داشته بر آراء عرفاني وي مروري دقيقتر شخصيت اين عارف نامي 
هـا در    هاي نخـست و نقـل مكـرر آن          هاي بايزيد از همان دوره      تالش صوفيه در شرح و تبيين گفته      

ش نـشان   ا  ا بـه بايزيـد و اهميـت تجـارب عرفـاني           آثار صوفية بعدي، به درستي توجه خاص ايـشان ر         
اي زباني، بلكه پايگاه تفكر انـسان اسـت و     استعاره نه تنها پديده،از آنجا كه در رويكرد شناختي .دهد  مي

برخـي محققـان    از اين رو، منحصر به كلمات نيست، بلكه در عناصر مفهومي انديشه نيز نهفتـه اسـت،                  
اساس الگوهاي استعاري، نه تنهـا بـه عنـوان يكـي از ابزارهـاي       تون برثير اين نظريه به تحليل متحت تأ 
اين تمركـز بـر    . اند  پرداختهكنندة سبك شخصي، بلكه به عنوان بازتابي از ديدگاه يا دنياي شخصي              تعيين

بـه موضـوع   از خـالل آن   اما محققان ،روي كاربرد زبان شخصي، اگرچه روشي در مطالعات ادبي است  
  .اند بيني شخصي نويسنده نيز توجه كرده  نقش استعاره در زبان و جهانبزرگتر ديگري از

ظرية استعارة شـناختي، تـالش    نگارندگان در اين پژوهش در چارچوب ن،با توجه به آنچه گفته شد     
سـهلگي، بـه تبيـين و       النـور   هاي شناختيِ سخنان منقولِ بايزيد در كتاب           از طريق بررسي استعاره    دارند

هـاي پنهـان وي را از         هايِ بايزيد پرداخته و انديشه      سازي  هاي استعاري و مفهومي     تخابتحليل چرايي ان  
  .كنندها وارسي  رهگذر اين استعاره

 روش تحقيق. 2

بـاال  «نخست تحليل استعاره با رويكـرد  .  براي تشخيص استعاره در متن وجود دارد  دو رويكرد مهم  
هاي مفهومي هر متن را مشخص كند و سـپس بـه      عارهيعني اين كه محقق، از بيرون است      است؛  » به پايين 

هاي مفهـومي از پـيش تعيـين شـده             استعاره  هاي زباني كه موافق با نگاشت       دنبال تعابير زباني يا استعاره    
  . است   از اين قسم(2004) 3 و موسولف(2004) 2لرو، ك(1996) 1تحقيقات شيلتون. است بپردازد 

                                                 

1- Chilton 

2- Koller 

3- Musolff 
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هـاي مفهـومي      ست به اين معنا كـه محقـق بـدون فـرض اسـتعاره             شيوة دوم رويكرد پايين به باال ا      
هـاي مفهـومي از       در ايـن رويكـرد، اسـتعاره      . خاص به جستجوي كاربردهاي استعاري كلمات بپـردازد       

 در  (MIP)نمونـة برجـستة ايـن شـيوه، روش بازشناسـي اسـتعاره              . شوند  هاي زباني مشتق مي     استعاره
  ).(Kernney Mayer, 2011: 25 تاس  )2007(ز تحقيق گروه پراگليجا

هـاي مفهـومي احتمـالي     اين است كه از مسلم دانستن استعاره» پايين به باال «يكي از امتيازات تحليل     
اساس تعـابير زبـاني      هاي مفهومي بر    كند و در عوض سوگيري محقق را به طرف استعاره           جلوگيري مي 

ـ MIPبدين ترتيب . دهد  هاي متني سوق مي     ها و يافته   آن وان فراينـدي قابـل اتكـا و اسـتناد بـراي       به عن
هـاي مفهـومي در    هاي زباني، محققان را از جستجو و ديدن بروزهاي حـسي اسـتعاره   تشخيص استعاره 

هاي زبـاني موجـود در مـتن     در واقع در اين شيوه، استعاره). Praglijaz, 2007: 27(دارد  هرجا باز مي
  هـاي مفهـومي در نظـر گرفتـه          اي قلمرو متقـاطع اسـتعاره     ه  هايي از ساختار سازندة نگاشت      به مثابة پايه  

  .(Crisp, 2002: 7) شوند مي
) ده نفر از محققان برجستة نظريـة اسـتعارة شـناختي          (، روشي است كه گروه پراگليجاز       MIPشيوة  
طبـق نظـر ايـشان،      . اساس شـواهد زبـاني ابـداع كردنـد          براي تحليل دقيق استعارة مفهومي بر      (2007)

شود و برخاسـته از مقايـسه         تعريف مي   ري به طور معمول به عنوان معناي غيرمستقيم كلمه        معناي استعا 
شـود امـا قابـل         از بافت واقعي ناپديد مي      كه بعداً  ي است تر  ميان معناي بافتي واحد لغوي و معني اصلي       

» ردندفـاع كـ  «يـا  » حمله كـردن «براي مثال وقتي يك واحد لغوي مانند . ها هست اهده در ديگر متن  مش
با ايـن حـال ايـن       . رود، اين معناي بافتي براي مبادالت واژگاني وجود دارد          به كار مي  » مباحثه«در بافت   

توانـد      زيـرا مـي   وجود دارد؛(1994 ;1993)  و گيبز(1993 ;1968) معناي غيرمستقيم در گفتة ليكاف
فيزيكي يـا حتـي جنـگ ميـان     ها كه شامل درگيري  تر اين لغات در ديگر بافت در مقايسه با معني اصلي  

تواند موجب ارتباط با معناي بـافتي در سـطوح    ز آنجا كه معني اصلي مي     ا. دافراد است وجود داشته باش    
هـاي مباحثـه     هاي غيرادبي شود، همة كاربردهاي دفاع كـردن و حملـه كـردن در بافـت                 برخي از قياس  

تواند شيوة موثري بـراي يـافتن      ه مي ن روي بدين ترتيب اي  . تواند به عنوان معناي استعاري تحليل شود       مي
  (Steen, 2008: 4). كاربردهاي واقعي كالم فراهم كند هاي قراردادي در استعاره
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  مباني نظري تحقيق . 3

  استعارة شناختي و برخي اصطالحات كليدي تحقيق. 1. 3
يـا  ي ديگـر،  استعاره در نظرية شناختي به معناي فهم و تجربة چيزي در اصطالحات و عبارات چيز            

 1به سخن دقيقتر درك امور انتزاعي و ذهني از طريق مفاهيم عيني، بر اساس مفهومي يا تجـسمي كـردن         
كـه  شـود     انديـشه محـسوب مـي      سطحي از    طور خالصه در اين نظريه، استعاره     به   .مفاهيم ذهني است  

فـاهيم عينـي و قلمـرو       قلمرو منبع در بردارندة م    .  قلمرو منبع و هدف    :مرتبط با دو قلمرو مفهومي است     
ها، فرايندها و روابط ميان مفاهيم هـر يـك از ايـن دو قلمـرو                  ويژگي. هدف شامل مفاهيم انتزاعي است    

اساس روابط اجتمـاعي، فرهنگـي و جـسمي مرتبطنـد در ذهـن       كه به لحاظ معنايي و ظاهري با هم بر     
 .ذخيره شده است

 هـر   ،(1993:203) دهد  ارائه مي از نگاشت   » هنظرية معاصر استعار  «طبق تعريفي كه ليكاف در مقالة       
هاي قلمرو منبع و هدف اسـت         شناختي ميان ويژگي    اي از تناظرهاي هستي     استعاره، دربردارندة مجموعه  

نديـشيم، گفتگـو و     هدف بي دهد تا با اطالعات و دانشي كه از قلمرو منبع داريم دربارة               و به ما امكان مي    
ـ   سرانجاماستدالل كرده و     هـا بـا فـراهم كـردن امكـان            از ايـن رو در ايـن ديـدگاه اسـتعاره           .يم رفتار كن
 بـه   ؛كننـد   مند، الگوهاي استدالل و استنتاج قلمرو منبع را بر قلمروهاي هدف فراهم مي              الگوبرداري نظام 

بـدين  . دهنـد   اين معنا كه الگوهاي استنتاج در قلمروهاي عينيِ تجربه را به قلمروهاي انتزاعي تعميم مي              
هـا و پيامـدهاي آن بـراي     انسان با درك قلمروهاي عيني تجربه، از كيفيات و حاالت حاكم بر آن    ترتيب  

  ).70 :1385 صدري، (كند ارب انتزاعي خود الگوسازي ميتعقل و استدالل در تج
توان گفت استعاره با فراهم كردن امكـان فرافكنـي الگوهـاي اسـتنباطيِ يـك قلمـرو عينـي بـر                مي

. كنـد  بـازي مـي  نقـشي محـوري   شود و در تفكـر انتزاعـي    بزاري شناختي تبديل ميبه اقلمروي ذهني،   
هـاي   هـا يـا فرافكنـي و گـسترش     كنـد و تعمـيم    يـاد مـي  2»الگوي استنباطي «ليكاف از اين فرايند با نام       

                                                 

1- conceptualization 

2- inferential generalization 
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ي كـه مـا از قلمـرو      ا  هاي مفهـومي    مند، ميان معناي عيني و انتزاعي را از جهت گسترش           چندمعنايي نظام 
  .نامد  مي1»تعميم چندمعنايي«ه قلمرو مفهوم انتزاعي داريم، عيني ب

بـه اعتقـاد    . سازي تنها بر بنياد شباهت نيـست         اساس استعاره  - برخالف گذشته  -در ديدگاه شناختي  
سازي ميان قلمروهاي منبع و هدف وجـود دارد، اصـل تجربـه               ليكاف و جانسون، اصلي كه در استعاره      

 باشـد و   و طبيعـي فيزيكي باشد يعني مربوط به بدن انسان و موارد محيطي         تواند يا     است، اين تجربه مي   
 :2003). اسـت  يا فرهنگي اعم از مسائل اجتماعي، سياسي و هر چيزي كه مـرتبط بـا جامعـة انـساني    

67-68; 147-155)  
. گـردد  همين تجربه، عامل اصلي انگيزشِ انسان در انتخاب قلمروهاي منبع براي مفاهيم انتزاعي مـي    

 قـسمتي از ايـن   .آوريـم  اية استعاره تجربياتي است كه ما از قبل تعامل با محيط بيـرون بـه دسـت مـي                 پ
از جهـت يكـسان بـودن فيزيـك بـدنِ      هـا    آن هاي ها، تجربة فيزيكي و جسمي ماست كه استعاره      تجربه
نـشأت  . .. ديگر تجربة مـا از باورهـاي فرهنگـي اعـم از اجتمـاعي، مـذهبي و            ترند و شقّ    جهانيانسان  
هـا از فرهنگـي بـه     استعاره خاصي رايج است، گيرد و چون در هر فرهنگ آداب و رسوم و باورهاي   مي

 اسـتعاري و    يهـا    فرهنگ به مثابة فيلتري براي گـزينش       ،عبارت ديگر به  . يابند  تفاوت مي فرهنگي ديگر   
 امـا بـه   ،ا ريـشه دارنـد  ها در تجربة جسمي م اگرچه استعاره«د و   كن  سازي كاربران زبان عمل مي      مفهومي

 :Yu, 2008)شـوند  گيرنـد و در محـيط فرهنگـي مفهـومي مـي      هاي فرهنگي شكل مي وسيلة ادراك

ي ا معـاني  كردن ما تا جايي است كه حتـي ممكـن اسـت     دهي و مفهومي    ثير فرهنگ بر شكل   تأ ..(247
ي بـه فرهنـگ ديگـر    رود از فرهنگـ  هاي متفاوت براي ارجاع به يك مفهوم واحد به كار مـي     كه در زبان  

شـود،    هـا مـي     فرهنگي كه موجب اختالف اسـتعاره       متفاوت باشد، عالوه بر اين نبايد از اختالفات درون        
  . غافل شد

 :شود مـشخص سـاخته اسـت         مي  كوكسس دو بعد از فرهنگ را كه موجب تفاوت و تنوع استعاره           
ميـان فرهنگـي چنانكـه از     بعـد  ).55 :2008( 3 بعـد درون فرهنگـي  يو ديگر 2 بعد ميان فرهنگييكي

                                                 

1- polysemy generalization 

2- cross-culture 

3- within-culture 
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امـا بعـد درون فرهنگـي بيـانگر         . شـود   هاي اقوام مختلف مـي      نامش پيداست مربوط به بررسي فرهنگ     
در بررسـي بعـد درون فرهنگـي بايـد توجـه       . استهاي درون يك فرهنگ خاص         و اختالف  ها  تفاوت

 در مرزهـاي    واسـتقالل ملـي يكـساني دارنـد         داشت كه اگرچه افراد يك جامعـه، بـه لحـاظ سياسـي              
ـ            جغرافيايي مشترك زندگي مي     كـه افـراد آن    -ن دسـت    كنند و داراي زبان رسمي واحد و مسائلي از اي

 در بسياري از جوامـع ممكـن اسـت          ، اما با اين حال     هستند -كند  جامعه را به اعضاي يك ملت بدل مي       
ل جغرافيـايي خـاص نيـز    باشند، ضمن اين كه تنوع عوام     هاي اخالقي متفاوت بوده       افراد متعلق به گروه   

عالوه بر اين، آداب و رسوم محلـي نيـز   . تواند شرايطي خاص بر افراد تحميل كند   در همان محدوده مي   
دارد و افـزون       عرضه مـي    را يهاي خاص   در شرايط زماني و مكاني خاص در هر جامعة ارتباطي نگرش          

 منحصربه فردي بـه عنـوان انـسان         هاي ذاتي   ها نبايد فراموش كرد كه ما همه داراي خصيصه         بر همة اين  
  .(Kövecses, 2005: 88)هم هستيم 

ـ     بـراي مـا از اهميـت خاصـي     ثير برخـي عوامـل جغرافيـايي و دينـي     أاز آنجا كه در اين بررسـي ت
  .پردازيم ، در ادامه به بررسي مباحث نظري مرتبط با اين ابعاد ميبرخوردار است

ــشكل   هــر جامعــه:فرهنگــي بعــد خــرده . ســتها  فرهنــگ  از شــماري از خــرده و فرهنگــي مت
تواننـد بخـشي از    مـي  داننـد و معمـوالً     جدا از جريان اصلي فرهنـگ مـي      را خود اغلب   ها  فرهنگ  خرده
 پيـشرفته و پيچيـدة      جامعة ر ه در . كنند هاي جديدي توليد    يا استعاره تعريف و   بازهاي موجود را      استعاره

هايِ مذهبي، هنـري، علمـي، جنـسيتي     فرهنگ  نند خرده ما؛وجود داردهاي بسياري  فرهنگ  انساني، خرده 
  . (Kövecses, 2010: 97 )... و 

پيوسـتگي  . هاي مـذهبي هـستند      ها گروه   فرهنگ  ترين خرده   يكي از مشخص  : هاي مذهبي   گروه بعد
شـود كـه ريـشه        ها با زندگي افراد، اغلب موجب پذيرش باورهاي اصلي و كليدي مي             نزديك اين گروه  

در واقع مذهب به دليل پذيرشي كـه از جانـب افـراد جامعـه دارد      . اي مفهومي خاصي دارد   ه  در استعاره 
 از  هـا    موجب سو دهي و تغيير عميق در كـاربرد اسـتعاره           هاي باورپذيرانة خود    ابليتتواند به خاطر ق     مي

  .سوي افراد شود
 ناحيـة جديـد     هـاي موجـود در      ثير عناصر بومي و طبيعـي و نيـز زبـان          تأ :فيزيكي/ بعد جغرافيايي 

هـاي جديـد    هاي قبلي و نيز ايجاد و گـسترش اسـتعاره   همگي در كنار هم منجر به تغيير كاربرد استعاره      
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 احتمالي ديگر، رويدادها و پيامدهايشان كه ايـن         ي شامل اشيا    فضاي فيزيكي  ،اين عالوه بر   ]1[. دنشو  مي
كنـد،   دراكي كه اين فضا را توصيف مـي هاي ا هاي متعدد محيط فيزيكي و كيفيت      سازند، جنبه  فضا را مي  

  .(ibid: 232) شود مي

  بايزيد بسطامي.  2. 3

 پـيش، مختـصري از تـاريخ      بخـش هاي معرفـي شـده در          فرهنگ   در اين قسمت با توجه به خرده      
محـيط زنـدگي وي در   ز اطالعاتي از مذهب او را ذكر كـرده و بعـد از آن توضـيحاتي ا           فردي بايزيد و  

قابل ذكر است كه برخـي از ايـن اطالعـات    . ايم ده فرهنگي فيزيكي و جغرافيايي آورده ارتباط با بعد خر   
سـواد يـا امـي بـودنش        هاي ابوعلي سندي و با      ي از آموزه  ثير و أاز جمله تاريخ فوت و والدت بايزيد، ت       
در اينجا براي پرهيز از اطنـاب و تكـرار مكـررات، مختـصري از               . هنوز براي محققان محل ترديد است     

  .كنيم  حال وي را ذكر ميشرح
دارترين صوفيان قرن سوم اسـت كـه بخـش اعظـم عمـر خـويش را در                   يكي از نام   بايزيد بسطامي 

هري بـر دامـن كـوه و    ، بسطام شـ  آمدهبر طبق آنچه كه در كتب جغرافيِ كهن     . بسطام سپري كرده است   
  و نيكـو بـسيار، ميـوة  هـاي   و داراي بـاغ ) 146: 1362،  ).ق372( العـالم  حـدود (نعمـت   جايي بـسيار با   

ــ   ــان بازاره ــون دژي در مي ــشا همچ ــتايي دلگ ــ  ا روس ــته اس ــي داش ــه آب روان ــوده ك ــيم(ت ب  قدس
شناسان اوايـل قـرن چهـارم در          دانان و معدن    ابودلف يكي از جغرافي   ). 136: 2ج  ،  1361،)؟.ق380.ف(

معـدن  » وماگنزيمـ «در بـسطام بـه جـز مختـصري          «:  دربارة بسطام چنين نوشـته     ).ق341 (شا   سفرنامه
شراب آنجـا سـبز     . هاي بسيار موذي دارد     بسطام مارهاي كوچك جهنده و مگس     ... ديگري وجود ندارد  

  ).83: 1342 ابودلف،(» خورد مرغ بسطام نجاست نمي. گ استرن
ثير دوست عـرب و مـسلمان خـود، ابـن           تأپدربزرگ بايزيد، سروشان زرتشتي بوده و بعدها تحت         

 گزارش حكايات متعـدد سـهلگي دربـارة ارتبـاط بايزيـد بـا زرتـشتيان                 زا. ت مسلمان شده اس   ،ابراهيم
 خانـة وي نيـز      ،اين  عالوه بر   و  تعداد زرتشتيان در اين ناحيه بسيار بوده       اوتوان فهميد كه در روزگار        مي

 را در كـودكي از دسـت   ظاهراً بايزيد پدر خود). 68: 1384 سهلگي،(در محلة موبدان بسطام بوده است  
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ايات باقيمانده از وي در رابطه با مادرش بيانگر نزديكي او به مـادرش بـوده اسـت و گويـا         حك. دهد  مي
  ). 33 :همان (تهمو بوده كه در زندگي معنوي وي نقش بسيار مهمي داشته اس

دانيم بسيار اندك است، سهلگي بر آن است كه بايزيـد امـي بـوده            آنچه از تعليم و تربيت بايزيد مي      
 از او دربارة شنيدن آية چهاردهم سـورة         )؟627 .ف(ر  كه عطا البته روايتي   .  است شتهو سواد چنداني ندا   

  بـه  و ترك مكتب به قـصد خـدمت  - به شكرگزاري از پدر و مادر فرمان داده    خداوند  كه در آن   -لقمان
 :10ج  تـا،     بـي  (حلية االوليـاء   در   )430 .ف(طور اقوالي كه ابونعيم اصفهاني        و همين ) 139: 1386(ر  ماد
ــشيري )40 ــاله) 465 .ف(، ق ــستملي) 39: 1998(ش ا در رس ــرف در ) .ق.  ه434 .ف (و م ــرح التع  ش
  . يد اين معناست كه او با قرآن آشنايي داشته استاند، مؤ نقل كرده) 830-831: 2، ج 1363(

 بلخـي   ، شـقيق  )245.ف(ن  هـاي بايزيـد بـا ذوالنـو         سهلگي در چندين گزارش از مراوده و مكاتبـه        
طـور   همـين . ياد كرده اسـت   ... و) 240.ف(ه  ، احمد خضروي  )258. ف (معاذ رازي     يحيي بن  ،)194.ف(

او به نقل از شيخ ابوعبداهللا داستاني، چنين نوشته كه بايزيد سيصد و سيزده اسـتاد را خـدمت كـرده كـه        
شـد    يكرد و طيفور سقا خوانده م       دو سال سقايي او مي    ؛ و   آخرين ايشان جعفرصادق بود، رضي اهللا عنه      

عـصري وي بـا      بنـا بـه هـم     اي از محققـان       به اعتقاد عـده   اين روايت   ). 139: 1386؛ عطار،   1384:109(
  . عارفاني كه ذكرشان رفت مردود است

عبـداهللا انـصاري هـم او را           كـه هجـويري و خواجـه        بايزيد حنفي بوده و اين     ،طبق گفتة ماسينيون  
تـر و    فقه حنفي، فقهي آسان   ). 40: 1384 كيلر، (تؤيد همين امر اس   اند، م   صاحب رأي در مذهب دانسته    

 بيـشتر بـه      كـه  مذهب شافعي  پيروان اين فقه بر خالف       .ه است پذيرتر از ساير مذاهب فقهي بود      انعطاف
ـ           به رأي و قياس و برداشت      ند،كرد حديث تكيه مي   شـايد  ند و   تري داشـت  شهـاي آزاد در فقـه اعتنـاي بي

 هـم  بايزيـد   ظـاهراً .تر بدان روي آوردنـد  تازه مسلمانان، بيش   تا به هر روي   آسان بودن آن هم سبب شد       
  .همچون بيشتر اهل خراسان در قرن سوم در مذهب تابع فقه حنفي بوده است

در ازاي آمـوزش تكـاليف      ، بايزيـد توحيـد را       )35: 1360؛ بقلـي،  177: .م1914 سرّاج، (بر اقوالي  بنا
، 1همين اقوال موجب شده تا محققـاني چـون زنـر      يادگرفته است؛    شرعي از فردي به نام ابوعلي سندي      

                                                 

1-Zaehner  
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 و  - واقـع در پاكـستان امـروزي       - اهل سند بوده   احتمال دهند ابوعلي اصالً    2 و ماكس هورتن   1نيكلسون
نياز او به فراگيري تعاليم اسالمي در واقع بيانگر مشرف شـدن وي بـه اسـالم بـوده و ظـاهراً بايزيـد از              

  ).43: 1384كيلر، (شده است  تعاليم عرفان هندي آشنا طريق او با
در خصوص عرفان بايزيد، بايد گفت كه چند نقطة مهـم در عرفـان وي وجـود دارد كـه در واقـع                       

مسألة توحيد و فنا به معنـاي بـودن يـك وجـود در      نخست  . هاي عرفاني اوست    مركز ثقل ديگر ديدگاه   
در سـاية آن سـالك تمـامي        مقابلِ هيچ بودنِ ماسواي اوست كه نتيجة آن رسيدن به معرفتي اسـت كـه                

ه يه ايـن آمـوزه،   نكتة قابل توجه در عرفان بايزيد با توج. بيند حركات و سكنات خود را از فعل حق مي     
هـاي    براي بيان ديـدگاه -هاي زاهدانه و ديني  عالوه بر بيان آموزه-گيري اين مفهوم كار  تالش وي در به   

  .   محبت استعرفان عاشقانه و توضيح مفاهيمي مانند خدا، عشق و

  هاي عرفاني وي بايزيد و دريافت.  4

تري ارتباط اين مفاهيم و شبكة اسـتعاري بايزيـد            در اين قسمت براي اين كه بتوانيم به طور منسجم         
 بـه صـورت     اي و   را نشان دهيم، با در نظر گرفتن ارتباط معنايي مفاهيم بـا يكـديگر، بـه طـور خوشـه                   

 سـخن بايزيـد ايـن       ،ايم هر چند كـه در برخـي مـوارد           بررسي كرده ها را     آن مجموعه مفاهيم در پيوسته   
را نيـز  » تجريد، دنيا و آخـرت     « هم و  را با »  نفس«و  » فنا«براي مثال مفاهيم    . زند  ها را به هم مي      مرزبندي

 دفتـر روشـنايي  هـا از كتـاب    الزم به ذكر است كـه تمـامي شـواهد ايـن قـسمت           .ايم  با هم بررسي كرده   
از .  به تصحيح و ترجمة دكتـر شـفيعي كـدكني اسـت         النور من كلمات ابي طيفور    ب  ترجمة كتا  )1384(

همچنين براي پرهيز از تكرار، به جـاي ذكـر          . ايم  ها اكتفا كرده    اين رو در ارجاعات به ذكر شماره صفحه       
 تــر و برجــسته بــه طــور جداگانــه در شــواهد تيــرههــا را  آنهــاي چنــد معنــايي هــر نمونــه،  تعمــيم

  .ميا  ساخته

                                                 

1- Nicholson 

2- Horten 
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  خدا . 1. 4

 محـور اصـلي همـة    - ماننـد هـر عـارف ديگـري        - در عرفان بايزيـد    »خدا«،  چنان كه مشهود است   
وي اصـلي ذهـن بايزيـد دربـارة         بخـشي الگـ    انگاري و شخصيت    انسان. شود  وب مي هاي او محس    بحث

ع موضـ ( گيرد   با اين تفاوت كه بايزيد با توجه به نوع موضعي كه ميان خود و خدا در نظر مي                  خداست؛
. بـرد  هاي چندمعنايي متفاوتي به كـار مـي    قلمروهاي عيني و تعميم،)ياز، يا موضع اقتدار و ناز  بندگي و ن  

 -2شـاه   پاد-1: توان گفت قلمروهاي عيني مـورد عالقـة بايزيـد عبارتنـد از           در رابطه با موضع اول، مي     
ره بـه شخـصيت خـاص       منظور كاربرد افعال و صفات انـساني بـدون اشـا          ( انسان به طور عام      -3» نور
  جـزو  اشتراكات فرهنگي و فيزيكي كه دارند تقريبـاً وجه است كه اين سه قلمرو به واسطة قابل ت  .)است

 هتـوان مـشاهد   ها در متون ساير كـشورها نيـز مـي    شوند و نشاني از آن    هاي جهاني محسوب مي     استعاره
ـ              » نور«براي مثال   . كرد هـاي    ، بـه دليـل ويژگـي      ...وش  و مظاهر آن ماننـد آفتـاب، مـاه، تـا حـدودي آت

هـاي قدسـي بـوده      مورد توجه و داراي جنبـه زندگي بشر بخشي و گرمادهندگي از همان اوان        روشنايي
    ]3[ .است
 .خدا پادشاه است •

استعارة پادشاه برخاستة از ذهنيت و زمينة نسبت عبد و معبودي است كـه در آن خداونـد همچـون            
 انسان در دست اوست و حكم او بايد اجرا شـود و در صـورت   سلطاني قاهر و قادر است كه همه چيز   

شكل حكومت در ادوار مختلف كه اغلب اوقـات         . شود  تخطي و سركشي بنده مجازات و كيفر داده مي        
به صورت استبدادي و مطلقه بوده، مدل تجربي و عيني خوبي براي صـوفيه بـراي نـشان دادن ذهنيـت                    

 تـأثير   ،ايـن   عـالوه بـر    .و چراي عارف در برابر وي بوده است       چون     اقتدار مطلق خداوند و اطاعت بي     
اگر چه در قـرآن جـايي بـه طـور مـستقيم بـه       . قرآن را در توجه به اين استعاره نبايد از نظر دور داشت      

 تعابيري هستند كـه بـه طـرز         ]4[»كرسي«و  » عرش«اي نشده اما دو اصطالح        سلطان بودن خداوند اشاره   
  :كنند را تداعي ميي سلطنت خداوند ا برجسته
بخوانـد،    از بهـر كـسي كـه تـو را    در سـراي تـو     همة پادشاهان در سراي خويش فرو بستند و          - 

  ). 279( !گشوده است يا اهللا
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  ).298( و جز تو خدايي نيست بر دهنده و فرمان فرمان تويي  -

ي، مـا را  هاسـت، اگـر آهنـگ مـا دار      آكنده از خدمت خزاين ما  چيزي بر دلم گذشت، مرا گفتند        -
  ).154(! خواري و تهيدستي بياور

بامداد و شامگاه، شانة خويش فروهـل و مـالزم يـادكرد او بـاش و                  خويش هر  سرور و در برابر     -

  ).258(دار   ميخدمت اوپاس 

 او اطاعـت ، آنـان  بازداشـت  و از كارهـايي   فرمان داد  خداي تعالي بندگان خويش را به كارهايي      -

و مـشغول شـدند و       ا هـا از    آنان بدان خلعـت   . هاي خود نثار كرد      از خلعت  خلعتييشان   ا كردند، پس بر  
  ).186( خواهم من از خدا جز خداي نمي

 بايزيد بيش از همـه، پادشـاه   ،هاي اجتماعيِ انساني قام آن است كه از ميان تمامي م   نكتة جالب توجه  
الـت خـود را در ميـان      نيـز شـكوه و عظمـت ح        نامة خويش   گزيند و در معراج     دا برمي بودن را براي خ   

كـه در    تـر آن    جالـب  ).327،330 (كنـد   پادشاه تـشبيه مـي    شكوه  فرشتگان و اهل ملكوت چندين بار به        
ها را با موفقيت پشت سر گذاشـته و بـه نهايـت        هنگامي كه تمامي آزمون    ،هايش  انتهاي يكي از مناجات   

  ).305 (بخشد به او ميپادشاهي خود را ، خداوند  استخواسته رسيده آنچه مي
يابـد خطـاب بـه خداونـد چنـين            رسـد و آن را تهـي مـي          در جايي ديگر نيز وقتي كه به عرش مي        

درجـستجوي  . كجات جويم؟ پس پرده برافتـاد و ديـدم كـه مـن مـنم              ! من سرور و گفتم اي     :گويد  مي
در يكـي از سـخنانش   ). 275 (كـنم  روم و به خويشتن، و نه جز خويشتن، اشارت مي         خويش واپس مي  

  ).125(دانسته است » پادشاه «احت صر خود را بهنيز 
اي فقيرم، اما عجب از دوسـتي تـو اسـت             عجب نيست از دوستي من تو را، در حالي كه من بنده            -

  ).109 (پادشاه تواناييمرا، در حالي كه 
تـوان    در رابطة محب و محبوبي براي خداوند مـي        را   استفادة بايزيد از مفهوم پادشاه       در عبارت فوق  

دوم به خاطر شيوة حكومـت      ه واسطة پيوند عميق تصوف و اسالم،        نخست ب : آيند چند علت دانست   بر
 كه محب در مقام نياز و عجـز اسـت   -و سوم به دليل حاالت رواني موجود در ارتباط محب و محبوب    
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هـاي نخـست تـا قـرون بعـدي همچنـان               در ذهن عارفـان از دوره      -و محبوب در مقام استغنا و اقتدار      
  . و ثابت مانده استپررنگ
 . خدا نور است •
ـيش از بايزيـد رد       ]5[چه در قرآن  اگر  نيز از مفهوم نور براي توصيف خداوند مكرر استفاده شده اسـت و پ

ـبي  )116: 1366) (194. ف (پاي استعارة نور را در آثار كساني چون شقيق بلخي          نقـل در   ( )243. ف( ، محاس
 مكرر وي از اين قلمرو حسي براي مفاهيم ديگري ماننـد            ت، اما استفادة  توان ياف    مي )78: 10ج تا،   بي  اصفهاني،

كند كه در مركز قرار دادن اين قلمرو، عوامـل محيطـي ماننـد           اين حدس را تقويت مي    ... و »تصوف«،  »محبت«
ويـژه كـه     وجود زرتشتيان فراوان در محيط زندگي بايزيد و آگاهي احتمالي بايزيد از تعاليم آيين زرتـشت بـه                 

» خـدا «بايزيد براي مفهـوم     . ثير نبوده است  أت   سازي اين عنصر بي     جدادش نيز پيرو اين دين بودند، در برجسته       ا
 .بهره برده است» خورشيد«و » روشنايي دادن«، »روشنايي« ،»درخشيدن«هاي  با ذكر تعميمفراوان از مفهوم نور 

  ).277( شناختم او روشنايي خداي را به خداي شناختم و آنچه را جز اوست به -

چون در او بنگرند به يقين برسند و هركه با ديدن عيان جستجوي . درخشد  ميخورشيدحق به مانند  -
  ).256( بيان كند زيانكار است

ـا  خالق النور، سبحان لخالق النور، شكرا النورفتعالي، سبحان خالق   سبحان من عال  - ـالق النـور،  ، حكم  لخ

  ).279( عزو جل جالله خالق النور و بحمده، سبحان خالق النور سبحان النور،لخالق عدال  ،خالق النورسبحان 

  ).297... ( خويش باش تا تو را به تو بينندنورتو ..  بخشيدروشناييو مرا به نورِ خويش  -
ـانيد و مـرا بـه ذات خـويش             هايي از نور خويش به تن كرد و مرا در پرده            گاه پرده  آن....  - هاي خويش پوش

و من گفتم تو حجت خويشتن خويشي و تو را بـه مـن حاجـت نيـست                  !  داد و گفت اي حجت من      روشنايي
)216.(  

ـيف  » نور« اما كاربرد مفهوم ،شود در عبارت زير بايزيد اگرچه مفهومي فناانگارانه را متذكر مي    براي توص
  : ذات خودش قابل تأمل است

  ). 296( نورِ من به نورِ اوان برخاست پس نظر كردم، به هويت او، در انانيت خويش، پس از مي -

 .  خدا انسان است •
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طلـب  «،  »سـخن گفـتن   «مانند  ( هاي مختلف انسان كه بايزيد براي خدا به كاربرده          از ميان اين تعميم   
 ديگـر بـيش از    » سخن گفـتن   «،...)و» فروختن«،  »خريداري كردن «،  »اشتندوست د «،  »شناختن«،  »كردن

مـورد  قيـد و شـرط        بـي  جالب توجه است در حالي كه بايزيـد خـدا را             .به كار رفته است   افعال انساني   
گويد، برخي از صوفية بعد از وي از جمله جنيـد حتـي در شـرح      دهد و با او سخن مي       خطاب قرار مي  

نكتـة قابـل     .كننـد   براي خدا اجتناب مي   » گفتن«و توضيح چگونگي ميثاق و محبت ازلي از كاربرد فعل           
 ؛گويد كه با همنوعـان خـويش   سخن ميبا خداوند يزيد در شطحياتش، چنان كه باتوجه ديگر آن است     

بدين معني كه همان گونه كه در اغلب گفتگوهايش از موضع برتر و بزرگداشت مقـام خـويش نـسبت            
. ف(  او با صـوفياني چـون ذوالنـون        ةدر حكاياتي كه از مراوده و مكاتب      ( كند  با ديگر عارفان برخورد مي    

داند بـا خـدا        و ديگري نمي   داند مياي كه او      به گونه  )نقل شده ) 258. ف( معاذ رازي  ن  و يحيي ب  ) 245
  :گويد نيز به همين نحو سخن مي

! گفـتم اي عزيـز مـن      . اين است روشني من؛ سفينة مـن بـاش در آن          !  گفت اي عزيز من    -
تو خود سفينة خـود بـاش در خويـشتن و مـرا            . روشني تو، آن چنان است و آن صفت توست        

  ).264، 216، 251 (ان نيازي نيستبد
انـد كـه حتـي    د    بايزيد چنان شخصيت خود را بزرگ و مقام خـود را واال و بـاال مـي                 ،اين عالوه بر 

  ).297( كند خداوند از وي قدرداني و شكرگزاري مي
خـاموش  «نيـست، فعـل     » سخن گفـتن  «ارتباط با     فعل ديگري كه بايزيد براي خدا به كار برده و بي          

 ).298( ت كه بايزيد اين خاموشي را نشانة خرسندي و رضايت پروردگار دانسته استاس» ماندن
هم يحـب «عبـارت قرآنـي    رسد بايزيد بنا بر     به نظر مي  » شناختن«و  » دوست داشتن «هاي    دربارة تعميم 

 آن اسـت كـه معرفـت        گويد و چون بر     از تقدم دوست داشتن خداوند سخن مي      ) 54: مائده(» ونهو يحب
  :برد را به كار مي» شناختن«حبت است، فعل مقدمة م

قبـل  كه او بود كـه   كنم، حال آن پنداشتم كه اين منم كه ياد او مي  .در آغاز كار در غلط افتادم     
كه او در طلب من بـود        پنداشتم كه من در طلب اويم حال آن          مي .كرد  از يادكرد من، ياد من مي     
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شـناخت از   كه او بود كه مرا مي ناسم، حال آنش پنداشتم كه من او را مي     پيش از طلب من و مي     
  ).208... (آن پيشتر كه من او را بشناسم 

 مانند زاهدان و عابدان، انجام اعمال ديني را به          ،ي كه داشته  ا  زمينة ذهني   بر پيش  در جايي ديگر بنا   بايزيد  
ـا خداونـد بـه مثابـة           اي دانسته كه      » معامله«طور ضمني    ـال    » خريـدار «بنـده ب ـا و      آن اعم ـندة عطاي و فروش

اي هيچ را به همـه چيـز          ي كه خريده  اي و ا    اي كه همه چيز را به هيچ فروخته        :دهد  هايش، انجام مي    نعمت
)229.(  

اين همـان فعلـي     . است» دنفريب دا  «برد،  ه بايزيد براي خدا به كار مي      فعل انساني جالب توجهي ك    
سته و آن را نشانة تاثيرپذيري بايزيـد از عرفـان هنـد             در عرفان هندو دان   » مايا«نر آن را برابر با      است كه ز  

كـوب هـم ذكـر كـرده      دكتـر زريـن    كاربرد اين فعل از جانب بايزيد چنان كـه           اما. ]6[معرفي كرده است  
 كـه  -ثر از تعـاليم اسـالمي  أثير بايزيد از عرفان هندي دانست، متـ أكه ت تواند بيش از آن      مي ،)45: 1388(

 چنـان كـه     شـمرد؛  -دهد  منان، آنان را در حال آزمون و استدارج قرار مي         ؤخداوند براي سنجش ايمان م    
اما بـه   . هم بدان اشاره شده است    ) 54 :آل عمران ( »اهللا و اهللا خير الماكرين     مكرو  و مكرو   «در آية قرآني    

هاي بايزيد، تصويري كه او از خداونـد دارد، ماننـد انـساني زيـرك و               بر گواهي ديگر استعاره    زعم ما بنا  
» فريـب دادن  « به همين جهت بايزيد از فعل        .گر است كه مدام در حال آزمون و وسوسة اوست           وسوسه

اي كـه داشـته فريـب     گرايانـه  اين در حالي است كه او به دليل شخصيت كمالو كند    براي او استفاده مي   
خـدا را طلـب   كنـد و از خـدا جـز     شوند، اكتفا نمي خورد و به چيزهايي كه ديگران قانع مي       خدا را نمي  

 و در مـتن     النـور  پاياني كتـاب      توان به خوبي در مناجات      نمودهاي اين آزمون و وسوسه را مي      . كند  نمي
  .)299، 297( مشاهده كرد القصد الي اهللا ةمعراج بايزيد به نقل از رسال
ـ    توان گفت هاي انساني بايزيد براي خداوند، مي با توجه به كاربرد تعميم    د از  مـدل انـساني كـه بايزي

 بـا او  ،هاي محب و يا عاشق است، كه در جـستجوي محبـوب اسـت          خدا در ذهن داشته، شبيه ويژگي     
دهد و شكرگزار اوست و در عين حـال         هاي او تن مي     دارد، به خواسته    گويد، او را دوست مي      سخن مي 

  .در حال آزمون درستي محبت او نسبت به خود نيز هست
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  محبت و عشق. 2. 4

پـردازي   بـرد، در سـنت اسـتعاره    به كار مـي » محبت«هايي كه بايزيد دربارة مفهوم   هبسياري از استعار  
بـراي  . انـد   ها استفاده كـرده    صوفيه بسيار مورد توجه قرار گرفته و بعد از وي نيز، ديگر عرفا مكرر از آن               

  . يماشاره كرد كه در قسمت قبلي از آن ياد كرد) 109( »پادشاه توانا«توان به استعارة  مثال مي

  .محبت تازيانه است •
آورد، بايزيـد     مي  ]7[ فاطر 32از پاسخ بايزيد دربارة معناي آية       ) 227: .م1914( در نقل قولي كه سرّاج    

بايزيـد از دو گـروه نيكوكـاران      : هاي قابل توجه و متفاوتي را براي اين مفهوم به كار برده اسـت               استعاره
ن دستة نخست را با مضروب شدن بـه وسـيلة تازيانـة             گويد و برگزيده شد     رو سخن مي   شتابنده و ميانه  

دهد و كنـار گذاشـتن        شدن با شمشير شوق و خوابانيدن در درگاه هيبت نشان مي            محبت و سپس كشته   
دستة دوم را با مضروب شدن به وسيلة تازيانة حسرت و كـشته شـدن بـا شمـشير نـدامت و كيفـر در                      

 كاربرد مفهوم تازيانـه بـراي محبـت         ،جا قابل توجه است    اين سازي بايزيد در    ه در استعاره  آنچ. بارگاه كرم 
بـوده  رسد بايزيد در اين مطلب همچنان تحت تأثير خوفي            به نظر مي  . و شمشير براي شوق ديدار است     

تـوان نـاتواني    ضـمن ايـن كـه مـي    .  استطان قاهر و با هيبت در ذهن داشته     كه از خداوند به عنوان سل     
) جنگـاوري (اه ديدار و توانمندي و قهاريت محبـوب را در تـصوير             رهاي وي در      كشي محب و محنت  

  . كه در اينجا به كار برده، به خوبي مشاهده كرد
عطار بـه نقـل     (» گوهر«و  ) 177( »آتش«،  )354 ،209 (»نور« كاربرد قلمروهاي حسي     ،اين رعالوه ب 
فهوم با خدا، فنـا و ارزشـمندي        جنبة قداست و ارتباط اين م     هاي بايزيد،     در گفته ) 172: 1386از بايزيد،   

  .دهد و اهميت آن را از نظر وي نشان مي

 .محبت شراب است •
ن و يحيـي   ذوالنـو  از جملهعصر وي  همانهاي عارف گفتهبراي محبت را در » شراب«كاربرد استعارة   

هتي كـه   رسد اين استعاره را بايزيد و ديگر عرفا از جهت شـبا             به نظر مي  . توان ديد    مي معاذ رازي نيز      بن
 عـالوه  .انـد  داشته، به كار بـرده » اط تميزخودي و اسق بي« در   - در درجات باالتر   -ميان شراب و محبت     

در مجـالس  » شـراب « در نظر گرفتن نسبت دوستي ميان خـود و خداونـد و ايـن كـه از            بر اين احتماالً  
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بـت نبـوده، ضـمن ايـن كـه          ثير در انتخاب اين استعاره براي مح      تأ  شده، نيز بي    ة بزمي استفاده مي   دوستان
  :  روزگار وي به داشتن شراب خاص سبز رنگ نيز مشهور بوده استدر چنان كه گفته شد بسطام 

ور شوند و از روح مناجـات او لـذت            در درياهاي انس او غوطه     ،جام دوستي او نوشند   چون از    -
  ).221( در عظمت او سرگردان شوند ،برند و چون او را به حق المعرفه، شناسا شوند

بايزيـد  .  شـدم  مست كه   جام محبت او نوشيدم   چندان از   « نوشته    يحيي بن معاذ رازي به بايزيد نامه      
جز تو كس باشـد كـه درياهـاي آسـمان و زمـين را نوشـيده و هنـوز سـيراب                     «در پاسخ او نوشت كه      

  ]8[)292( »هل من مزيد؟«گويد  نگشته و از تشنگي زبان از دهان به در آورده و مي

 .محبت خداوند ظرف است •
در » توحيـد «و  » فنا«ارتباط با مفاهيم       كه بي  - را   ارادگي محب در خواست محبوب      اسقاط تميز و بي   
بـراي محبـت بـه كـاربرده        اي كـه      انگارانـه  كه در آن استعارة ظرف    در عبارت زير     -عرفان بايزيد نيست  

  :  توان به وضوح ديد مي

اه كـه از    گ آن«: كي بر معني عبوديت عامل است؟ گفت      و پرسيدند مرد،     ا به همين اسناد از   «
داخـل  اراده و تمني و شـهوت او        « : پرسيدند آن چه گونه باشد؟ گفت      .»اي نباشد   براي او اراده  

اي پيشاپيش نيست تا آنگاه كـه بدانـد     پروردگارش باشد و هرگز او را در هيچ چيز اراده  محبت
  .)183( »، چيستة خداوند عزوجل و محبت او، در اواراد
 .  عشق سيل است •

را وارد مباحـث خـود      » محبـت « كم مفهـوم     از قرن دوم هجري به بعد صوفيه كم        ،دانيم  چنان كه مي  
ايـن مفهـوم بـه      . كردند و بر اساس آن تعريف جديدي از رابطة ميان خود و خداوند به وجود آوردنـد                

فقها، متكلمـان و برخـي صـوفية    هاي  رغم مخالفت  تدريج رو به گسترش و تحول نهاد تا سرانجام، علي         
  .داد» عشق«گير جاي خود را به مفهوم  سخت

كردنـد،   براي خدا اجتنـاب مـي   » عشق« از كاربرد لفظ     عصر بايزيد  كه بيشتر عارفان هم     با وجود اين  
بينيم كه اين خـود نـشان از پيـشرو بـودن وي در ايـن       استعمال اين واژه را براي خدا نيز ميدر كالم او    
 پـس آن    .سيل عشق او آمد و همـه را بـسوخت         « :بايزيد عشق را چنين توصيف كرده است      . باره است 
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 وي فناي عاشقانه را به سـيل آتـشيني تعبيـر    .)109( »يگانه ماند و آن گونه كه يكي بود زيرا اوست يكتا    
اس اسـ   بايزيـد بـر  احتمـاالً . بـرد  غير او باشد از بـين مـي  را كه  چه  كند كه بر دلش جاري شده و هر        مي

ديدگاهي كه نسبت به فنا و محو محب و مستغرق گشتن عاشـق در سـطوات و غلبـات ديـدار شـاهد                   
دانسته كه هرچـه غيـر از معـشوق اسـت از ميـان                سوز مي  برانداز و بنيان   داشته عشق را به نوعي خانمان     

  .دارد برمي

  .عشق برف است •
 بـرف فـرو شـود      پاي به    هك  بود و زمين تر شده، چنان      باريدهبه صحرام شدم ديدم كه عشق        -

  ). 309( شد پاي من به عشق فرو مي
رسـاند در برابـر       در عبارت فوق بايزيد با مقابلة دو پديدة صحرا كه گرما، سوزندگي و عطش را مي               

  . عكس آن است، لذت و فرح خويش را در برخورداري از عشق تصور كرده استبرف، كه دقيقاً

 . عشق بساط است •
گذشـتم در عـشق    پيش آي و من بر آن بساط مـي        !  عشق من  بساط است   اين. من گفت اي عزيز   -

  ).251( گفتم من آنجا چه كنم وقتي كه مرادي جز تو ندارم. خويش بودم
هايي كه بايزيد بـراي محبـت و عـشق بـه كـار بـرده، ذهنيـت وي را از ايـن دو          با توجه به استعاره   

 بدين ترتيب كـه از      بندي كرد؛    خداوند داشته تقسيم    از اي كه   توان از يك سو بر پاية دو انگاره         مفهوم، مي 
طرفي او محبت و عشق را با توجه به تصوير پادشاه، بـا اسـتفاده از قلمروهـاي حـسي متنـاظر بـا ايـن           

  مفهومي كرده و از سوي ديگر با توجه به قلمـرو تجربـي نـور، آن را                   -گوهر، تازيانه و بساط   -مفهوم،  
  . تجسمي كرده است
ـا       توان با ويژگي   فت بايزيد از اين دو مفهوم را مي       سوي ديگر دريا   ـاي نابودكننـدگيِ هـستيِ محـب ي ه

تعريف كرد  » نابودكنندگي«عاشق در وجود محبوب و باور وي به فنا و محو صفات محب در محبوب در                 
 را» شـراب «كاربرد قلمرو حسي   . كند   استفاده مي  »آتش«و  » سيل« از قلمروهاي حسيِ     كه او براي ترسيم آن    

هم شايد بتوان به نوعي در ذيل اين دسته تقسيم كرد چرا كه بايزيد بيهوشي و ناهشياري نوشيدن شراب را                    
ـان  .  محب در اراده و خواست محبوب دانسته اسـت         فات و از بين رفتن اختيار و ارادة       متناظر با محو ص    چن
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ية آخـر دريافـت بايزيـد از        سـو . محبت را هم در ارتباط با اين تصور در نظر گرفته اسـت            » مكانمنديِ«كه  
  .استدهندة آن  نشان» برف«بخشي آن دانست كه قلمرو حسي  توان در لذت و فرح را مي» عشق«

  نفس و فنا. 3. 4

اسـت ايـن    » نفـس «مسألة فنا يكي از مباحث اصلي عرفان بايزيد است كه چون در پيوند با مفهـوم                 
 بايزيـد بـراي      بايد بدان اشاره كنـيم آن اسـت كـه          اي كه در اينجا     نكته. بررسي خواهيم كرد   دو را با هم   

استفاده كـرده، كـه از بـين        » شيء«و  » زمين«،  »انسان«،  »حيوان«مفهومي كردن نفس از قلمروهاي حسيِ       
در راه «،  »پيـاده شـدن   «،  »سوار كـردن  «،  »پوست انداختن «،  »سركشي كردن «هاي    اين سه، حيوان با تعميم    

آنچه از اقـوال بايزيـد در كـاربرد ايـن قلمروهـا      .  توجه داشته است   بيش از همه  » لگام زدن «و   »گذاشتن
آيد حضور دو دريافت ضديت و مخالفت بايزيد با نفس اسـت كـه گـاه بـه كلـي خواهـان محـو             برمي

اي ياريگر در رساندن وي بـه خـدا انگاشـته     نابودي آن است و گاه با ديدگاهي ابزاري آن را مثابة وسيله   
  . است

انگاشـته كـه او از پوسـت آن بيـرون           مـاري    وي گاه نفس را همچـون        ،اه نخست ديدگبه  با توجه   
از او  :  مطابق با مفهوم فناي صفات عارف و بقاي وي بـه وجـود حـق اسـت                 اين توصيف دقيقاً  . آيد  مي

 آنگونـه كـه مـار از پوسـت     بـرون آمـدم  از خويشتن خويش « : بودند كه به چه چيزي رسيدي    پرسيده

بـسيار  در باب ايـن قـولِ بايزيـد سـخن           ). 169 ( »من اويم ديدم كه   . نگريستمآنگاه در خويشتن     خود،
 ثير بايزيد از تعاليم عرفـان هنـدي يـاد كـرده اسـت     أنر آن را شاهدي براي تگفته شده از جمله اين كه ز  

هاي فيزيكيِ محيط پيرامون و محـيط جغرافيـايي در كـاربرد و                تجربه ،چنان كه گفته شد   ). 113: 1388(
ي بـوده كـه بـه    بسطام شـهر زنـدگي بايزيـد، جـاي    . اي ناخودآگاه استعاري نقش بسزايي دارنده  گزينش

: 1388( كـوب  طور كه دكتر زرين    عالوه براين موضوع، همان   . است مشهور بوده    داشتن مارهاي جهنده  
مـا،  بنابراين از نظر    . »از پوست برآمدن مار يك تعبير معمول ادبيات شرقي است         «:  است  اشاره كرده ) 45

  .كه در عرفان هندي جستجو كرد بايد در عوامل فوق دانست منشأ اين استعاره را  بيش از آن
براي نشان » طالق دادن«همچنين در راستاي همين ديدگاه توحيدي و فناانگارنه است كه بايزيد از فعل          

يد، نفـس  چون مـرا اشـراف بـر توحيـد بخـش     « : استناپذيرش به نفس استفاده كرده      دادن جدايي برگشت  



  93                                      ... هاي   شخصيت و انديشهبررسي                             ششمچهل و سال 

نفـس  «: يا از رها كردن آن سخن گفتـه اسـت         ) 256 (» دادم و نزد پروردگار خويش رفتم      طالقخويش را   

 »ر خويش رفتم  پس او را رها كردم و به سوي پروردگا        . نافرماني كرد و    سركشي،  دعوت كردم خويش را   
كه چون بايزيد به ديـدار   بدين معني  ؛توان جزء همين ديدگاه قرار داد       هم مي  را   لفظ حجاب كاربرد  ). 320(

ـاي آن را       نفس و خواسته   انديشيده  خداوند و رسيدن وي به مثابة محبوب خويش مي          بـه مثابـة پـرده و        ه
ـاب نفـس خو      ... «: شود ي او و محبوبش م    داريل و مانع د   يكه حا كرده    مي تصوير يحجاب ـ تو در حج  »يشي

)188، 162.(  
 نفـس در رسـاندن وي بـه حـق، او گـاه از قلمـرو       نيرسا اما با توجه به ديدگاه دوم و كاركرد ياري        

  :   بهره برده و چنين گفتهمركبتجربي 
 تـو در راه  خيـزد   خسبد و مـي   مركب تو نفس توست اگر در راه به آرزوي خودش بگذاري تا مي   -

  .)355(بماني و از رفيقان محروم شوي و به منزل نرسي 
  .)317، 228، 145، 221 (زويش بماند در راهر راه تا با آر نفس تو ستور توست؛ رها مكنش د-

براي نفـس، از صـيقلي كـردن،  معالجـه و     آهن، بيماري و زمين     و گاه با كاربرد قلمروهاي حسي       
گونـه    به عنصري مثبـت بـراي رسـيدنش بـه خداونـد ايـن      رش آن رياضت خود را در تبديل نفس   پرو

  :سخن گفته است
 و پتـك    تـافتم  ي و به آتش مجاهد م     نهادم ي م اضتية ر دوازده سال آهنگر نفس خود بودم در كور        -

 نـه ي خودم بودم و به انواع طاعت و عبـادت آن آ           نةيپنج سال آ  .  ساختم يا نهي تا از خود آ    زدم، يمالمت م 
 و عمـل    اعـت  خود از غرور و عشوه و اعتماد بر ط         انيم بر.  سال نظر اعتبار كردم    كيپس  . زدودم يرا م 

نگـه كـردم    . اسالم تـازه آوردم   .  شد دهي جهد كردم تا زنّار بر     گريپنج سال د  . دمي د ي زنّار دن،يخودپسند
ـ            شاني در كار ا   يريچهار تكب . دمي را مرده د   قيهمة خال   زحمـت  ي كردم و از جنـازة همـه بازگـشتم و ب

  ).163: 1384 ،ي؛ سهلگ142: 1386، دي به نقل از بايزعطار( »دميخلق، به مدد حق به حق رس
 من نبود؛ با اين كه هيچ چيز در نظر مـن            معالجة نفس ردم، چيزي دشوارتر از      هر چيز را عالج ك     - 

  .)320( از آن نبود خوارتر
  ).146( ها را كشتم ايزد تعالي مرا به زراعت كردن هدايت فرمود و من در نفس خويش انواع عبادت -
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  دل، قلب و روح. 4. 4

بـه  » نفـس «را در مقابل   » دل«ن وجود انسان،    جالب توجه است كه بايزيد با توجه به ايدة دو بعدي بود           
ـارف هرگـز از وي       « :شود  كند و نااميد نمي     كند كه از هزار جراحت شكوه نمي         تصور مي  انسانيمثابة   دل ع

بـه وي    و اگر خط مغفرت      نوميدي نيفزايد جان آيد او را       و اگر در روزي هزار جراحت بر       شكايت نكند 
 غافـل  تعالي يك دم    ا از حق   اّل سرير مملكتش نشانند   و اگر بر     نمايدروي ن تعالي به وي       ايمني از حق   دهند

متحيـر در    ود تصوير دل به عنوان انساني خاشـع اين در ديگر عبارات بايزي       عالوه بر   ).355 (»بودن نتواند 

حاضـر   اگـر دلـم      .متحير شد چندان عظمت بر من سايه انداخت كه دلم         «: برابر عظمت خداوند روبروييم   
  ).143 (»شد از كار ميآمد، دل  افتاد و اگر زبان در حركت مي ان از كار مي زبشد، مي

 از قلمرو حـسي  ،در عبارت ديگري كه آن نيز برخاسته از ذهنيت تقابلي دل و نفس از نظر بايزيد است       
من روان مؤ «:گري دل به مثابة عنصر روحاني و قدسي وجود انسان نشان دهد       بهره برده تا جنبة هدايت     نور

 زيرا كه خداي نزد كـسي اسـت كـه در            درخشد  مي است در چراغدان كه در ملكوت او         چراغيمچون  ه
  ).221(» كند ذات او نظر مي

 گاه با توجـه بـه       . نيز در توصيف دل و قلب بهره برده است         ظرف  بايزيد همچنين از قلمرو حسي      

 » كـردم  بـاني دل    ديـده هل سـال    چ« :باني دل سخن گفته    هاي ديني مبني بر مراقبت از دل از ديده          آموزه

 تـصوير  خانقـاه اعتنايي خود به هر چيزي غير از خداوند، قلب را بـه مثابـة                و گاه براي بي   ) 145 ،204(
قلب عـارف باشـند    بايزيد گفت اگر صدهزار فرشته بر قدر جبرئيل و مكائيل و اسرافيل در«: كرده است 

ري نباشد و آن را حس نكند و نداند كـه آنـان در               قلب او، عارف را از آن خب       زاويه از زواياي  هر   و در 
  ).251(» كون االهي موجودند

  تجريد؛ دنيا و آخرت. 5. 4

اعتنايي و تجريد بايزيد به حدي است كه براي او دنيا و آخرت در يك سطح مانع رسـيدن او بـه       بي
ه دنيا و آخـرت بـه   هايي كه بايزيد براي نشان دادن تجرد خويش نسبت ب        در ميان استعاره  . شوند  حق مي 
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همچنـين قلمـرو منبـع      . در شمارة قبل اشـاره كـرد      ) 207،  287 (انسانتوان به قلمرو منبع       كار برده، مي  

  : مفاهيمي است كه در همين رابطه از آن بهره برده استءنيز جز» ازار و ردا«هاي   با تعميمجامه

ـاب كنـد   كند بر تن  ردايي كند بر ميان و آخرت را        ازاريو دنيا را     ... -  ... و از ميان آن دو مولي را خط
)209 .(  

داشـته بـراي   » نفـس « نيز، عنصر حسي ديگري است كه بايزيد مشابه همان دريافتي كـه بـراي    آيينه

كه در او نگريست آخرت ديد نجات يافـت و هـر            آخرت است هر   آيينةدنيا  «: دنيا هم به كار برده است     
   ).359(»  گرفتكه بدو مشغول گشت هالك شد و آيينة او زنگ

 مفاهيم مثبت و منفـي همچـون    اين نگاه را در عبارت زير كه با قرار دادن دنيا و آخرت با استفاده از              
 بيـان كـرده     كمـان  بـا اسـتفاده از        تمثيلي -اي استعاري   به شيوه ... و» رجا«و  » خوف«،  »نوميدي«،  »صبر«

  :است
: بقـره (» هللا اًو الذين امنوا اشد حبـ « :تهرچه ايمان افزايد محبت خداي فزوني گيرد كه خداي گف         -
 و حلقوم طمع را بـه كـارد         تير افكنده  دنيا به هدف فرقت      كمانگفته است از     هنگامي كه اين را   ). 165

كنـد و جامـة      نوميدي بريده است و بر نفس خويش لگام خوف زده است و با تازيانة رجا كشانش مـي                 
اري پوشـيده و در نظـرش منـع و عطـا و سـختي و               شكيبايي بر تن كرده است و رداي درنـگ و پايـد           

  ).228(از باطن و ظاهر او تصنع به يك سوي شده است . آساني و نكوهش و ستايش يكسان است
 بدين گونه كه از نظر او صديق بـه مقـامي            ؛توان گفت نگاه بايزيد در اينجا نگاهي مقتدرانه است          مي

 موجـب دوري وي از خـدا    را كهس و خوف هر آنچهيابد كه با تسلط و اقتدار بر نوميدي، نف دست مي 
نظير اين دريافت را سهلگي در قولي ديگر از بايزيد نيز نقـل كـرده    .دارد شود از سر راه خويش برمي      مي

 پيچيدم و به ريسمان قناعت بربستم و در منجنيـق صـدق نهـادم و در                  همة اسباب دنيا را در هم     «: است
  ). 148(» بحر نوميدي افكندم و برآسودم

   و شركتوحيد. 6. 4

 بايزيد با در نظر داشتن توحيد به مثابة مقام عرفاني و اين كه سالك بايد مراحل و حـاالت را بـراي                    
  :سازي آن بهره برده است  براي تجسميميدان قلمرو تجربي  ازرسيدن به آن طي كند، عموماً
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 توحيـد بـرد و در       ميـدان آن به   گاه مرا از      پس روزگاري دراز به عطايا بر من منت نهاد آن          - 
  ).216( فراخناي ربوبيت خويش و روشنايي ذاتش مرا چرانيد

كن تا به سراي تفريد رسي و در ميدان تفريد پرواز كـن تـا بـه وادي                 توحيد سير  ميداندر    -
اگر تشنه شدي، جامي تو را خواهد نوشانيد كه پس از آن تـشنة يـاد نگـردي،                  . ديموميت پيوندي 

  ).194( ...هرگز
جالـب توجـه    .  اما مفهوم شرك را چندين بار با توجه به موارد مختلفي مفهومي كـرده اسـت               

. به ترسيم شـرك پرداختـه اسـت   » زنّار« است كه در تمامي اين موارد او با استفاده از قلمرو حسي        
ّنـار  استفاده از تصوير وضعيت زرتشتيان روزگارش كه براي متمايز شدن از مسلمانان از ز    بايزيد با   

  . كردند، ميان حالت توحيد و شرك تفاوت قائل شده است استفاده مي
پـنج  .  ديـدم  زنّاريميان خود از غرور و عشوه و اعتماد بر طاعت و عمل خودپسنديدن،                بر -

  ). 252،270، 163، 152 (اسالم تازه آوردم. سال ديگر جهد كردم تا زنّار بريده شد

  شوق. 7. 4
بـا توجـه بـه همـين ذهنيـت،          ،   طريق اسـت   الك يا محب در طي     از آنجا كه شوق، محرك س     

. برده، همگي حالت منشأ بودن و برانگيختگي دارنـد  ي كه بايزيد براي آن به كار ا  قلمروهاي حسي 
 در عبـارات زيـر بـه كـاربرده          اي است كه بايزيد براي اين منظور         منابع حسي  نور و   چشمه،  آتش
  :است
  ).328(  چيزي هيجان گرفتتياقآتش اش سپس در سرّ من، از عطش -

  ).331( هيجان گرفت هايي از شوق چشمه در سرّ من -

  ).333(  من روشني يافتروشني شوقو از ... ها  آسمان-

  معرفت . 8. 4
گيـري از قلمروهـايِ تجربـيِ متنـوعي همچـون             معرفت مفهوم ديگري است كه بايزيد با بهره       

آن را  » هـدايتگري «و  » عمـق «،  »عظمـت «دادن   بـه ترتيـب بـراي نـشان          نور و   شيء،  ظرف،  دريا
  :هستندها   اين دريافتي برايهاي عبارات زير نمونه. مفهومي كرده است
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  ).145( ...در درياهاي معرفت غوطه زدم تا رسيدم به درياي محمد ـ 
سـهل بـر   «: گويـد، بايزيـد گفـت    عبداهللا در معرفت سخن مـي      گفت بايزيد را گفتند كه سهل بن       -

  ).166( » نشده استآن غرقهاي  لجه معرفت است و در ايدريساحل 

  ).333( معرفت من قرار گرفت سايةها در زير   آسمان -

 معرفـت نـاب را تـاب        حمـل يشان كـس بـود كـه         ا خداي بر دل اولياي خويش آشكارا شد، از        -

  ).290( نداشت، پس ايشان را به عبادت سرگرم كرد

ـا را تاريـك       ت من هيجان گرفت كه پرتو آن، روشنيِ قنديل         معرف روشناي سپس در سرّ من نوري از        - ه

 ).329(كرد 

  تصوف .9. 4

 پوشـشي از جانـب حـق    در عبارات زير كه در اولي تصوفنور  و لباس كاربرد قلمروهاي تجربي  

اهميـت و اعتبـار   دهنـدة     بوده و در دومي نوري بوده كه موجب هدايت و شناخت سالك شـده، نـشان               

تواند موجـب تزكيـه سـالك و رسـيدن         چرا كه تصوف مي     است؛ در نزد بايزيد   مكتب تصوف و اصول   

   :وي به حق گردد

  ).182(شود   تصوف صفت حق است كه بنده بدان متلبس مي-

  ).316( بيند شود سپس آن را مي ها در آن خيره مي  تصوف نوري است شعشعاني كه چشم-

  گيري بندي و نتيجه جمع. 5

  :توان در موارد زير بيان كرد  شناختي بايزيد را مييها عارهيج حاصل از بررسي استانت

تـوان تـردد    ها ذكر شد، مي هاي شناختي آن    با توجه به آنچه از مفاهيم عرفاني بايزيد و استعاره          -1

به طـور كلـي     .  وي از مفاهيم ذكر شده درك كرد       ةهاي عاشقانه و عابدان     بايزيد را به خوبي ميان دريافت     

ــان  ــدي عرف ــاهيم كلي ــيمف ــد را م ــوان در دو   بايزي ــه  ت ــن گون ــه اي ــقانه و عابدان ــدار عاش ــصويرم    ت

 :  كرد
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 است كـه    عشق تصوف   ة چنان كه مشهود است، مفهوم اصلي در مكتب عاشقان          فوق از ميان مفاهيم  

فنا، شوق، خـدا، محبـت،   . شـوند  بر مدار آن مفاهيم و اصطالحات ديگر عرفاني خلق يا بازتعريف مي       
گونه كه     اما همان  ،مفاهيمي هستند كه اگرچه در عرفان زاهدانه نيز كاربرد دارند         قلب   وخود سالك، دل    

هـاي   هاي استعاري ذكر شدة اين مفاهيم در اقوال بايزيد نشان داديم اين اصطالحات در آمـوزه            در نمونه 
دانـه و  براي مثال، عارف و خدا دو مفهوم مشترك در عرفـان زاه . اند  وي داراي بار معنايي جديدي شده     

عاشقانه هستند اما با اختالف موجود ميان ذهنيت اين دو مكتب عرفاني اسـت كـه در اقـوال بايزيـد دو        
  . كنيم مي معناي متفاوت از اين مفاهيم را مشاهده 

اگرچه برخي از اين مفاهيم را تا حدودي و البته به طور پراكنـده در آثـار صـوفيان پـيش از بايزيـد                        
 امـا برجـستگي و تفـاوت بايزيـد در ايـن             ،توان ديد   هم مي ) 135. ف( و رابعه ) 245. ف( نظير ذوالنون 

 عاشـقانه بنـده و    تشرعان و متكلمان بر سر صحت رابطـة       است كه در روزگاري كه هنوز ميان صوفيه، م        
طور به دليل تسلط بينش زاهدانـه در تـصوف، اگـر               خود لفظ عشق اختالف بوده و همين         خدا و اصالً  

زده باز در چارچوب سيطرة ديدگاه زاهدانه بـوده و در واقـع عرفـا كمتـر                   ن رابطه مي  كسي هم دم از اي    
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اي از اصـطالحات تـصوف        انـد، بايزيـد نـه تنهـا مجموعـه            به مقام معشوقي براي سالك داشته      اي  اشاره
 كـه بعـدها در نـزد كـساني ماننـد خواجـه              تـر بـه آن چيـزي        ر هم و در معناي نزديـك      عاشقانه در كنا  
 بلكه در نسبت خود بـا خداونـد، خـود را نيـز در               ،برد   به كار مي   شود  مطرح مي ) 520. ف( احمدغزالي

  . دهد نيازي قرار مي مقام معشوقي و بي
تـوان    طور در شطحياتش مي     در چهرة معشوقي كه آن را در ميان برخي سخنان معمول وي و همين             

 ا برتـر از همنوعـان خـويش   دارد كـه  خـود ر  طلـب   مشاهده كرد، بايزيد، شخصيتي خودپـسند و جـاه     
اما نكتـه اينجاسـت    ]9[).170(كه ديگران تاب ديدن آن را ندارند  است داراي صفاتي از غيب  كهداند    مي

بينـد بـه طـوري        نياز مي   كه بايزيد در قالب اين شخصيت، حتي در برابر خداوند نيز خود را بزرگ و بي               
   ]10[.كند كشد و از او اطاعت مي را ميكه از ديد وي اين خداست كه به دنبال اوست و ناز او 

نـر و   ادعـاي ز  آن است كـه بـرخالف       شود    حاصل مي هاي بايزيد     از بررسي استعاره  كه  نتيجة ديگر   
هاي موجود در اقوال بايزيـد بايـد    اساس استعاره برخي از محققان دربارة تأثير بايزيد از عرفان هندي، بر     

ـ            هاي فكري وي بيش از آن كه ب         گفت كه زمينه   ثير أرخاسته از تعاليم عرفان هنـدي باشـد، برخاسـته از ت
، »مـار  « حـسي  هـاي    كـاربرد قلمـرو    ،به عبارت ديگر  . ست و جغرافيايي محل زندگي او     محيط فرهنگي 

در اقـوال وي برخاسـته از  محـيط    ) »سـيل «و » باران«، »دريا«، »چشمه«يعني  (هاي آن     و درپيوسته » آب«
  .  جغرافيايي بسطام بوده است

، »خـدا « براي مفاهيم مختلفـي چـون        نوربسامد كاربرد و شمول قلمرو حسي       نكتة ديگر آن كه      -3
تواند به نوعي مؤيد حدس دكتر شـفيعي كـدكني مبنـي بـر                مي» تصوف«و  » شوق«،  »معرفت«،  »محبت«

اي كـه شـيخ اشـراق بـر اسـتمرار       گذاري سهلگي بر مجموعة اقـوال بايزيـد و اشـاره     بودن نام نتصادفي  
اين، كـاربرد قلمروهـاي    عالوه بر. كرده، باشد... سرواني ايراني در ميراث بايزيد و خرقاني و  حكمت خ 

توانـد باشـد، اگرچـه بـراي كـاربرد ايـن عناصـر                ييدكنندة اين فرضيه مي    نيز تأ  خورشيد و   آتشحسي  
 نـور بـراي   خـصوص   هتوان به آشنايي بايزيد به قرآن نيز استناد كرد، اما توجه به شمول اين عناصر ب             مي

  بـودن اجـداد وي و تولـد وي در محلـة            تر بودن آيين زرتـشتي و زرتـشتي         مفاهيم متعدد و نيز قديمي    
جمعيـت فـراوان مجوسـان در بـسطام روزگـار وي،             موبدان زرتشتي بسطام و تعدد معابد زرتـشتي و        

  .كند ييد و اثبات ميأباره ت داليلي است كه فرض ما را در اين
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  ها يادداشت

 نيـز بـه طـور   » محيط فيزيكي«و با عنوان  » آگاهي بافت «اين بحث را در بخش ديگري در ذيل          كوكسس   -1
 .(241 -239 ,233-232 :2005) كند گو ميمفصلتر باز

  (Kövecses, 2005: 241-242).   :تر در اين باره رك  براي اطالعات جزئي-2
توان ديـد و شـناخت         توسط آن مي   ن كه و اي در نظر گرفتن ويژگي روشنايي نور به مثابة دانش و آگاهي             -3

عهـد قـديم   طور اطالق آن به خداوند از اين جهت موجب شده تا از اين مفهوم به ويژه در متون مقدس         و همين 
آيـد و بـه    و جديد براي خداوند و مفاهيم ديني استفاده شود كه طي آن فرد از تاريكي گمراهي و گناه بيرون مـي            

   . كند م خداوند حر كت ميسوي هدايت، پاكي و در يك كال
Samuel 22:29: (29) You are my lamp, O LORD; the LORD turns my darkness into 

light. 

Psalm 18:28 :(28) You, O LORD, keep my lamp burning; my God turns my 

darkness into light. 

نُ علَى ؛  )4:؛ سجده 59: فرقان ؛2: ؛ رعد 54: اعراف( الْعرْشِثَّم استَوى علَي     -4 مـرْشِ الرَّحى  الْعـتَو؛ )5: طـه ( اس
و اتاومالس هيكُرْس عسو ضالْأَر ا ومفْظُهح هئُودلَا ي و يمظالْع يلالْع و255 :بقره( ه.(   

5- ـــه ــور اللَّ ــسماوات و ُن ــلُ ال ــأَرضِ مَث ــورِه اْل ــشْكَاةٍ ُن كَم... و يءــض ي  ــار ــسه َن ستَم ــم ــو َل ــور َل ــى نُّ  عَل

ه يهدي نُورٍ   .17: بقره؛ )35: النور(من يشَاء  لنُورِه اللـَّ
ن مثـال او بـه      بـه عنـوا    .ثير آورده اسـت   أنر بحث مفصلي همراه با ارائة شواهد در خصوص اثبات اين ت           ز-6

بـرده و مايـا    اي بايزيد آن را براي خدا بـه كـار   گونه  شطح كه در مناجات» فريب«چندين عنصر نظير شباهت ميان      
)maya (            در » بـر مـن سـر بنـدگي فـرود آريـد           «و  » سـبحاني «در عرفان هندي و شطح معـروف بايزيـد يعنـي

 tvanasi tatاو بـا  » انـت ذاك «شـباهت  و نيـز  ) onamah mahyameva ham(» اوپانيـشاد «براهاتـسانياساي  
  ).  85: 1388 (نر ز:براي اطالعات بيشتر رك. يي، اشاره كرده است»ودا«

7-  رأَو نَا       ثُمادبنْ عنَا مطَفَيينَ اصالَّذ تَابثْنَا الْك    و هّنَفْسل مظَال منْهفَم    و دقَْتـصم منْهرَ      مـابِقٌ ِبـالْخَيس مـنْهِبـإِذْنِ   م ات
ه   .... اللـَّ
: 1383 هجـويري،  (انـد    هايي غير از عطار هجويري و قشيري نيز نقل كـرده             نظير اين عبارت را با تفاوت      -8
  .)108: .م1998؛ قشيري، 283
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اً بـه اظهـار    برخالف ديگر صوفيه كـه عمومـ   شايد بايزيد به واسطة در نظر گرفتن همين مقام براي خود،        -9
پرداختند، او رفتاري از سر تكبر و خودستايي نسبت بـه ديگـر     حقارت خويش در برابر ديگران مي      بيني و  خودكم

عـصرش دارد،   هايي است كه بايزيد در گفتگو با صوفيان هـم  ها و استعاره دليل اين مدعا كنايه .صوفيه داشته است 
  :هاي زير دقت كنيد براي مثال به نمونه

بـر سـاحل    سـهل   «: گويـد، بايزيـد گفـت       عبداهللا در معرفت سخن مي       گفت بايزيد را گفتند كه سهل بن       -
  ).166( »هاي آن غرق نشده است  و در لجهدرياي معرفت است

  ).174( »محفوظ منملوح « : شنيدم كه بايزيد را از لوح محفوظ پرسيدند، گفت-
چه كار آيد؟ مرا مسندي به     مرا مصال به    «شيخ باز فرستاد كه     .  نقل است كه ذوالنون مصاليي پيش شيخ فرستاد        -

ـتاد   .»بفرست تا بر آن تكيه كنم . كار است  ـيخ فرس .  ذوالنون چون اين بشنيد، مسندي به تكلف فرمود و به خـدمت ش
ـازش نباشـد        گاه بود   لطف و كرم حق تكيه    آن را كه    « :شيخ هم بازفرستاد و گفت      »، به بالش مخلوق ننازد و بـدان ني

)242(.  

تر هستند از آن آگاهي  اي پايين   گويد، كه چون ديگران در مرحله       د از موضعي سخن مي    در واقع او در اغلب موار     
 اين است كه بايزيد، مقام و معرفت و علم خود را موهبتي از جانب خداوند و در رسد علت اين امر به نظر مي. ارندند

اتي كه از خود تعريف و تمجيد كرده اشاره و به اين نكته به انحاء گوناگون در عبار )داند واقع فراانساني و فرازميني مي
  . كرده است

در اين حكايت كه بايزيد . از جانب خداوند دانسته است» زينتي« براي مثال در حكايتي مقام و منزلتي را كه دارد         
كـه  «: پرسـد  دهد مورد تحسين قرار گرفته و آن فرد از او مي       اي كه مي    كودكي بيش نيست به واسطة پاسخ خردمندانه      

گذاري مردم به تو دسـت بـساوند؟ بايزيـد در     اي پسر چون تو را اين مايه فضل و معرفت هست چون است كه مي     
چـه گونـه    . بـساوند   ، مي زينتي را كه خداي تعالي مرا بدان آراسته است        بساوند، آن     آنان مرا نمي  «: گويد  جواب مي 

  ).167( »ايشان را از آن بازدارم كه آن، از آن ديگري است
 ،رود  قولي ديگر در مجلس وي، وقتي در بزرگداشت منسوب كردن علم ديگري به افراد بزرگ سخن مـي                  يا در 

انـد و در عـوض علـم خـود را            اي ديگر گرفته    داند كه علم خود را از مرده        اي مي   ها را همچون فرد بيچاره و مرده       آن
  ).168( كند ميرد، معرفي مي اي كه هرگز نمي كسب از زنده

    ]10[)147( من عبادت آسمانيان و زمينيان جمع كردم و در بالش نهادم و در زير سر نهادم: گر گفتهدر عبارتي دي
  ).171(  كه همه خلق را از ميان دو انگشت من به من نشان دادخويش به جايگاهي بردمرا با  -
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  ).223( ويشتن پر ديد كه آن را از خدل مرا مگرهاي جهان اشراف كرد همه را تهي ديد   حق تعالي بر همة دل-

و سـالم   ا و بر روح هيچ پيامبري نگذشتم مگر ايـن كـه بـر         ملكوت را بردريدم  . ها بردند   روح مرا به آسمان    -
  ).186( كردم
  .)328  ،333( برابر كمال همت مناي شدند در  آن فرشتگان همه همسنگ پشه -
 ردلي ديدم كه ميان زمين و آسـمان نهنـد   همه را در جنب طيران سرّ خويش در قصد به سوي او، خردتر از خ  -

)334(.  
  .)317(  موسي عليه السالم خواست تا خداي را بيند و من نخواستم؛ اين خداي بود كه ديدن مرا خواست-10 
  ).234( كردم چون به او رسيدم ديدم كه خانه بر گرد من در طواف است  الحرام طواف مي گرد بيت اهللا- 
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