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صوف مسلک به طرح نظریات خوی

در این همیگه پرداختهان .،در این پهژوه

بههه روش توصههیف -تحلیله و بهها جسههتوجههو در مگههاب و آثههار مربههو
جسههتوجههوی مختصههر در تاریخچه مطایه

په

اه

مههرتب بهها اسههاااال و کاوشه در

نظریات عارفان در ایهن همیگهه در دو سهط ان،یشهگان و ادبه دو اثهر برجسهت

عرفههان قههرن چهههار و شش ه یعگ ه کش ه ایاحجههو و روحاالرواح مطایعههه

م شود .م توان گفت که در قهرن چههار آثهار عرفهان بهه شهل متشهرعانه و

نگارش های تعلیا و رسا و به نثر مرس نوشته ش ،ان ،اما به مواهات حرکت

عرفان اه هه ،به سو عشق به ت،ریج به سات انتزاع ترشه،ن تصهاویر و سهاختار
مجرد و ادبیت متن پی

م رون .،در روحاالرواح مبادرت آگاهانه سهاعان بهه

بیان تجربه ها عرفان به وضوح در تاا اثر دی ،م شهود .ایهن نلتهه بها جایگها

جاال شگاس خاص و مگسج نثر روحاالرواح نیز مرتب است که اه طریهق بیهان

عاشقانه و تعبیرات و تجربه ها عارفانه به خوانگ ،مگتقه مه شهود

ذوق و ح

نلتها که در بیان تعلیا و خشک کش ایاحجو دی ،نا شود.

واژههای کلیدی :اسااا جاای تفسیر عرفان روحاالرواح کش ایاحجو .

 .1مقدمه

 .1.1طرح مسئله
اه جاله نشانهها بسیار مه کرامت و ارهشاگ ،انسان ارتبا او با اساااال است .در قرآن کری

یادگرفتن و یاددادن اسااا ایه با سج ،به آد ارتبا دارد و عارفان بزرگ اه این ارتبا
و ارهشاگ ،انسان را نتیجه گرفتهان .،پ

اه مبح

وجود -که اه مه ترین مباح

کرامت

عرفان است-

یعگ تأکی ،بر وجود مطلق و اشار به مظاهر کثرت و نیز موضوع وح،ت وجود در آرا صوفیانه

مبح

کلی ،دیگر در تفلرات عارفان موضوع اساااال است .این مبح

دارد و برگرفته اه احادی

ریشه در قرآن کهری

و نیز برداشتها عارفان و فیلسوفان و متللاان است .مقویه اسهااا در

ان،یش عرفا اسال اه چگان اهایت برخوردار بود است که آنها در تأمالت و تحقیقات خوی

آن را بهعگوان یک عل جام و فراگیر مورد ت،قیق و کگ،وکاو قرار داد ان ،و آن را هیربگا سایر

آموه ها و مطای

قوس نزول موج

م شون .،ب،ینسب

عرفان بهحسا آورد ان« .،اسااا حسگا ایه

تجلیات ذات ربوب انه ،کهه در

پ،ی،آم،ن مظاهر و صور و در قوس صعود مگشأ اشراقات و ملاشفات عرفان
اسااا ایه ه اه جهت وجودشگاس

خ،اشگاسه و جههانشگاسه و هه اه

جهت شگاختشگاس و سلوک اهایت دارن( »،احا،ون.)545 :1389 ،
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معرفت در طریق عرفان اساسها بهر هفهت پایهه اسهتوار اسهت کهه نخسهتین و

به تعبیر ابنعرب

مه ترین آنها عل به اساااال است که اه آن به عل ایحقایق یاد م کگ .،براسهاس مبهان عرفهان

اس ایه عبارت اه ذات یا صفت متعین اه صفات و تجل ا اه تجلیات است .هرگا ذات حهق بها

صفت معین جلو کگ ،اسا اه اسااا اه آن پ،ی ،م آی ،مثال اه تجل خ،اون ،با رحاهت واسهع

او اس ایرحان پ،ی ،آم ،و اه تجل او با رحات خاص کاای
تجل حق با وص

اسه ایهرحی پ،یه ،آمه ،و اه

انتقا اس ایاگتق ظهور یافته است (رحیایان .)3 :1383

عارفان اسااا ایه را اه جهات گوناگون تقسی بگ ،کرد انه ،کهه گها بها تقسهی فیلسهوفان و

متللاان یل است نظیر تقسی به اسااا ثبوت و سلب و ...اما در بعض موارد و بهویژ برحسه
درجات عارفان به تقسیاات خاص دست یاهی ،ان ،اه قبی اسااا تگریه و تشبیه

اس اعظه و

ارکان امهات اسااا اس مستأثر و غیرمستأثر اسااا جالل و جاال اسااا ذات و صفات و افعهال

اس متص و مگقط ایظهور و. ...

بگابراین با توجه به جایگا ارهن،ۀ اسااا در حوهۀ عرفان نظر

آن بی

اه سایر مباح

بهنظر م رس ،تحقیق و مطایع

ضرورت دارد چرا که این مسهئله اه پردامگههتهرین مقویههههای اسهت کهه

حج وسیع اه گفتوگوها و مباح

را به خود اختصاص داد است که در ضان موضوع توحی،

مطرح مه شهود و درک و دریافهت بسهیار اه اصهول و مبهان عرفهان تگهها بها درک فحهوا آن
املانپذیر است بهویژ اسااا جاای که در مباح
اساائ چون یطی

توجه عرفا بود ان.،

عرفان و عرفان عاشقانه جایگا خاص دارد

رحان و جای در ان،یشهها عرفا اه مقا ویژ ا برخوردارن ،و بسیار مهورد

 .2.1ضرورت تحقیق
بهیحاظ همان انتخا قرن چهار در این تحقیق بهدیی اهایت است که در پ ریهز آثهار مگثهور
عرفان دارد و نیز اثر ارهشاگ ،چون کش ایاحجو که اه ق،ی ترین و معتبرتهرین کته

هبهان

فارس در تصوف است .اه دیگر سو قرن ششه دورۀ اوجگیهر و انسهجا ان،یشهههها عرفهان
است و ما شاه ،گستردگ عرفان عال و پی،ای

فرق و ملات

گوناگون صهوفیانه و عرفهان در

این قرن هستی  .در این قرن ه چگین روحاالرواح که تگها کتا مستق در شرح و تفسهیر عرفهان

اساااال است نگاشته ش ،است .این کتا اه بابت جایگا ویژ اش در میان آثار عرفان -ادبه و

در بین شروح صوفیانه برا تحقیق و مقایسه با کش ایاحجو انتخا ش .،این دو اثر عل رغه
محتوا کل و مشترک عارفانه در دو طی

متفاوت عرفان هاه،انه و عاشقانه پرداخته شه ،انه ،و

در جهت مقایس سیر تحول اسااا جاال خ،اون ،مگاسبت خاص دارن.،
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اسااا ایه اه حی

تأثیر بسزای که در دستگا ان،یشگان عارفان و نحوۀ سیروسلوک آنان اه

یک سو و واسطه قرارگرفتن در طریهق معرفهت انسهان نسهبت بهه خ،اونه ،اه سهو دیگهر دارنه،
بهر ها فراوان که اه جگب تربیت و اخالق به سایک م رسانگ ،و نیز اهایت که در آدا عاله
خانقاهیان و در سیروسلوک و پرورش معگو آنان داشتهان ،جها تحقیهق و پهژوه

عالو براین پژوه

بسهیار دارد.

در ریشهیاب افلار صوفیانه در با چگونگ تحول کهاربرد اسهااا در متهون

عرفان مربو به آنان امر بایسته است.

در این تحقیق به سؤاالت اه این دست پاسخ خواهی داد:

 نظریات کل عارفان در با اساااال چیسهت و تأثیرپهذیر آنهان اه اسهااا ایهه بهه چههشیو ا است؟

 با توجه به تحوالت که در مبان ان،یشهها عرفا پابهپا شل گیر تفلرات صهوفیانه وعرفان در ط همان بهوجود آم ،است اساااال چه کاربرد در آثار عارفانه داشتهان،؟

 -دو اثر برجست عرفان متعلق به دو دورۀ متفاوت اه ظهور تا اوجگیر عرفان چه تشابهات

و تفاوتهای بهیحاظ اساس تفلرات در عرفان نظر و عال اه با بهکارگیر اسااا و
نیز بهر گرفتن اه شگردها ادب و بالغ دارن،؟

 .3.1پیشینۀ تحقیق
تههاکگون در بهها تحههول معگههای اسههاااال و مقایس ه دو اثههر عرفههان
پژوه ها صورتپذیرفته اغل

پژوهش ه انجهها نگرفتههه و

تگها به شرح خود اسااا و انواع آن و تقسیاات و توصهیفات آن

پرداختهان ،و ایبته بیشتر افلار و ان،یشهها ابنعرب را شرح داد ان.،

کتا ها و مقاالت بسیار در موضوع اسااا و صفات خ،اون ،چهه در عرفهان و چهه در عله

کال و فلسفه به نگارش درآم ،است که برشاردن ها آنها مجای وسی م طلب ،و در ایگجا به-
اجاال به چگ ،ناونه اه پژوه های که در خصوص اسهااا ایهه و مباحه

ش ،اشار م شود.

سعی ،رحیایان در مقای «اس ایه در عرفان اسالم » بهه بحه

پرداخته و در آن اه تاریخچ پی،ای

و ورود اسااا به مباح

مربهو بهه آن انجها

در توضهی اسهااا و انهواع آن

عرفان و سیر تحهوالت آن سهخگ

به میان نیام ،است .محا،امین صادق ارهگان در مقای «اسااا ایه اه مگظر امها خایگه » صهرفا

نق ،و گفتوگو در با نظریات اما خایگ در خصوص تعریفات آورد است که ایشان در آثهار

خوی

اه اسااا داشتهان .،ص،یقه ابلقدار در مقای «تأثیر شگاخت اسااا ایه در مسیر معرفت حهق»
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به بررس مباح

نف

مربو به انسانشگاس

و ضان آن به اسااا ایه نیز اشار کرد است.

سیروسلوک و قابلیتها متضاد در انسان پرداخته

سی ،قوا ای،ین حسیگ در مقای «مگشأ کثرت اسهااا ایهه در تفسهیر عارفهان مسهلاان» په

اشار به گونهشگاس اسااا و صفات به تفسیر اه عیگیت ذات و را ههای کهه عارفهان در تحلیه

اه

کثرت اساائ پیاود ان ،اشار کرد است .صادق آییگهون ،در مقایه «معگاشگاسه اساااایحسهگ »
هاانگونه که اه عگوان مقایه پی،است در با معگ شگاس اسااا ایه سخن گفته است.
ثان و حسین هحاتل

سی ،محا ،یوس

در مقای «اسااا و صفات ایهه در عرفهان اسهالم

با رویلرد به آرا اما خایگ (ر )» در حهوهۀ عرفهان نظهر بهه جسهتوجهو در بها اسهااا و
صفات پروردگار پرداخته ان ،و در پ تشری چیست و جایگا و مگزیت اسااا و صفات در گسهترۀ

عرفان بهر ها بسیار اه آرا اما خایگ برد انه .،قربهانعله صها ،در مقایه «بحه

اسهااا و

صفات ایه در صحیف سجادیه» به تفسیر و توضی اسااا و صهفات خ،اونه ،در صهحیف سهجادیه
در این مقایه متفاوت است.

پرداخته است که با موضوع مورد پژوه

هاانگونه که گفته ش ،در پژوه ها یادش ،محوریت مباح

انواع آن ها نظریات مختل

بر شرح و توصی

ان،یشاگ،ان علو اسالم دربهارۀ آنهها و ایهن قبیه مباحه

اسهااا

اسهت و

پیشیگ بهکارگیر اسااا و دیگرگون های که اه آغاه بهر گیر اه آنها در متون مگثهور عرفهان
ش ،است .ب،ینترتی

در این پهژوه هها تحهول ان،یشهگان

عارفان و نویسگ،گان بررس نش ،است.

تصهویر و سهاختارها ادبه در

هاچگین پایاننامهها بسیار نیز در حوهۀ عرفان و ادیان به مبحه

اختصاص یافته است که هاگ در همیگ تعری
کال و یا در بح

موضوع این پژوه

اسهااا و صهفات خ،اونه،

و توضی اسااا و انواع آنهها بها همیگهههها عله

تفسیر آیات اه قرآن که به اسااا مربو م شون ،به نگارش درآمه ،انه ،و بهه
ارتباط ن،ارن.،

 .1 .4تاریخچۀ بحث در باب اسماءاهلل
محور قراردادن اساااال و ایجاد بگای براساس آن اویین بار اه سو محی ای،ین عرب آغهاه شه.،
و در این همیگه اه مباح

خ،اشگاس

جهانشگاس

شگاخت انسان و رابط او با خه،ا و جههان و

نیز دی،گا خاص ارتبا میان شریعت و طریقت سخن گفت و بعض اه آنها را خهود په ریهز

کرد .این بگیانگذار بهگونها است که هر مسئلها در سای مبح
مسیر او گسترۀ ان،یشه ها و دی،گاه

اسااا قرار م گیهرد .در ایهن

را بسیار وسعت بخشی ،و هاانگونه که در فصهوصایحله
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م گوی « :،عق،ایخالئق ف االیه عقائ،ا و انا اعتق،ت جای ما اعتق،وا :مردمان مختل
عقی ،ها مختل

داشتگ .،من به ها آنها معتق ،ش( » ،ابنعرب

.)5 :1385

دربارۀ خ،ا

ابنعرب تأییفات و نگاشتهها مستق بسیار در با اساااال دارد اه جاله االسه و ایرسه
کتا االسااا کتا االشارات ف شرح االسااا االیهیه و ایلفایات شرح االسااا مگاف االسااا و
کش ایاعگ عن سر االسااا ایحسگ و در کتا انشااای،وائر نیز باب مسهتق درایهنبهار دارد .بهه
اعتقاد و

وجود پروردگار را به دو اعتبار م توان یحاظ کرد یک بهار در مرتبه احه،یت ذات و

و مالهن

بار دیگر در مرتب جامعیت اسااا .در مرتب جامعیت اسهااا املهان ارتبها میهان واجه

هست و پروردگار در وجود مالگات تجل م کگ ،و درواق عای املان بهواسط تجل حق است

که ظهور م یاب ،و تعین و تشخص پی،ا م کگ .،این مالگات هریک مظهر اه اسهااا خ،اونه ،و
صفت خاص را بروه م ده ،و م توان ،با توجه به نوع صفت یا صفات ایه

بهمثابه اسها بهرا

آن صفت یا صفات باشگ ،برا مثال انسان که جهام تاهام کاهاالت املهان اسهت مظههر اسه

ایجام خ،اون ،بهشاار م آی( ،ابنعرب

.)54 :1339

عارفان تأثیرپذیرفتن سایک مبت ،اه اسااا را مالک سگجی،ن باطگ

م دانگ ،و در پ آنانه،

تا میان درون سایک با یل اه اساااال رابطهه ا بجویگه ،و دییه تعهای و را در سهیر و سهلوک

بهواسط ایقا اساااال به او گوشزد کگگ( ،قشیر
و په

.)603 :1361

م توان تاریخچ موضوعیت و اهایت اساااال و جایگا آن را در عرفان به پی
اه و تقسههی کههرد .پههی

اه و اخههتالفنظرهههای در میههان صههوفیه در بهها اسههاااال و

یل بودن آنها با ذات و مسا و صفات وجود داشته است .په
عرب و پیروان و

شام هست شگاس

اه ابنعربه

در قلارو عرفان اسالم و در آموه ها معرفت

اه اظههار نظریهات محیه ایه،ین
براساس اسهااا ایهه

مثلثه

جاالشگاس و انسانشگاس عارفانه ایجاد ش .،بح ها کالمه و عرفهان در

با اساااال اه دو دی،گا نشئت گرفته است :یل بهیحاظ شگاخت معگا برمبگا ایگله این اسهااا
هریک چه مفاهیا دارن ،و دیگر اه دریچه شهگاخت وجهود و ایگلهه چهه رابطهها میهان صهفات

پروردگار با ذات او و میان اس و مسا است.

در محاف کالم اه نیا نخست قرن دو اصطالح اسااا و صفات شهل گرفتهه و بهه بحه

گذاشته ش .،در این همیگه میان معتزیه اشاعر امامیه و دیگر فرق کالم ج،الهای درگرفهت اه

جاله در با توقیف بودن اسااا بیشتر اشاعر پیروان ملت

بغ،اد اه میان معتزیه و ع،ۀ کثیر اه

متللاان امامیه معتق ،بر ع ،تجاوه در نسبتدادن اسااا به خ،اون ،اه آن نها ههای بودنه ،کهه در
کتا و سگت و اجااع آم ،است و برخ دیگر اه جاله معتزیه و گروه اه امامیه تسای خ،اون،

را به غیر این نا ها م پذیرفتگ( ،عب،ایقاهر بغ،اد

.)203 :1367
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در با رابط اسااا و صفات اه نظر معتزیه این دو اصطالح بهیحاظ معگای متفاوتان ،و اس

خ،ا متضان صفت او نیست و م توان مثال خ،اون ،را به اساائ چون ح

ناه تههوان او را بههه حیههات و عله و قهه،رت متصه

علی و ق،یر نامی ،امها

کههرد .بههرخالف معتزیههه اهه تسههگن در عههین

ج،ادانستن اس اه صفت اثبات اس را ب،ون اثبات صفت غیرمالن و غیرقاب شگاخت م دانگ ،و
اس را عین صفت م دانگ ،و تگها بهیحاظ ایگله صفات قابلیت اشتقاق دارن ،و اسااا چگین نیستگ،

میان اس و صفت تفاوت قائ م شون( ،طباطبای
بح

.)392 :1390

و اختالف میان این گرو ها بسیار دامگهدار و طوالن است و در ایگجا مجال پهرداختن بهه

این جگبهها موضوع نیست .در کگهار متللاهان و حلاها نگهرش عرفها جایگهاه ویهژ دارد کهه
موضوع بح

ماست و سخن گزاف نیست که گفته شود در سلوک عارفانه و نگرش صهوفیانه در

هیچ مرحله و مرتبها

اه پرداختن به اساااال گریز نیست و عرفا معرفت و آموه هها معرفته

خود را متص و موقوف به عرفان اسااا و صفات حق م دانگ.،

 .2چگونگی نگرش عارفانه به اسماءاهلل
عارفان به اسااا بهعگوان صورتها ملفهوظ ناه نگرنه ،و اسهااا ملفهوظ را اه نفه

اسهااا جه،ا

م دانگ .،آنان بر این عقی ،ان ،که خ،اون ،در مقا هویت مطلقه نه اسا دارد و نه رسا و حته
یفظ هویت را نیز اه سر ناگزیر و درنتیج ع ،شگاخت به او نسبت م دهگ ،اما چون سب

وجود

اه ایگجاست که آنان تگها را شگاخت حق را معرفت صفات و اسااا خ،اون ،م دانگ( ،جیل

1304

عای محبت پروردگار است و او بر این مبگا اراد کرد تا شگاخته شود در اسااا خود تجله کهرد.
ق .)17 :ب،ون شگاخت اسااا راه به معرفت عای و حوادث آن نیست .صوفیان چون ابنعرب و
اتباع

بر این نظرن ،که خلقت عای درنتیج تقاضا ظهوریافتن اسااا بود است« .اساائ که به

اذن پروردگار مجاه به ایجاد اعیان ش،ن ،عبارتانه ،اه :حه

مقس که اسااا ذاتان ،و به ائا سبعه یا مفاتی ایغی

به «اما االئاه» معروف است» (الهیج

.)182 :1371

عهای مریه ،قائه

قهادر جهواد و

نیز مشهورن ،و اه میان این اسااا اس «ح »

هریک اه مالگات عای مظهر یک یا چگ ،اس هستگ ،بهجز انسان که ملان جام اسااا ایهه

است .در انسان تاام اسااا متقاب پروردگار جالی و جاای
این اکاال و جام بودن را انسان درنتیج یط
است که انسان را چون آیگها

اسااا در اعتقاد عرفا با مبح

بهحس

قابلیت

جا ش ،است.

اهی خ،اون ،داراست و ارادۀ او بر این تعلق گرفته

مظهر تاام اسااا نیلو خود قرار دهه .،اه ایهن جههت موضهوع

انسانشگاس عرفان پیون ،م خورد و صورتها معرفت و معگهو
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انسان با شگاخت اسااا مرتب م شود تا جای که عرفا به این نظر قائ ان ،که« :اگر اسهااا ایهه در
خلقت انسان سهی نبودن ،و انسان مظههر اسهااا نبهود و بهه مقها خلیفة الهی دسهت ناه یافهت»

(پارسا  34 :1346تا  .)36به این دیی است که انسان نسبت اساائ با پروردگهار یافتهه اسهت و بها
چگین نسبت است که الیق مقا خلیف اللهی ش ،و بار امانت ایه را -که ع ،ا بر آنان ،که هاان

اساااال است -بر دوش

نهاد ان.،

ایگجاست که عرفا به جستوجو و بح

پرداختهان ،و در آثار خوی

در پ یافتن راه بهرا

دستیاب به شیوۀ تب،ی این رتب بایقو (داشتن مرتب خالفت) به فعلیت هستگ ،و درصه،دن ،تها ایهن
نلته را که پیون ،کام و تاا میان اساااال و سیر و سلوک عرفان وجود دارد بر کرس اثبات
بگشانگ .،ایبته حصول این مقصود و بهدستآوردن این مرتبه در گرو جذبهها پروردگار و کوش

سایک در همیگ اساااال است .این جذبه و کش
ظرفیت

اه آن نصی

«گاه تجل

هاان تجل اسااا است که هر سایل به میزان

م برد .تجل اس ال گا با یک اس رخ م ده ،و گاه نیز بها چگه ،اسه :

تجل فعل اسهت و در اثهر آن سهایک جهز فعه حهق و جهز فاعلیهت حهق چیهز

نا شگاس .،گاه تجل صفت است و بگه ،جهز صهفات خ،اونه ،و جلهو هها صهفات او چیهز

نا بیگ ،و گاه نیز باالتر است و تجل ذات است که در آن سایک تاام مالگات عای املهان
را در نور تجل ذات هایک م بیگ ،و هر امر را ع،م » (عزای،ین محاود کاشان

.)155

-154 :1381

گفتگ است که سایک در سلوک عرفان خود بای ،به تجل اساائ متخلق شود و این تخلهق

همان مالن م شود که و بهگونها خود را با اقتضائات هر اسا وفق ب،ه ،و «برا رسی،ن به

حقیقت آن قیا کگ ،که عوارض و نتایج آن اس ملل ذهن و باطن او شود و در وجودش استقرار

یاب( »،جگ،

.)59 :1362

دربارۀ این تخلق و چگونگ آن در اسااا مختل

صوفیه معتق،ن ،که به اس «ال» ناه تهوان

متخلق ش ،و حت بعض اه آنان متخلقش،ن به اس «ایرحان» را ه در توانهای سهایک ناه بیگگه،

(سراج طوس

(جگ،

 )89 :1381و در مقابه

.)58 :1362

بعضه حته تخلهق بهه اسه «ال» را نیهز توجیهه مه کگگه،

در عرفان نظر ابنعرب که و آن را بههعگهوان دانشه پ،یه ،آورد و برمبگها آن هسهت را

تفسیر عرفان کرد تاا جهان هست مظهر اه تجلیات حق است و این مظاهر بهوسیل اسهااا و

صفات اه بطون به ظهور آم ،ان .،اسااا حق در مقا مقایسه هاان اربها انهواع در نظها اشهراق

سهرورد است و حلومت عای آفریگ

بهواسط این اسااا و صفات است.
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 .1.2اسماء جاللی و جمالی
در یک نگا کل باور عارفان این است که تاا اسااا و صفات که یط

و رحات اه آنها مگتج

م شود و مای ابتهاج هستگ ،اسااا جاای پروردگارن ،هاچون رهاق یطیه
اسااا و صفات که ناش اه قهر و خش خ،اون،ن ،و موجه

جالی ان ،نظیر مگتق قهار سری ایحسا و. ...
قیصر م گوی« :،ذات خ،اون ،برحس

اقتضا م کگ ،هاانگ ،یط

مرات

و قهر رحات و غض

جاای و جالی جا ش ،است .همان که به یط

متعلق شود اسااا جالی است» (قیصر

رحهی ودود ...و

خوفگه ،و هیبهت مه آفریگگه ،اسهااا

ایهیت و ربوبیت

صفات متع،د و متقهابل را

رضا و سخ و غیر آن و در آن (ذات) نعوت

تعلق بپذیرد اسااا جاای است و آنچه به قهر

.)13 :1370

عب،ایرحان جام در نق،ایگصوص م گوی« :،قسه دو اه تجلیهات تجلیهات صهفات اسهت و

عالمت آن اگر ذات ق،ی به صفات جالی تجل کگه ،اه عظاهت و قه،رت و کبریها و جبهروت

خشوع و خضوع بود (اذا تجل ال یش اٍ خش یه) و اگر به صفات جاهال تجله کگه ،اه رأفهت و

رحات و یط

و کرامت سرور و ان

اسهت و معگه ایهن نهه آن اسهت کهه ذات اهیه تعهای و

تق،س به تب،ل و تحول موصوف بود تا وقت به صفت جالل متجل شود و وقت به صفت جاال

ویلن بر مقتضا مشیت و اختالف استع،ادات گاه صفت جالل ظاهر بود و صفت جاال باطن

و گاه برعل » (جام
در نگا عرفان

.)115 :1370

ذات خ،اون ،هاانطور که موصوف به صفات جاال است متص

به صفات

جالل است .صفات جاال و جالل به تعبیر عالم طبرس در مجا ایبیان صفات است که« :استحق
ان یوص

باا الیوص » پروردگار را صفات است که غیهر او به،ان وصه

 1338ق ج .)27 :2

ناه شهود (طبرسه

اسااا جالی خ،اون ،هاچون جبار و اکبر اه احاطه و استیال تاا و کام حق بر ک عهای

خبر م ده ،که هیچ موجود دیگر نا توان ،آنها را دارا باش.،
بخش

صفات و اسااا جاال ایهه

صهفات ایجهاب و اکاهای اسهت و نشهاندهگه،ۀ مههر و مه،ارا و

و بگ ،نواه و دستگیر و یار خ،اون،ن .،تقسهی کهردن اسهااا بهه جالیه و جاهای در

قرآن نیام ،است اما عارفان برا بگانهادن بیگ ها خود اه پشتوانههای چون قهرآن و احادیه

بهشیوۀ تأوی م،د م جویگ .،بهعگوان ناونه آی « :وما مَگَعک اَن تَسجُ َ،یاا خلقتُ بیَ( » ،ص)75/

را نشان جاال و جالل خ،اون ،دانسته ان .،این آیه که به خلقت انسان و امر خ،اون ،بر سج ،کهردن

بر او اشار م کگ ،مبگ بر سرهن

جاال و جالل خوی

ابلی

است که چرا به مخلوق که خ،اونه ،او را بها دو دسهت

آفری ،سج ،نلرد است (قیصر

.)54 :1370
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یط

در جای دیگر نیز در آی «ب ی،ا مبسوطتان» (مائ )64 ،واژۀ ی،ا به جالل و جاال و قههر و
حق تعبیر ش ،است (سی ،حی،ر آمل

 547 :1352و .)674

 .3دیدگاه هجویری و سمعانی در باب اسماء جمالی خداوند در یک نگاه کلی
 .1.3کشفالمحجوب
هجویر کش ایاحجو را بهجهت آموهش تصوف و عرفهان و اصهالح طریقهت آن و پیراسهتن
تصوف اه آنچه نا بایست باش ،و مبراکردن عرفا و صوفیان اه شائبهها تهات و آالی های که

بهدیی عاللرد ناصحی بعض اه ایشان دامگگیر آن ش ،به نگارش درآورد است .این اثر حاو

مسائ مه عرفان است که نویسگ ،ضان بیان آرا خود آرا دیگر عرفا را نیز مطهرح کهرد و

به نق ،کشی ،است .و معتق ،است که طبق اجااع اه سگت نا توان به خ،اونه ،اسها نسهبت
داد که در کتا و سگت نیست برا مثال اسااا جواد و سخ که درمورد انسهان بها یهک مفههو

بهکار م رون ،درمورد خ،اون ،بهیحاظ معگای یل نیستگ .،یعگ م توان خ،اون ،را جواد دانست

اما به او اس سخ را نا شود نسبت داد چون نه در قرآن آم ،و نه اه حضرت رسول (ص) چگین

خبر نق ش ،است .هجویر اسااا و صفات پروردگار را به سه دسهت کاهال و جاهال و جهالل
تقسی م کگ( ،هاان )421 :و معتق ،است که هرکس به خ،اون ،بهه یله اه اسهااا یها صهفات او

آگاه دارد و نا توان ،به کاال او معرفت پی،ا کگ ،بلله فق بایه ،بهه کاهال خ،اونه ،شههادت
ب،ه ،اما در با جاال حق و عقی ،دارد که« :آن که شاه ،و

پیوسته مشتاق رؤیت بود» (هاان.)421 :

در جای دیگر اه کش ایاحجو

هجهویر در ضهان توصهی

جاال حق باش ،ان،ر معرفهت
صهفات (شهخص) پوشهگ،

(شیخ که مرقعه بر مری ،م پوشان )،م گوی« :،بای ،که مستقی ایحال بهود کهه اه جالهه فهراه و
نشی

طریقت گذشته باش ،و ذوق احوال چشی ،و مشر اعاال یافته و قهر جالل و یطه

دی( »... ،هجویر

.)74 :139

هجویر با افزودن یط

جاهال

به جاال به صفات اه حضرت حق اشار م کگ ،که به رضا و مهر او

متعلق است و بگ ،را م پرورد و م نواهد.
و سالها پی

اه هجویر

نظر حسن بصر دربارۀ اه بهشت این بود اسهت کهه« :اذا نَظَهروا

ای ایجاال طابوا و اذا نَظَروا ای ایجالل ذابوا» (مستال بخار

.)379 :1363

 .2.3روحاالرواح
روحاالرواح ف شرح اساااایالک ایفتاح اثر است که دقیقا بهمگظور تفسهیر اسهاااال و شهرح و
تأوی عرفان آنها به نگارش درآم ،است و به هر بخ

اه این اثر نگاه ان،اخته شود م تهوان
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نلهات ظریه

و دقیههق صهوفیانه و عارفانهه را بهههوضهوح مشههاه ،کهرد و نیهاه نیسههت کهه مانگهه،

کش ایاحجو در آن جستوجو شود تا در البهال جاالت اشار ا به اسها اه اسهاااال یها
آثار تجل و غلب آن یافت .هجویر نیز هه چهون دیگهر نویسهگ،گان عهارفمشهر
مطای

ظری

بههگونهها

و مباحث در تأثیرپذیر اه اساااال و آثار که تجلیات نا ها ایه بر باطن فرد

عارف بهجا م گذارن ،بیان م کگ ،اما شرح و تفسیر اسااا در روحاالرواح به این دیی که اثر

مستق در پرداختن صرف به نا ها خ،اون ،و شرح آنهاست آشلارتر است .اهایت اساااال و

سایها که بر تاام وجو آموه ها تصوف و عرفان در دو اثر روحاالرواح و کش ایاحجهو
افلگ ،است بسیار چش گیر است.

 .4بازتاب اسماء جمالی در آثار هجویری و سمعانی

 .1.4لطیف
یطی یل اه اسااا جاای است که در قرآن در چگ،ین آیه آم ،است بهعگوان ناونهه« :ان ربه

یطی ٌ باا یشاا (یوس  .) 100/این اس در مفهو ناظربودن به خود و افعهال خهود اسهت و ایهنکهه
صاح

این صفت هیچ ترکی

.)194/10

در کش ایاحجو

است اهجاله یطای
و یط

و جزا و شلل ن،ارد و اصطالحا بسی است (مصهطفو

این اس به اشلال و ترکیبات گوناگون و غایبا بهصورت جا بهکار رفته

جاال یطای

بهتگهای  .در کاربرد یطای

با اس یطی

:1360

خ،اون ،یطای

صفات ربوبیت یطای

جاال هجویر اه حضرت یوس

و جای بر او تجل کرد است و هنان مصر با مشاه،ۀ یطای

حال استغراق و مشاه،ت و قرار گرفتگ ،و بشریت بر آنان غای

قر

یط

و جاال

یاد م کگ ،کهه پروردگهار
جاال و تحهت غلبه

ش ،اه خود ب خود شه،ن ،و بهه

فگا بشریت خود نظر کردن ،و گفتگ« :،ما ههذا بشهرا» (یوسه  .)31/در ایگجها هجهویر اه صهفت
یط

و اس یطی

به صفت صفا م رس ،که به قول و اه صفات بشر نیست «هیرا که مه،ار مه،ر

جز بر ک،ر نیست و مر بشر را اه ک،ر گذر نیست» (هجویر
در جا دیگر که اه یطای

.)46 :1392

خ،اون ،یاد م کگ ،مقصودش احلا شریعت است« .و در جاله

احلا شریعت بسیار است و اگر کسه خواهه ،تها جالهه را جاه کگه ،نتوانه ،اه آنلهه یطهای

خ،اون ،تعای را نهایت نیست» (هاان.)23 :
در بخ

دیگر به یطای

صفات ربوبیت اشار م کگ ،و معتق ،اسهت معرفهت ایهن یطهای

وابسهته بهه صهحت ارکهان عبودیهت اسهت و به،ون آن درسهت نیسهت .و مه گویه :،کسه کهه

آسی ها صفات انسان و بشر را در خود نبیگ ،قادر نخواه ،بود به یطای

اوصاف ربوبیت پ
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پروردگار واق شود چرا که ظاهر و بهاطن بهه یله،یگر متعلهقانه ،و

ببرد و مورد تجل اس یطی

محال است که بتوان به یل اه این دو ب،ون دیگر پیوست (هاان.)216 :
هجویر با توصهی

پروردگار یا غلب اس یطی

دو صهفت یطه

و قههر حهقتعهای و بیهان تفهاوت میهان ایهن دو یطه

را بر بگ ،همان م دان ،که خ،اون ،بهواسط بقا سرّ و دوا مشهاه،

و قرارگرفتن در درج استقامت تأیی،ش را بر بگ ،م رسان ،و چگین کسان را اه یط
در مقاب صاح

م دانه،

قهر که خ،اونه ،بها فگهاکردن خواسهتههها و باهداشهتن نفسشهان اه آرهوههای کهه

م طلبگ ،آنان را تأیی ،م کگ .،سرانجا هجویر مرات
(هاان 552 :و .)553

نویسگ،ۀ روحاالرواح یطی

بهاالتر مه دانه،

اه قهر را اه اه یط

را بهمعگا عای و محسن م دان .،و صفت یطی

را در مفهو احسان به همان برم گردان ،که انسان در کت ع ،بود و خ،اون ،پیشاپی

و اس یطی

با فض و

کر خود کار او را فراه ساخته بود و او را برگزی ،بود و به،ون شهفاعت و به،ون مگفعهت و به

حصول رنج اساس محبت را میان خود و بگ ،اش فراه م ساخت (ساعان

یطی بودن خ،اون ،و تجل و با این اس بر بگ ،موج

به اعتقاد ساعان

.)241 :1368

م شود تا بگ ،اش

ناامی ،نشود و ق،رت بر دور اه شهرک و ریها داشهته باشه .،و مه گویه ،بها ظههور اسه یطیه

خ،اون ،دوستان و عاشقان و به رمز معرفتها دست م یابگ ،و توفیق ادا وظیفه خود را حاص

م کگگ ،و اگر یط

خ،ا بر دشاگان او نیز چهر نشان مه داد میهان مسهلاان و کهافر تفهاوت نبهود

به نظر ساعان

نتایج دارد که هاگ حاک اه ارهشیهافتن و معتبرشه،ن

(هاان.)241 :

ظهور اس یطی

اه فرش به عرش رسی،ن و اه حقارت و کوچل به عظات و برتر دستیافتن است« :خاک کهه

مع،ن ظلات بود مگب هالل یطای

اسهرار و مطهای شهاوس و اقاهار انهوار گشهت یه یلهن شهیئا

مذکورا به این درجه رسی ،که وسقاه ربه شرابا طهورا( »...هاان.)241 :

نلت قاب ذکر دیگر این است که تقریبا تاام باب کهه در روحاالرواح بهه شهرح اسه یطیه

اختصاص یافته است در م،ح و مگقبت حضرت رسهول اکهر (ص) اسهت و نویسهگ ،ههر مبحه
دیگر را ه م آورد با کشانی،ن به نعت حضرت

دیگر مقایسه م کگ.،

آن را ادامه م دهه ،و یها ایشهان را بها انبیها

 .2.4رحمت (رحمن و رحیم)
در نظا آفریگ اس رحان غلب آشلار بر تاام اسااا چه جاای و چهه جالیه دارد و ایهن
امر سب

م شود که قهر خ،اون ،ب دیی نباشه ،بللهه درنتیجه رحاهت و یطه

او باشه .،قههر و
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عذا پروردگار درواق شیو ا راهبرد است به جهت گسترد ش،ن و بس رحاهت او «یها مهن

سَبقَت رحاَتُه غَضَبُه» (ابنطاووس .)526/4 :1411

در مسیر گسترش و اشاع رحات و در مواجههه بها ایهن صهفت شهری

بها دو اسه اه اسهام

خ،اون ،روبهرویی  :رحان و رحی  .شای ،این مسئله به ذهن متبادر شود که این دو نها بها یله،یگر

مغایرت دارن ،اما نلته ظریف در این میان هست و آن اینکه تفاوت این دو اس در قابلیت اسهت
و نه در فاعلیت به این معگا که چگانچه به فاع متوجه شوی او تگها رحان است .رحان و رحهی

هر دو اه ماد رح گرفته ش ،ان ،و تفاوت معگای آنها تگها اه جهت صیغ صهرف ایهن دو اسهت.

در ایگجا بهاختصار به ذکر این مطل

اکتفا م شود کهه براسهاس تفهاوت در صهیغ صهرف ایهن دو

واژ تفاوت آنها در این است که ش،ت مبایغه در رحان بیشتر است و اینکه رحان صیغ مبایغه
محسو شود و بر کثرت رحات دالیت کگ ،و رحی صفت مشبهه کهه ثبهات و دوا در رحه را

م رسان( ،جواد آمل

در کش ایاحجو

.)280/1 :1383

هجویر در اثگا سخن چگ،ین جا به اس رحان (و رحی ) اشار کرد

است .و خود را مورد یط

و رحات خ،اونه ،مه بیگه ،و بارهها اه واقه شه،ن تحهت غلبه اسه

ایرحان یا ایرحی سخن م گوی« :،تا حقتعهای بهه کاهال فضه و تاها یطه

عصهات خهود بهه

استقبال دل بیچارۀ من فرستاد و به رحات خالص ارهان داشت و ایحاه،ل عله جزیه نعاائهه»
(هجویر

.)53 :1392

هجویر حایت قبض و بس اه سو پروردگار و تجل او با اسااا قابض و باس را مگجهر بهه

وقوع گ،اهش و قهر یا نواهش و یط

م دان ،یعگ در حقیقت و معتق ،است همان که خ،اون،

با اس ایباس بر بگ ،تجل م کگ ،دامگ رحات او گسترد م شود و آن ظهور مگجر بهه پیه،ای
اس و صفت رحاانیت است که بگ ،را مورد یط
و سپ

و نواهش قرار م ده( ،هاان.)549 :

در ادامه تاثیل اه مهاجرا حضهرت یحیه و حضهرت عیسه مه آورد کهه یله

مگقهبض بهود (یحیه ) و آن دیگهر مگبسه (عیسه ) .قههبض یحیه و بسههیار گریسهتن او را نتیجه

ناامی،ش،ن

اه رحات خ،اون ،م دان( ،هاان.)550 :

و نیز در جا دیگر

حال ان

در سایک را نتیج رحات حق م دانه ،در مقابه هیبهت کهه

قریگ عذا و فراق و عقوبت است (هاان.)551 :

هجویر در شرح اصهطالح «االصهطفاا» مطلبه دارد بهه ایهن مضهاون :اصهطفا آن اسهت کهه

خ،اون ،در دل بگ ،اش معرفت خود را وارد م کگ ،تها بههواسهط آن معرفهت صهفا خ،اونه ،در
دی

گسترد شود و در بذل این نعات و محبت تفاوت میان عا و خاص عاص و مطی و ویه
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و نب قائ نیست یعگ درواق رحاانیت او عا و فراگیر است و هاگان را دربرم گیهرد (هاهان:

.)567

ساعان در شرح اس «ایرحان» این اس را در کگار اس «ایرحی » و با اضهافهکهردن آن دو بهه

یل،یگر آورد است« .ایهرحان» را «مهن یهه الرحمة » معگه کهرد اسهت و رحاهت را ارادۀ نعاهت

م دان .،ساعان در جای م گوی ،میان رحان و رحی بهیحاظ معگ تفاوت نیست و ههر دو اسه
را در مفهو آگاه دادن اه یار حق با دادن نعات آورد است (ساعان

.)10 :1368

نلت قاب توجه این است که ساعان اس ایرحان و ایهرحی را اسهاائ مه دانه ،کهه بها تحهت

غلبهگرفتن آن سایک اه خود ب خود و در بس جاال ب هوش م شود (هاان.)10 :
یط

در سراسر باب که ساعان در شرح اسااا رحاهن و رحهی پرداختهه اسهت سهخن اه طهر و
و ان

و تجل رحات و کرامت است .ساعان معتق ،اسهت کهه تجله اسه «ال» قههر در

خود نهفته دارد بهگونها که سایلان طاقت سااع آن را ن،ارن ،و هاین کهه بها غلبه ایهن اسه و
هیبت آن بی آن است که فگا شون ،حضرت حق با تجله اسه رحاهن بهر دلهها افگهار آنهان

مرها م گذارد و بقا م یابگ .،ایبته به نظر ساعان
است نه جالل کام پروردگار (هاان.)11 :
درنهایت به اعتقاد ساعان

رحات خ،اون ،بهواسط طل

و خواست بگ،

با موجهدن دریا رحاهت تاهام خطاهها و معصهیتهها اه میهان

م رون ،چرا که «هیّت ی یلن است و رحات ی یزل و ی یلن با ی یزل که مقاومهت توانه،

کرد» (هاان.)12 :

 .3.4جمال (اسم جمیل و جلیل)
در توضی این اس بهسب هارا بودن دو اس جای و جلی در کگار یل،یگر و کاربرد ه همهان
این دو نا در آثار عارفان بهناچار در موارد این دو اس را در کگار هه در ایهن مبحه

م کگی .

هجویر در کش ایاحجو

بررسه

در چگ،ین عبارت اه جالل و جاال حضرت حق سخن به میهان

آورد و به آثار گوناگون غلب این اسااا بر دل سایک اشهار کهرد اسهت ایبتهه ایهن اشهارات بهه
وضوح و آشلار طرح نش ،ان.،

در توضی دو اصطالح محاضر و ملاشفه و بیان تفاوت این دو هجویر اه تحیر سهایک در

مقا جالل سخن م گوی ،و آن را مقاب تفلر در افعال م گذارد و سپ

محبت م شود به حبی

این حایت را کهه قهرین

خ،ا (ص) نسبت م ده ،که و را به مللوت بردن ،و شهوق بهر شهوق
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بیفزودن( ،هجویر

 .)548 :1392در بخ

دیگر

هجویر با ساعان ه عقی ،م شهود و حیها

را هاچون نور م دان ،که با رسی،ن به اس جاال او را برمه افهروهد و مه،هوش مه کگه ،و در

سلر فروم برد (هاان.)437 :
به اعتقاد هجویر

دو وص

کله اه اوصهاف خ،اونه ،را جاهال و جهالل دربرمه گیهرد .او

م گوی ،جاال حق بگ ،ا را که شاه ،تجل آن بر خوی
حق او را به حایت م افلگ ،که اه اوصاف خوی
اه هیبت است اما در ایگجا به نظر هجویر

است مشتاق رؤیت م کگ ،و جهالل

نفور و گریزان است .چگین کس دی

آکگه،

حت همان ه که اس جالل متجله مه شهود و بهه

نفرت اه اوصاف بشر در سایک م انجام ،درنتیج محبت است و جهز بهه چشه محبهت ایهه

کس قادر به خرق پرد ها اوصاف بشر خوی

نیست و و ایگجا پل میان جالل و محبت حق

برقرار م کگ( ،برخالف آنچه عاوما اه سو عرفا مطرح م شود) (هاان.)421 :

در مبحث در بیان حقیقت رضا هجویر بحث اه غلب اس جاال خ،اون ،به میان مه کشه ،و

م گوی ،همان که بگ ،به مقا رضا رسی ،باش ،مگ و عطا در نظرش یلسان است اگر در آته
هیبت و جالل حق بسوهد یا به نور یط

مطلو است و مقبول (هاان.)269 :

و جاال و روشن شود این سوختن و افروختن بهرا او

هاانطور که مشخص است تشبیه جالل خ،اون ،به آتش کهه مه سهوهان ،و فهان مه کگه ،و

تشبیه جاال او به نور که برم افروهد و روشگ مه بخشه ،در تعبیهرات هجهویر و سهاعان بهه

دفعات استفاد ش ،است.

ساعان در اثر خود دو اس جلی و جای را در کگار ه آورد و ابت،ا این دو اس را بزرگهوار

و نیلوکار معگ کرد است .در تاام تعبیرات که و اه جالل آورد است پیامه،ها و تبعهات اه

گ،اختن نای واحسرتا برکشی،ن خونینجگرش،ن غارتش،ن سرمایه و اه این دست تعهابیر دیه،

م شود و در نتایج غلب اس «ایجای » به حاالت اه قبی نواهش مع،ن شاد و سرورش،ن شاد و
خر ش،ن جان و راحت دلها محزون اشار کرد است (ساعان

.)361 :1368

ساعان در شرح اکثر اساااال بهگونها یاد اه جالل و جاال پروردگار و تجل این اسااا

و آثار آن بر سایک کرد است .در جای م گوی ،جالل خ،اون ،عزت

جاال او یطف

را .جالی

را عرضهه کهرد اسهت و

هبان تاا ثگاخوانان و گویگ،گان را م بگ،د و جاال او نطق هاه آنهان

را م گشای ،و درواق هر جا بگ،ۀ گگگ هست این جالل حق است که او را ب،ینگونه کرد و هر

جا سخگور هست این جاال ر است که به و مجهال سهخنگفهتن داد و حهزن و انه،و او را
کگار هد است (هاان.)531 :
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و ه چگین محرومیت بگ،گان را نتیج ران ،ش،ن حل جهالل خ،اونه ،و تجله اسه جهالل

م دان ،و نادی ،برگرفتن و بهعطارسی،ن آنها را بهواسط حل جاهال و تجله ایهن نها مه دانه،
(هاان.)508 :

ساعان در جا دیگر در اثگا اشار به ماجرا «اَرِن » گفتن موس به این نلته مه پهرداهد

که وقت موس تقاضا دی،ار اه حضرت حق کرد او با اس ایجاال و ایجالل خود بر کو تجل
کرد و کو پار پار ش ،و در خود محو ش ،و خ،اون ،نا خواسهت بها تهاب
خوی

بر موس

و را به ع ،فروکشان( ،هاان.)137 :

نهور جاهال و جهالل

با تاا تفاوت های که ساعان برا جاال و جالل و تجل این دو اس و آثهار کهه بهر بگه،

م گذارد قائ است در چگ ،جا (اهجاله عبهارت بهاال) جهالل و جاهال در گفتهههها سهاعان

یلسان عا م کگگ ،و در یک حیط معگای و کاربرد قرار م گیرنه ،اه جالهه در ایهن عبهارت
که جاال و جالل پابهپا ه پی

م رون« :،چون سلطان جاال آت

تیه قههر جهالل به نیهاه

بربلش ،جان ص ،هزار پروانه به جُو » (هاان )48 :اما در بسیار اه عبارات تفاوت این دو اسه

و آثار آنها کامال مشهود است« :جاال درگا ن،ا م کگ ،که ا دوسهت بهر را مها گهذر و جهالل

اهی اه سرادقات عزت خطا م کگ ،که ا بیچار ! ایحذر ایحذر» (هاان.)48 :

نهایتا ایگله به یحاظ تعابیر پسهایگ ،و پیامه،ها کهارکرد اسهااا جاهال و جهالل اه دیه،گا

ساعان

جاال خ،اون ،و تجل این اس بر بگ ،نور است که سهایک را مه نهواهد و غلبه اسه

جالل آتش است که او را م گ،اهد» (هاان.)17 :

 .5شبکههای اندیشگانی
در این بخه اه جسهتار شهبل ان،یشهگان نویسهگ،گان کشه ایاحجهو و روحاالرواح حهول

موضوع اساااال در دو محور وح،ت وجود و رؤیت و تجل بررس م شود و این دو اثر اه ایهن
دو حی

تحلی م شود.

 .1.5وحدت وجود
در مبح وح،ت وجود که اکثر عرفا بر آن متفقان ،اما در ارائه و تشری آن به را ها گوناگون
و متگوع رفتهان ،یک مسئله درنهایت پایان تاا را هاست و آن این است که «یَی َ ف ایه،ار غَیهرَ

دیار» (آخرین جال مگسو به حالج) .درست است که بان و واض این نظریه بهصورت مگسهج

و تعری ش ،محی ای،ین عرب است که وح،ت وجود را محور تاا آرا و آموه ها خود کهرد
وپ

اه او نیز تابعهان

بهه شهیو هها و در قایه هها گونهاگون ایهن نظریهه را سهاخته و پرداختهه
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کرد ان ،اما ان،یشهها متاای به مبح
بافت کال در آثار عرفا پی

وح،ت وجود به شلل غیهر آشهلار و پیچیه ،شه ،در

اه ابنعرب قابه مشهاه ،اسهت بهرا مثهال عبهارات اه سهخگان

حالج که در تگزیه خ،اون ،گفته ش ،و حاو مباحه
و

ژرف توحیه ،اسهت در کگهار شهطحیات

راه بهسو وح،ت وجود باه م کگ .،و در یل اه نامهههای

اه اصهطالح «عهینایجاه »

سخن م گوی ،که دقیقا مترادف با مقا «جا » و غای شه،ن خلهق اسهت و در مقابه «فهرق» قهرار

م گیرد که حاضربودن ایشان اسهت .جاه هاهان اسهتهالک تها اسهت در حهق کهه بها اصهطالح
عینایجا -که بر هبان حالج جار ش -،برابر و هاان مقا فگا فه ال اسهت و ایهنکهه در مقها

وح،ت شهود عارف به فگا ف ال م رس ،و جز پروردگار ک ّ عای را هیچ و فگاشه ،مه بیگه،
(نیللسون .)61-60 :1382

دربارۀ اصطالح جاه کهه مفهاهیا اه وحه،ت وجهود دارد هجهویر در کشه ایاحجهو

م گوی« :،خ،اون ،تعای مای محبت خود را که یک جوهر بود متجزّ و مقسو گردانی ،و یله
را اه دوستان به مق،ار گرفتار و

ب،ان جزو اه اجزا آن که مخصهوص کهرد .آنگها جوشهن

انسانیت و یباس طبیعت و غاشی مزاج و حجا روح ب،ان فروگذاشت تا و به قوت خود اجزای

را که ب،و متص بود به صفت خود م گردانی ،تا ک ّ مح
یحظات

جاله محبو ش ،و هاه حرکهات و

شرای آن گرفت و اه آن بود که اربا معهان و اصهحا ایلسهان مهر آن را «جاه » نها

کردن( »،هجویر

.)381 :1392

هجویر در جا دیگر اه کش ایاحجو دربارۀ اتحاد و جا اه «جا هات انه،ر معگه

مطلو » سخن م گوی ،و مجگون را مثهال مه هنه ،کهه تاها هاهت

بهه ییله مگحصهر شه ،بهود

بهگونها که تگها او را م دی ،و هر چیز دیگر ه بهه صهورت ییله در نظهرش متجله مه شه،
(هاان.)381 :

آشلار است که مقا جا (عینایجا ) با فگا ارتبا تگگاتگگ دارد و این دو با وح،ت شههود

عارف و عبارات او در این مقا عرفان کامال مرتبطگ .،ایهنکهه حهالج اه مقها عهینایجاه سهخن

م گوی ،و در آن حال ب،ون اینکهه اه خهوی
م خوان ،این مطله

اختیهار داشهته باشه ،خهود را رحاهن و رحهی

را مشهخص مه کگه ،کهه تجله و غلبه اسه رحاهن و رحهی پروردگهار و

واق ش،ن در مقا وح،ت شهود او را ه چون ستار ا در برابر خورشی ،یلتا آفریگ

فان کرد است.

محهو و

اصطالح وح،ت وجود را با مفهو و گستر ا که اه ابنعرب به بع ،در عرفان یافته اسهت در

کش ایاحجو نا توان مشاه ،کرد .هجویر با شرح و پرداختن به اصطالحات چون عینایجا
عین تجل

عین توحی ،عین فگا و اه این قبی

موضوعات دراینبار مطرح کرد است.
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هجویر بح

دربارۀ اتحاد را به موضوع ق،ی و مح،ثبودن رب مه دهه ،و ایهنکهه وقته

عقی ،بر این ثابت م شود که خ،اون ،ق،ی است و مخلوقات حادث غیرمالن است که این دو
با ه آمیختگ و امتزاج داشته باشگ ،یا اتحاد و حلوی در این میان واق شود .به اعتقاد هجهویر

محال است که بگ ،مورد تجل اس ق،ی خ،اون ،واق شود و نیز درمورد اس ح

نظرش بر این

است که اگر اس ح خ،اون ،و صفت حیات صفت خلق ه بشود جایز است که ق،رت خ،اون،
نیز در خلق تجل کگ ،و ق،رت او ق،رت خلق شود درصورت که مالن نیست که صفات قه،ی

بر موصوف مح،ث واق شون ،و ب،ون تردی ،ق،ی با مح،ث هیچگونه تعلق و سگخیت ن،ارد.

هجویر در با «ایفقر» سخگان م گوی ،که حاک اه تحت تأثیر قرارگرفتن در برابهر جهالل

پروردگار و اسااا جالی اوست .و با نق عبارت اه قول شبل با مضهاون «حقیق المعرفة ایعجهز
عنالمعرف » عقی ،دارد که معرفة اهلل اگر ه واقعا املانپذیر باشه ،جهز بها عگایهت خهود خ،اونه،


مالن نیست هاان طور که گاراه نیز بهه دسهت اوسهت .و مه گویه« :،بهه حقیقهت به،ان کهه

راهگاا و دیگشا بگ ،بهجز خ،اون ،نیست تعای ال عن جای مایقول ایظایاون و وجود عقه و

دالی را املان ه،ایت نباش ،و دیی اه این واض تر نباشه ،کهه خ،اونه ،تعهای فرمهود« :ویَهو ردوا

یعادوا یاا نُهوا عگه» .اگر کفار باهِ دنیا آیگ ،به،ان کفهر خهود باهگردنه ،و چهون امیرایاهؤمگین عله

(رض) را بپرسی،ن ،اه معرفت ال گفهت عرفهت ال بهال و عرفهت مها دونال بگهور ال خ،اونه ،را

عزوج ب،و بشگاخت و جز خ،اون ،را به نور او شگاخت  .پ

خ،اون ،تعای تن را بیافری ،و حوایت

هن،گان آن به جان کرد و دل را بیافری ،و حوایت هن،گان آن به خهود کهرد په

چهون عقه و

آیت را ق،رت هن ،کردن تن نباش ،محال باش ،که دل را هن ،کگ ،چگانکه گفت« :او من کانَ میتا

فأحییگا ُ» حوایت حیات جاله به خود کرد (هجویر

.)393 :1392

هجویر برا فاعلیت آد نقش قائ نیست و آموه ها و در مقا یک نویسهگ،ۀ عهارف

مبتگ بر فگا و فقر است در برابر غگا مطلق پروردگار بگابراین تحت غلب ش،ی ،اس غگ خ،اون،

فگا و فقر را باالترین دارای یک سایک م دان.،

هاان گونه که اشار ش ،در سخگان عرفا پی

وجود استشاا م شود اما در سخگان هجویر

اه هجویر (ه چهون حهالج) بهو وحه،ت

بای ،گفت بیشتر وح،ت شهود است که جایگها

یافته است تا وح،ت وجود (در وح،ت شهود حایت ایجاد م شود کهه عهارف در هگگها تجربه

عرفان

خویشتن را با آن مواجه م یاب ،و درواق اتحاد وجود پی

نیام ،است).

در توجیه مفهو وح،ت شهود هجویر با اشار به سخگ اه شبل که و در حال غلب اسااا

جالی و حال شهود عارفانه گفته است« :ایصهوف الیهر فه ایه،ارین مه ال غیهرال» و بها نگهاه
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تأوی گرایانه م گوی ،همان که پروردگار با اس جالل و ملک بر بگ ،تجل م کگ ،حت هسهت
سایک برای
برای

بیگانه م شود و همان که غیر را نبیگ ،خود را هه ناه بیگه( ،چهون خهود او نیهز

حل غیر و بیگانه م یاب )،بگابراین بهکل اه خود رها و فارغ م شود هیهرا هسهت او حهق

نیست و او با وه و گاان آن را حق دانسته بود است .اما با تجل اسااا جالیه پروردگهار ایهن

هست کاذ محو م شود .هجویر خاستگا چگهین مقهام را مشهاه ،مه دانه ،و درنتیجه غلبه

اس ها جالی خ،اون ،سایک به فاع م نگرد نه به فعه  .سهپ

بهرا تشهری بیشهتر حضهرت

ابراهی را مثال م آورد و م گوی ،ش،ت غلبه و تجل اسااا قادر و خایق خ،اونه ،بهود کهه سهب

ش ،او ما ستار و خورشی ،را ببیگ ،و این استیال وح،ت شهود در ابراهی بود است که اه دیه،ن

هر چیز جز حق به عجز آم ،و تصور یل پگ،اشتن مخلوقات حق با حهق در او ایجهاد شه ،اسهت:

«درحقیقت این به قول خلی باهگردد که ما و آفتا و ستار را گفت« :هذا رب » و آن انه،ر غلبه

شوق بود که هرچه م دی ،جاله به صفت محبو خود م دی ،هیرا که چون دوستان نگا کگگه،

عایا را بیگگ ،مقهور قهر و و اسیر سلطان و  .وجود این در جگ

قه،رت فاعه آن متالشه و

ان،ر ذلّ «کُن» و ناچیز .به چش اشتیاق ان،ر آن نگرن ،مقهور نبیگگه ،قهاهر بیگگه ،مفعهول نبیگگه،

فاع بیگگ ،مخلوق نبیگگ ،خایق بیگگ( »،هجویر .)141 :1392

مضاون چگین سخگان در دور هها بعه ،بهه هیرمجاوعهها اه ان،یشه وحه،ت وجهود به،ل

م شود اما هجویر نظایر چگین اقوای را به رؤیت حق در آیات و نشهانههها او تأویه مه کگه،
(هاان.)112 :

و اما در روحاالرواح در با وح،ت وجود به عقی،ۀ ساعان

مح،ث هرگز ق،ی نا شهود

اما وص و اتصال و اقبال و ایطاف ایهه بها بگه،گان امهروه نیسهت و اه اهل ایهن محبهت و ایهن

«یحبه و یحبونه» بود است .ساعان معتقه ،اسهت کهه «انهاایحق» گفهتن حهالج درواقه اظههار و
آشلارکردن راه بود که ه،ف و مورد نظر تاام موح،ان است و اشهارۀ مسهتقی بهه سهعادت و
اقبای است که اه جان

پروردگار نصی

انسان ش ،و عگایت اهی است کهه خ،اونه ،اراد کهرد

است تا بهرۀ آد شود وگرنه انسان که مشت خاک بیشتر نیست نا توان ،ادعا اناایحق داشته
باش .،درواق این راه «اناایحق» نیست بلله «انا باایحق اَدُو » است (ساعان

.)425 :1368

در جای دیگر ساعان در اشار به مفهو وح،ت وجود در تجل و ظهور اس اول و آخر و

ظاهر و باطن خ،اون ،م گوی ،تگها را و تگها چارۀ انسان این است که دائ ع ،و فگا خهوی

به یاد داشته باش ،چرا که تاا عای دادوست ،است که جاال او با جالی

علا

با حلا

را

کهرد و پیاهان کهه

بسته است و انسان در این میانه چه جایگاه دارد؟ «پاک او خص ها پاک ها
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عل او خص ها عل ها ق،رت او خص ها دعو ها عزت او خصه هاه هسهت هها حله او
بردارن،ۀ حل او جالل او مطای جاال او و جاال او سزاوار جالل او» (هاان.)536 :
با گفته ها ساعان

باشگ .،پ

بهنظر م رس ،که مق،ر ش ،اسهت تاها اعیهان در ایهن جههان آیگه حهق

ذر ذرۀ عای آیگ جاال اوست که وجهه اه وجهو اسهااا حهق در آن انعلهاس یافتهه

است .بگا به عقی،ۀ ساعان م توان تاا حقایق این دنیا را با چشا واح ،نگریست و هاه را تجل
و مظهر واح ،تصور کرد که صورت حق با تاا اسااا و صفات

در آن ناودار ش ،و ه چهون

آیگها است که اه خودش چیز ن،ارد و هرچه در اوست صورت و ناود آن بهود حقیقه اسهت

که در آن به تجل درآم ،است« :بویزی ،در آن غلبات گفت سبحان سبحان  ...گفتگ ،ایهن کلاهه
چه بود؟ گفت هفان بویزی ،را بود اما گفت او را بود ما مستگطق بودی نه ناطق» (هاان.)536 :

 .2.5رؤیت و تجلی
رؤیت و تجل که ارتبا مستقی و تگگاتگگ با اساااال دارد اه مباحه
برا اکثر فرقهها کالم و بهویژ عرفا کش

و اهایت فراوان دارد.

مهاه اسهت کهه تقریبها

دربارۀ رؤیت بهتگهای اه دو مگظر م توان سخن گفت :یل رؤیت در مفههو دیه،ن خ،اونه،

که معتزیه و اشاعر و سایر فرقهها در آن آرا متفهاوت و مهورد اختالفه دارنه ،و بهر سهر رؤیهت

خ،اون ،با چش سر یا چش دل ه در این دنیا و ه آخرت یا فق در آخرت سهخن گفتههانه ،و

دیگر رؤیت در مفهو اصطالح شهود و تجل که مورد نظر در این بخ

اه گفتار است.

هجویر اه سه اصطالح رؤیت و مشاه ،و دی،ار سخن گفته است .اه دی،ار ه برا رؤیهت

ظاهر و ه رؤیت باطگ بهر م گیرد .و ه چون دیگهر اشهاعر قائه بهه رؤیهت خ،اونه ،در

آخرت است اما رؤیت دیگر که در مباح عرفان خوی
است و رؤیت به سب

مطرح م کگ ،مشاه،ۀ باطگ و شهود

شهود قلب که در این مفهو اه واژ ها مشاه،ت و دی،ار استفاد م کگ.،

به اعتقاد هجویر در مرتب شهود یا مشاه ،هاانگونه که تن اه خ،مت بهر م برد و گوش

اه سااع و دل اه محبت سر نیز اه مشاه ،نصی

م گیرد (هجویر

.)592 :1392

او م گوی ،برا سایک وقتهای هست که جاله محبت است و محبت بهتاام

به مشاه،

تب،ی م شود و باطن سایک مح دی،ار م شود .اه ش،ت غلب خیال تا ب دی ،بیگگ ،م شود و

ب گوش شگون . ،اه این عبارت برم آی ،که با غلبه و تجل اس «سلطان» و «ملک» بر سایک و

قادر م شود خ،اون ،را اه را سر و باطن خوی
ببیگگ ،مقهور قهر و و اسیر سلطان و

مشاه ،کگ« :،چهون دوسهتان نگها کگگه ،عهایا

و وجود این در جگه

قه،رت فاعه

متالشه و انه،ر ذلّ

«کن» و ناچیز .به چش اشتیاق ان،ر آن نگرن ،مقهور نبیگگ ،قاهر بیگگ ،مفعول نبیگگ ،فاع بیگگه،
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مخلوق نبیگگ ،خایق بیگگ( »،هاان .)141 :مستال بخار نیز در شرح تعرف م گویه« :،ایهن طایفهه
نگگ دارن ،که هات خوی

(مستال بخار

را به چیز مشغول دارنه ،کهه آن چیهز هیهر ذل کُهن درآمه ،اسهت»

.)723 :1363

ساعان نیز اه آنجا که اشعر بهشاار م آی ،در چگ ،جا کتا خوی

اشارات بهه تحقهق

رؤیت دارد اه جاله« :اوست که فردا دی،ار خود کرامت کگ ،دوستان خود را به تقاضها جاهال
خود کگ ...،و دیی آنله دی،ار فردا به تقاضا جاال است خبر درست است اه مصطف صةلاا اهلل

علیه( »...ساعان

.)25-24 :1368

اما در موضوع رؤیت و مشاه ،و تجل

مطای

ساعان

بسیار دارد که به شرح آنها پرداخته

و بیشتر این عبارات عرفان را به صورت غیرمستقی و پیچی ،در بافت کال خوی

اه جاله در بخش اه کتاب

مشغولان ،و در باطن در یط

دربارۀ سایلان اه طریقت م گوی ،ایشان در ظاهر به اعاهال و امهور
حضرت حق آرام

چون تاج بر سر نهاد ان( ،هاان.)447 :
به اعتقاد ساعان

حال خوی

و توصی

دارد« :مث مشاه،ۀ قل

آورد اسهت

یافتهان ،و نظار گر یط

اویگه ،و «مشهاه » ،را

کس که در مقا شهود و رؤیت است بههیچرو قهادر بهه سهخنگفهتن اه
محبوب

نیست و بر این مطل

(عجز اه بیان در مقا مشاه ) ،تأکی ،بسیار

در دنیا مث مشاه،ۀ بصر است در عقب

اگهر در عقبه در حهال مشهاه،ۀ

بصر خبر ده ،شای ،که در دنیا در حال مشاه،ۀ سر خبر دهه .،حقیقهت دان کهه آنجها کهه گفتهار
است دی،ار نیست و آنجا که دی،ار است گفتار نیست .چهون در حهال مشهاه ،نفه هدن مسهل
نیست سخنگفتن چون بود» (هاان.)417 :

یل دیگر اه مبان ان،یشه ها بگیاد ساعان در رؤیت و شهود در مقا غلب اس جالل این

اعتقاد و است که سایک به مرتبها م رس ،که به ج ،ق ،در عهای محبهت مه گهذارد و دل او

یلسر در درج شهود و مشاه ،و کش

و ملاشفه قرار م گیرد و تأثیر اس جالل حق به میزان

است که و «مریضٌ ال یُعاد و مری ٌ،ال یُراد» م شود و هر دعا که بگوی ،و هر شلایت که حلایت

کگ« ،ایطل

رد و ایطریقُ س »،خواه ،بود .به نظر ساعان

کار بر اینچگین معاملت است (هاان.)349 :

قهر احبا اینگونه است و اصال بگها

 .6سازههای ادبیت متن در بهکارگیری اسماءاهلل
دو اثر کش ایاحجو و روحاالرواح بهیحاظ ساختار و شگردها گوناگون که موج

متن م شون ،قاب بررس و نگرشان .،ایبته با توجه به آشگای ساعان با ظرای

ادبیت

و رموه ادب ساه

متن و شعرشگاس و نق ،شعر اثر و بهمرات ادیبانهتر پرداخته ش ،و مفاهی و مباح

صوفیانه در
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شرح اساااال در قای

تعری ها و آموه ها خشک و ب روح بیان نش ،بلله مگظوم فلهر او

بهصورت هیبا آهگگین و سرشار اه صگای یفظ و معگو و صور خیای

به نگارش درآم ،است.

ش هیوۀ نگههارش کش ه ایاحجههو سههاد اسههت .و اه مفههردات و ترکیبههات عرب ه بسههیار و

بهخصوص ترکیبات و اصطالحات مت،اول در میان صوفیان بهر گرفته است .در موارد نثر کتا
موهون و آهگگین م شود« :اه آنکه اه هیبت و سلطان حق آگه گشته بود و جهالل حهق بهر دیه
مستوی ش ،خود را اه و دور نبیگ ،و به وص

و

رو نه» (هجویر

 .)155 :1392ساختار سهخن

به شیوۀ مگطقیون برمبگا ترتی دادن عبارات است،الی و کگاره چی،ن قضایا و گرفتن نتیجهه

اه آنهاست که با نثر خشک علا و رسا گزارش ش ،است.
نثر کتا هجویر یکدست نیست .در برخ بخ هها کتها

م گیرد تا نثرش موهون و مسج شود کهه ایهن گهرای

و شهگردهای را بهه کهار

بهه نثهر آهگگهین اه ویژگه هها معاهول

بهکاررفته در نثرها صوفیانه است .و در قساتهای اه اثهر خهوی

در جهای کهه مه خواهه،

شرححال عارفان و مشایخ صهوفیه را بیهان کگه ،اه نثهر مهوهون و مسهج بههرۀ بیشهتر مه گیهرد
بهطور که نثر کتا در این بخ هها شهعروار مه شهود و موسهیق عبهارات برجسهتگ بیشهتر

م یاب« :،ایه و سی ... ،درها رحاتت گشاد است و موائ ،نعاتت نهاد اسهت .اجابتهت سهزا
آن که دعا کگ ،و نعاتت برا آن که ثگا گوی .،بار خ،ایا! چون مرگ و گور و حسا را یاد کگ
چگونه دل را به دنیا شاد کگ و چون نامه را یاد کگ چگونه با چیز اه دنیا قهرار کهگ  .په

اه تهو

خواه اه آنچه تو را دان و اه تو جوی اه آنچه تو را م خوان راحت ان،ر حال مرگ ب عذا

و عیش ان،ر حال حسا

ب عقا » (هاان .)115 :هجویر بههویهژ در بخه

اوییا عرفان نثر شعرگون خوی

معرفه بزرگهان و

را برجستگ بیشتر م بخش ،و موسیق و تهواهن بیشهتر در

کال ایجاد م کگ « .،برادر مصطف و غریق بحر بال و حریق نار وال و مقت،ا اوییا و اصفیا» (هاان:

.)101

در سط واژگان نیز تلرار واژ ها و آواها در کش ایاحجو به ایجهاد موسهیق مگجهر شه،

است .کاربرد جگاس و سج آرایههای یفظ هسهتگ ،کهه بهه موسهیق کهال و تهواهن آن کاهک

کرد ان« :،مقهور نبیگگ ،قاهر بیگگ ،مفعول نبیگگ ،فاع بیگگه ،مخلهوق نبیگگه ،خهایق بیگگه( »،هاهان:

« .)141صفا اه صفات بشر نیست هیرا که م،ار مه،ر جهز بهر که،ر نیسهت و بشهر را اه که،ر گهذر
نیست» (هاان.)46 :

اه دیگر شگردها نویسگ ،در این اثر صگعت طرد و عل

است کهه بههگونهها متعهادل در

بافت کال پیچی ،ش ،و تصگع ایجاد نلرد است« :صوف آن بود که هست و را نیست نباش،
و نیست و را هست نه .یعگ آنچه بیاب ،مر آن را هرگز گ نلگ ،و آنچه گ کگ ،مر آن را هرگز
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نیاب ،و دیگر معگی

آن بود که یافت

را هرگز یافت نه .یا اثبات

را هرگز نایافت نباش ،و نایافت

بود ب نف یا نف بود ب اثبات» (هاان .)56 :هاانگونه که پی،است تضادها موجود در متن در

حین بهکارگیر طرد و عل

در کش ایاحجو

تعلیا اثر خوی

تصویر ادب هیبای ایجاد کرد است.

هجویر اه شیوۀ تاثی نیز بهرۀ فهراوان بهرد و بهه ایهن وسهیله بهه جگبه

کاک کرد است« :چون قای به مراد خود باش

فگا بود .باه چون متصرف مراد حق باش
که هرچه ان،ر سلطان آت

مراد تو فان شود قیامهت بهه

مراد حق باق بود قیامت به بقا بود .و مثال این چگان بود

افت ،به قهر و به صفت و گردد .چون سلطان آت

را ان،ر ش ا مب،ل م گردان .،سلطان ارادت حق اه سلطان آت

وصه

اوی تر( »...هاان.)364 :

شه ا

در روحاالرواح هاان گونه که گفته ش ،ساعان نثهر شهاعران بسهیار هیبهای در شهرح اسهااا

ملک فتاح به یادگار گذاشته است« .بهر گیر اه عگاصهر شهاعرانه و صهور خیهال در روحاالرواح

بهح ،است که م توان نثر کتا را مره بین نظ و نثر دانست و آن را نثر مگظو یها نثهر شهاعرانه

نامی( »،رضای

.)77 :1395

روحاالرواح بهیحاظ استفادۀ ملرر و فراوان اه صورتها خیال و آرایهها یفظ و معگو و

شگردها بالغ و تاثیه و مگهاظر که نظیهر اسهت .در تاهام عبهارات آن نویسهگ ،اه صهگای

گوناگون هیباساه کال سود جسته است و تشبیه استعار سج کگایه مواهنهه ترصهی و دیگهر

فگون بالغ در آن بسیار دی ،م شود و تاهام ایهن کاربردهها یطافهت کهال عارفانه سهاعان را

دوچگ،ان کرد است.

اگر بهعگوان ناونه تگها مبح

تشبیه در این اثر بررس شود خود بخ

این الایه شحگه ا است اه نف قهر که بر مرک

گسترد ا م طلب« :،و

هیبت نشسته در دست و تیغ اه غیرت ربهان

تا هر کجا غیر است به تی غیرت سرش برگیرد تا سلطان اال ال در چهار بای

(ساعان

.)77 :1368

ملک دل بگشهیگ»،

روحاالرواح اثر کامال ادب است آراسته به انواع فگون و شگردها جاالشگاس و بالغه .

نثر دارد سرشار اه وجو عاطف و شاعرانه که در جهت ایقا تعابیر ذوق و عارفانهه بهه نگهارش

درآم ،است و نثر کش ایاحجو در مقایسه با آن سط ادبه بسهیار نهاهلتهر دارد .درواقه

شیو ا که ساعان برا شرح عرفان اساااال (با اهایت خاص که دارن )،بهکهار گرفتهه اسهت
تگاس

بسیار هیاد با مضاون و محتهوا مطایه

او در ایهن اثهر دارد و شهگردها ادبه و

در

دیگشینش،ن کال و بهجاگذاشتن تأثیر آرا عایق صوفیانهاش در خوانگ ،سهه بسهیار دارد .اه
سو دیگر هگر شاعر ساعان و آشگای و با نلتهها شعرشگاس و نق ،شعر قه،رت بیشهتر
در خلق تصاویر شاعرانه به و بخشی ،است.
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 .7نتیجه
اه بررس و تحلی دو کتا کش ایاحجو و روحاالرواح در با اساااال بهویژ اسااا جاای

پروردگار و استفاد ا که این دو نویسگ ،اه اینگونه نا ها خ،اون ،و کهاربرد آنهها در تبیهین و
تشری نظریات عرفان خود کرد ان ،م توان دریافت کهه در قهرن چههار کهه عرفهان هگهوه وارد

دورۀ اوج و شلوفای خود نش ،است و تصهوف بهه شهل متشهرعانه رواج دارد و آثهار عرفهان

نگارشهای تعلیا و رسا ان ،نویسگ،ۀ عارف چون هجویر با تأکی ،فراوان که بهر شهریعت و
عرفهان هاه،انهه دارد اثههر خهوی

را بهه شههلل تعلیاه بهها عبهارات خشهک و علاه بهه نگههارش

درم آورد جز در موارد ان،ک که به اقتضا موضوع سخن جاالت آهگگین و مسج به کهار

م برد .هجویر ضان تقسی اسااا به سه دست کاال و جاال و جهالل معتقه ،اسهت ههر انسهان

م توان ،با یل اه اسااا به خ،اون ،آگاه پی،ا کگ ،و قادر به رسی،ن به کاال معرفت او نیست.
در با چگهونگ تهأثیر اسهااا بهر سهایک هجهویر

دی،گا ها خود را در همیگ نا ها جاای پروردگار و ان

در ضهان تبیهین نظریهات عارفانههاش

و محبت که اه آنها ناش م شهود

آورد است .و با داشتن همیگ اعتقاد صوفیان خراسان در ابت،ا هر مبحث

مشایخ را مطرح م کگ ،و به ذکر نق قهولههای اه آنهان مه پهرداهد و سهپ

خوی

نظریات عارفهان و

بهه متابعهت اه اسهتاد

عقی،ۀ خود را با موضع معت،النه در قبال اعتقادات دیگران ضان مقابله با صوف ناایان و

با ه،ف تگقی و مبراساختن ساحت تصوف اه شائبهها و آیودگ ها ریا و انحراف بیان مه کگه.،

هجویر در جا بگ ،اعتقاد گروه اه عرفها کهه هیبهت را درجه عارفهان مه دانگه ،و عهارف را

پیوسته در مقا مغلو بودن در آثار اسااا جالی م پگ،ارن ،و ان
گروه دیگر اه آنان که برعل

دور توأ م دانگ ،و ان

را تگها با جگ

جایز م دانگ ،و

هیبت و تجل اسااا جالی خ،اونه ،را بها عهذا و عقوبهت و

و متأثرش،ن اه اسااا جاای و یط

و رحات حق را ارج م دانگ ،و

عاشقان پروردگار را اه هیبت محفوظ م دانگ ،نظر خود را قاطعانه اعال م کگ ،و هر دو گرو را

برحق و مصی

م دان ،اما جایگا ج،اگانها برا هریک قائ است به این معگ که معتق ،است

غلب اسااا جالی نظیر سلطان متوجه نف
تجل اسااا جاای و ان

معرفت در اوست .سپ

و یط

عاشقانه در بیهان مطایه

سایک است و هوا او و ه،ف

و رحات و کرامت متوجه سرّ سایک است و قص،ش پهروردن

نتیجه م گیرد که خ،اون ،با تجل اسااا جالی

م کگ ،و با تجل اسااا جاای

فگا صفات بشر

و

نف

محبهان

را نهابود

سرّ آنان را بقا و ارهش و عظات م بخش .،خوان ها و تهأویالت

در کشه ایاحجهو کاتهر دیه ،مه شهود .و اسهااا جاهای حهق را

برانگیزن،ۀ رؤیت و اشتیاق مشاه ،در سایک م دان.،

بیشترین بسام ،اسااا ایه در کش ایاحجو

بع ،اه «ال» بهترتی

به اسااا حق ( )192ر
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( )103جالل ( )47رحان ( )46ایه ( )37جاال ق،ی صا ،رحی و سایر اسااا بها بسهام،ها

کاتر است .بسیار اه اسااا ایه در کش ایاحجو بههکهار نرفتهه اسهت مانگه ،ههاد
ودود واح ،یطی

واج ،مایک مگان و. ...

روحاالرواح سرشار اه نلهات ظریه

و دقیهق صهوفیانه در توصهی

وکیه

اسهاااال اسهت .سهاعان

تفسیرها و تعابیر قرآن و کالم و فقه و روای خود را بر شایودۀ ان،یشهها عرفهان و صهوفیانه

نهاد است و در هیئت عارف شافع و مطابق با پسهگ،ها شهافعیان اه یهک سهو و مگطبهق بها آرا

خانقاهیان اه سو دیگر ب آنله در سراسر اثرش اهانت به دیگر فرقههها اسهالم داشهته باشه،

کالم

را بیان م کگ .،و در کگار فلسفههدای و عق ستیز (کهه بههجامانه ،اه تفلهر رایهج در
بهه معگه اسها اه اسهااا و وجهو مختله

قرون پگج و شش است) در هر باب

مفهاهی آنهها

م پرداهد و ضان بهر گرفتن اه دقایق و نلات عرفان و تاثیه و وجهو تهاریخ و دیگه
ایگله مالی در ذهن خوانگ ،ایجاد کگ ،سخگ

را م گوی .،ساعان نلات عرفان خود را بهشیوۀ

غیرمستقی ب آنله م،رس و آموهش عا کگ ،در عین ایقا حه

مطرح و ذی هر اسا اه اسااا د ها آیه و ح،ی

به،ون

جاهالشگاسه در خوانگه،

و اصطالحات عرفان درج م کگ.،

در بررس دو اثر عرفان کش ایاحجو و روحاالرواح در سط ان،یشگان

تغییهر توجهه اه

کاربرد اسااا جالی به اسااا جاای در این دو متن صهوفیانه بههمهواهات حرکهت عرفهان اه ههه،

بهههسههو عشههق را م ه تههوان نتیجههه گرفههت و در سههط تصههویر

عاشقانه ترش،ن عرفان و متون عرفان

بهههدییه بهههتهه،ریج ذوقه تههر و

اویین تغییر کایت شگردها ادب است که بهمرور همهان و

بهمواهات حرکت اه قرن چهار بهسو قرن شش بیشتر م شود .ه چگین انتزاع ترش،ن تصاویر و

ساختار مجرد آنها بهخصوص تحت تأثیر ان،یش وح،ت وجود و آرا ابنعرب اسهت .تصهاویر
در عرفان خراسان کال همیگ تر و در عرفان امثال ابنعرب
در مباح

مجردتر و آساان ترن ،و ایهن موضهوع

مربو به اساااال نیز جلوۀ خاص خود را دارد .نیز در بح

عگاصر و ساه ها ادبیهت

در روح االرواح به عگاصر متع،د در جهت ادب ساه متن برمه خهوری  .اه جاله ایهن سهاه هها

م توان به انواع تشبیه استعار سج تضاد تاثیالت مجاهها و دیگر فگون بالغ اشار کرد.

اه جگب بسام ،اسااا بهکاررفته در این دو اثر و مقایس آنها بای ،گفت چون روحاالرواح صرفا

به شرح اسااا اختصاص یافته است ایهن سهگج

اسااا بهوفور و بهوضوح بهکار رفتهان.،
در روحاالرواح م توان بهتفصی

برابهر و تهواهن نه،ارد هیهرا در روحاالرواح

گذار اه اسااا و صفات جبار و قهار به اسهااا حسهن و

جاال را مشاه ،کرد .تأکی ،بسیار ساعان بر عشق و محبت در شگاخت خ،اون ،و عبادت عاشقانه

و خاضعانه در سراسر اثرش قاب مشاه ،است.
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مسئل دیگر که روحاالرواح را اه اثهر چهون کشه ایاحجهو اساسها متفهاوت مه کگه،

مبادرت آگاهان ساعان به بیان تجربهها عرفان است که بهوضوح در تاا اثر دی ،م شود .این

نلته بهصورت آشلار با جایگا جاالشگاس خاص و مگسج نثر روحاالرواح نیز مرتب است کهه

اه طریق بیان ذوق و ح

عاشقانه و تعبیرات و تجربههها عارفانهه بهه خوانگه ،مگتقه مه شهود

نلتها که در بیان تعلیا و خشک کش ایاحجو دی ،نا شود.
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Abstract
In the mystic/gnostic texts and in theosophists’ teachings, God’s names hold a
special status, particularly broader and more important than all other mystic themes.
The discussion concerning the majestic attributes of God and the aesthetic names of
God, their manifestations, and the characteristic effects of each on the human soul
have comprised a large part of mystical written works, in which Sufi-oriented
authors have proposed their views on these matters. In this research, applying an
analytical–descriptive approach, and after an investigation into the resources related
to the history of the holy names of God and the mystics’ viewpoints, two prominent
books of the fourth and sixth centuries (Kashf al-Mahjub and Rawh al-Arwah) were
selected to be examined at two literary and ideational levels. It can be apprehended
that the mystical works of the fourth century were written in religious format,
deploying formal, didactic and simple prose style of writing. However, parallel to
mysticism’s movement from piety towards love, texts appear to enjoy more pictorial
and structural abstraction and literariness through deploying metaphor, allegory and
rhyme. On the other hand, Sam’ani’s deliberate effort in narrating mystical
experiences is evident in Rawh al-Arwah; which makes it different from Kashf alMahjub in this regard. This is closely related to particular and coherent status of
aesthetics in Rawh al-Arwah which is conveyed to readers through passionate
expressions of love and mystical experiences, issue which is absent from Kashf alMahjub’s didactic discourse.
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