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مقدمه:
معناي لغوي زيبايي «خوبي و نيكويي ،حسن و جمال ،ظرافت ،بهاء ،حسن ،جمال ،اورند ،اورنگ،
افرنگ ،به راه ،خوبي ،قشنگي ،زيب ،و سامه» است (دهخدا ،لغتنامه ،ذيل واژه زيبايي) .در لغتنامههاي
(ابنمنظور ،2000،ج « .)126:16البهاء :الحسن و الجمال ،يقال :بهاء الملوك أي هيئتهم و جمالهم ،و بهاء
اهلل عظمه» (طريحي ،1367 ،ج.)69 :1

اما زيبايي در عرفان اسالمي برپاية ساختار زيبايي در قرآن ،افعل تفضيل است (صفت برتر يا
برترين)؛ يعني قرآن خواستار برترين سطح زيبايي هم در مراتب و هم در رتبه است .مراتبي كه
قرآن براي زيبايي بيان ميكند تشكيك زيبايي است و در رتبه نيز برترين زيبايي را براي انسان و
هستي در نظر ميگيرد .قرآن خداوند را أَحْسَنُ الْخالِقِين و احسن صورتگران ميداند و آفرينش
هستي را احسن آفرينشها .انسان نيز در احسن تقويم خلق شده و زيباترين صورتها را به خويش
گرفته است .زيبايي در قرآن به صورت نماد است كه كشف باطن آنها احتياج به استعداد عرفاني و
ظرفيت معرفتشناسانه دارد .يوسف و زليخا در قرآن مظهر زيبايياند و ازآنجاكه زيبايي عرفاني،
اقتضاي ظهوراتي چون عشق را دارد ،همواره حجابهايي درصدد پوشانيدن آن است كه جز براي
آنان كه در كوي عشق ،قدم صدق برميدارند رخ نمينماياند؛ به قول حافظ:
يارب به كه شايد گفت اين نكته كه در عالم

رخساره به كس ننمود آن شاهد هرجايي
(حافظ )984:1362

ازاينرو خاستگاه زيبايي در عرفان اسالمي ،قرآن است .سعيدالدين فرغاني در شرح تائيه
ابنفارض در مقام تعريف جمال و زيبايي ميگويد« :معني جمال و حقيقت آن ،كمال ظهور به
صفت تناسب و مالئمت است ،خواه از خارجي شخص باشد و يا داخلي آن ،و اين تناسب بايد به
نحو اكمل و اتم باشد پس ظهور آن نيز بهطور هرچه كاملتر نخواهد بود (فرغاني.)88:1362 ،

يعني چون سريان حضرت حق به جميع اسما و صفات خود در مظاهر اشيا از كوچكترين تا
بزرگترين آنها برحسب قابليات و استعدادشان ،فيض عام و منبسط است ،پس راز سرايت زيبايي
حق در مظاهر ممكنه ،امري ترديدناپذير بوده و هيچچيز در عالم وجود پديدار نميشود مگر اينكه
بهاندازة قابليت خود داراي زيبايي است .بنابراين ميگويد« :زيبايي ،نوري قدسي است كه از جمال
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الهي فائض و ساري در موجودات علوي و سفلي و ظاهري و باطني بوده ،نخستين اشراق آن بر
عوالم جبروت و ملكوت و نفوس انساني است؛ سپس بر ديگر موجودات و اجسام عالم طبيعت و
انواع و اجناس آنها تابيده ميشود (فرغاني .)88:1362 ،از قول يكي از محققان عرفان اسالمي در
تابناك الهي به اندازة استعداد و قبول در آن اشراق كرده و بهقدر عنايت استحقاقي آن موجود در
آن تابيده باشد و اگر چنين نبود ظهوري در اشيا پديدار نميآمد و به همين معني اسرار وجود و
ثبوت و ظهور و تجلي آشكار گرديده و بدون آن هيچ موجودي از كتم عدم قدم به عرصة هستي
نمينهاد (كبير.)107:1384،

ابنعربي نيز در بيان زيبايي عرفاني و ارتباط آن با عالم كه مجموع اسماي حق در آن ظهور
يافته ميگويد « :هركس به جهت زيبايي عالم ،عاشق آن شود ،عاشق خدا شده است ،زيرا مظهري
براي زيبايي خدا جز عالم نيست و چون عالم ،مظهر جمال حق است ،پس جمال عالم نيز ذاتي
است» (محمود الغراب.)34:1999 ،

الهيجي در مفاتيح االعجاز در شرح گلشن راز شيخ محمود شبستري نيز تعريفي عرفاني از
زيبايي ميدهد:
حسن و جمال الهي عبارت از جمعيت كماالت اسماء و صفات است كه الزمة ذات
الهي است كه تسخير اشياي متفرقه به اين جمعيت كرده شده و مظهر اين حسن و
جمال ،ذات با كمال آن حضرت است زيرا كه چنانچه صفات مظهر ذات ميشود،
ذات نيز مظهر صفات است (الهيجي.)494:1383 ،

نجمالدين رازي آثار متعددي در عرفان اسالمي تأليف كرده است ازجمله تفسير بحر الحقايق و
المعاني ،منارات السائرين و مقامات الطائرين ،مرموزات اسدي در مزمورات داودي ،رساله الطيور،

رساله عشق و عقل ،سراج القلوب ،حسرت الملوك ،تحفه الحبيب و مهمترين آنها مرصاد العباد
من المبدأ الي المعاد كه از شاهكارهاي نثر عرفاني فارسي است .مرصاد العباد كه با نثري نغز و
لطيف نگاشته شده ،آنگونه كه خود ميگويد« :هم جام جهاننماي باشد و هم آيينة جمالنماي»
(رازي .)15:1380 ،يعني جايگ اه تجلي اسماي جمالي حق در صورت و عين عالم نفس و عالم آفاق
است.
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نثر پخته و آهنگين مرصاد العباد ،نثري است كه جز وزن و قافيه چيزي از شعر كم ندارد« :هرجا
كه سخنش از خدا و عشق است بيانش رنگ شعر ميگيرد و اشعار منثوري پديد ميآورد» (رياحي،
مقدمه مرصاد العباد.)77:1380 ،

نجمالدين رازي مانند ديگر عرفاي اسالم ،آثار خود را برپاية قرآن و حديث بنا كرده است.
چنانكه چهل باب مرصاد العباد را به آيه و حديثي زينت ميبخشد و پس از آن ،ظرايف عرفاني
آنها را با نثري شيوا و دلانگيز بيان ميكند .او مرصاد العباد را به «آيينة جمالنماي» تشبيه ميكند تا
عاشق ،خود را در آيينة معشوق ببيند و معشوق نيز صفات خود را در آيينة عاشق به ظهور برساند:
«عشق عجب آيينهاي است هم عاشق را ،هم معشوق را ،هم در خود ديدن و هم در معشوق ديدن ،و
هم در اغيار ديدن» (غزالي .)61:1385 ،به باور عارفان ،خداوند خير محض و جمال مطلق است ،همة
هستي آفريدة او و زيبايي هستي تجلي جالل و جمال اوست ،و تجلي جمال ،موجد زيبايي است:
هرچه كه تعلق به لطف و رحمت بگيرد ،صفت جمال است و آنچه كه مقتضي قهر
است صفت جالل است اگرچه در باطن هر صفت جمالي جاللي ،و در باطن هر
صفت جاللي صفت جمالي موجود است .حق در مقام تجلي به صفت و اسم جمال بر
عارف ،سبب هيجان او در تحت سيطرة صفت جمال ميگردد و عقل در مقام وقوع
تحت اين اسم الهي مقهور مي گردد و مقهوريت و تحير و هيمان عقل ،ناشي از تجلي
اسم قهار است (آشتياني.)241:1375 ،

ازاينرو در معرفتشناسي عارفان ،سير از عقل به دل ،اصلي ثابت شمرده ميشود .در شناخت
زيبايي نيز ،عرفا پس از ادراك خردمندانة هستي ،و كشف اينكه عقل قادر به درك كليت حقايق
نيست ،بر دريافتههاي قلبي و شهودي تكيه ميكنند و شناخت زيبايي را با ذوق درميآميزند.
زيبايي عرفاني مانند بذري است كه رازي در سرتاسر مرصاد العباد پاشيده است و هرجا نام آدم
در ميان است ،اين زيبايي ،بيش از هر چيز رخ مينماياند .بنابراين فصل چهارم از باب دوم -كه به
آفرينش انسان اختصاص دارد -آغازگر ماجراي زيبايي عرفاني در اين كتاب است .رازي ميگويد:
«پادشاهان صورتي چون عمارتي فرمايند خدمتكاران بر كار كنند ،ننگ دارند كه به خودي خود
دست در گل نهند ،به ديگران باز گذارند» (رازي.)68:1380 ،
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اما اين قاعده دربارة خلقت انسان درست نيامد؛ زيرا حق تعالي خود دست بهكار شد و به
آفرينش انسان اقدام كرد .فرشتگان كه از اين كار متعجب شده بودند علت را پرسيدند و حق تعالي
فرمود« :اين را به خودي خود ميسازم بيواسطه كه درو گنج معرفت تعبيه خواهم كرد»

(رازي،

است؟» (رازي .)71 :1380 ،آفتاب زيبايي حضرت خداوندي آنجا بر آدم تابيدن گرفت كه چهل
شبانهروز در خاك تصرف كرد و از آن «دل»آفريد« :جملة مأل اعلي كروبي و روحاني در آن
حالت متعجبوار مينگريستند كه حضرت جلت به خداوندي خويش در آب و گل آدم چهل
شبانهروز تصرف ميكرد و چون كوزهگر كه از گل كوزه خواهد ساخت آن را بههرگونه ميمالد
و بر آن چيزها مياندازد ،گل آدم را در تخمير انداخته ...و در هر ذرة از آن گل دلي تعبيه ميكرد،
و آن را به نظر عنايت پرورش ميداد و حكمت با مالئكه ميگفت« :شما در گل منگريد در دل
نگريد» (رازي.)72 :1380،

حق تعالي كه قالب انسان را از زمين ،و روح او را از آسمان برگرفته بود ،به ماليك فرمود براي
اينكه يك فروغ رخ خويش را در دل آدمي بيندازم بايد خاصيت آيينگي به دل ببخشم تا از هرگونه
ظلمت زميني دور گردد« :روزكي چند صبر كنيد تا من برين يك مشت خاك دستكاري قدرت
بنمايم و زنگار ظلمت خلقيت از چهرة آيينة فطرت او بزدايم» (رازي .)71 :1380 ،آنگاه فرشتگان به
تماشاي انعكاس زيبايي حق در آيينة دل انسان پرداختند« :و در هر آيينه كه در نهاد آدم بركار
مينهادند در آن آيينة جمالنماي ،ديدة جمالبين مينهادند تا چون او در آيينه به هزارويك دريچه
خود را بيند آدم به هزارويك ديده او را بيند» (رازي .)73 :1380 ،يعني هر آيينه ،اسمايي از اسماي
الهي و صفاتي از صفات حق تعالي است كه به آدم عطا ميشد تا مظهريت جميع صفات خداوندي
گردد .اگر جامع اسماي حسناي الهي قصد ظهور نمايند ،آيينهاي جز انسان كامل ،شايستگي مظهر
بودن آن را نخواهد داشت.

دل ،بارگاه زيبايي
از آن زمان ،حضرت خداوندي دل را جايگاه زيبايي خويش قرار داد تا اين جسم صنوبري جز به
آفتاب نظر او آرام نگيرد« :فرمود كه آن را هيچ خزانه اليق نيست اال حضرت ما ،يا دل آدم .آنچه
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بود گوهر محبت بود كه در صدف امانت معرفت تعبيه كرده بودند و بر ملك و ملكوت عرضه
داشته ،هيچكس استحقاق خزانگي و خزانهداري آن گوهر نيافته ،خزانگي آن را دل آدم اليق بود
كه به آفتاب نظر پرورده بود و به خزانهداري آن جان آدم شايسته بود كه چندين هزار سال از پرتو
رازي در اينجا براي عظمت بخشيدن به زيباييهاي درون دل ،به تأويل آية هفتادودوم سورة
احزاب ميپردازد كه به آيه امانت الهي معروف است؛ زيرا خورشيد افعال و صفات او جز در زماني
كه جميع اعيان و صور عالم بهسوي پروردگار روي آورند ،در زمان ديگري پرتوافشاني نميكند
يعني امانتي كه اختصاص دارد به انسان كامل .سيد حيدر آملي نيز همة انسانها را مستعد دريافت
اين معرفت نميداند:
مراد به انسان ،نوع انسان است نه همه افراد انسان ،و مراد به حمل استعداد و قابليت
اوست از براي حمل و اين آن معنايي است كه مطابق است امانت و عرض و حمل و
قبول و ابا كردن را اجماالً نه غير آن .و اال امانت شيي محسوسي نبوده است كه عرضه
داشته است بر هر يك از موجودات حساً و شهادتاً و نبود ابا و امتناع آنها از آن امانت
از جهت گفتار و كردار چنانچه رسوخ دارد در اذهان محجوبين از آنها (آملي،
.)26:1377

رازي معتقد است انسان براي رسيدن به كمال بايد همواره از ورود هرگونه گرد و غبار زشتي
بر صورت دل ممانعت كند .او در فصول دهم تا پانزدهم مرصاد العباد ،روشهاي عملي عرفان خود
را آموزش ميدهد .يكي از راههاي پيشنهادي شيخ براي جلوگيري از زنگار ظلمت و تاريكي،
آيينگي مدام دل است« :و زنگار انكار از چهره آيينه اين كار برداريد» (رازي .)96 : 1380 ،يعني دل از
بهر خداست نه انكار او ،و هر ذرهاي كه اين جايگاه مقدس را به زشتي و پستي سوق دهد ،قدمي
در انكار حق تعالي برداشته است .ديگري ،حجابهايي از نور و ظلمت است كه در فرهنگ
عرفاني ،پردههاي غيب را روي دل ميبندد و مانع رؤيت زيبايي حق ميشوند .رازي هشدار ميدهد
كه انسان مستعد خير و شر است و چهبسا اين حجابها او را نهتنها به اعلي عليين نكشاند بلكه به
اسفل السافلين بيندازد:
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نگرش او به هر چيز در هر عالم اگرچه سبب كمال او خواست بود ،حال را هريك او
را حجابي شد تا بواسطه آن حجب از مطالعه ملكوت و مشاهده جمال احديت و ذوق
مخاطبه حق و شرف قربت محروم ماند و از اعلي عليين قربت به اسفل سافلين طبيعت
افتاد (رازي.)102 :1380 ،

جمال يار ندارد نقاب و پرده ولي

غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد
(حافظ)290:1362 ،

خواجه شيراز در اين بيت ،ديدگاه عرفاني شيخ نجمالدين رازي را تأييد ميكند و با دعوت
انسان به تهذيب نفس ميگويد« :حق و حقيقت فينفسه حجاب ندارد و شناختپذير و قابل
انكشاف است .هر قصوري كه هست از موانع مربوط به طريقت و طبيعت و كژي و كاستيهاي علم
و ايمان و عشق انساني است» (خرمشاهي ،1385 ،ج.)576 :1

رازي با گشودن برخي از رازهاي دل ،به اين پرسش هم پاسخ ميدهد كه چرا دل با وجود
مستحق شدن به عرش اهلل ،همچنان محملي براي «انكار» و «حجاب» نيز هست« :دل ،خالصة وجود
شخص انساني است زيرا كه در دل آدمي محلي كه مظهر انوار روح است و جسمانيت دارد دل
است ...آنچه لطافت روح انساني بود بستدند و از آن جان دل ساختند پس دل ،خالصة هر دو عالم
جسماني و روحاني آمد الجرم مظهر معرفت دل آمد» (رازي.)145:1380 ،

زيبايي پيامبر صلي اهلل لليه آله
در ديدگاه عرفاني رازي ،زيبايي مطلق ابتدا در آفتاب عالمگير پيامبر اعظم صلي اهلل عليه و آله رخ
نمود و سلسله انبيا و اوليا مجذوب اين پادشاه زيباييها شدند:
چون شاه ستارگان جمال بنمايد سر ضياء ستارگان به تيغ اشعه بربايد ...پس هر رسولي
به طرفي رفتند ،و با هر قومي به زبان حال ايشان سخن گفتند و بهتدريج احكام
سلطنت در پيش ايشان نهادند تا خلق خوي فرابندگي پادشاه كردند و ممتثل فرمان
شدند و مشتاق جمال پادشاه گشتند (رازي.)143 :1380 ،

تجلي اين زيبايي در كالم حافظ نيز ظهور كرده است:
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ملك در سجده آدم زمين بوس تونيت كرد

كه در حسن تو چيزي يافت بيش از طور انساني
(حافظ)946:1362 ،

شاه محمد دارابي ،شارح عرفاني ابيات غامض حافظ در لطيفه غيبي مينويسد:
سجدة آدم زمين بوس تو كردند كه مظهر و مجالي حق سبحانه و تعالي به جميع
اسماء و صفاتي .چرا كه در حسن تو معنايي مشاهده نمودند كه خارج از طور انساني و
بيرون از حوصلة ملك و ملك بود .پس درحقيقت ماليك سجدة حق سبحانه و تعالي
از قبلة حقيقت محمديه نمودهاند(دارابي.)66 :1385 ،

باور نجم الدين به ظهور نخستين زيبايي عالم چه از لحاظ خلقي و چه از لحاظ حقي ،بدين سبب
است كه حضرت ختمي مرتبت مظهر تجلي ذاتي است و انبياي ديگر ،مظاهر تجليات اسمايي حق
هستند و حقيقت ذات ،مبدأ و تعين و ظهور جميع اسما و صفات حق است ،مراتب وجودي جميع
انبيا و اوصياي پيش از او از شئون و مراتب و فروع ذات آن حضرت است؛ بنابراين نخستين زيبايي
كه از هستي جدا شد و وجود صرف ،بهواسطة آن زيبايي تكثر پيدا كرد ،مقام خالفت تامة آن
حضرت است كه اسم اعظم باشد.

زيبايي در كام ا ليا
پس در حقيقت محمديه ،اين شراب زيبايي در كام اولياي حق ريخته شده است« :اين دُردنوشان
ژندهپوش را و رندان خانهفروش را تجرع آن شراب شهود بس كه ساقي و سقيهم ربهم از جام
جمال در كام وجود ايشان ميريزد» (رازي .)154 :1380 ،اينان كه از نگاه رازي ،در زير قباب غيرت
حق متوارياند ،در كمال حسن و زيبايي عرفاني قرار دارند« :اينها خالصة آفرينش ،و خليفة حق،
نايب و ميراث دار انبياءاند . ...ديدة هركس برجمال كمال ايشان نيفتد ،كه در زير قباب غيرت حق
متوارياند» (رازي.)496 :1380 ،
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محر مشدگان از زيبايي
آنسان كه ابليس بر پيكرة انسان سجده نكرد از اين بابت بود كه پيام خداوندي به گوش انسانها
برسد و بدانند كه آدميصفتان ميتوانند بارگاه دل خويش ،به نور زيبايي و جمال حق روشن كنند
اين مخدرة غيب را پيش از اين هيچ مشاطة از انبياء و اولياء نقاب عزت از رخساره
برنينداختهاند و همواره او را در قباب غيرت و استار غبطت متواري داشتهاند تا ديدة
نامحرمان اغيار بر كمال جمال او نيفتد و چشمزدة هر اهل و نااهل نگردد (رازي:1380 ،
.)118

اما گروه ديگري هم هستند كه هرگز زيبايي عرفاني را رؤيت نخواهند كرد و جمال كعبة
وصال را نخواهند ديد:
آنها كه جاه و مال دنيا را كه وسيلت درجات بهشت و قربات حق است زاد و راحلة
سفر هندوستان هواي نفساني كنند و وسيلت شهوات و تمتعات حيواني سازند از راه
مقصد و مقصود پشتاپشت افتند و هرگز جمال كعبة وصال نبينند (رازي.)468 :1380 ،

به قول حافظ:
تو به تقصير خود افتادي از اين در محروم

از كه مينالي و فرياد چرا ميداري
(حافظ)896:1362 ،

مستي زيبايي
اما آنان كه دلباختة زيبايي حق شدهاند به افتخار ديگري نيز نايل ميشوند و آن شرابي است كه
زيباآفرين در كامشان ميچشاند تا مستي لقايش همواره حيراني آنان را دو چندان سازد« :و شراب
طهور شهود در جام تجلي جمال از دست ساقي سَقَيهُمْ رَبُُّهُمْ شَراباً طَهُوراً نوشيده» (رازي.)495 :1380 ،

ساقي شراب عرفاني وقتي سالك را در آن روحانيت خيرهكننده مشاهده ميكند كه خود را به
صفت برترييافتگان رسانيده ،آيينة زيباييهاي خويش را فرش «ذكر» الهي كرده ،دگرباره با
جرعهاي از آن شراب خمخانة طاعت ،به مستي سالك ذاكر ميافزايد تا مشاهدة زيبايي حق بردوام
باشد:
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آثار شراب طهور فيضان فضل حق در مجلس انس با روح انبياء و خواص اولياء ميداد
در صف اول ،و ايشان بر مشاهدة جمال صمدي نوش ميكردند جرعهاي از آن بر
ارواح اهل صف دوم ميريختند (رازي.)356 :1380 ،

ذكر جميلي كه چون شرابي مستكننده سبب ميشود سلطان زيباييها خود را از پس پردة
مقراض الاله منقطع شود ،و جمال سلطان اال

اهلل از پس تتق عزت متجلي گردد» (رازي.)269 :1380 ،

شيخ كبير صدرالدين قونوي در نفحات الهيه ،اين فيض مدام را كه از حق تعالي به ماسوا واصل
ميشود سرّ صمديت نام مينهد كه حق تعالي از سر غنا و بينيازي است كه پرده از جمال
ميگشايد و فروغي از رخ زيباي خويش را به سالك عرضه ميدارد:
فيض واصل از حق تعالي به ماسوا عبارت است از صورت صفت اكمليت حق ،و اين
حكمي است كه زايد بر كمال ذاتي است ،و همان گونه كه هر ظرفي به اعتبار پر
شدنش است و اكمليت آن به اعتبار آن چيزي است كه پس از پر شدن از آن صادر
ميشود ،فيض ايجادي هم همين گونه است ولي جناب حق تعالي منزه از ظرفيت و
مظروفيت است ،بنابراين پر شدن در آنجا عبارت از غنا و بي نيازي ذاتي است از
جهت وجوب وجود و عدم نياز به غير ،و نيز عبارت است از سرّ صمديت ،زيرا در آن
حضرت نه خالي بودن است و نه نياز و نه آسودگي (قونوي.)82:1384 ،

شرايط مشاهدة زيبايي
 .1مشاهدة زيبايي ،دليل راه ميخواهد
از نظر شيخ ،آنان كه بي دليل راه ،و بي هدايت مراد و مرشدي روشن ضمير ،طريق سير و سلوك را
به قصد رؤيت جمال يار سپري كردند ،هرگز زيبايي كعبة مقصود را درنيافتند« :در هر منزل و
مرحله صدهزارهزار صادق و صديق چون بيدليل رفتند ،جان نازنين به باد دادند ،و جمال كعبة
مقصود درنيافتند» (رازي.)543 :1380 ،

به قول حافظ:
به كوي عشق منه بيدليل راه قدم

كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد
(حافظ)348:1362 ،
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 .2جانبازي براي مشاهدة زيبايي
يكي ديگر از شرايط درك زيبايي از نظر رازي ،عشقورزي مجنونوار و ديوانهگون دربرابر
عقلگرايي كمالخواه و مالحظهنگر است:
اگرچه زبان انسان دارد ،اما اينها نظر را شايند يا نظارگي را ،آنجا كه بر جمال مشعله
جانبازي بايد كرد جز پروانه ديوانه بهكار نيايد ،كه عاقل جز نظاره را نشايد (رازي،
.)379 :1380

عاقالن را به حريم اين ديوانگي راه نيست چرا كه
حكمت ديوانگان حكمتي است الهي و توحيدي ،و ديوانه اساساً يك موحد است و
همة مسائل را با توجه به نسبت انسان با حق تعالي در نظر ميگيرد .ديوانه هرچه را كه
بخواهد از خدا ميخواهد چون در همة عالم جز خدا هيچكس منشأ اثر نيست،
همهچيز از اوست و بازگشت همه به اوست (پورجوادي.)42:1375 :

شيخ معتقد است زماني فرا خواهد رسيد كه اين پروانهصفتان جانباز عالم عشق ،گرد زيبايي
معشوق و حريم وحدت عشق به پرواز درآيند و اين طلبي است كه هرگز منفصل نخواهد شد:
«پروانه صفتان جانباز عالم عشق كه كمند جذبة الوهيت در گردن دل ايشان در عهد الست افتاده
است ،امروز چندان به پر و بال درد طلب گرد سرادقات جمال شمع جالل حضرت پرواز كنند»
(رازي.)338 :1380 ،

موانع مشاهدة زيبايي حق
در زبان عرفا ،وديعههاي حضرت حق در نزد انسان ميتواند حجابي باشد كه نهتنها مانع نيل به
مقصود گردد ،كه عارف را از صراط مستقيم دور سازد .ازاينرو شيخ ،حجابهاي چند هزارگانة
عالم را همواره مانعي در طريق سير و سلوك ميداند:
حجاب عبارت از موانعي است كه ديدة بنده بدان از جمال حضرت جلت محجوب و
ممنوع است ،و آن جملگي عوالم مختلف دنيا و آخرت است كه به روايتي هژده هزار
عالم گويند ...و اين در دو عالم مندرج است كه از آن عبارت نور و ظلمت كرد يعني
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ملك و ملكوت و نيز غيب و شهادت گويند ،و جسماني و روحاني خوانند ،و دنيا و آخرت هم
گويند (رازي.)310 :1380 ،

شيخ ميگويد حجابها و موانعي كه انسان را از رؤيت تجليات حق محروم ميكند دو گروه
حجابهاي ملكي و ملكوتي يا حجابهاي دنيايي و آخرتي هستند .اولي حجاب ظلماني نام
عرفاني است؛ اما با اندكي دقت روشن ميشود كه آن نيز حجابي است كه بهطور غيرمستقيم از
نفس اماره صادر ميشود .هشدار شيخ از اين بابت است كه حجابهاي ظلماني بهسادگي قابل
شناسايياند ،اما حجابهاي نوراني بهآساني شناخته نميشوند و گاه سبب هالكت سالك
ميگردند .بنابراين آنچه مانع مشاهدة زيباييهاي عرفاني ميشود همان نفس اماره است به قول
سعدالدين حمويه« :بدان كه هيچ حجابي در راه خداي تعالي ماوراي هوي نيست» (حمويه.)74:1362 ،

راههاي لبور از موانع زيبايي
نجمالدين رازي براي عبور از اين حجابها ،راههايي پيشنهاد ميكند كه عبارتند از:
 .1حركت تدريجي و قدم به قدم برداشتن منازل سلوك؛
 .2صادق بودن در جادة طريقت؛
 .3مجاهدت و رياضت؛
 .4پيروي از خضرصفتان.
 .1قدم به قدم بودن سلوك
قدم به قدم بودن سلوك به اين معناست كه سالك با مجاهده و رياضت نفس ،از يك وادي عبور
كند و پس از انجام شروط آن ،به وادي ديگر پاي گذارد .هر قدم ،او را به پايداري و استقامتي
جاودانه كه سبب تعالي روحي او در گامهاي بعدي است فراميخواند .در عرفان عملي و آيين
سلوك ،هر «قدم» را «منزل» و «مقام» مينامند« :مراد از مقام مرتبهاي است از مراتب سلوك كه در
تحت قدم سالك آيد و محل استقامت او گردد و زوال نپذيرد» (كاشاني.)125 :1376،

در كتاب صد ميدان كه از كتب گرانقدر عرفان عملي است ،به هزار قدم يا هزار منزل براي
رسيدن طالب به مطلوب اشاره شده است« :و آن هزار مقام منزلهاست كه روندگان بهسوي حق
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(انصاري

هروي.)16:1376 ،

مقدمات قدم برداشتن

منزل به منزل ،در آئين عاشقي از ابتدا تا انتهاي آفرينش اظهار ارادت بنمايد .او مقدماتي نيز براي
آن ذكر ميكند:
 .1خارج شدن از زمرة حيواني و رسيدن به مرتبة انساني؛
 .2بيرون آمدن از حجاب غفلت.
«آنگاه از زمرة «أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُُّ» بيرون آيد و به مرتبة انساني رسد و از حجاب
غفلت «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مُِّنَ الْحَيَاةِ الدُُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ يعلمون» خالص يابد»

(رازي،

.)30 1380

معاني قدم

از نگاه رازي ،قدم برداشتن به اميد رؤيت زيبايي عرفاني ،نهتنها شامل پشتِ سر گذاردن تدريجي و
با استقامت منزلي از منازل كوي دوست ميشود ،كه به معني «در عمل آوردن» آنچه او در نظر دارد
نيز هست .پس ،از نگاه شيخ قدم برداشتن به دو معني است:
.1گام به گام و تدريجي بودن منازل سلوك
 .2عملي بودن و عملي ساختن انديشة سلوك
نجمالدين كه همواره در جستوجوي كمال ،و به قول او ثمرگي انديشهها و آرمانهاست ،باور
دارد كه ثمرة اين انديشهگري« ،ايمان» ،و عملي ساختن آن «عرفان» است« :و قدم به ذوق و شوق
در راه سلوك نهد ،تا آنچه در نظر آورد در قدم آورد ،كه ثمرة نظر ،ايمان است ،و ثمرة قدم،
عرفان» (رازي .)31 :1380 ،اين حركت گام به گام و البته استوار ،نهتنها در مراحل آغازين و مياني
سلوك ،كه در آستانة بارگاه معشوق ،و در هنگامة ميهمان شدن بر خانة ملكوت نيز جريان دارد.
آنگونه كه در رساله عشق و عقل ميگويد« :چون عشق عاشق را به معشوق رسانيد عشق
داللهصفت بر در بماند ،عشق چون قدم در بارگاه وصال معشوق نهاد ،پروانهصفت نقد هستي عاشق
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را نثار قدم شعلة جالل معشوقي كند تا معشوق به نور جمال خويش ،عاشق سوخته را ميزباني كند»
(رازي.)65:1386:

 .2صادق بودن در جادة طريقت
بر گردن ننهد ،نهتنها حرمت حريم الهي را شكسته ،كه بي خون صدق ،نفسي نميآيد تا حركتي
برآيد.
الف .صدق ،اساس سلوك است.

رازي صدق را بناي اصلي سلوك ميداند .صدق از نظر او به «اخالص» نزديك است زيرا حركتي

كه براساس صدق آغاز نشده باشد به نهايت نخواهد رسيد ،و ازآنجاكه در اغلب متنهاي مرصاد
العباد ،صدق را با قدم آورده ،نتيجه ميگيريم كه صدق هم مبناي حركت عاشقانه است ،هم سبب
محكم شدن گامهاي سالك .او يكي از صفات بيستگانة مريد را صدق ميداند« :يازدهم صدق
است ،بايد كه بناي كار و معاملة خويش بر صدق نهد ،و آنچه كند براي خدا كند و نظر از خلق به
كلي منقطع گرداند» (رازي.)260 :1382 ،

ب .صدق ،اساس توجه به حق براي همگان است.

نجمالدين اين صفت را براي همة بندگان خدا ضروري ميداند؛ زيرا صدق را اساس توجه به حق
ميداند:
هر طايفهاي در صنعت و حرفت خويش بايد كه اول از حظ نفس و نصيب خويش
خروج كنند و در هركار توجه راست به حق آرند ،و به قدم صدق ،قطع مسافت هستي
واجب شناسند تا به كعبة وصال برسند (رازي.)33 :1380 ،

 .3مجاهدت رياضت
رياضت در اصطالح اهل عرفان عبارت است از تربيت نفس و تهذيب آن از زنگار شهوات مزاحم
و اميال عنانگسيختة حيواني .خواجه عبداهلل انصاري در تعريف آن ميگويد« :الرياضة تمرين
النفس على قبول الصدق» (طارمي .)111:1377 ،رياضت ،تمرين نفس است بر اينكه صدق ،ايمان را
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بپذيرد .رازي هم ميگويد« :بدانكه سالك چون در مجاهدت و رياضت نفس و تصفية دل شروع
كند ،او را بر ملك و ملكوت عبور و سلوك پديد آيد» (رازي.)289 :1380 ،

 .4پير ي از خضرصفتان
خضر نام بردهاند در ديدار با او خواهان نصيحت و كسب فيض بودهاند ،و كساني نيز به صورت
تأويلي او را روح مجرد يا تماميت روان ذكر كردهاند .رازي در مرصاد العباد هم به شيوة مستقيم و
هم تأويلي از خضر ياد ميكند .آنجا كه به آية  67سورة كهف تمسك ميجويد بهطور صريح و
شفاف ،اين معلم علم لدني را معرفي ميكند« :ديگرباره در دبيرستان تعلم علم لدني از معلم خضر
التماس ابجد متابعت ميبايست كرد» (رازي .)227 :1380 ،اما بالفاصله با اشارتي ظريف ،شيوة تأويلي
خود را به رخ ميكشد و خضرصفتان را هم ميشناساند« :مفتون و مغرور و ممكور اين راه كسي
است كه پندارد بادية بيپايان كعبة وصال ،به سير قدم بشري ،بيدليل و بدرقه قطع توان كرد» (رازي،

 .)227 :1380در عرفان عملي نجمالدين «شيخ» نماد راهبري و ديدهشناسي است« :بدانكه در سلوك
راه دين ،و وصول به عالم يقين ،از شيخي كامل راهبر راهشناس صاحب واليت صاحب تصرف،
گزير نباشد» (رازي .)226 :1380 ،بهرهمندي از شيخ ،ضمانتي براي سالمت عبور كردن از توقف و
گمراهي است ،همان مانعي كه سالك را از ديدن زيباييهاي حق محروم ميكند« :صاحبسعادتاني
كه در حمايت واليت مشايخ كامل سلوك كردهاند ،به سرّ جملة آفات و مزلّات رسيدهاند ،و
جملگي شبهات مطالعه كرده» (رازي .)229 :1380 ،و اينكه مريد ،چون به يمن سعادتي كه نصيبش
شده ،بر اين خضرصفت جهانديده عاشق گردد ،آرام و قرار از دل آيينهوارش برميخيزد:
چون مريد صادق ،جمال شيخي در آيينة دل مشاهده كرد ،در حال بر جمال او عاشق
شود و قرار و آرام از او برخيزد .منشأ اين جمله سعادات اين عاشقي است و تا مريد بر
جمال واليت شيخ عاشق نشود ،از تصرف ارادت و اختيار خويش بيرون نتواند آمد
(رازي.)240 :1380 ،
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مشاهدة زيبايي با نور شهودي
آخرين درجة زيبايي ،مشاهدة آن با نور شهودي است كه ديگر ميان عاشق و معشوق ،كس
درنگنجد .شيخ ميگويد چون سالك بر قدم صدق رود ،در نهايت ،مشهود بيواسطه برايش ميسر
ايستگاه تعامل عارف با حق تعالي است« :مقام شهود بيواسطه ميسر شود  . . .و اگر در بحر بيپايان
شهود مستغرق شود و وجود مشاهدي متالشي گردد وجود شاهد ماند و بس . ...در اين مقام ،شهود
جمال شاهد در آيينة انسان هم نظر شاهد را بود» (رازي.)306 :1380 ،

نتيجه:
در عرفان نجمالدين رازي حق تعالي كه خود زيباي مطلق است كائنات را آفريد تا هركدام كه
مستعدترند ،اسما و صفات زيباي او را به ظهور برسانند و به معرفت كمالش نايل شوند .فرشتگان را
به نور و صفاي روحاني آفريد اما ظرفيت دنيايي در آنها راه نداشت .حيوانات قوت و نيروي
صفات جسماني داشتند ،اما از صفاي روحاني برخوردار نبودند و هيچكدامشان نميتوانستند
تجليگاه جميع اسما و صفات زيباآفرين باشند .انسان را كه مجموعهاي از عوالم ملك و ملكوت
بود بهدست خويش بيافريد و در او آيينهاي تعبيه كرد به نام «دل» ،تا همة زيباييهاي حق را به جهت
وسعت بيكرانهاش به تمام و كمال به نمايش بگذارد.
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