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Abstract
The inner guidance can be considered as the most important part of mysticism.
Accordingly, the seeker or any person who follows his principle must take steps
to reach knowledge. In this way, a guide is of particular importance and all
mystic events are in some way related to the inner guidance. In Abhar-olAsheqin, the need to meet the inner guidance or the perfect nature is to return to
the heart and refine the heart; and love at all stages of the conduct is until the
moment of the spiritual meeting of the guide of the seeker. The purpose of
studying the inner guidance is to find some of the effects that mysticism has in
this case on philosophy and Illumination since the impact of various thoughts
on the viewpoint of the mystics is the basis of seeking and confronting the
celestial nature of Me. In fact, the seeker in the ideal world with his perfect
nature faces himself as an inner guidance with its fullness or self-righteousness.
This is an epistemological attribute which is seen in a perfect man. We
investigated the perfect nature or inner guidance in Abhar-ol-Asheqin with the
focus on topics such as mystical experience and self-knowledge. Then, we
explain the details on this inner guidance which is the same as the perfect
nature.
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بررسی تطبیقی طباع تام و راهنمای درونی برپایة خودشناسی در عبهرالعاشقین
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چکیده
راهنمای درونی یکی از مهمترین ارکان عرفان است .سالک یا هر شخصی که در پ ی اص

و د اس ت ،مرات

یا

مقامهایی را برای رسیدن به معرفت باید بپیماید .راهنما در این سیر و سل ک اهمیت ویژهای دارد و همة رو دادهای
عارف بهگ نه ای با راهنمای درونی در ارتباط است .در عبهرالعاشقین الزمة دیدار با راهنم ای درون ی ی ا طب ا ت ام،
بازگشت به درون و پاالیش دل است و عشق در همة مراح سل ک تا لحظة دیدار روحانی ،راهنمای سالک است.
هدف از بررسی راهنمای درونی ،یافتن تأثیراتی است که عرفان در این زمینه از فلسفه و حکمت اشراق پذیرفت ه
است؛ زیرا تأثیر اندیشههای گ ناگ ن بر دیدگاه عارفان پایة جستج و رویارویی ب ا م ن ملک تی اس ت .درحقیق ت
سالک در ملک ت یا عالم مثال با طبا تام یا و یشتن ازلی و د ،همانند راهنمای درونی روبهرو میش د .طب ا ت ام
ویژگی معرفتبخشی دارد که در شیخ یا پیر نیز مشاهده میش د .در این پژوهش طب ا ت ام ی ا راهنم ای درون ی در
عبهرالعاشقین باتکیهبر مباحثی مانند تجربة عرفانی و و دشناسی بررسی م یش د و س پ

جزئی ات ای ن راهنم ای

درونی که همان طبا تام است تبیین و اهد شد.
واژههای کلیدی
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1ـ مقدمه
از مسائ مهم عرفان اسالمی ،رابطة مرید و مراد و چگ نگی تعام میان آنهاست .در عرفان ایرانی
اسالمی عناصر گفتمانی میان مراد (شیخ یا پیر) با مرید یا سالک ،بیش از عناص ر دیگ ر نم د دارد.
مهمترین کتابهای عرفانی در فص ها و بخشهایی چنین گفتهاند که سالک پیش از گ امنه ادن در
مسیر سیر و سل ک عرفانی باید پیری کام (مرد ودا و صاح

والیت) برای و د برگزین د ت ا در

ط ل این مسیر دش ار و پروطر به لغزش و گمراهی دچار نش د .س الک در مق ام ه ای س ل ک ب ه
راهنمایی نیاز دارد؛ زیرا مبتدی در آغاز تهذی

نف

و دوری از صفتهای زشت اوالقی ،نمیداند

چگ نه سل ک را آغاز کند.
در تربیت سالک باید شرایط ویژة او در نظر گرفته ش د؛ زیرا حالت های روحی اف راد متف اوت
است و دگرگ نی در همه بهط ر یکسان رخ نمیدهد؛ بنابراین ارائة دست ر و رفتاری یکس ان ب رای
همه ممکن نیست و به همین سب

وج د پیر و راهنما الزم است .پی ر و راهنم ا برپای ة آگ اهی از

روحیات و حاالت درونی سالک ،او را راهنمایی میکند .س الک در س یر و س ل ک و د در پرت
هدایت و ت جه پیر ،به حقیقت یا بارگاه ت حید الهی دست می یابد .وقتی وج د ن اقص ب ا انس ان
کام پی ند یافت ،از پرت کمال او در وج د سالک دگرگ نی ای ایجاد میش د و آن وج د ن اقص
کام و اهد شد.
پیر فردی واقعی است که در زاویه یا وانقاهی اقامت دارد و راهنمایی مریدان و د را به عه ده
میگیرد؛ این معنا نخستین چیزی است که از این لفظ اراده شده است؛ ام ا از ق رن پ نجم ب ه بع د
معنای دیگری نیز برای این لفظ در نظر گرفته شد و آن راهنمای درونی است که به دیگران معرفت
میآم زد؛ اه فلسفه دراصطالح به آن عق فعال میگ یند .در سیر و سل ک به سبک ن افالط نیان
و اشراقیان ،این راهنما اهمیت ویژه ای دارد و بحث طبا ت ام و عق

فع ال مط رح م یش د« .در

داستان حی بن یقظان ابنسینا ،فرشته به ص رت پیری زیبا و در عین حال ج ان ظاهر میگردد ک ه
درواقع شبیه همان دیدار هرم

با عق است .در داس تان عق

س رخ س هروردی نی ز فرش ته ب ه

ص رت پیری در عین حال ج ان ،با محاسن و رنگ و رویی سرخ ظاهر میش د .در داس تانه ای
منظ م ،ازجمله مثن ی سیر العباد الی المعاد ،فرشتة راهنمایی در منتهای یأس و گرفتاری و حیران ی
که ناشی از اسارت در زندان عالم کبیر و صغیر است بر سنائی ظاهر میگردد؛ این فرشته ،نف
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عاقلة انسانی است که همان تحقق من آسمانی ،من به ص رت مخاط

ی ا دوم ش خص اس ت ک ه

غایت سیر درونی عارف است و با طبا تام هرمسی یکی است .این نف
و از گ هر فرشتگان است؛ به همین سب

عاقله ،و د ن ری مج رد

دارای همان صفات عق ل و ازجمله عق

فع ال اس ت»

(پ رنامداریان .)324 321 :1389 ،به عقیدة کربن مفه م فرشته دربردارندة همه نیرویی است که نزد
حکیمان باستان مفه م طب ا ت ام (در جایگ اه م ج د ملک تی و مس و ل و مراق

نف

) از آن

برو ردار ب ده است و طبا تام ،نقش عق فعال را بر عهده میگیرد (کربن.)205 :1389 ،
این پژوهش با بیان ت ضیحاتی در باب پیر و راهنمای درونی از دو بخش تشکی میش د:
 )1مالقات با راهنمای درونی که همان طبا تام است در ع الم مث ال ی ا ملک ت و س یر و
سل ک به شی ة ن افالط نیان و اشراقیان؛
 )2جستج و رویارویی با پیر و انسان کام و رابطة آن با و دشناسی.
برای شرح و بیان این مسائ  ،همة فص های عبهرالعاشقین مطالعه شد .سپ

بات جهبه فص ه ایی

که تجربههای روحانی روزبهان را باتکیهبر عشق نشان میدهد ،مالقات و گفتگ ی روزبه ان ،در مق ام
سالک ،با معش ق عرف انی ی ا طب ا ت ام و د در ملک ت ی ا ع الم مث ال تحلی

ش د .فص

اول

عبهرالعاشقین دیدار سالک با پروردگار در ملک ت است؛ این فص مبنای تحلی قرار گرفت.
ن یسندگان در این پژوهش میک شند تا نش ان دهن د عبهرالعاش قین روزبه ان بقل ی ش یرازی،
روایتی از تجربههای عارفی است که زمان و مکان را درمین ردد .او در تجربة عرفانی و د از زمان
و مکان جدا میش د و با یک الزمان و المکان وصف ناپذیر پی ند میو رد .هنگامیکه روزبه ان در
ملک ت با و یشتن ازلی و د دیدار میکند ،از زمان پیدرپی و منظم این جهان بیرون میآید و ب ه
زمان و مکانی با ماهیتی متفاوت وارد میش د؛ این تجربه در اص

تجرب های روح انی اس ت و ب ا

تجربة عادی در زندگی روزمره تفاوت دارد .این دگرگ نی درونی و دیدار با من ملک تی در ع الم
غی

رخ میدهد .در این پژوهش به این پرسش پاسخ داده میش د که مصداق این پیر کیست؟ کجا

باید او را یافت؟ و رابطة و دشناسی و عشق با راهنمای درونی چیست؟
1ـ 1پیشینة پژوهش
از مقالههایی که در این م ض

ن شته شده است ،به پژوهشهای زیر میت ان اشاره کرد:

فروغالسادات رحیمپ ر و مجید طاوسی ( )1395در مقالة «نم د انسانشناسی اشراقی سهروردی
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در رسالههای آواز پر جبرئی  ،عق سرخ و م ن

العشاق» افزونبر دیدگاههای شیخ اشراق درب ارة

حقیقت انسان و جایگاه او در عالم های گ ن اگ ن ،طب ا ت ام و ش ی ة دوام آگ اهی در رس یدن ب ه
حقیقت غایی را بررسی کردهاند.
غزال مهاجریزاده ( )1394در مقالة «ساوتار هرمسی در عرفان ای ران» س اوتار مش ترک افک ار
هرمسی و عرفان ایرانی را اثبات کرده است.
محب به مباشری و کبری بهمنی ( )1395در مقال ة «ص رته ای احس ن و د در واقع هه ای
روزبهان» مبانی نظری و د و پیر را در مکاشفات روزبهان تحلی کردهاند.
2ـ بحث و بررسی
وقتی بات جهبه نظریة طبا تام در دیدگاه فالسفه ،مالقات پیر در عرفان تحلی ش د ،ش باهته ا و
تجربههای مشترکی دریافت و اهد شد که عبارتاند از:
 )1وجه اشتراک مهم این است که عرفان و فلسفه ،شک روحانی و معرفت بخشی مالقات با پیر
(طبا تام) را مطرح و ضرورت وج دی آن را بررسی میکنند؛
 )2در عرفان و فلسفه مالقات با پیر و و یشتن ازلی پ

از و دشناسی رخ میدهد.

اگر راهنمای درونی در آثار روزبهان (مانند عبهرالعاشقین و شرح شطحیات و کشف االسرار) با
افکار هرمسی و گن سی بررسی و مقایسه ش د ،میت ان دریافت که این م ض
مشابهی دارد .این دی دگاه در اندیش ة س هروردی و پ

از او در مکت

در این آثار ساوتار

اش راقی ت ا مالص درا و

شاگردان او نیز مشاهده میش د .البته وج د هرگ ن ه مش ابهتی در آث ار روزبه ان ب ا دی دگاهه ای
بیانشده ،به معنای تأثیرپذیری او از افکار هرمس ی نیس ت .در نگرش ی ب ه نق ش پی ر و راهنم ای
درونی ،بین مالقات با پیر و و یشتن ازلی در ملک ت رابط های معن ادار وج د دارد .نق ش ای ن
راهنمای درونی هنگامی آشکار میش د که سالک با پیم دن مقامات و مرات

به مرحلهای باالتر راه

یافته باشد؛ در این هنگام این راهنمای درونی ،سالک را در رس یدن ب ه حقیق ت و معرف ت ی اری
میکند.
2ـ 1طباع تام یا راهنمای درونی
نقش راهنمایی پیر در عرفان و طبا تام در فلسفه از اساسیترین مسائ سیر و سل ک است .در
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سیر و سل ک به سبک ن افالط نیان و اشراقیان ،راهنم ای درون ی ،اهمی ت وی ژهای دارد؛ ن ام ای ن
راهنما در ن شتههای هرمسی طبا تام است .زرینک ب در بررسی حکمت ص فیه میگ ید« :سخن
از حکمت ص فیه بیآنکه اشارتی به فلسفة اشراقی بش د ،البته تم ام نیس ت» (زری نک ب:1389 ،
 .)122پ رنامداریان نیز از یک س سهروردی را عام پی ند حکمت اشراق با حکمای ی نان پیش از
ارسط و هرم

حکیم میداند

که پیش از آنان در مصر میزیسته است و از س ی دیگ ر او را ب ا

حکمت ایران باستان پی ند میزند (پ رنام داریان .)15 :1390 ،نظ ر اب نس ینا و ف ارابی درب ارة آنچ ه
فالسفه دراصطالح به آن عق فعال میگ یند این است که عق بشری در س یر تکام

و د مراتب ی

مانند عق هی النی ،عق بالفع  ،عق بالملکه ،عق بالمستفاد و عق قدسی را پشت سر م یگ ذارد و
سرانجام با عق دهم یا عق فعال (برابر با جبرئی  ،فرشتة وحی) پی ند می یابد و از او فیض و معرفت

به دست میآورد؛ درنتیجه از معلم زمینی بینیاز میش د (همان .)41 :کربن در کتاب ابنسینا و تمثی
عرفانی به این نکته اشاره میکند که «اگر نف س بش ری ،دس ت ک م نف س عارف ان ،هری ک رابط ة
مخص صی با عق فعال داشته باشند ،این حالت متقابالً مترت

بر چیزی شبیه به ن عی فرش تهشناس ی

تخصص یافته است .مفه م طبا تام با همین مفه م تطبیق میکند» (کربن.)203 :1389 ،
مبحث طبا تام یکی از مهمترین بحثهای ادب هرمسی است« .افکار هرمسی در بین حکم ا و
عرفای مسلمان ،به ویژه در حکمت اشراقی نف ذ داشته است و از قرن ششم به بعد در مت ن بسیاری
از حکمای این مکت

دیده میش د؛ آنان به یک هادی آسمانی اعتقاد دارند که انس ان را در وص ال

به حقیقت یاری میکند و سرانجام سالک با او متحد می ش د .تکرار طبا تام هرمسی در بین حکما
و عرفای مسلمان این سؤال را مطرح میکند که معنی واقعی آن چیست؟ طبا ت ام هم ان حقیق ت
ملک تی و انانیت آسمانی هر فرد است که نف

پ

از هب ط به عالم جسمانی از آن جدا شده و به

این دلی همیشه در جستوج ی بازیافتن آن است .طبا تام همان روحانیت انسان است که م دبر
حیات معن ی و عقلی اوست» (نصر« .)85 78 :1371 ،طبا تام ،نام دیگر همزاد آسمانی و ص رت
ن رانی است که مانند نف
سهروردی و پ

از او مکت

در آیین زرتشتی و مان ی به برگزیدگان در پایان زندگی ظاهر میش د.
اشراقی تا مالصدرا و شاگردانش ،مکاشفة هرم

از طبا تام و د را

شرح و تفسیر کردهاند .اب البرکات بغدادی با بحث طبا تام ،به شی های که ویژة اوست ،به الزام ات
نظریة ابنسینایی دربارة عق فعال پی برد .اثری از طبا تام را با نامهای دیگ ر م یت ان بازیاف ت؛
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سالک در حماسههای فارسی عطار ،در جستج ی طبا تام است .طبا تام ،در مکت

نج مال دین

کبری ،شاهد آسمانی و پیش ای پنهان نامیده میش د .سروش سقراط و افل طین نیز همان طبا ت ام
است .بدون تردید ،گروهی از حکمای اسالمی که به من س ماوی ،م ن مخاط

و مقص د س ل ک

درونی و د ،یعنی غایت کمال و د آگاهی یافته اند ،ای ن ام ر را م دی ن مکت

هرمس ی هس تند»

(کربن« .)182 181 :1380 ،عبارت دقیق «أنا طباعک( »...انتسابیافتن طبا ت ام ب هط ر متف رد ب ه
هرم ) نشان میدهد که هر فرد ،طب ا ت ام شخص ی و مخ تص ب ه و یش دارد» (رح یمپ ر و
طاوسی.)107 :1395 ،
در اینجا پرسشی مطرح میش د و آن اینکه چگ نه به عق فعال که برابر با فرشتة وح ی اس ت،
میت ان متص شد و چگ نه با این راهنمای درونی و پیر میت ان دی دار ک رد؟ در پاس خ ب ه ای ن
پرسشها باید به تجربههای عرفانی و و دشناسی و ارتباط آن با راهنمای درون ی ت ج ه داش ت و
باتکیهبر ارتباط عرفان و فلسفه آن را تبیین کرد.
2ـ 2تجربههای عرفانی
وظیفة سالک در عبهرالعاشقین در طریقت و شناوت ع الم ،تزکیه و شی ة رهایی از عالم دنی ا و
رسیدن به حقیقت تبیین میش د .سالک باید مرات

و مقامهایی را برای رسیدن به حقیقت بپیماید و

با گذشتن از ص رت به قلمرو معنا و حقیقت وارد ش د .شناوت ماهیت ع الم ،انسان ،راه سل ک و
شی ة تزکیه و رهایی تا رسیدن به حقیقت ،همه نتیجة رویارویی سالک ب ا ای ن پی ر اس ت« .مأو ذ
پاالیش درونی و حرکت باطنی را میت ان در عقای د گن س ی دانس ت ک ه گ ن های عرف ان ش رقی
باقیمانده از ادیان قرون پیش از میالد مسیح است .اساس عقاید گن سی بر معرفت اشراقی و س ری
است که انسانها را به رهاندن روح از عالم مادی و رساندن آن به عالم باال تش یق میکند و الزم ة
آن زهد و امساک از نعمتهای دنی ی است و به واسطة کشف و عرفان نف

انسانی و علم االه ی

علم حقایق همة اشیا ،نجات را به شخص میآورد و درواق ع و دش نج ات اس ت» (جعف ری و
عامری.)144 :1395 ،
سهروردی در هیاک الن ر مین یسد« :بدان ک ه نف

ناطق ه از ج هر ملک ت اس ت و او را

ق ّت های تن و مشاغ از عالم و د بازداشته است و هرگه که نف
و سلطان ق ای بدنی ضعیف ش د به سب

ق ی گردد به فضائ روح انی

کمو ردن و کموفتن ،باشد که نف

والص یاب د و ب ه
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عالم قدس پی ندد و از ارواح قدس معرفتها حاص کند» (سهروردی.)107 :1373 ،
تهذی

و تزکیة نف

و ریاضتهای ص فیانه به رهایی نف

فرشتگان جهان باال میانجامد؛ این م ض

از عالم برزخ و پی ستن به ان ار ی ا

در بیشتر آثار سهروردی هم اره تکرار م یش د .کت اب

حکمة االشراق با بیان اح ال سالکان پایان میپذیرد؛ در آنجا از ان ا بارقههایی سخن میرود که بر
نف

های وداوندان تجرید پ

از رهایی از کالبد میتابد و کرامات و قدرتهایی در نتیج ة آن ب ه

دست میآورند (پ رنامداریان .)42 41 :1390 ،بات جهبه باطنیب دن طریقت و سیر و سل ک ،سالک
با پیم دن مرات

و مقامات و با نیروی شه د (دستاورد تزکیه) ،معش ق ازلی را مالقات م یکن د و

پیم دن مرات

و مقام ات در درون شخص یت س الک رخ م یده د .در نظری ة م ن اس تعالیی

پدیدارشناسی ،ذهن در جستوج ی عین از و د رها میش د؛ ب ه فرادس ت م یرود و در م اورا،
وقتی شه دی رخ داد و حقیقت بر آگاهی او پرت انداوت ،با آن یکی میش د .در این حال ،او تنها
از میدانی به میدان دیگر نرفته؛ بلکه در درون و د قلمرویی را به قلمرو دیگر و ب دنی را ب ه ب دن
دیگر تغییر داده است؛ به بیان دیگر به آرامی که همة مرات

و مق ام ه ا را از ناس ت ت ا ملک ت و

جبروت و اله ت پشت سر میگذارد ،همة این مقام ها و مرات

را تنها در پهنة یک ادراک بسیط و

یگانه ،آن هم در باطن و د تحقق میبخش د (و ش حال و حجت یزاده)4 :1390 ،؛ بن ابراین وقت ی
سالک با ک شش ،مرات

و مقامها را پیم د ،با یک تجرب ة عرف انی از ن

درونگرایان ه روی اروی

میش د .به عقیدة ات  ،عارف با تجربة درونگرا همة ت جه و د را به درون و د متمرکز م یکن د و
از اشیاء بیرونی روی برمیگرداند .او در این حالت در درون و د به نیروی مقدس که هم ان و د
واقعی انسان است ،دست می یابد (فعالی .)355 :1389 ،آنچه برای روزبهان نیز اتف اق افت اده ،ی ک
تجربة عرفانی درونگرایانه و رویارویی در متن زندة یک واقعه است .برپایة تعری ف ه رد «تجرب ه
درواقع ن عی م اجهه یا آگاهی بیواسطه از مقام ال هیت [اس ت ..واقعی ت آن اس ت ک ه وداون د
فعاالنه برای انسان شرایطی فراهم میکند تا این شرایط ،فرصت م اجهه ب ا او را در اوتی ار انس ان
عارف قرار دهد؛ بنابراین تجربة عرفانی را از والل تمهید شرایط در اوتیار م یگ ذارد و انس ان از
این طریق است که معرفت ،تجربه و ارتباطی با او پیدا میکند» (همان .)349 :فل طین میگ ید« :در
لقاء ربّانی آنچه میبیند روح و فکر نیست؛ بلکه چی زی ب االتر از آن اس ت؛ بن ابراین آن ک

که

میبیند ،درحقیقت او نمیبیند و دو چیز هم تشخیص نمیدهد که یک ی بینن ده باش د و یک ی ه م
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دیدهشده؛ بلکه او ع ض میش د؛ او دیگر و دش نیست؛ از و دی او چیزی نم یمان د .او ک ه ب ا
حق متحد شده است با او یک چیز تشکی میدهد؛ مانند دو دایره ک ه مرک ز آنه ا روی ه م ق رار
گیرد» (جمیز.)64-63 :1372 ،
از ویژگیهای مهم تجربههای عرفانی که در تجربة روزبهان نیز مشاهده میش د ،عبارت است از:
 )1درک واقعیت مطلق؛
 )2رهاشدن از محدودیت زمان و مکان؛
 )3مشاهدة وحدت و اتحاد.
«پژوهندگانی که دربارة عرفان قلم زدهاند ،غالباً به این نکته اشاره کردهاند که حاالت عرفانی در
سراسر جهان ،در زمانها و فرهنگها و نهاده ای م ذهبی مختل ف ،اساس اً یکس ان ی ا مش ابهان د»
(استی )23 :1388 ،؛ مانند داستان ارتایویراف (در ت صیف معراج روحانی و مکاشفههای عرفانی)
که پیشرو ابنعربی و دانته است؛ وقتی او با ن شیدن ش راب آمیخت ه ب ا بن گ گشتاس پی در ع الم
روحانی سیر میکند ،بیانگر یک تجربة عرفانی است (زرینک ب .)26 :1390 ،جیلی نی ز در بح ث
معراج از حالت روحی ای یاد میکند که برای او رخ داده ب د؛ او م یگ ی د« :نزدی ک ب د در ای ن
دریای عمیق غرق و در ام اج فراوانش هالک ش م» .گ زارش جیل ی از آس مانه ای هف تگان ه و
جزئیات آنها نیز ،مبتنیبر مکاشفه و شه د است .درمجم  ،شی ة گزارش جیلی از معراج و د ،ب ا
آنچه ابنعربی در األسراء الی المقام االُسری آورده است ،بیشباهت نیست .جیلی نیز مانن د بایزی د
بسطامی و ابنعربی و عارفان دیگر ،تجربههایی مانند صلصلة الجرس و معراج (اسراء) داشته اس ت
(امامی .)31 :1389 ،دیدار با فرشته ،واقعهای است که در مرکز بیش تر ای ن رو دادهای روح انی و
تجربههای عرفانی اتفاق میافتد؛ همچنین در این رودادها معرفتی از فرشته که در س یمای پی ری
ظاهر میش د به سالک تعلیم داده میش د (پ رنامداریان.)40 :1390 ،
2ـ 3خودشناسی
انتخاب پیر و راهنما با مسولة و دشناسی در عرفان پی ند نزدیکی دارد .سالک در مس یر س یر و
سل ک با کنکاش در درون و د به جنبههای پنهان ضمیرش دست م ی یاب د و و یش تن درون ی را
کشف میکند« .همة حکمت مشرقی ابنسینا و بهط رکلی سینائیان ،ازنظر معرفتی ،بر علم حض ری
یا شناوت نف

به و یش مبتنی است» (کربن .)35 :1389 ،ابنسینا میگ ید :آدمی در هیچ ح التی
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از ذات و د غاف نیست .او هم اره و د را ادراک میکند و این ادراک ،ب یواس طه اس ت (هم ان:
 .)38سهروردی نیز در تل یحات ،در قال
رمز معرفت در و دشناسی یا رج

روایت یک رؤیا ت ضیح میدهد که چگ ن ه هم ة راز و

به و د نهفته است (همان .)43 :در رویای ابنعربی آنچه بر او

ظاهر شد ،و د ابنعربی ب د که به ص رت پیامبر نم د یافت .ابنعربی در رؤیا ب ه ص رت پی امبر
نم د یافت و مطال

و م ض عات بایگ انی ش ده در ناو دآگ اهش نی ز ب ه ش ک کت ابی ب ه ن ام

فص صالحکم به او داده شد تا آن را برای مردم گزارش کند« .کربن به صراحت نف
همان عق فعال تفردیافته یا فرشتة شخصی یا طبا تام شخص است با نف
نف

بشری واحد میداند .او معتقد است ،هرک

باطنی را ک ه

ظاهری ،دو وجه ی ک

و یش را به ص رت یک دوگانه می یاب د و ای ن

ص رت یک ص رت مثالی است .کربن راهنما یا همان نف

باطنی را که عق فعال ی ا جبرئی  ،ی ا

روحالقدس است به ص رت طبا تام ،تفردیافته و شخصی میکند؛ ب دین نح
سخن از تجربة نب ی به میان میآورد و اینکه هر نف

ک ه ب ه ص راحت،

در تفردی افتن و یش و اتم نب ت اس ت.

درحقیقت همة شخصیتهای یک تمثی  ،یک فرد هستند؛ اما وج ه مختل ف و مرات

گ ن اگ ن

و دآگاهی» (رحیمپ ر و طاوسی )113 :1395 ،دارند.
درحقیقت عروج به ملک ت ،دستیابی به و یشتن و یش است .دیدار نف
روحانی و د و درک چهرة دوگانه و دو بعدی نف

با تص یر آسمانی و

واحد ،در گرو شرطی است و آن شرط ،ایجاد

استعداد و گش دهشدن ح اس روحانی و لطیف است .برپایة نظریة جداناپ ذیری تجرب ه و تفس یر،
حالت ها و تجربه های عرفانی از مفاهیم و اندیشههای پیشین متأثر است .به گفتة پرادف ت ،عارف ان
به معارف و شه دات نمیرسند؛ بلکه باورهای عارف شه دهای او را میآفریند؛ همانند و ابه ا
که به پیشدانستهها و ت قعات افراد ناظرند (رحیمیان.)44 :1388 ،
بنابراین در سل ک عرفانی ،کار اصلی را باید و د سالک انجام ده د؛ وقت ی و دشناس ی رخ داد،
طبی

یا راهنمای غیبی پدیدار میش د .در نخستین دفتر مثن ی ،در داستان پادشاه و کنیزک ،ب ه نق ش

پیر و ارتباط آن با و دشناسی اشاره شده است« .همینکه شاه از حصار و د یعنی از حیطة دانس تهه ا
وارج میش د ،کیفیتی ورای تعیّنات به ص رت پیری غری
درحقیقت نف

بر او تجلی می یابد» (مص فا.)27 :1384 ،

در لحظهای که تصمیم میگیرد از غربت ناس ت وارج ش د ،با اص آس مانی وج د

و د در شک پیر روبهرو میش د (مباشری و بهمنی« .)100 :1395 ،کربن با بررسی مظهریت فرش ته،
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فهم این را امکانپذیر میکند که چگ نه نف
و عالم عق ل فعال) را میشناسد .نف
عق ل فعال آگاه ش د که عق بالق ه نف

با شناوت و یش ،فرشته و عالم فرشتگان (عالم نف س

با عم و یش برای شناوتن ،باید به عم

آن عق

از می ان

را بالفع میکند .ا زاینرو این رابطه به هیچ وجه یک رابط ة

عقلی ساده به معنای متجددانة کلمه نیست .فرشتة معرفت هرگاه نف

و یش را شایس تة دریاف ت

فیضان یک ص رت معق ل کند ،درحقیقت فرشتة وحی است» (کربن.)164 :1389 ،
فص اول عبهرالعاشقین شرح مالقات روزبهان (در مقام سالک) با معش ق ازل ی و د اس ت:
«حق مرا در کنف و د برد و جامة عب دیّت از من برکشید و لباس حریّت در م ن پ ش انید .چ ن
دور ملک ت و روز جبروت جانم را حاص شد ،در من درد پیدا شد و و د را در امتح ان عش ق
دیدم مت اری و چ ن از آن عالم بازآمدم ،در این شرایط امتحان از یافت و نایافت رنج ر شدم؛ پ

در جهان جمال بنشستم» (روزبهان بقلی ش یرازی .)5 4 :1337 ،روزبه ان همچن ین کت اب ش رح
شطحیات را اینگ نه آغاز میکند« :امّا بعد :معل م کن ،ای حریف دلن از که از بدو اول چ ن از راه
ارادت برفتم و در سیر مقامات افتادم ،حقایق منازل بیافتم؛ در ش اهد عل م رس یدم؛ ب ه ج ذب آن
معامله بگذشتم؛ ساکن مراقبات شدم؛ آداب حضرت از طریق اله ام بی افتم؛ در مک ان مرابط ت ب ه
مرقات مراقبت به مصعد شه د غی

بر شدم .طیر ارواح ملک ت در س اح بح ر جب روت پ ران

دیدم .از قلزم م اجید اقداح افراح بخ ردم .در عشق و محبت صرف افتادم؛ ناگاه عین قدم ب ر م ن
کشف شد .به حب عصمت ت حید مجذوب تجرید شدم .در بیداء ازل سفر ابد از سر گرفتم .بعد از
فناء وج د چ ن منزل نماند عارف شدم( »...همان.)51 :1389 ،
اگر ابتدای دو اثر روزبهان (عبهرالعاشقین و شرح شطحیات) گرداگرد یک مح ر تبیین ش د ،بی
تردید یک س ی آن ،سالک (هر شخصی که در پی اص و د برآم ده اس ت) و س ی دیگ ر آن،
راهنمای درونی (عشق یا هر آنچه نم د نهایت سل ک است) قرار دارد .در مکاش فهه ای روزبه ان
پی سته این راهنمای درونی در عالم درون حاضر است .تجربههای روحانی روزبهان نشان م یده د
او باتکیهبر عشق در ملک ت یا عالم مثال با طبا تام یا عق فعال دیدار دارد.
2ـ 4رابطة عشق و طباع تام
مدار حکمت ذوقی روزبهان بر عشق است .عرفان او پی سته به بیان عشق و حاالت و ع ارض
آن میپردازد .ازنظر او عشق عقلی ،از سیر عق ک در کنار نف

ناطق ه در ع الم ملک ت پدی د
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میآید و این آغاز عشق الهی است (همان.)16 :1337 ،
در عبهرالعاشقین عشق نم دی از نهایت سل ک عارف است .عشق در تص ف عاشقانة روزبهان
جایگاه ویژهای دارد .درواقع او بن ای طریق ت و د را در تص ف ،ب ر عش ق نه اده اس ت .هم ة
فص های این کتاب گرداگرد م ض

عشق معنا می یابد و متن اثر در این فضا قرار گرفته است .در

میان هر فص  ،عشق بیش از هر چیز ،ماهیت عالم ها و شی ة حرکت مبتدی و منتهی را تا رسیدن به
پایان مشخص میکند« :مبتدی و منتهی را در سکر ،عشق الهی ناچار است» (همان .)8 :تجرب هه ای
عرفانی و مکاشفههای او نیز از ت جه به عشق تأثیر پذیرفته است .به عقیدة او «نهایت عشق ،بدایت
معرفت است .در معرفت ،عشق بر کمال است .گر عاشق با معش ق ه مرن گ ش د ،مق ام ت حی د
یافت» (همان« .)145 :روزبهان با نفی زهد که محبت انسانی و محب ت اله ی را در مقاب

یک دیگر

قرار میدهد ،از ص فیان متقدم تمایز پیدا میکند؛ او این دو ص رت محب ت را ب ه عن ان محبت ی
واحد و یگانه تجربه میکند؛ نه انتقال م ض

انسانی به م ض

اله ی ،بلک ه س خن از اس تحاله و

تغییر ماهیت شخص در میان است» (کربن .)404 :1380 ،در این کتاب گ نهای آس دگی از بیرون و
بازگشت به درون و حرکت از راه باطن ،الزمة دیدار با پیر است و به همین سب  ،تنها مسیر دی دار
با طبا تام از راه دل است که باید با پاالیش آن ،سیر و سل ک و حرکتی باطنی انجام ش د .میت ان
گفت دیدار روحانی در درون انسان رخ میدهد و سرانجام دیدار با طبا تام ،و د انسان است.
عشق در عبهرالعاشقین مانند طبا تام راهبری است که حجابها و ظلمتها را از قل

س الک

میزداید .عشق همچنین ویژگی معرفتبخشی طبا تام را نیز داراست« .عشق در عرف ان روزبه ان در
حکم مغناطیسی است که معرفت از طریق آن جذب میش د» (و ش حال و حجت یزاده.)11 :1390 ،
این ویژگی در مرشد یا پیر طریق (در جایگاه راهنم ا) در س ل ک ی ا مس یر حکم تج یی مش اهده
میش د .در عبهرالعاشقین از طریقت و سپردن راهی دش ار ت ا رس یدن ب ه حقیق ت س خن م یرود؛
حقیقتی که نهان از دیدار و بیرون از محدودة عق و ورد است .در طریقت و سفر بهس ی حقیق ت،
عشق به میان میآید؛ به ماورای عق میرسد و برتری عشق بر عق آغ از م یش د .راه طریق ت ب ه
عشق سپرده میش د و در سرانجام راه آنان که به حقیقت میرسند ،چشم دل یا ق ة بصیرتشان گش ده
میش د تا دریابند ،آنچه در جستج ی آن ب دهاند ،حقیقت وج د و دشان و یا جانش ان ب ده اس ت:
«چ ن صفای ذکر به رسم معامله در شغاف قل

ایشان رس خ یافت ،اقتضاء طل

مشاهده ش د .ح ق
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به عنایت قدم ال داوالً و ال وارجاً از جمیع اک ان به جان ایش ان

بلک ه ب ه ص رت ایش ان

در

حقیقت متجلی شد .علیالخص ص از دایرة وج د انسان جان را فیض رحم ان داد ت ا وُل ق ق دم در
وَلق به رسم عدم بدیدند و از آنجا منزل عشق الیزالیشان پیدا شد» (روزبه ان بقل ی ش یرازی:1337 ،
« .)68جان عشق با جان جانان از فرط تجلی و نعت ظه ر به سر سر متحد ش د و او الق بش ری از
بشر به ملکی مبدل کند ،دل را از معانی عشق عشق پر کند» (همان.)80 79 :
2ـ 5رابطة اولیا و طباع تام
م ض

پیر یا وضر در زندگی ص فیان و عارفان اهمیت بسیاری داشته است و در مت ن عرفانی

نقش نجاتدهنده و راهنما دارد .ابراهیم ادهم ،نخستین عارفی است که در شرح حالش از ص حبت
با وضر یا هاتف غیبی سخن میرود .وضر ضمن معرفی و د ،او را راهنم ایی م یکن د و س پ
ناپدید میش د (حیدری« .)84 :1385 ،در بیشتر داستان های رمزی عرفانی به نظم و نثر ،مثالً رس الة
حی بن یقظان از ابنسینا و رسالههای فارسی شهابالدین س هروردی ،از قبی

رس اله ف ی حقیق ة

العشق و عق سرخ ،در آنها وضر در نقش فرشتة راهنما یا عق فعال و یا نماد نف

ناطقه ،روح و

نظیر آن قرار میگیرد» (همان.)83 :
به گمان سهروردی ،معق الت بر اصحاب مشاهده در «آنِ» تجربة اشراق وارد م یش د .ایش ان
نیازی به آم وتگی ندارند و حق مطال

را بدون مطالعة کتاب درک میکنند .درواق ع گم ان ق ی،

این افراد را «ولیفة اهلل فی االرض» میکند (شهرزوری :1372 ،مقدمه.)55 54
حکمت اشراق ،مکاشفه و مشاهده و الهام را شی های است ار در راه شناوت حقیق ت م یدان د.
م ض

اصلی آثار سهروردی این است ک ه م ض

م درک ب ا ریاض ت ه ای ب دنی و روح انی،

ت جه نکردن به بدن ،کاستن از عم ح اس ظاهر و غی ره ،ت ان ایی درک ان ار اله ی را م ی یاب د و
قدرتی به دست میآورد که با آن کارهای شگفتی میت اند انجام دهد و ص اح

کرام ات ش ناوته

ش د (همان.)50:
سهروردی در پرت نامه مین یسد« :بزرگان انبیا همچ ادری

و ابراهیم و شار ما صل ات اهلل

علیهم و دیگر کسانی که بر حقایق مطلع شدند بیاستاد بشری ،این عج

نیست؛ و ک

باشد که

به حدس ،بسیاری را از مسائ استنباط کند بیاستاد بشری» (سهروردی.)76 :1373 ،
مالصدرا نیز بروالف عدهای از ص فیان و عارفان معتقد ب د سالک باید در علم و عم

آنق در

بررسی تطبیقی طبا تام و راهنمای درونی برپایة و دشناسی در عبهرالعاشقین 13 /
پیش رود که برای رسیدن به حقیقت و معرفت به پیر نیازی نداشته باشد .او اثر مفی د ی ک پی ر ی ا
قط

واقعی را میپذیرد؛ زیرا باعث تزکیة نف

سالک میش د؛ راه پرهیز از نهیشدهها را به م ردم

میآم زد و آنها را ط ری تربیت میکند که بت انند و د را از وس س ة نف

ام اره ب ر کن ار دارن د

(کربن.)325 317 :1361 ،
عارفان در سیر و سل ک عرفانی و د در پی الگ ی کاملی هستند که ورود ب ه طریق ت ،ب دون
راهنمایی او ممکن نیست؛ اما درواقع سالک در این راه به والیت معن ی او نیاز دارد؛ زیرا طریق ت
پیش از پیم دهشدن ،ناشناوته است و این شناوت با وحی و الهام به اولیا تعل یم داده ش ده اس ت؛
بنابراین سل ک در طریقت ،فقط با هدایت او ممکن میش د .پیر در اندیشة عارفان ،تجلیگاه هم ة
اسماء و صفات حق است .در اصطالح ص فیه پیر یا انسان کام عن ان ولی را نیز در بر دارد .انسان
کام در باور مانی کسی است که قدرتی ایزدی به او بخشیده شده است و سرانجام عروج و اه د
کرد (اسماعی پ ر.)369 :1386 ،
سهروردی در ال اح عمادی مین یسد« :انبیاء و متألهان و فضال ،میسر ش د ایشان را در بی داری
اطال بر مغیبات؛ زیراکه نف س ایشان یا ق یاند در فطرت و یا ق ی ش ند ب ه طریق ی ک ه ایش ان
دانند و مغیبات منقش ش ند؛ زیراکه نف س ایشان چ ن آینه زدوده است؛ در او نق ش ملک ت پدید
آید» (سهروردی.)178 :1373 ،
در اندیشة روزبهان نیز انسان کام از هرگ نه زنگار پاک شده و جمال الهی و عالم غی
نم دار شده است .او در عبهرالعاشقین تجلیات جمالی و جاللی را در قال

در او

التب اس ش رح و تبی ین

میکند .در باور او تجلی الهی در معنایی غیر از حل ل و تشبیه به کار رفته و تفسیر حدیث «
» است.
او انسان را آیینة جمال حق میداند و در زمینة کشف و شه د عرفانی که برواس ته از تجلی ات
ال هی است به انبیا و اولیا اشاره میکند .ازنظر او رویارویی با اولیا و هم نشینی با آنان به دگرگ نی
روح و جان سالک میانجامد .وج د اولیا ،مظهر و تجل یگ اه اس ماء و ص فات اله ی اس ت؛ زی را
جل های از غی

بر عق آنها تابیده است؛ دیدار با این پیر یا انسان کمالیافته همانند مشاهدة جمال

حق است که دل و جان سالک را روشن میکند« .چ ن ان ار جم ال از ع یناهلل ب ه آیین ة روی آدم
داو شد ،جان آدم در آیینة آدم نگرد و صفات واص در فع و اص بین د .الج رم س ر اس تعداد
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یافته ،به صفاء نظر واص در مشاهدة آن شاهد مس ت و عاش ق ش د .آن ح دیث ک ه ج ان ج ان
انبیاست و ق ت جان اولیا و غذای جان ملک ،به سر جان عاشق مباشر ش د؛ حقیقت جان با عش ق
جانان یکتا ش د» (روزبهان بقلی شیرازی .)79 :1337 ،این انسان کام که سالک در پرت ه دایت و
راهنمایی او به معرفت و کمال دست می یابد ،مثال برتر کشف و یشتن و تعالی است و در عرف ان
تجلی و د است که با تعریف و برداشت فالسفه از طبا تام سازگار اس ت .درواق ع انس ان کام
بروی ویژگیهای طبا تام (عق فعال) را دارد که حافظ فرد و راهنمای او در رسیدن به حقیقت و
معرفت است.
2ـ 6رابطة طباع تام با جام جهاننما
در ادبیات حکمی و عرفانی ،جام جهاننما هم اره بار معنایی ویژه ای داشته است و از نمادهایی
است که در ادبیات عرفانی بسیار به کار رفته است .جام جهاننما در مت ن عرفانی از کارکرد معم ل
و د وارج و به نمادی عرفانی تبدی میش د که نش انهای از قل

ع ارف و انس ان کام

اس ت.

دربارة جام جهاننما به این پرسش پاسخ داده میش د که در مت ن عرفانی و در عبهرالعاش قین چ ه
معنایی یافته است .پاسخ به این پرسش ،نشان میدهد عارفان برای ترس یم تجرب هه ای روح انی و
درونی و د تا چه اندازه از این نماد بهره بردهاند .نم نههایی از این نماد در اشعار حافظ نی ز دی ده
میش د:
دلی که غیب نمای اسـ

و جـام جـ دارد

ز خاتمی که دمی گ شـود چـه غـ دارد
(حافظ )156 :1371

قل

انسان ،برای جام جهاننما شدن باید مرات

و مقام اتی را پش ت س ر گ ذارد .ای ن ج ام،

جل هگر ذات وداوندی است .جام جم ،دل پ اک ع ارف اس ت ک ه جل هگ اه جم ال حقیق ت و
تجلیگاه معش ق ازلی است؛ همچنین آیینة تمامنمای همة رازهای ناگش دنی و مبهم آفرینش است
که نقشهای غی

را آشکار میکند؛ درواقع جام جهاننما بازتابکنندة تص یر جمال الهی است.

جام در عبهرالعاشقین مانند مت ن عرفانی دیگر ،معنایی نمادین یافته و قل
به سب

عارف و انسان کام

مظهریت او جام جهاننما نامیده شده است؛ زیرا ذات و صفات اسما در ای ن ج ام آش کار

میش د و این معنی در انسان کام (دارندة مظهریت تام) آشکارتر است.
درحقیقت هنگامیکه و دآگاهی آغاز شد ،درون انسان مانند جام جهاننما تصاویری را آش کار
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میکند و حقایق برتر دیده میش ند .رسیدن به آن و د مطلق جز از راه سفر و فرام شی دنیا ممکن
نیست .روزبهان نیز مانند عارفان دیگر ،در سرانجام سل ک ،جام جهاننما را هم ان و یش تن و د
میداند که اشراقیان آن را طبا تام مینامند« :این نادره نگر که من بر من بی من عاش قم و م ن ب ی
من دایم در آینة وج د معش ق مینگرم؛ تا من کدامم؟ رباعیّه:
در جســـ ن جــام جــ جهــان پیـــمودم

روزی ننشســـ ـ و شـــــبی نغنـــــودم

جــام ج ـ بشــنودم

خــود جــام جهــاننمــای ج ـ مــن بــودم»

ز اس ـ اد چــو وص ـ

(روزبهان بقلی شیرازی )49 :1337

سهروردی ،میان فلسفة ن ری و اشراق دورة باستان و باورهای عرف انی روزگ ار و د پی ن دی
است ار برقرار کرد و زمینه ساز ورود بسیاری از نمادهای آیینی کهن ب ه گس ترة عرف ان ایران ی ش د
(سرامی .)50 :1389 ،به عقیدة سهروردی طبا تام با وج د غیرب دن ،عین ماست و بنابراین هم اره
حقیقتی دو وجهی دارد .مالصدرا نیز طبا تام را ص رت واحد عقلی میداند که بیش ترین تج رد را
دارد و آن را باالترین مرتبة انسان به شمار میآورد؛ این مرتبه «روحالقدس» نام م یگی رد .در بی ان
مالصدرا نیز چنین آمده است :ما میان و یش و طبا تام هیچگ نه مغایرتی مشاهده نم یکن یم و از
س یی اساساً همة ه یت نف

انسانی به طبا ت ام او ب ازم یگ ردد .مالص درا ب ا اس تفاده از مث

مشه ری در نزد عرفا ،با عبارت «أنت أنا فمن أنا؟» بر عینیت هر فرد با طبا تام و د تأکید میکن د
(رحیمپ ر و طاوسی .)107 :1395 ،درحقیقت طبا تام همان راهنم ای درون ی اس ت ک ه ب ا ج ام
جهاننما تطبیقپذیر است .در عرفان قل

سالک ،تجلیگاه پروردگار است و باید از زنگارها زدوده

ش د تا جمال پروردگار در آن متجلی ش د .وقتی دل از این زنگارها زدوده شد ،س الک ب ه مع راج
حقایق میرسد و حقایق در وج د سالک مانند جام جهاننما آشکار میش د؛ احس اس یگ انگی ب ا
ک به او دست میدهد و همة حجابها برداشته و عاشق و معش ق و عشق یکی میش ند.
در عبهرالعاشقین آنگ نهکه روزبهان میگ ید ،انسان وقتی تغییر و دگرگ نی یاف ت و ب ه کم ال
رسید ،یک جام جهاننمای کام شده است؛ در آن هنگام ذات حق در ج هر ف رد ب ازم یتاب د و
صفات و اسماء الهی را بازتاب میکند .اگر معنای جام جهاننما (آینة تمامنمای حقایق ام ر) روشن
ش د ،میت ان دریافت که آن مطابق با و یشتن و یش است .سالک در سرانجام س ل ک و بع د از
رسیدن به جام جهاننما ،آن را همان و یشتن و یش می یابد؛ اما نکتة درو ر ت جه آن اس ت ک ه
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این همسانی جام و و یشتن انسان تنها در پایان راه نم دار میش د؛ درواقع این انسان کام اس ت
که مح انطباق این دو بر یکدیگر است؛ چنانکه نسفی میگ ید« :ای درویش! مراد ما از آدم انس ان
کام است؛ یعنی اینکه میگ ییم آدم ،جام جهاننما و آینة گیتینمای است و مظهر صفات این ن ر
است ،مراد ما انسان کام است .در م ج دات بزرگ ارتر و دان اتر از انس ان کام
نیست» (نسفی« .)269 :1390 ،ان ا کاینات هریک آینهاند؛ اما ن

انسان آینة گیتینمای است و هر

فردی از افراد م ج دات جامی است؛ اما انسان دانا جام جهاننمای است .پ
مرات

چی زی دیگ ر

انسان دان ا مجم

آمد و معج ن اکبر آمد و جام جهاننمای آمد» (همان.)146 :1391 ،
2ـ 7مکان مالقات با راهنمای درونی

با همة ویژگیهایی که از طبا تام یاد شد ،اکن ن این پرسش مطرح میش د که در عبهرالعاشقین
دیدار میان سالک و طبا تام در چه مکانی اتفاق افتاده است؟
در تجربة عرفانی ،فاع تجرب ه از زم ان و مک ان ج دا م یش د و ب ا ی ک الزم ان و المک ان
وصف ناپذیر پی ند میو رد .به ن شتة افل طین نباید پرسید :از کجا؟ این ج ا از کج ایی نیس ت؛ از
هیچجا نمیآید و به هیچجا نمیرود؛ بلکه میتابد (ف الدی.)65 64 :1389 ،
جاللالدین فارسی در کتاب تعالیشناسی به این م ض

اشاره میکن د ک ه در تجرب ة عرف انی

چ ن آگاهی سالک نسبتبه تعینات و عالم کثرت و فضا از بین رفته اس ت ،ن اگزیر بای د احس اس
زمان هم از بین برود .ولسه ناگزیر باید بیزمان و ب یمک ان باش د؛ زی را زم ان و مک ان از ل ازم
کثرتاند (فارسی.)485 :1376 ،
دیدار روزبهان با فرشته یا طبا تام یا عق فعال در فص اول عبهرالعاشقین بیانگر تجرب هه ای
عرفانی اوست .روزبهان پ

از سیر عب دیّت به عالم رب بیّت وارد میش د؛ سیر و س ل ک روح انی

و د را شرح میدهد و با طبا تام و د روبه رو میش د .در ابتدای عبهرالعاشقین ،دیدار س الک ب ا
پروردگار و د در ملک ت بیان شده است.
روزبهان به چشم جان یا به چشم دل ،جمال قِدم را م یبین د .در عبهرالعاش قین ای ن دی دار در
عرش و در عالم رب بیت ص رت میگیرد« :چ ن بعد از سیر عب دیّت ب ه ع الم رب بیّ ت رس یدم و
جمال ملک ت به چشم ملک تی بدیدم ،در منازل مکاشفات سیر کردم و از و ان روحانی ان مائ دة
مقامات و کرامات بخ ردم .با مرغان عرشی در ه ای علیین پریدم و صرف تجل ی مش اهدة ح ق
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عز اسمه به چشم یکتایش بنگریدم و شراب محبت ذوالجاللی از ق دح جم ال ص رف ب ه م ذاق
جانم رسید .حالوت عشق قدم دلم را کس ت معارف و ک اشف اصلی درپ شید .در بحر معرفت به
حق ت انگر گشتم و از لجّة آن به سفینة حکمت ام اج قهریّ ات و لطفیّ ات ببُری دم و ب ه س اح
صفات فع رسیدم؛ به مدارج و معارف ت حید و تفرید و تجرید ،س ی عالم ازل رفتم و لباس قدم
یافتم؛ وطاب عظمت و کبریا و انبساط و حسن و قرب بشنیدم؛ فنا ت حید عزت و د به من نم د
و مرا در عین قدم از رسم حدوثیّت فانی کرد و به بقا باقی کرد» (روزبهان بقلی شیرازی.)4 :1337 ،
پیشینههای بسیاری از این سفرهای آسمانی و گزارش آنها م ج د است؛ برای نم نه در یک ی از
این گزارش ها آمده است بایزید در مقاب عرش الهی ویمه زد (زری نک ب .)111 :1383 ،مع راج
روزبهان نیز از الگ ی معراج بایزید پیروی میکند.
روزبهان نیز در ابتدای فص اول عبهرالعاشقین به «ع الم رب بیّ ت»« ،علی ین»« ،ملک ت» و «آن
عالم» اشاره میکند که عالم مثال و مح دیدار با طبا تام یا راهنمای شخصی اوست .در این فص
همچنین به معرفت بخشی طبا تام اشاره میش د و این م ض

یادآور یکی از ویژگیه ای اص لی

طبا تام یعنی القاءکردن معارف است .از س ی دیگر همة دانش انسانی از فیض بخشی عق فعال یا
طبا تام است .ابنسینا نیز در حی بن یقظان عق فعال را دهندة همة دان شه ا و راهنم ای انس ان
میداند (ابنسینا.)87 :1366 ،
«در میان ن افالط نیان و اشراقیان ،جبرئی مهین فرشته ،روحالق دس و عق

فع ال را م یت ان

شخصیت واحدی دانست» (کربن.)118 :1389 ،
از ت صیف روزبهان میت ان دریافت ملک ت یا عالم مثال ،مح دیدار طبا تام است .روزبه ان
در فص اول عبهرالعاشقین از این فرشته یا عق فعال یا طبا تام ت صیفی ارائه میدهد؛ ابت دا س فر
از عالم جسم و واک شرو میش د و بهس ی افالک و عق ک ادامه می یابد؛ سپ

در عالم عق

ک با فرشتگان و یا عق ه ای روح انی دی دار م ی کن د .تجرب ة روح انی روزبه ان در فص

اول

عبهرالعاشقین ،مانند تمثی های عرفانی سهروردی مالقات با فرشتهای است که روحالقدس ،جبرئی
یا عق فعال نامیده میش د .بروی رابطة نف
به همین سب

با این فرشته را بسیار صمیمانه و شخصی یافتهان د و

او را طبا تام (فرشتة شخصی) میدانند .در رسالههای حی بن یقظان ابنس ینا ،آواز

پر جبرئی و عق سرخ سهروردی مالقات با فرشته در صحرا انجام میش د ک ه هم ان ع الم مث ال
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است ...« :تا بعد از مدتی روزی این م کالن را از و د غاف یافتم .گفتم به از این فرصت نخ اهم
یافتن؛ به گ شهای فرووزیدم و همچنان با بند لنگان روی س ی صحرا نهادم .در آن صحرا شخصی
را دیدم که میآمد؛ فرا پیش رفتم و سالم کردم به لطفی هرچه تمامتر ج اب فرم د .چ ن در آن
شخص نگریستم محاسن و رنگ روی وی سرخ ب د .پنداشتم که ج ان اس ت ،گف تم ای ج ان از
کجا میآیی؟ گفت ای فرزند این وطاب بهوطاست؛ م ن اول ین فرزن د آفرینش م ،ت
همیو انی؟ گفتم از چه سب

م را ج ان

محاسنت سپید نگشته است؟ گفت محاسن من س پید اس ت و م ن

پیری ن رانیام» (پ رنامداریان.)68 :1390 ،
در رسالة فی حالة الطف لیة نیز سالک ،پیری را در صدر وانقاه با ورقهای نیم ی س پید و نیم ی

سیاه میبیند .این پیر همان جبرئی یا روحالقدس است که سهروردی در آواز پر جبرئی

نی ز آن را

وصف میکند.
بات جهبه نم نههایی که بیان شد ،بافت کلی این نم نهها را گرداگرد یک مح ر م یت ان تبی ین

کرد .مالقات و رودادها در رسالههای حی ب ن یقظ ان اب نس ینا ،آواز پ ر جبرئی

و عق

س رخ

سهروردی در صحرا انجام میش د؛ در رسالة ف ی حال ة الطف لی ة در وانق اه و در عبهرالعاش قین و
شرح شطحیات در ملک ت رخ میدهد .سالک یا هر شخصی که در پی اص و د برآم ده اس ت،
مرات

یا مقام هایی را برای وصال باید بپیماید؛ همة رودادها بهن عی ب ا ن ر و تجل ی در ارتب اط

است .بات جهبه دالی و ویژگیهایی که برای راهنمای درونی ذکر شد ،این دیدارها در درون سالک
رخ میدهد .در مکاشفههای روزبهان نمیت ان گمان برد که مالقاته ا و رو دادها در ملک ت ،از
دیدگاه و افکار هرمسی سرچشمه گرفته باشند؛ زیرا با یکدیگر تفاوت های بنیانی دارند .در دی دگاه
هرمسی ،انسان و د به ادب کردن نف

می ک شد؛ اما عارف با شناوت و عشق ب ه وداون د تزکی ه

میش د .البته نقش پیر و راهنمای درونی با دیدگاه هرمسی و حکمت اش راق جنب ه ه ای مش ترکی
دارد« :شرح معراج هرم

از زبان و د او در هرمتیکا آمده :آت م (و دا) هم ه ج ا هس ت .ذه ن

نمیت اند در بند بماند؛ زیرا هر چیزی درون ذهن وج د دارد .ه یچ چی زی چن ین س ریع و ق ی
نیست ...به آسمان پرواز کن ت به بال و پر نیازی نداری!  ...آدمی به آسمانها میورامد و باالتر نیز
میرود ،بی آنکه از زمین برون رود چنین میکند .این عبارات نشان میدهد که معراج ه رم
امر ذهنی ب ده است» (مهاجریزاده.)191 :1394 ،

یک
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3ـ ن یجهگیری
بات جهبه آنچه روزبهان دربارة عروجش به ملک ت در عبهرالعاشقین بیان کرده است ،او با پیم دن
و مقام ها و با نیروی شه د که دستاورد تزکیه است ،معش ق ازلی را مالقات میکند .پیم دن

مرات

مقامات و سفرها نه در مکان ،بلکه در درون شخصیت سالک رخ میدهد و رمز آن ای ن اس ت ک ه
سالک با کنکاش در درون و د به جنبههای پنهان ض میرش دس ت م ییاب د؛ و یش تن درون ی را
کشف میکند و به من برتر و ملک تی و د میرسد .آسمان ،قلمرو این من ملک تی اس ت؛ درواق ع
میان من زمینی و من ملک تی اتحادی ایجاد میش د.
در این کتاب بازگشت به درون و حرکت از باطن ،الزمة دیدار با راهنم ای درون ی ی ا طب ا ت ام
است .هر فرد به میزان تجربة روحانی و د ب ه یک ی از الی هه ای و دشناس ی دس ت م ییاب د .در
جمعبندی همة اوصافی که برای طبا تام گفته شد ،در بیشتر فص های عبهرالعاشقین عش ق را مانن د
طبا تام میت ان دانست؛ زیرا سالک در سیر و سل ک و حرکت باطنی و د با و دشناسی و پ االیش
دل به شه د میرسد و عشق در همة مراح سل ک تا لحظة دیدار روحانی ،راهنمای سالک است.
بنابراین با تأم در تجربههای عرفانی روزبهان چنین دریافت میش د که دیدار روح انی ع ارف
در درونش رخ داده و دیدار با طبا تام ،و د ع ارف اس ت .همچن ین می ان تجرب ه ه ای عرف انی
روزبهان با اندیشههای ایرانی بهویژه مباحث فلسفی ساوتار مشابهی وج د دارد.
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