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چکیده

رابطة انسان و خدا ،در عاای تایی و ناا تایی کا م کن ا در کثایا

عیفان کا بازتا یافته است .اقاوا و ثااار بگرناان تصاوش ،ک ازون از

عاکقانهتیی و صنثن تیی نفت ونوها کثان انساان و خداسات .در ایا

کثان ،در کقاکاا باهجاکاناد از ابوایزسا خیقاان  -کاه ی ا از عیفاا و

بگرنان نااکریدار تصاوش کزساو کا کاود -رابطاة «انساان و خادا» باه

زیراتیی و نا تیی ک م در قایب ک وتوکیدن با خدا تجل پثادا کاید
است .از ثنجاکه کارتث بوبی ،فثلسوش ثینان  ،نظییة ک و تاو را بیکرناا

کاهثت و چگونگ رابطة ک و توی انسان و خدا و نقا
 .1استادیار زبان و ادبثا
 .2استاد زبان و ادبثا

رابطاة انساان و

فارس دان گا کازندران ،کازندران ،اییان (نویسند کسئو )f.baloo@umz.ac.ir .

فارس دان گا خوارزک  ،تهیان ،اییانabbasi @tmu.ac.ir .
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انسان ساکان بخ ثد است ،ای نوکتار بی ثن است تا با ایهام از نظییة ک و
تو بوبی ،به ترثث و تزلثم تااز ا از رابطاة انساان و خادا در روایاتهاا

چهارنانة کقاکا خیقان بپیدازد.

واژههای کلیدی :خیقان  ،بوبی ،خدا ،ک  ،تو.

مقدمه

فلسفة کدرنثته که از دکار تا هوسی دنرا کد  ،فلسفة ثناه است و بی اصایتبخ

به

عقم سوژ کزور 1یعن انسان استوار است .در ایا تلقا  ،عاای  ،اباه  2و کتعلا کناساای و

انسان فاعم کناسا 3و فعا کای اء کعیف ک کود .ای تف ی ابه ساز ،بنثاان علا جدیاد قایار

ک نثید؛ بهنونها که تناک پدید ها عای  ،اع از خادا ،دیا  ،هنای ،انساان ،ترثعات و...
ابه های هستند که کناسای و کطایعه ک کاوند .باه تعرثای دیگای ،در چناث پااراداین  ،غثای

(دیگی ) 4سوژ  5یا تابع انسان است یا حذش ک کود؛ چنان ه ژان پام ساارتی ،در هسات و
نثست  6با اعجا و کگفت یادثور ک کود که «کسئلة دیگی  ،هینگ توجه پثایوان حقثقات
را به خود جلب ن ید اسات و فلسافههاا قادی  ،هاث کادام اکاار ا باه وجاود دیگای

ن ید اند .تنها فلسفة جدید است که با نظی عنث تی بدی کسئله ک نگاید» (ساارتی:1353 ،

 .)211 -210در ای کثاان ،کاارتث باوبی ،7نابییام کارسام ،کثخایثام بااختث و ...در نایو

اندی نندان هستند که درصدد ارائة تیح بیکا ثیناد تاا باهوساثلة ثن ،از تف ای اباه سااز

دکارت عرور کنند .بوبی با تیح کفهوم کواجهه  8یا رابطة ک و تو 9درپ ثن بیک ثید که از

انویت تقابمنیا حاک بی سنت فلسف غی -که هی غثای را هنچاون اباه ا کنفعام و
اسثی دستوپابسته ،کسخی و رام سوژة کناسا ک پنداکت -ناک فیاتی نهد و بای فایاز ایا
دونانه ،از غثی و دیگی اعادة حثثثت کند .به تعرثی دیگی ،انویت که در سنت فلسف غی

بیاساس ک  -ثن 10ک م نیفتاه باود ،در تلقا باوبی باه دوناناة کا  -تاو تیثثای کاهثات

ک دهد .بیاساس چنث روی ید  ،پارادای  9تاز ا بنا ک کود .در ای سپهی اندی گ  ،نوع
رابطة ثدک بیپایة کواجهه و نسرت ک و تو با خدا ،دی  ،هنی ،انساان و ترثعات ،کوجاودا
و ...تعییف ک کود .در ای تلق  ،پث درثکد کواجهة ک  -توی انسان با خداوناد ،کواجهاة
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ک  -توی انسان با انسان است .اساس کواجهة انسان با انسان ،دیاایو

و ها ساخن اسات؛

ب ثن ه کس خود را در کقایسه با دیگی  ،کیکگ اقم حقثقت و کناخت بداند.
در سنت نذکتة کا ،توجه به غثی و دیگی  ،هث نا در نظام ف ی و فلسف  ،جایگاا و
اعترااار پثاادا ن ااید .جنااو و نااگاع هفتادودوکلاات ،در قلناایو تناادن اسا ک اش ،کویااود
نظیناا هااا کختلااف ک کا و فلسااف و فقها باود کااه اغلااب در نفا و تااید ی اادیگی
ک کوکثدند .ع و بیثن ،رابطة خدا و انسان ،در نظام فقها باه رابطاة کاارع و ک لاف ،در
نظام فلسف به رابطة وجو و اک ان و در نظاام ف ای ک کا باه رابطاة خاای و کخلاو
تقسث بند ک کد .تنها در نظام عیفان است که بهخااتی تفساثی کتفااو از خادا ،هسات و
انسان ،نسرت کثان انسان و خدا کاهثت تاز ا ک یابد .در عیفان ،ثدک باا هسات و انساان و
خدا نسرت وجود پثدا ک کند .در نظی عیفاا ،بنثااد ثفایین

عاای  ،ع ا اسات .هسات و

هیچه در اوست ،کظهی و ننود حقثقت هست  ،یعن خداست .بیاساس «و هو حب اهلل یلعراد
و حب ایعرد هلل کنا قا تعای  :یزره و یزرونه» ،هنة هست و انسان کتوجه خداست و حاب
ایه کتوجه هست و انسان .ع

دوسویه کثان انسان و خدا ،به ع

ثدک به هست باهتاور

عام و دیگی انسانها بهتور خاص بسط پثدا ک کند .بیخ ش بسثار از نزلههاا و فای کاه
خود را کزک و کعثار تام و تنام حقثقت ک دانستند و دیگی اندی هها و باورها را باه چاو
ایزاد و بدعت ک راندند ،عارفان با درنظینیفت اصم «ایطی ای اهلل بعدد نفوس ایخ ی »،
کقصااود و غایاات هن اة تییقااتهااا را ی ا ک ا پنداکااتند و کاایدم را بااه تساااهم و تساااک
فیاک خواندند .ایرته ای تساهم و تساک  ،به قو زری کاو (« )368 :1381از رو ثزاد
و اختثار است و از کوضع قدر صور ک نثاید ».ثرکاانکاهی کاه عناوم کایدم باا های
اعتقااد و بااور بتوانناد در کناار ها در صاال و دوسات زنادن کنناد؛ چنان اه بگرنااان
تصوش ،ه در عای نظی و ه در زندن روزکی  ،خود را کقثد و ک لف به چناث بثان

و

رهثافت ک دانستند و تاریخ ،خود نوا ای حقثقت است .از ای رو ،انی بخاواهث بیاسااس
نظییة کارتث بوبی به کعیفتکناس و هست کناس کوجود در کران ف ی عیفاان بنگایی ،
نوع رابطة ثدک با جهان ،انسان و خدا ،از رابطة ک  -ثن (کا ءپنادار ) و نگاا از بااب باه
پایث در نظام فقه  ،فلسف و ک ک به رابطة ک  -تو تیثثی کاهثات کا یاباد .بایای اسااس،
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رابطة انسان و خدا در نظام عیفان  ،بیخ ش رابطة کارع و ک لف (اربا و بناد ) در نظاام
فقه  ،وجو و اک ان در نظام فلسف  ،خای و کخلاو در نظاام ف ای ک کا  ،باه رابطاة
عاک و کع و تردیم ک کود و صنثن تایی و ناا تایی نفاتونوهاا در قایاب رابطاه
ک وتوی به کنصة ظهور ک رسد.
پیس

اصل کقایة حاضی ای است که ثیا با چ انداز و تعییف و تلق ا کاه باوبی از

«انسان و خدا» در کتا کعیوف

کا و تاو دارد ،کا تاوان باه خاوان

تااز ا از ی ا از

کثیا ها عیفان  ،یعن نفتارهای که ابوایزس خیقان دربارة رابطة «انسان و خدا» دارد،
دست پثدا کید.
دربا کوضوع کقایة حاضی ،تاکنون پهوه

انجام نگیفته است؛ اکا در دو کقایه از یاث

پهوهند با عناوی «رابطة خدا و انسان در ادبثاا خداکناسا و عیفاان باا تأکثاد بای ثااار
کویو » و کقایة «فلسفه و کیایط نفتونو از چ انداز کویاو باا نگااه تطرثقا باه ثراء
باختث و بوبی» ،بهصور تلویز و نذرا ،اکار ا به کارتث بوبی و ثرا او کد است .کاا
در ای نوکتار ،ب ثن ه کدع تطاب ثرا بوبی دربا کواجهاه و نسارت «انساان و خادا» باا

دیدنا ابوایزس خیقان باکث  ،به توصثف و ترثث نظییة کانون بوبی در کتا کا و تاو،
یعن تف ثک ارتراط کثان ک  -ثن ،ارتراط ک  -تو و بثاان ویهنا هاا رابطاة کا و تاو در

نزوة کواجهه و نسرت ثدک با جهان ،انسان و خدا ک پیدازی  .ثننا با ایهام از نظییة باوبی،
کقاکا خیقان را بازخوان و تزلثم ک کنث .
تأملی درباب رابطة «انسان و انسان» و «انسان و خدا» در اندیشة مارتین بوبر
کارتث بوبی (1878ا  )1965یک کتف ی یهود بیجسته است که تف یا او ،تاأاثی بساثار

بی قلنیو وساثع از کت لناان ،فثلساوفان ،کنتقادان ادبا  ،روانکناساان ،جاکعاهکناساان و...

ه عصی و پس از و داکته است .دانثم ،)1913( 11کا و تاو ( ،)1923حسثدیسا و انساان

15

کدرن ،)1954( 12رابطة انسان با انسان ،)1965( 13خثای و کای ،)1944( 14کساوش خداوناد

( )1952و - ...از که تایی ثااارش کزساو کا کاود .باوبی در ساوم ژوئا  1965در 87
سایگ در اورکلث درنذکت.
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اغلب پهوه گیان بی ای عقثد اند که بوبی از تأک

و ثاار ثغازین

تاا واپساث دورة

حثا ف ی اش ،سه دورة اندی گ را تجیبه و ت کید است؛ اکا حقثقت اکای ایا اسات
که ای نفتة هایدنی -کاه بایاد فقاط و فقاط یاک ف ای داکات و ثن را تاا انتهاا اداکاه داد
( -)Bloom, 1997: xiدرکورد کارتث بوبی صد ک کند؛ چیاکه و نثگ هنوار یک ف ای
و اید را دنرا ک کید تا سیانجام ثن را در فیم و ساختار نهای و کااکل

تو ثراست.

در اینجا ،پث

در کتاا کا و

از تأکم بث تی در کانون تف ی بوبی یعن نظییة ک و تو -که در کتا ک

و تو کجا تیح یافته است -نگاه نذرا به کیاحم کختلف ف ی اش داری .
 .1تأمالت عرفانی

کیحلاة او ف اای بااوبی ،بااه کطایع اة تعلثنااا کااذهب حسثدیس ا  16و تااأیثف رسااایههااای

اختصاص دارد که در سا  1908با عنوان حثا حسثدیس ک نویسد« .کلنة عرای حساثد
بهکعنا پیهثگنار است که از اس  hesedبهکعنا عاک کهیبان  ،رحنت و قار
کد است .جنر

ک ات

حسثدیسا در قاین هجاده در یهساتان پدیاد ثکاد و علا رغا ثزار و

اذیتها خاخامها یهود ،بهسیعت در کثان یهودیاان غای اروپاا نساتیش پثادا کاید و
نثن از ثنها را با خود هنیا ساخت .کؤسس ثن اسیایثم ب ایثعگر ( )1700 -60اسات کاه
بااه نااام بعاام ک ا تااوو کعاایوش اساات» ( .)Friedman, 1955: 16-17در کااانون کااذهب
حسثدیس ع

وجود دارد که کوجب ارتراط خداوند و انسان کا کاود .ایا ارترااط کثاان

«انسان و خدا» تا ایدة حضور و حلو خدا در انسان و ترثعت (وحد وجود و اتزاد انساان
و خدا) پث

ک رود« .کارتث بوبی خود تیجث ک دهد بهجا کذهب ،از ایناان حسثدیسا

سخ بگوید .اینان نه در کعنا کلینها عجثاب از کفیوضاا و کعاارش ،بل اه در کعناا
اکثد و اعتناد است» ( .)Buber, 1968: 253از ای فصم از زندن باوبی کاه صایش تتراع و
تأیثف دربارة کذهب حسثدیس کد ،به دورة تأک

عیفان و تعرثی ک کنند .دور ا که

ی سی غی در کعناا و کااورا و ابادیت باود .پا بایدن باه رکاگ و راز ابادیت ،ایرتاه دغدغاة
سثی ناپذیی بود که تا پایان عنی او را باه حاا خاود رهاا ن اید .در نظای او ابادیت ،تنهاا
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درصور پثوند با زکان و ک ان در دستیس فه و تصور قیار ک نیفات؛ بناابیای  ،باه نظای
بوبی ،پثوند کثان ابدیت از یکسو و تصور و پنداکت زکاان و ک اان از ساو دیگای ،اصام
«کعنادار » را بهعنوان ارکیان بیا زندن ثدکثان بههنیا داکت .در ای بیهة زکان  ،نگا
بوبی کعطوش به ثسنان بود و زندن واقع را در ابدیت ک جست و تناک هنات خاود را

در نیو اتزاد با خدا خ صه کید بود .بوبی در کتا د کیحله ،بهاجنا باه ترثاث کیاحام

د نانة پارسای و کادکانگ عیفان  ،یعن خدا و انسان ،عراد  ،ثسنان و زکاث  ،خادکت،
تعایث  ،تییقت ،ع

 ،خثی و کی ،غیور و تواضع و سیانجام رستگار بیاساس ثکاوز هاا

حسثدیس ک پیدازد ( .)Buber, 2002: 15-89حقثقت اکی ای است که در کیحلة عیفاان ،
رابطة ک و تو -انسان و خدا -در تف ی بوبی ظاهی ک کود؛ اکا ای رابطه غثای از ثن رابطاها

است که بعدها در کتا ک و تو کطیح ک کاود؛ زیایا در ایا کیحلاه ،از وحاد تایفث

رابطه سخ بهکثان ک ثید؛ اتزاد انسان و خدا یاا باه تعرثای دیگای کا و تاو .حاا ثن اه در
کیحلة سوم ف ی بوبی ،تیفث رابطه در عث رابطة بسثار نگدیک ،کستقم ک کانند.
 .2فلسفة تحققبخشی

17

رفتهرفته ،در پیتاو کطایعاا وساثع و ثکانای باا اندی اههاا کانات ،دیلتاا  ،نثچاه ،کا

ییکگور و ...تلق ا که بوبی از ابدیت و بهترع ثن با زکان و ک ان و نسرت ثدک با دیگای
و ...داکت ،دستخوش تزو کگیف کد و فصم دوم زندن ف ی او را رق زد که از ثن
به فلسفة تزق بخ

تعرثی ک کنناد .فییادک در زنادن کرتنا بای نفاتوناو ،19باه تاأاثی

کانت ،دیلتا  ،نثچاه و کا ییکگاور در نظاام ف ای باوبی در فلسافة تزقا بخ ا اکاار

ک کند« :کانت بهویه با ای دستاورد فلسف که زکان و ک ان ساختارها ذها کاا هساتند؛
دیلتا با تف ث

که کثان علوم تجیب و علوم انسان ایجاد ک کند و کتعل کناساای را در

اوی ک اهد و تجیبه و کتعل کناسای در دوک را ع و بای ک ااهد  ،ک اارکت کا داناد؛
نثچه بهخاتی تأکثد بی عثنثت واقعثات زنادن درکقابام ذهنثاتنیایا و ایاد ث نیایا و
بابخی ک ییکگور در اصم رابطة کستقث فید و خدا ،ثنجا که فید ،خداوند را با یفا تاو
خطا قیار ک دهد» ( .)Friedman, 1955: 35-36در ای کثان ،بهویه کطایعة ثااار ساورن
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ک ییکگارد -که با نقد نظام فلسف هگام« ،فلسافها کاه جاای بایا فاید هساتثنند بااز
نن نذاکت و تنها کار که ک کید ای بود که او را به کثو ا کگفت کلثت کا بخ اثد
و ثنچه نن توانست کلثت یابد ب اهنثت کنید ک کاد و از چ ا کا افتااد» (کاپلساتون،
 - )327 :1366سرب کد تا بوبی به فیدیت و اکور واقع زندن روزکی توجه بث تی ن اان
دهد و جذبه و خلسة عیفان را فیوبگذارد و ابدیت را اینک در حثا روزکای و در تعاکام
با هننوعان و دیگی انسانها جستوجو کند 20.از ای چیخ

بوبی از خلو عارفاناة کنعاگ

از جاکعه به زندن روزکای  ،باه فصام دوم زنادن و و روی اید انگیستانسثایثسات یااد
ک کنند .دیگی دغدغه و اکتثا وصفناپذیی و بیا ایستادن بیفیاز دونانة زکان و ک اان
فیوک

ک کند و ابدیت با زندن روزکی و حاس تعهاد و کسائویثت نسارت باه هننوعاان

نی ک خورد .چنان ه در عرار زیی ،رهثافت انگیستانسثایثست و و تعییف تااز ا کاه
از ابدیت ارائه ک دهد ،بهروکن ثک ار است« :ک هث پیبودن را نن کناس کگی پیبودن

هی ساعت فان از ادعاا و کسائویثت» (کاوفن  .)153 :1388 ،کتاا دانثام ( )1913عیصاة
نظییهپیداز بوبی باا روی اید انگیستانسثایثسات اسات کاه در ثن ،باه ترثاث نسارتهاا

دونانة ثدک باا کزاثط بایا ک اف حقثقات کا پایدازد :نسارت نظاامبخ ا  21و نسارت
تزق بخ

 .22اخت ش کثان ای دو نسارت ،باه کاهثات کوضاوع کاه ثدکا باا ثن نسارت

بیقیار ک کند نثست؛ بل ه به خود نسرت بیک نیدد .در نسرت نظامبخ ا  ،ساوژ یاا فاعام
کناسا (ک ) ،به کزثط اتیاش خود نظاام کا بخ اد تاا ثن را کناساای کناد .در اینجاا قاوة
کناخت ،ت نام اجاگا دیگای وجاود انساان را درجهات یاک هادش خااص -کاه اساتث و
بهی کند است -سو ک دهد؛ اکا در نسرت تزق بخ

« ،کا » از کساو فاعام کناساا

تنامعثار درک ثید و به بات کعنا و زندن نفوذ ک کند .در اینجا نسرت ک  -تاوی بیقایار
است؛ یعن هث نونه واسطه و فاصلها نثست و کواجهه با تناام وجاود صاور کا پاذیید
( .)Friedman, 1955: 36; Buber, 1968: 12بوبی با تف ثک رابطاة کا  -ثن و کا  -تاو
کانند دیگی انگیستانسثایثستها کانند ک ییکگور و نثچه ،بی ای عقثد بود که دنثا کدرن
با کؤیفهها اجتنا ناپذییش ،انساان را از خوی ات اصاثم و راساتثن

دور داکاته و بثگاناه

کید است؛ بنابیای  ،درپ ثن باود تاا باه تیثثای و تصازث رابطاة انساان و جهاان ،انساان و
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انسانها دیگی و بابخی انسان و خدا بپیدازد .در بط تف ی کادرن ،رابطاة کا  -ثن نهفتاه
بود؛ رابطها که هدش غای ثن ابگارانگارانه باود و درجهات اساتخدام و اساتفادة دیگای
ک م ک نیفت .با وجود ای  ،باید نفت رابطة «ک و تو» کیبوط به کیحلة «تزق بخ

» از

رابطة «ک و تو» کیبوط به کیحلة «عیفان » و کیحلة «فلسافة نفاتوناوی » کتفااو اسات؛
زییا رابطة «تزق بخ

» در «کلثت زندن » تزق پثدا ک کند و از جهت نثگ با رابطاة «کا

و تو» کیبوط به کیحلة فلسفة نفتونوی که در کتا ک و تو بثان کا کاود نثاگ کتفااو
است؛ زییا رابطة ک و تو ،کیبوط به کیحلة تزق بخ

در قلنایو ذهنثات اسات؛ یعنا در

درون فید رخ ک دهد و نه بث انسان و دیگی  .هنوز تا رابطة «ک و تو» کرتن بی نفاتوناو
بث کوجود باید کنتظی نام بعد کاند.
 .3فلسفة همسخنی و گفتوگویی

23

در سنت غیب  ،انگیستانسثایثستهای کانند هایادنی و ساارتی ،باه کفهاوم دیگای در بعاد
کعیفتکناخت و هست کناخت توجه بث تی ن ان دادند که بهعنوان بعد از وجاود انساان
درنظاای نیفتااه ک ا کااود؛ یعنا بیاساااس هنرااود هساات کااناخت یااا هنرااود انضااناک »
( .)Theunissen, 1984: 203حا ثن ه در نگیش بوبی ،تنهاا در نسارت کا  -دیگای  ،ناه
بهعنوان بعد از وجود انسان ،بل ه بهعنوان که تیی واقعثت وجود  ،تصاور انساان اصاثم
اک انپذیی است .بیای اساس ،تأکثد بوبی بی نسرتها سهنانة کثان انسان و جهاان ،انساان و
انسان ،و انسان و خدا ،او را از انگیستانسثایثستها جدا ک کند؛ چیاکه بیا کثا  ،در تلقا
ک ییکگارد ،تأکثد بی ک (فید کنفید) و نسرت کثان انسان و خدا را را بی دیگای نسارتهاا
ک بندد .اساساً در بهرو خل بست  ،ثستانة ن ودن پنجی بهسو خاای اسات .در اندی اة
کگارد« ،وابتیی کیترة تزق بخ ثدن فید به ذا خوی  ،پثوستگ با خداسات؛ اکاا خادا
نه بهکعنا وجود کل یا اندی ة کطلا  ،بل اه تاو کطلا » (کاپلساتون ،1366 ،ج .)331 :7
حا ثن ه در تف ی بوبی ،پث کیط بیقیار نسرت کثان انسان و خدا ،بیقیار نسرت واقعا

کثان انسان و جهان ،بهویه انسان و انسان اسات« .باوبی در کتاا کا و تاو ،نظییاة خاود را

کرن بی هست اصثم انسان  .با ایهام از جوهی کسثزثت 24فوییباخ و فید کنفید 25ک ییکگارد
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ساکان ک دهد و بی پث

فیض هست ثدک بهکثابة کواجهه تأکثد ک کناد» ( Buber, 1965:

)250-251؛ بنابیای  ،بوبی از تلق انگیستانسثایثستها در استلگام حف دیگیبودن دیگی
و غثییت در رابطه ،پا را فیاتی ک نذارد .چه این ه ک و تو در اندی اة باوبی «کرتنا بای یاک
رابطة کتقابام اسات کاه بای هسات جااکع دو کوجاود تأکثاد دارد؛ یاک بیخاورد کلناوس،
بهنونها که ای دو کوجود ،ی دیگی را در تناکثت هست خود درک یابند ،بدون هاث قثاد
و کیت از ی دیگی .حت تخثم و اید ها در ای زکثنه نق

ندارند .در کواجهاة کا و تاو،

بهجا کفاهث صیفاً ذهن  ،ب نهایت و جهانکنوی بهتور کاک ً واقع تزق پثدا ک کناد
( .)Kramer & Gawlick, 2003: 39از ای رو ،در تف ای باوبی ،بایا کثاا  ،انای کسا باا
جهان از در رابطة ک  -ثن وارد کود ،کاهد تناکثت و کواجهة کتقابم فید و جهاان نخاواهث
بود؛ زییا «کسان که صیفاً تجیبه ک کنند ،در اکور دنثا ک ارکت نن ورزند؛ زییا تجیبه در
ای ان است و نه «بث ای ان و جهان» .جهان نثگ ک ارکت در ای تجیبه نادارد .جهاان اجااز
ک دهد تجیبه کود ،بدون ثن ه ع قها به ای تجیبه داکاته باکاد؛ زیایا جهاان ناه از خاود
کایه ک نذارد و نه چثگ بی جهان واقع ک کود .جهان بهکنگیة تجیبه کتعل به ک م اساسا
ک  -ثن است و کا م اساسا کا  -تاو ،سیچ انة ن ائة رابطاه اسات (باوبی.)54 :1380 ،
هنانتورکه پثداست ،کناخت بیاساس رابطه ک م ک نثاید .بساته باه این اه ناوع رابطاه و
ک انثس ایجاد ثن چگونه باکد ،با کناخت سلسالهکیاترا کاواجهث  .در یاک بیایناد کلا ،
رابطهها ک  -ثن ،و ک  -تو ،بثانگی سطوح کختلف کناخت است .رابطة کا  -ثن ،جهاان
تجیبه را بنا کا کناد کاه در ثن ،انساان باه ترثعات و کوجاودا  ،اعا از انساان و حثاوان،
بهعنوان ابه های نگا ک کند که ثنها را بایاد تجیباه کناد .در رابطاة کا  -تاو ،ثدکا در
نسرت بیابی با جهان و کوجودا  ،وارد تعاکم و نفتوناو کا کاود؛ بناابیای  ،کاناخت در
ارتراط ک  -تو« ،کاناخت اسات باهدساتثکاد از ثکانای کساتقث  ،کاهود وجاود حقثقا
دیگی  ،ارتراط حضور واقع بث افیاد و در یک کلنه کواجهه» (کوفن .)143 :1388 ،

بوبی درجهت ترثث و تصور حثا واقع و انسان اصثم کورد نظی خود ،در کتا کا و

تو ،به تصویی و تیسث عنثا تای اقلاث هاای کا پایدازد کاه در ثن ،جهاان رابطاه بیافیاکاته
ک کود:
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«او  :زندن با ترثعت که در ثن ،رابطه به ثستانه پثوند ک خورد.
دوم :زندن با انسانها که زبان وارد رابطه ک کود.
سوم :زندن با حثثثا روحان در عث فقدان ،به خل زبان کؤد ک کود»
(بوبی.)152 :1380 ،
از کثان ای رابطهها ،زندن با انسانها ت اخ

ویاه ا دارد .از دیادنا باوبی ،کادخم

نییگناپذیی ورود به رابطة ک وتوی با خدا ،ایجاد و ارتقا رابطة «انساان و انساان» از رابطاة
ک ءپندار ک  -ثن در قایب رابطة کا وتاوی اسات .از ایا رو ،رابطاة انساان و انساان در
اندی ة بوبی جایگا ویه ا دارد .ی

از ویهن های که رابطة «انسان و انسان» را از رابطاة

«انسان با جهان» و رابطة «انسان با خدا» کتنایگ ک سازد ،ای است که رابطة «انساان و انساان»
رابطها ثک ار و قابمبثان است .ک م در قایب زبان انعقاد ک یابد و خطاا و پاساخ جنراة
عثن ک یابد .اینجاست که «تو» ک تواند نفته و کفهوم کود .ای هنان دروازة اصال اسات
که دو در جانر به نستیة ثن باز ک کود :رابطة انسان با دیگیان رخ ک ن اید .بوبی رابطاة
عاکقانه و نگدیک و صنثن کید با زن را استعارة دین ثن ک داناد بایا رابطاه باا خادا.
هناننونه که در خطا انسان با پاسخ صنثنانه پاداش داد ک کود ،در پاسخ خداوناد،
هنة جهان و کنا ایه در هثئت زبان رخ ک ن اید» (هناان .)154 -153 :از ایا رو ،باوبی
تأکثد ک کند تا ثدک در نسرت ،کواجهه و رابطه با جهان و انسانهاا پثیاکاون ،باه نسارت،
کواجهه و رابطة ک  -توی ارتقا پثدا ن ند ،رابطة ک  -توی با خداوند حاصم نخواهد کاد:
«کس که بخواهد جهان یا انسان را دستافگار خود قیار دهد ،خداوند را نثگ به هناث نوناه
ک پندارد؛ نو این ه خدا را در ییت به ستای

بن ثند» (هنان .)158 :باای حاا  ،باوبی اکاار

ک کند که انیچه «تو» ابد  26بیحساب ذا خاود قابلثات ترادیمکادن باه «ثن» را نادارد،
ثدک هنوار «تو» ابد را به «ثن» کاه

ک دهد به «چثگ » .ایرتاه در ایا کاار ،کییضاانه

عنم نن کند؛ زییا خداوند را بیحسب ذا خود به «چثگ» تردیم ک کند .انسان کایم اسات
در زکان و ک ان هنوار خدا داکته باکد .انسان نن خواهد به تأکثد ناکفهوم بثاان رضاایت
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دهد .ک خواهد که ای تأکثد را کانند چثاگ کاه قاباماساتفاد و کااربید دوباار و دوباار
باکد ،در دستیس برثند (هنان.)164 -163 :
پس انی کواجهة انسان باا انساان بیاسااس رابطاة کا وتاوی انجاام پاذیید ،زکثناه بایا
بیقیار یک کواجهه و نسرت عنث فیاه ک کود که بوبی از ثن باه کواجهاة انساان و خادا
در قایب رابطة ک وتوی تعرثی ک کند .بار «خطوط رابطه ،بی اای استنیار ،در «تو» ابد باه
ه ک رسند» (هنان )122 :که در ثن ،ثدک باا دیگای کطلا  ،تاو سایکد یاا خداوناد
کورد کواجهه و کخاتره واقع ک کود .خدای که بوبی از ثن به تاو سایکد تعرثای کا کناد،
خدا فثلسوفان ،کت لنان ،فقهثان و عارفان نثست کاه از چثاگ قاباماساتنراط باکاد؛ بایا
کثا  ،بهعنوان علتایعلم عای در تلق فلساف ثن ،یاا اتزااد نفاس باا خادا در یاک وجاود
غثیکتنایگ؛ بل ه ب واسطه و کستقث و در نگدی

ا غثیقابامتوصاثف ،هییزظاه کا تواتاد

کورد خطا و نفتونو واقع کود؛ بنابیای « ،کواجهکدن با تو سیکد  ،نام بعد نثسات؛
بل ه چثگ است که تناک ًا در کواجهاه باا دیگای  ،کواجهاه باا های دیگای ک ناون اسات»
(اسنثت .)53 :1385 ،کنظور بوبی در اینجا ،هنه خدایگ یا وحاد عیفاان نثسات؛ «بل اه
اعتقاد به ای است که هنهچثگ در خداست؛ نه این ه هی چثگ خداست .بل ه این ه خداوناد
کن

است در هی چثگ باکد» (هنان .)48 -47 :کاید ای تعرثی بوبی در کتا ک و تاو باه

درک عنث تی کقصود او بث تی کنک کند« :روبینیداندن از دنثا کا را خدای تی نن ساازد؛

هنث تور خثی کدن به دنثا؛ کس که جهان را در او ک بثند ،در حضور خداوند قایار دارد»
(بوبی .)127 :1380 ،تأکثد ک کنث که کیاد بوبی از وحاد جهاان ،انساان و خداوناد ،ایرتاه
وحد عیفان نثست؛ بل ه صیفاً ک ارکت است .در نظی او «خداوند کاک ً دیگای اسات؛
اکا او درعث حا کاک ً با کا ی

است ،کاک ً حاضی است» (اسنثت)55 :1385 ،؛ بناابیای ،

بوبی دربارة نسرت کثان جهان و خدا ،از تفسثی کتعارش عیفان از جهان ناک فیاتای کا نهاد

تا به ترثث تصویی دقث تی از تو سیکد و کطل بپیدازد« :این ه بگویث جهان چثگ است
و خدا چثگ دیگی یا این ه خدا کندکج در جهان اسات ،هایدو کلناات با روحاناد ،ویا باه

حذش هث چثگ رضایتندادن ،از هث چثگ نگذکت  ،هنه را دربینیفت  ،یعن هنة جهاان را
و ای عنم را در ضن دربینیفت «تو» انجام دادن و ح جهان را به جهان تفاوی

نناودن
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و به هث چثگ جگ خدا نثندی ثدن و هنهچثاگ را در او دیادن ،ایا اسات رابطاة واقعا  .انای
کخ

 ،تنها به کناخت جهاان اکتفاا کناد ،خداوناد را درننا یاباد و انای جهاان را تایک

بگوید ،باز ه خداوند را نخواهد یافت ...ایرته خداوند درعث حا که حثثثتا کساتقم دارد،
حثثثت او حثثثت جهان است؛ یعن حضور کاکم» (بوبی.)127 :1380 ،
ازثنجاکه کارتث بوبی پث کیط وصو به رابطة ک وتوی با خدا را در ساایة تصازث و
تعدیم رابطة «انسان و انسان» و بیقیار رابطة «ک وتوی » انسان و انسان ک داند ،کا نثگ پاس
از ذکی کیححا کوتاه از ابوایزس خیقان  ،ابتدا رابطة «انسان و انساان» را از ایا حثا
در کقاکا خیقان بیرس ک کنث و پس از ثن به تزلثام رابطاة انساان و خادا در اقاوا و
احوا و ک پیدازی .
ابوالحسن خرقانی و مقامات بهجامانده از او

ابوایزس عل با احناد با جعفای با سالنان خیقاان ( ،)425 -352ی ا از نااکورتیی

عیفا اییان است کاه در فاصالة نثناة دوم قاین چهاارم تاا پایاان رباع او قاین پانج در
روستا خیقان از توابع کوهستان بسطام ک زیست .از نعنت سواد کزایوم باود و بایخ ش
کثثی از بگرنان کتصوفه ،حضی را بی سفی تیجث ک داد و تا پایان عنی باه قصاد سافی از
زادنا خود خارج ن د .از تأکم در اقوا و ثاار عیفا بگر

ها عصای و و پاس از و

کانند ابوسعثد ابوایخثی ،اکاام ابوایقاسا ق اثی و خواجاه عراداهلل انصاار باه جایگاا بلناد
عیفان او پ ک بیی  .خیقان  ،بایگید بسطاک را کقتدا خاود کا دانسات و بساثار باه و

ابیاز اراد و کثفتگ ک کید .که تیی اای کنسو به خیقان کنتخب نورایعلوم اسات .اکاا

از ثنجاکه و به اک بودن خود تصیی دارد با اتنثنان ک توان نفت که نام اصل

کقاکا

از کثان رفتة او نورایعلوم بود و کنتخاب نورایعلاوم کنتخرا اسات از کقاکاا اصال او کاه
اکیوز بااق نناناد اسات (کافثع کادکن  .)82 :1391 ،در ایا نوکاتار ،چهاار روایات از

کقاکا خیقان را که در کتا نوکته بای دریاا ناید ها ثکاد اسات ،کرناا تزلثام قایار
ک دهث .
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رابطة انسان و انسان در مقامات خرقانی

هنانتورکه پث تی نفتث  ،بوبی در فلسفة نفتونوی اش ،کاکمتیی و خاصتایی ناوع

رابطة «انسان و انسان» را در قایب رابطة ک وتوی ک داند .چنان ه درصور تزق ای اکای،
کیایط بیا کخاتره و کواجهة ک وتوی انسان و خدا فیاه ک کاود .اکناون باه چگاونگ
رابطة انسان و انسان در کقاکا بهجاکاند در کیح احوا خیقان ک پیدازی :
26

 .1انساندوستی و شفقت بر خلق
بگرنان تصوش ،با استناد به حادی

ایخلا کلها عثاا اهلل فأحاب ایخلا یا اهلل أنفعها

یعثایه ،تناک پدید ها هست و از جنله انسان را کظهی و جلو ا از خداوناد کا دانساتند؛
بنابیای  ،وقت از انسان سخ ک نویند ،کیاد انسان به کا هو انساان اسات و هاث انزصاار و
قثااد دینا و اقلثن ا و زبااان و ...باای ثن کتیتااب نثساات .ک ااایخ صااوفثه بیاساااس چنااث
دیدناه  ،کیدم را به دوست و خدکت دیگیان ت وی ک کیدند .خواجاه عراداهلل انصاار
نقم ک کند که:
ابوعرداهلل سلن را پیسثدند که به چه چثگ اویثاءاهلل را در کثاان خلا کناساندف نفات باه
یطافت زبان و حس اخ

و تاز روی و سخا نفس و انادک اعتایاض و پاذییفت عاذر

ثن کس که عذر دهد با ای ان و تناک کفقت بی خل (عرداهلل انصار .)112 :1361 ،
*
در کثان عارفان کتقدم و کتأخی ،کنتی کسا را کا تاوان یافات کاه در انسااندوسات و
اندی ثدن به کصائب حثا انسان  ،هنسنو ابوایزس خیقان باکد .کاف است کاه تاور
و تأکل داکته باکث در کقاکا خیقان  ،تاا انسااندوسات اش را در باابتیی ساط کن ا
نظار نی باکث  .وقت به کنه ای اقوا و اکارا توجه ک کنث  ،سگاوار است کاه در حا او
بگویث نه درد دیانت که درد انسانثت داکته است:
انی از تیکستان تا در کام ،کس را قدک در سنگ ثید زیاان ثن کیاسات و از ثن کا
است .تا در کام اندوه در دی ست ثن د از ثن ک است (ش .)70
*
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خیقان بابتیی و بیتیی کیحلة سثی و سلوک

را وصو به یگانگ خدا و کافقت بای

خل ک داند .تا جای که کس را ک ف تی از خود به خل نن داند و ثرزو ک کند باهجاا
هنة خ ی به کام کی

ک رفت و به نثابات از نناه ااران ثتا

جهان را باه جاان و تا

ک خیید.
و نفت« :خدا تعای  ،کیا ف یت داد که هیچه او ثفیید است ،در ثن بناندم .کایم و
روز در ک بیسثد .ثن ف ی بثنای ک ف سنع نیدید ،نستاخ نیدید ،کزرات نیدیاد،
نیانرار نیدید ،از ثن ف ی به یگانگ او درافتادم بهجای رساثدم کاه ف ای ح نات
نیدید را راست نیدید و کفقت بی خل نیدیاد ،بای خلا او ک اف تای از خاود کسا را
ندیدم تا نفت کاک
کاک

به بد هنة خل ک بنیدکا تاا ایا خلا را کای

نرایسات دیاد،

حسا هنة خل با ک ب ید تا خل را به قثاکت حساا نرایسات دیاد ،کاکا

عقوبت هنة خل کیا کید تا ای ان را دوزخ نرایست دید» (ش .)91
نقم است که (نفت) بوایزس نخواهد و انی خواهد نوید کاک

بیا خل بنیدکا

تا ای ان را نرایست کیدن .و روز قثاکت حسا هنة خل با و کید تاا باا ای اان نرایسات
کید و انی ای خل را در دوزخ خواهد کید و را کید (ش .)938
*
و نفت :دوست خداوند در د ثنکس نرود که بی خلق

کفقت نرود (ش .)365

یادثور ای سخ کارتث بوبی است که« :ای کخلوقا در حو وحوش کانا کا زیناد و
به هیکدام که نگدیک کوید هنث ه دست باهساو هسات جاوداناه دراز کاید ایاد» (باوبی،
.)63 :1380
 .2احترام به پیروان ادیان و مذاهب

ک ایخ صوفثه ،به پثیوان ادیان دیگی احتیام ک نذاکتند و کن ی جدا و یجااج و بادرفتار
و خ ونت نسرت به دیگیان بودند .از ای رو ،با توجه به خاستگا کعیفتکاناخت و هسات -

کناخت کان ،غایراً اخت ش کثان فی و نزام و کاذاهب را در ناام و نظیناا کا پنداکاتند و
اصم و بنثاد و کقصد و کقصود را ی

ک دانستند.
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چنان ه کوبنا به نث

به ای اکی اکار ک کند:

اخااات ش خلاا از ناااام اوفتااااد

چون به کعن رفت ثرام اوفتااد
(کثنو  ،دفتی دوم ،بثت )3680

از نظیناا اسات ا کیاگ وجااود

اخت ش کؤک و نری و جزاود
(هنان ،دفتی سوم :بثت )1258

خیقان با توجه به خاستگا کعیفتکناخت و هست کناخت ا که ری ه در بثن

عنثا

عیفان او دارد ،نوع انسان را فارغ از هی نهاد و زبان و رنو و کذهب ت یی ک کند .او نثگ
ه صدا با اصم تصوش ایطی ای اهلل بعددنفوس ایخ ی  ،هنة نفوس انسان را اهام نجاا
ک داند« :را خدا را عدد بنتاوان کاید .چناناک بناد اسات باه خادا را اسات» (.)140
سخن نن نوید که به تعصر و تگید ک د .چنان ه در کقاکا خیقان داستان ثکد که
عد ا بیا زیاار خانقاا بوساعثد رفتناد؛ باا این اه ابوساعثد اباوایخثی خاود نثاگ ی ا از
بیجستهتیی چهی های کزسو کا کاود کاه باا خ یا از در رفا و کادارا درثکاد و از
تعصب به دور بود است ،اکا از ثنجاکه با ای ان تیسای بود  ،بوسعثد از پذییفتن ان سی بااز
زد و با درکت با ثنها رفتار کید است؛ اکا وقت به خانقا خیقان درثکدند ،بساثار کاورد
تفقد قیار نیفتند و کید تیسا که از کد تیس و وح ات ننا دانسات زناار خاود را کجاا
پنهان کند ،خیقان از او خواسات کاه زناار بادو بساپارد و خثاا ثساود دارد :از خیاساان
جناعت زیارتثان عگم خیقان کیدند .تیسای با ای ان کوافقت کید و حا خاوی

پوکاثد

ک داکت .و او به زیار کثخ ابوساعثد اباوایخثی رفتناد .چاون باه در خانقاا رساثد ،کاثخ
ابوسعثد نفت :دکننان خدا را به کا را نثست .بی ای ان نیان ثکاد ایا ساخ و بازن اتند.
چون به پث

کثخ ثکدند ،کثخ ای ان را عگیگ داکت و در ح ثن تیسا زیاد یطف نناود.

روز ای ان را نفت :کنا را غسل باید کید و جاکه کوی  .کسافیان کاد کدند و ثن بثگانه
رنجور کد .بی خاتی بثگانه بگذکت که :زنار کجا پنهان کن ف کثخ در نوک
ک سپار که خادکان کنا اکثنان باکند( ...ش .)625

نفت که باه
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و ن تة جایب اینجاست که هینگ کثان خود و دیگیان رابطة کیاد و کییاد قائام نراود
است :و نفت :هینگ کیا کیید نرود؛ زییا که ک دعو ن یدم ،ک ناوی «اهلل و باس » (ش
.)374
 .3خدمت به خلق

ابوایزس خیقان از خود و دوستان خود با عنوان جواننید یاد ک کند .درواقع ،جاواننید

ی

از ویهن ها اصل تصوش اییان در نخستث سد ها هجی کزساو کا کاود و

از دیاادنا صااوفثان کعنااا خاصاا دارد« .ثنااان جااواننید را خاادکت بااه خلاا باادون
چ نداکت پاداش و نظیداکت به خدکت خود ک دانند .ابوحف

حداد ک نویاد« :فتاو

نگدیک ک ثن است که انصاش بده و انصاش نطلر » (نوربخ .)21 :1384 ،
و نفت :در هنهجا کوب توأم و ازثن رسو تو خادم خل تو (ش .)202
*
و نفت :از چهم سا باز نان نپخت و هث چثگ نساخت کگی بایا کثهناناان ،و کاا در ثن
تعام تفثل بودی  .چنث باکثد انی جنلة جهان یقنها کنثد و در دهان کهنان نهثاد ،هناوز
ح او نگگارد باکثد .و از ک ی تا کیی بیوید تا ی

را بیا خدا زیار کنثد ،هناوز

بسثار نرود» (ش .)485
*
پیسثدند از حقو  ،نفت :انی از ثنجاکه ثفتا بیثید ،تا ثنجا کاه فایورود هناه یاک
کخ

را باکد و ثن را نوایها کند و در دهان کؤکن نهد ،هناوز حا او نگاذارد باکاد و

انی کس از ثنجا که {ثفتا } بیثید تا ثنجا که فیورود بیود تا بناد ا بایا حا برثناد،
بس چثگ نیفته باکد (ش .)992
وقت دربارة اعت اش از خیقان ک پیسند ،پاسخ ک دهد که بهنوع یادثور ایا بثات

سعد است :تییقت بهجگ خدکت خل نثست /به تسرث و سجاد و دی نثست.

خیقان عراد و اتاعت خداوند به زبان و د و تنام ت ش و ثدک را جهت وصو به

ثن ،زکان سودکند و کفثد ک داند که فاید و کنفعت از قرم ثن به کیدم بیسد :پیساثدند در
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اعت اش .نفت :اکا کا و کنا را چنان بهتی که به دست کار ک کنث و به زبان ذکای کثگاویث
و به د با ح ک بثنث تا خلقان را از کار کا فایثد باکد (ش .)972
 .4صلح و آشتی با نوع انسانی
کثان بثن

و کن

خیقان پثوند واثق است .خیقان با هناة انساانهاا در صال اسات .در

قاکوس او ثزردن و رنجاندن جای ندارد:
نفت :ک با خل خدا صل کیدم که هینگ جنو ن ن و با نفس جنگا کایدم کاه
هینگ صل ن ن (ش .)152
*
و نفت :در دنثا هث صعبتی از ثن نثست که کرانیوز تیا با کس خصوکت بود» (ش
.)386
*
و نفت{ :از} کثخ ابوایزس خیقان  ،قدس اهلل سی پیسثدند که «جواننید چثستف»
نفت که «تیک ثزار» .نفتند« :تا چه حادف» نفات« :تاا ثنگاه کاه بایادر دساتها ننادنا
خیید باکد و تو او را نوی که ای نیان خیید ا  ،ثزار و کید باک » (ش .)1305
*
و نفت :هی ثنکس که روز به کب ثرد که کاؤکن را نثاازرد باود ،ثن روز باا پثینرای
زندنان کید بود ،و انی کؤکن را بثازارد خدا تعاای ثن روز تااعت

فایا نپاذیید» (ش

.)369
*
«و نفت :با خدا به کدارا به نرود .با خل کدارا با کصطف (ع) خیدکند با خداوناد نابااک
(است)؛ زییا که او ب باکست و هیکسا کاه او نابااک باود ،ناباکاان را دوسات دارد» (ش
.)395
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رابطة انسان و خدا در مقامات خرقانی

خاستگاه بیا ثغاز ارتراط انسان و خدا نن تاوان کتصاور کاد .از زکاان ثفایین

تاکنون ،ی

انساان

از کسائل که ذه و زبان کتف یان عای را به خود ک یو داکته است ،رابطاة

انسان و خدا و ایرته تأکم در چگونگ ترثث ای اصم سیبهکهای باود اسات .انساان در کثاان
کوجودا  ،تنها کوجود کزسو ک کود که کخاتاب ثکانا خداوناد بای رو زکاث و
ودیعهدار اکانت او کزسو ک کود .قیثن کیی ک ک است که خداوند در کقام کؤیاف و

نویند در کواجهه با انسان بهعنوان کخاتب فیو فیستاد اسات .ایگوتساو در کتاا خادا و

انسان در قیثن ،قیثن را جوبنگا دو قطب اصل ک داند :خدا و انسان .بیای اسااس ،رابطاة

خدا و انسان را به چهار نوع تقسث ک کند :رابطة وجودکناخت  ،رابطاة ترلثیا یاا ارتراات ،
رابطة پیوردنار -بند و رابطة اخ ق  .و بی ای ن ته تأکثد دارد کاه ارترااط کثاان خادا و
انسان ،خوا کفاه و خوا غثیکفاه  ،ننود یکتیف نثست؛ بل ه دوتیف و کتعااکس
است (ایگوتسو.)187 :1361 ،
بیا کثا  ،نناز بهعنوان ی
انسان را به ننای

از اح ام عراد  ،ساحت است که کواجهة دوسویة خادا و

ک نذارد .به ای کعنا کاه جایگاا خداوناد و انساان باهعناوان نویناد و

کخاتب در فیایند نثای

تیثثی پثدا ک کند .در قسنت از نثاای  ،خداوناد نویناد اسات و

انسان کخاتب و در قسنت دیگی انسان نویند و خداوند کخاتب .اب عیب  ،رابطة تیفثن
و دوسویة خداوند و انسان را در هنگام نثای

ای نونه توصثف ک کند:

«در عیفان رابطة خدا و انسان رابطة عاک و کع و است .بث خدا و انسان ،باث عاکا
و کع و  ،رابطة کزرت ح

فیکاست .ک ارکت بودن نثای

کساتلگم تصاور دو کوجاود در

نفتونو با ه  ،یعن کستلگم «وضع دونوی ه» است؛ زیایا رحنات خادا رحناان تنهاا
درجهت خای به کخلو یا از عاک به کع و نثسات .بل اه کتقااب ً ...از کخلاو باه خاای
خود ،از عاک به کع و خود نثاگ حیکتا دارد .انای رحنات ایها را نثاای
ک تا خیوج از اعنا پوکثدة غثرت است نثای

بادانث کاه

(یا نناز) انسان بیا ثن است کاه دوباار

به خدا خود بینیدد» (کایگان.)406 -405 :1373 ،
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کارتث بوبی با تف ثک کثان احساس و ع
اختثار انسان است؛ اکا ع

رخ ک دهد .ع

 ،احساس را اکی ک داناد کاه در تنلاک و
به هث کعنای کتنسک نثست؛ چنان ه نوی

تنها کزتو و هدش ثن توست و بث ک و تو واقع ک کاود .ع ا  ،کسائویثت کا در قراا
توی است (بوبی .)64 -63 :1380 ،خیقان در کخاتره و کواجهه با خداوند ،خای نا تایی
و صیی تیی و صنثن تیی نفتونوهاست که در قایب رابطة عاکقانة کا وتاوی کا م

نیفته است .ک وتوکیدنهای کاه جاوهیة اصال ثن از سای ساودای و ع ا اسات .کا -

وتوکیدنهای که از یکسو ن ان از صنثنثت و ت رثه و ت خ

خداوند دارد 28و از سو

دیگی ،ن انگی اوج هثرت و تنگیه خداوند است .ایرته بهنظی ک رسد ایا نفاتونوهاا کاه
بث خیقان و خداوند درک نثید ،بث
باکد ،تداع نی استق

از ثن ه ناظی به وحد عیفان و اتزاد بند و خادا

تیفث نفتونو در عث صنثنت و پثوستگ در تلق باوبی ثن

باکد .دکتی کفثع کدکن دربارة ک وتوکیدن خیقان با خدا ک نویسد« :سهیورد (کاثخ
اکیا ) ،ابوایزس خیقان را در کنار قصا ثکل  ،ح ج و بایگید بسطاک  ،اداکهدهنادنان
ح نت خسیوان اییان ک خواند .وقت به جوهی اندی ة اینان ک نگیی  ،نوع نساتاخ و
ب پیوای در عیضة ابهثا و تجار روحان ای ان ،بهویه در ارتراط کستقث با ح تعای
ک بثنث  .یزظههای که در دیگی عارفان یا دید نن کود یا انی دید کاود انادک اسات .و
هنان اندک غایراً کثیا هنث چهار ت است .نستاخ و بثان صنثن و ب پیوا خیقاان
در ارتراط با ح تعای از ثن سه ت دیگی بیجستهتی ک نناید» (کفثع کادکن .)24 :1385 ،

عطار در تذکرۀاالولیا دربارة نستاخ و ب پیوای خیقان در ارتراط با ح تعای ک نویساد:
«در حضی  ،ثکنای عظث داکت و در نستاخ کیوفی داکات کاه صافت نتاوان کاید»
(عطار)661 :1363 ،
در اینجا به پار ا از ویهن ها ارتراط انسان و خدا در کقاکا خیقان ک پیدازی :
الف) گفتوگو در پرتو دیدار
در نظی بوبی ،ی

از بنثاد تیی کیایط بیا بیقیار نفتونو در نتثجة حصو باه رابطاة

ک  -توی دیدار اسات« .کا م ،کساتقی در ک اکافه اسات» (باوبی .)171 :1380 ،جاای کاه
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وجود هی تیش دیدار در نگا دیگی با پیهثگ از ک ءپندار به رسنثت پذییفته کا کاود.
«از ثنجاکه عیفان درپ ارترااط کساتقث باا خداسات ،بناابیای  ،کا بایسات از نظای صاوفثه
بهتدریج ن انهها یا واسطهها کثان خدا و عارش بیداکاته کاود .هیچاه از قاین دوم جلاوتی
ک ثیث  ،با حذش بث تی ای واسطهها کواجه ک کوی » (پورناکداریان.)132 :1380 ،
و نفت :سخ کگویثد تا کانوندة ساخ خاوی

خادا را نرثنثاد و ساخ ک انوید تاا

نویندة سخ خدا را نرثنثد (ش .)401
*
و نفت :ک م ب ک اهد نرود (ش .)391
ب) استقالل و فردیت خدا و انسان در عین پیوستگی
ی

از ن ات که در رابطة ک  -توی  ،حائگ اهنثت است ،کخایفت نظای کا باا تاو درباا

کوضوع نفت ونوست؛ اکا تو را بهعنوان دارندة عقثدة کخایف ک پذییم .اینجاست که ها
فیدیت و استق

ک و تو حف ک کود و ه با تعاکم و نفاتوناو ن اود کا کاود؛

چنان ه در نفتونوها زیی ،اوج فیدیت و استق

خدا و انسان را در قایب نفتوناو

کثان ابوایزس خیقان و خداوند ک بثنث :
کر نناز ک کید .ثواز کنثد که «هان بویزسنو خواه کاه ثنچاه از تاو کا دانا باا
خل بگوی تا سنگسار کنندف کثخ نفت« :ا بار خدایا خواه تاا ثنچاه از رحنات تاو
ک دان و از کیم تو ک بثن با خل بگوی تا هث کست سجود ن ندف» ثواز کنثد کاه« :ناه
از تو نه از ک » (ش .)33
*
نفت :خدا تعای در به ک ن ود که «ک هنة خل ثسنان و زکث را از نناا عفاو
کن اب کس را که دعو دوست ک کید بود ».نفت « :انی از جانب تو عفو نثست ،ازیا
جانب نثگ پ ثنان پدید نثست ب و تا ب وبث که کا بدانچه نفتهای پ ثنان نثساتث » (ش
.)187
*
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نفت رو به خدا بااز کایدم .نفات  :ایها  ،روز قثاکات داور هناه خلا بگسالد ثن
داور که کثان ک و توست نگسلد (ش .)188
*
و نفت :ا جواننیدان ،هوکثار باکثد که او را کیقع و سجاد نتواند دید .هیکاه بادی
دعو بثیون ثید ،او را کوفته نیداند ،هیچه خواه ناو بااش .چاه باود نفسا و جاان
نرود .روز قثاکت خص خل  ،خل است .خص کا خداوند است .چون خص او باود داور
هینگ کنقطع ن ود او کا را سخت نیفته است کا او را سختتی (ش .)321
*
نقم است که :یک روز ثیت ک خواناد کاه «ان بطا
«بط

ک سختتی از بط

رباک ی ادید» ( )12/85نفات:

اوست که [او] عای و اهم عای را نثاید و کا داکا کرییاا او

نوی » (ش .)169
*
و نفت :خداوندا ک در دنثا چندان اه تاوان از کایم تاو بش خاواه زد ،فایدا هیچاه
خواه با ک ب

(ش .)214
*

و نفت :با خدا به کدارا به نرود .باا خلا کادارا [و] باا کصاطف علثاهایسا م خیدکناد باا
خداوند ناباک (است)؛ زییا که او ب باکست و هیکس که او ناباک بود ،ناباکان را دوست
دارد (ش .)395
پ) خداوند :سرچشمه و آغازگر عشق
«ع

» در سنت عیفان  ،نقطة کانون و اسا اعظا و «یزاره و یزروناه» از کزراو تایی

کلنا نگد عیفا کزسو ک کود؛ چنان ه بگرنان تصوش با استناد به ثیة «فسوش یاأت اهلل
بقوم یزره و یزرونه» (کائد  ،)53/خاستگا ع

را خداوند ک دانناد (یزاره ) و کوکا

پسثن  ،بند را (یزرونه)« .بایگید باید تا نوید :هفتاد سا ک پنداکت که کا او را دوسات
دارم؛ چون به حقثقت کار بثنا کدم ،اوست که کیا دوست ک دارد» (عث ایقضا .)12/2
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نفتار زیی از ابوایزس خیقان  ،ناظی به ثغازنی ع

از سو خداست:

نقم است که :یک کب ح را به خاوا دیاد نفات« :کصات ساا اسات تاا در اکثاد
دوست تو ک نذارم و در کو تو ک باک » ح  ،تعای  ،نفت« :تو باه ساای کصات تلاب
[ ]184/Bکید ا کا در از ابزا ب علت در قدم دعو دوست کید ای تیا» (ش .)500
ت) عشق و محبت دوسویة انسان و خدا
ی

از کران ک تب تصوش ای است که جییان ع

غایب کتب صوفثه به ع

از دو ساو بیقایار اسات؛ چنان اه در

دوجانرة کثان انسان و خدا پیداخته کد است« :چنان اه کع او

نانگران عاک است ،عاک ه نانگران کع و است» (کیصاد .)49 /بهاء وید در کعارش بی

ع

تیفثن خدا و انسان ای نونه تأکثد ک کند :اهلل کزب ک نرود ،ک کزاب اهلل چگوناه

باک ف ع

از یک تیش کزا باکد (کعاارش  .)148 /1کاارتث باوبی در کتاا کا و تاو

دربارة نسرت دوسویة انسان و خدا ک نویسد« :کنا بیا «بودن» خود به خداوند کزتاجثاد و
خدا بی هنة ثنچه «کفهوم بودن» کناست ،به کنا نثازکند است» ( .)131به قو کوبناا «خاود
ثیت استینا بیا کافیان ثکاد اسات .حاکاا کاه کؤکناان را ایا خطاا باکاد .ا کایدک
استینا او اابت است؛ اب انی تو را حای باکد که چثگ ارزد از تو کستین نراکاد باه قادر
عگ تو» (کویو .)99 :1369 ،
در نفتارها بهجاکاند از ابوایزس خیقان نثگ به ع

و کزرت دوسویة انساان و خادا

اکار کد است:
ابوایزس خیقان ازی کقام ن ان باز ک دهد .نفت که «کیا وقت بادیاد ثکاد کاه در
ثن وقت نفتن که «ک کع و تو ».و در حاا دیگای نفتنا کاه« :ا تاو کع او کا ».
وقت نفتن که «ا خادا کایا از تاو درد بادیاد ثکاد اسات .و از تاو درد دارم کاه تاا
خداوند تو بی جا باکد ای درد ک بی جا باکد و خداوند تو هنث ه باکاد پاس ایا
درد ک هنث ه خواهد بودن» (ش .)1218
*
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جواننیدا در کعیفت بود که کید نوید« :ایه به ح ک و به جا ک و به جناا کا و
به رو ک و به زیف ک

رو تو »...ابوایزس خیقاان نفتا « :ا کا کع اوقة تاو » (ش

)1224
ث) عشق و غیرت خداوند به انسان و انسان به خداوند
از ثنجاکه ع

انسان و خدا دوسویه است ،نسرت کثاان عاکا و کع او در کوقعثاتهاا

کختلف تیثثی ک کند .ناه عاک (انسان) در کقام کع و (خدا) و نااه کع او (خادا)
در کقام عاک (انسان) .رابطة ک وتوی نثگ با توجه به جاباهجاای نسارت عاکا و کع اوق
و کزرت کا دانناد و کعتقدناد کاه غثای از

تیثثی پثدا ک کند .عیفا غثی را از یوازم ع

کزرت ناک ک کود؛ زییا عاک خواستار ای است که کزرو از دیگی و دیگای نثاگ از

کزرو قطع تعل کند « .با هیچه بخواهناد ثراکثادن ،با بگیداناد تاا جاگ باا و نثاراکناد»

(کیح تعیش .)43
در ک م ابوایزس خیقان نثگ نفتارهای هست که بهنوع تداع کنندة ع

و غثای

«خداوند به انسان» و «انسان به خداوند» است:
ج) عشق و غیرت خداوند به انسان

و نفت :فیدا ح تعای نوید ک و خیقان از یک سو جنلاة خلا او و ثخای از ی ساو

تا ک به ثیدف (ش )171
*
و نفت :یک روز خدا به ک ندا کید که «هی بند ا که به کسجد تو درثیاد نوکات
و پوست او بی ثت

حیام کیدم ،و هی ثن بند ا که در کسجد تو دو رکعت نناز کناد ،باه

زندنان تو پس از کی

تو ،روز قثاکت از عابدان خثگد» (ش .)490
*

نفت :ح نفت :بندة ک چون به راه ن ثن  ،ه راهت کن و چون به کنگ کاورثی
کثگبانت کن و چون سخ نوی کنوندة سخ کن و چون اندی اه کنا داننادة اندی اها
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کن و چون به ک درنییگ دستگثی کن و چون از ک تیس این کنند ا کن و چاون
به ک اکثد دار وفاکنند ا کن  .ک با توأم .تو نثگ با ک باش که باه ثباادان باا تاوأم و باه
وییان با توأم (ش .)757
*
پیسثدند :در ثن ه ک نوید «د کؤکنان کأوانا ک است ».نفت :یعن کأوانا کناخت
ک است و کأوانا پاک ک است و کأوانا دوست ک است (ش .)991
*
و نفت :ح از خل ن ان بندن خواست و از ابوایزس ن ان خداوند  .ای هاا ن اان
[خداوند ست] (ش .)952
*
و نفت :وقت که هنة ننجها رو زکث حاضی کیدند که دیدار ک بای ثن افگندناد.
نفت «ایه غی باد ثن ه به چنث غی کود» .از ح ندا ثکد کاه «بلزسانو ،دنثاا را در تاو در
نصثب نثست ،عقرا ه هنت تو را حسثب نثست .ای هیدو سیا تیا کن » (.)113
چ) غیرت و عشق انسان به خداوند

بوبی تعرثی در کتا ک و تو دارد کاه باا پاار ا از روایاتهاای کاه در باا کاهثات و

چثست رابطة انسان و خدا در کقاکا خیقان ثکد است ،هنخاوان بساثار دارد« :هادش
رابطه ،خود رابطه است که با «تو» کنااس کا کاود؛ زیایا باه کجاید کاه باا تاوی کنااس
ک کوی  ،نفزة حثا ابد کا را درک یابد» (بوبی)111 :1380 ،؛ چنان ه در ننونهها زیای،
هدش رابطة ک وتوی انسان با خدا (خیقان با خادا) ،جاگ رابطاه نثسات و از های خواه ا
بیا جذ کنفعت یا دفع کضیت فارغ است:
«بعد از ثن کثخ را به خوا دیدند پیسثدند که «ح  ،تعای  ،با تو چه کیدف نفت «ناکاه
به دست ک داد .نفت  :کیا به ناکه چه خوان و چاه ک ایو کنا ف تاو خاود پاث

از ثن اه

کیدم دانست که از کا چاه ثیاد ،و کا خاود کا دانا کاه از کا چاه ثیاد .ناکاة کا باه
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کیامای اترث رها ک که چون ای ان نر تهاند ه ای ان خوانند و کیا بگذار تاا باا تاو نفسا
بگن » (ش .)506
*
و نفت :انی در هنة عنی ی رار ح را ثزرد ی باید که پنجا سا فیا ثن ک نی ؛ ناه
از ثن جهت که عقوبت کند ،بلک از ثن جهت که چون توی را ثزرد ا (ش .)599
*
و نفت :نا نا نیی از بسثار جهد و اندو و غ که به ک رسد از بایا ایا یقناة
زقوم رو خدا باز کن نوی  :ایه ک از ثن ه تو فیکود ا ای یقنة زقوم ک خاورم .انای
ک خواه تا به تو بگذارم (ش .)494
*
و نفت :ح نفت بندة ک هنهچثگ به تو ده اب خداوند [نفات خداوناد ] نثاگ باه
بوایزس ده ه نخواهد و ای دادن و ده از کثان بینثی کاه ایا بث ارناان نویناد (ش
.)755
*
و نفت :انی بی بساط کزرت بدار در ثن کست نیدم و در دوست تو ،و انی بی بسااط
هثرت بدار دیوانه نیدم در سلطنت تو ،چون نور نستاخ سی بگند هی دو خود ک باک و
کن ک توی (ش .)184
*
نویناد «ناان و خادا» و کا ناوی «خادا

و نفت :کیدکان نویند «خدا و نان» و بع
ب نان ب ث  ،خدا ب هنهچثگ» (ش .)180
*

و نفت :را خدا را عدد بنتوان کید .چنانک بند اسات باه خادا را اسات ،باه های
راه که بیفت قوک دیدم .نفت «بار خدایا کیا به راه بثیون بی که ک و تاو باکاث  ،خلا
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در ثن را نراکد ».را اندو در پث

ک نهااد و نفات «ایا انادو  ،باار نایان اسات ،خلا

نتوانند ک ثد» (ش .)140
نتیجهگیری

دغدغة اصل کارتث بوبی در کتا ک و تو ،وصو به رابطة کثانفید و توأم باا صانثنثت
و پثوستگ انسان و خدا در قایب رابطة ک وتاوی اسات .یاگوم حصاو باه چناث نسارت و

کواجهها  ،تصزث و تنقث نسرت و رابطة انسانها با ی دیگی است .انی ثدکا کوفا کاود
از ک ءپندار جهان و انسان دسات بایدارد و باهویاه در پیتاو کافقت و کزرات باا دیگای
انسانها به رابطة ک وتوی با ثنها اوج بگثید ،در ثساتانة حضاور در کواجهاه باا خادا قایار
ک نثید؛ در ثستانة رابطة ک وتوی با تو سیکد  .وقت که از چ انداز نظییة ک و تو
بوبی به تزلثم کقاکا بهجاکاناد از ابوایزسا خیقاان کا پایدازی  ،باه دساتاوردها تااز
ک رسث  :ت ابهها و تجار ک تیک از حث

کاهثت رابطة «انسان و انسان» و «انسان و خدا»

و جلو ها کختلف ثن ،تقدم رابطة «انسان و انسان» در قایب ک وتوی بهعنوان پث درثکاد
رابطة ک وتوی انسان و خادا ،کثفثات رابطاة کا وتاوی باا تاو سایکد و ...از اعا ایا
دستاوردها کزسو ک کود .در پایان ک توان کدع کد که ثنچه بوبی در عاای نظایورز
از رابطة ک وتو کثان انسان و خدا بدان پیداخته است ،کاربست خود را به بهتایی کا م در
ک وتوکیدنها خیقان با خدا پثدا کید است .ترثث و تزلثم کقاکا خیقاان باا ایهاام از
نظییة ک و تو کارتث بوبی درواقع ،نقطة کیوع و عگینت بایا پاهوه هاا فایاختای و
نستید تی در عیصة کثیا غن عیفان کاست .ب تیدید ،اف ها تاز ا در خوان
عیفان از ای حث

کتاون

ن ود خواهد کد.

پینوشت
1. Subject-centered reason
2. Object
3. Subject
4. Otherness
5. Subject
6. Being and Nothingness
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7. Martin Buber
8. Encounter
9. I and thou Communication
10. I- IT Communication
11. Daniel
12. Hasidism and modern
13. between man and man
14. Good and evil
15. Eclipse of God
16. Hinduism
17. Philosophy of realization
18. The life of dialogue
19. Period of existentialism

 .20ع و بی ای ها ،ثنتور که کوفن اکاار کا کناد ،ظااهیاً خودک ا جاوان کاه در ثخایی

یزظا عنیش بیا یافت کعنای بیا اداکهدادن به زندن  ،باه او پناا باید باود و از قضاا ر باه
جای نرید نثگ در تیثثی نگیش و تأاثینذار بود (کوفن .)151 :1388 ،

 .27ننونههای که در بخ

21. The realization
22. The orienting
23. Dialogical philosophy
24. The Essence of Christiani
25. Single One
26. Eternal You

تزلثم رابطة «انسان و انسان» و «انسان و خدا» در کقاکا خیقاان نقام

کد  ،بیاساس کنار های ارجاع داد کد که در کتا نوکته بی دریا ثکد است.

 .28هنانتورکه بوبی ه اکار ک کند ،استفاد از تعابثی ت رثه یا کاخ

وارنا در کواجهاه باا

خداوند ،عنم کییضاانها نثسات؛ زیایا انساان ،خداوناد را بیحساب ذا خاود باه «چثاگ» ترادیم
ک کند؛ بنابیای  ،ثدک در رابطه با خادا ،در ثکدوکاد کثاان تقلثامدادن خادا باه «ثن» یاا «چثاگ»
(ت رثه) و «تو» ب هث استعار ا (تنگیه) در نوسان است (بوبی .)163 :1380 ،ایرته در عیفان اس ک
نثگ رأی که غایب عیفا بی ثن اتفا نظی دارند ،جنع کثان ت رثه و تنگیه است؛ بیا کثا  ،پاار ا از
عرار ها اب عیب دا بی ت رثه دارد و پار ا دیگی بی تنگیه صیش دبیت ک کناد .ر .ک :ابا
عیب  ،ایفتوحا این ثه ،سفی  ،1ص  93و  ،195 -194چاپ عثنان یزث  ،قاهی .1405

اکا در کعی تصیی ک کند :کوحد واقع کس است که بث ت رثه و تنگیه جناع کناد :وَ انْ قلات

بابکیی کنت کسدّد .ر .ک :اب عیب  ،فصوص ایز

ص  ،68تهیان .1370

و ایتعلقثا علثه بقل ابوایع ء عفثف  ،ج،1
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