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Abstract  
This article used a descriptive-analytical method to investigate the introvertive 

and extrovertive mystical experiences of Baha Walad and Laozi, based on the 

views of Walter Stace. Both types of gnostic experience are found in Baha 

Walad’s experiences, referred to metaphorically as “taste”. In extrovertive 

gnostic experience, God is hidden in the instinct and the reality of hidden 

senses and forms the essence of the universe. Behind all the sensual, spiritual, 

material, and physical phenomena of the universe, Baha experiences a God 

who is the agent and the possessor. The mystical introvertive and extrovertive 

experiences of Baha are realized by denying the senses, faces, and sensual 

appearances and attaining the unity which is the universe without question, 

without condition, and placeless. The truth of Allah is existentially based on 

nothingness, simplicity, and nebulousness. In Laozi's mystical experience, 

both types of mystical experience are found, which, unlike Baha's experience, 

has been metaphorically named “untaste”. In the extrovertive experience of 

Laozi, not only are both existence and nature Dao's manifestations, but He has 

a permanent presence in the world and is followed by existence and nature. In 

the introvertive mystical experience of Lozi, Dao is an entirely unknown and 

non-existent matter that eluding from any cognitive experience and only Shen 

Jen's soul can be aware of. 

Keywords: Baha Walad, Laozi, Stace, Taste and Untaste, Introvertive 

Extrovertive, Gnostic Experiences. 
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 الئوزه و دول بهاءِ اَنفسي و آفاقي عرفاني تجربة ؛نامزه و مزه تجربة

  باقری اصغرعلي
 انایر تهران، طباطبائی، عالمه دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان دكتري

 نچي گوانجو، گواندونگ، خارجی مطالعات دانشگاه فارسی، زبان مربی
  

 یرانا مشهد، مشهد، فردوسی دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان دكتري دانشجوي  شیرغان خورسندی مصطفي
  

 چکیده
 براساس  که ست ا الئوزه و ولد بهاء آفاقي و اَنفسي  عرفاني جربةت تحليلي -توصيفي  بررسي  مقاله، این هدف
ستيس  والتر آراء ست  شده  تبيين ا ستعاره  با آن از که ولدبهاء تجارب در. ا س  شده  برده نام «مزه» ا  دو هر ت،ا
 نهان يحسلل پدیدارهاي واقعيت و حاق در خدا آفاقي، عرفاني تجربة در. شللودمي یافت عرفاني تجربة سللنخ
 فيزیکي و مادّي روحاني، نفسللاني، پدیدارهاي تمام پشللت در بهاء. دهدمي شللکل را هسللتي رات و اسللت
 صورت س،حوا نفي با بهاء اَنفسي عرفاني تجربة. است هاآن در متصرّف و عامل که کندمي تجربه را خدایي

. ودشللمي محقّق اسللت، «المکان» و «چگونگيبي» ،«چونبي» عالم که وحدانيت به رسلليدن و حسللي اعيان و
 جربةت سللنخ دو هر هم الئوزه عرفاني تجربة در. اسللت «محو و سللادگي عدم،» بر مبتني وجودي اهلل حقيقت
 الئوزه، آفاقي تجربة در. ایمنهاده نام «نامزه» اسللتعاره را آن بهاء، تجربة برخالف که شللوندمي یافت عرفاني

ست،  دائو گاهتجلي طبيعت، و هستي  تنهانه  رهرو عتطبي و هستي  و دارد دائمي حضوري  جهان در او بلکه ا
 جربةت هرگونه از که اسللت عدمي و ناشللناختني کامال  امري دائو الئوزه، اَنفسللي عرفاني تجربة در. اوسللت
 .است آن از آگاهي به قادر «برین انسان » نفس  تنها و بوه گریزان شناختي

  رفانيع تجربة آفاقي، عرفاني تجربة نامزه، و همز تجربة استتتتي ، الئوزه، ولد، بهاءِها: کلیدواژه

 .اَنفسي
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 مقدمه 

ها و مجادالت و نظرات فراواني مطرش شلللده اسلللت.    دیني و عرفاني بحث   ةتجرب  ۀدربار 
شالیر ماخر  تجربة دینيبحث   تجربة دینيکه او را به عنوان پدر  شد مطرش  1ابتدا در آثار 
فاني چون جيمز      مي ند. فيلسلللو ناسللل ند. جيمز    3و ا تو 2شللل بال کرد غازگر  ، راه او را دن آ

که دو - چهار ویژگي را -تجربة دینيدر کتاب انواع -هاي عرفاني در قرن بيستم  پژوهش
خاص   فاني   ویژگي  اوّل را  بة عر ند مي تجر فاني   هاي  به عنوان ویژگي  -دا بة عر  تجر

حالت  -4 و زودگذري -3 ،کيفيت معرفتي و شللناختي -2 ،ناپذیريبيان-1» شللمارد:برمي
 وجود دارد: تجربة عرفانيباب  . در حقيقت دو دیدگاه اصلي در(1902)جيمز،  «انفعالي

فاني      گرایي: دیدگاه رات   -1 عدد اختالفات   باوجود طبق این دیدگاه، تجارب عر به  ) مت
دليل وجود امور عرفي چون زبان، فرهنگ، سلللنّت در توصللليف تجربه(، داراي گوهر یا  

 و هاي عرفاني مشلللترک اسلللت. جيمز، اتوعارفان در سلللنّت مههراتي هسلللتند که مابين 
 از جمله کساني هستند که قائل به این دیدگاه هستند. 4استيس

  ةهست ه گونگرایي، هيچگرایي: در این نظرگاه، برخالف دیدگاه راتدیدگاه برساخت  -2
برسللاخته  تجربة عرفانيهاي عرفاني قائل نيسللتند. در سللنّت تجربة عرفانيمشللترکي براي 

نينَن ردریک  ، 5سلللازد. اسلللتيون کتز هاي مفهومي مي شلللود و آن را زبان و شلللاکله   مي
مندي واسطه يهفرضگرایان هستند. کتز با طرش از جمله برساخت 7، وین پرادفوت6اسمارت

شاکله  سطه  يب تجربة عرفانيکه ما  کرعنوان « گرایيبافت»یه نظرهاي مفهومي و زبان و  وا
ساخت  وي. و خالص نداریم ست،   بودهگرایان حداکثري از جمله بر ها لهشاک »که معتقد ا

 (.1971)کتز، « سازدمي او را تجربهيت ماههاي فرهنگي و عرفي  عارف زمينهو پيش

هاي عرفاني دارد. مبناي نظري این مقاله گرایانه به تجربهرویکردي رات ة حاضلللرمقال
ستيس   يآرا ست. نگا   ربة عرفانيتجویژه نظرگاه وي درباره بها ندگان با رانفسي و آفاقي ا
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آن با  عارف ایراني( و تطبيق) هاي عرفاني بهاء ولدبررسي تجربه به استفاده از دیدگاهد وي
 اند.پرداخته 2«دائو دد جينگ»در کتاب  چيني(عارف ) 1الئوزههاي عرفاني  تجربه

 . مباني نظری1
ا ک ميان تجربه و تعبير پرداخته اسلللت تانفکابه  اسلللتيس با رویکردي پدیدارشلللناسلللانه 

ز ميان تمایشللود که شللخص باید به او متذکّر مي» .دهدتوصلليفي ناب از تجربه به دسللت 
همد و با آن فتعبير، تجربه را مي واسللطهبهه داشللته باشللد. شللخص،  تجربه و تعبير آن توج

تجربة نخ (. اسلللتيس معتقد اسلللت دو سللل1393 ،3پترسلللونر.ک؛ ) «کندارتباط برقرار مي
نامد. آفاقي مي تجربة عرفانيانفسلللي و  تجربة عرفانيها را وجود دارد که وي آن عرفاني 

تجارب عرفاني خارج هستند:  ۀحاالت دیگري هم وجود دارند که از زمر ،در دیدگاه وي
هاي وجد، جذبه و تواجد از نداها و صلللداهاي باطني(، حالت) مشلللهودات و مسلللموعات

 (.1358استيس، ) ندجملة این حاالت هست

 . تجربة عرفاني انفسي1-1
سي، نوعي تجرب  تجربة عرفاني ست که فاقد هرگونه محتواي تجربي    ةانف وحداني محض ا

جهت که کثرت در آن راه ندارد، وحداني اسللت و بدان دليل که  آن اسللت. این تجربه از
ر  نيسلللتي نيز تعبيعرفا غالبا  از آن به خ  و » سلللت، محض و تهي اسلللت وا خالي از محتوا

 شلللوند ومحو مي ، همه تکثرات و تعيّنات حسللليتجربة عرفاني(. در این همان) «اندکرده
ست.  وحدت غایي  هدف آن ادراک سيحي از این وحدتد بي   »ا سنّت عرفان م تمایز با در 

خدا    »عنوان  با  حاد  ند تعبير مي «ات به  ؛کن مان آن را       تجر فان مسلللل عار که  نا في اهلل »اي    «ف
 (. همان) «دانندمي «نفس کلي»ها آن را همساني با نند و هنديخوامي

اراي سللله توان دآفاقي را مي ةبندي تجارب عرفاني، تجربطبق دیدگاه زینر از تقسللليم
ست:  شامل تجربه : 4انگارانهیکي -1» نوع دان ساس اتحاد با    این تجربه  ست که فرد اح اي ا

نه مي        باورا نا نه  وحدت  -2نامند.   طبيعت را دارد و آن تجربه خدا  ،وحدت  ةتجرب : 5انگارا
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: در این نوع تجربه، 1خداانگارانه-3 نامتمایز و محض است که فراتر از زمان و مکان است.
تعلَّق ماند. م  انگي ميان فاعل  شلللناسلللایي و متعلَّق تجربه باقي مي        یک نوع تمایز در دوگ   

ي  عتقد اسللت که آگاهنر مییک عين اسللت که متمایز از فاعل شللناسللایي اسللت. ز ،تجربه
ست   سم دیگر ا ة خداباورانه را که تجرب(. 2014، 2)جلمن «عرفاني خداانگارانه برتر از دو ق

بندي   تقسللليم« وحدت وجودي »و تجارب  « يهمان نیا»به تجارب    ا اسلللتآن خد متعلَّق 
ند. در تجارب   مي به  همان نیاکن مایزي بين تجر نده و  ي، ت ند  ينم يباق متعلَّق کن ما  ما در ، ا
کننده نزدیکي و اتحاد، نشان از هویت و تمایز فرد تجربه  با وجودوحدت وجودي،  ةتجرب

 ماند.باقي مي
 ؛اسللت آفاقي تجربة عرفانيهاي مشللترک با داراي ویژگي تجربة عرفانياین سللنخ از 

هاي هاي مشترک یا عامي که بنابر اصل عينيت، خصوصيات کلي عرفان در سنّت      ویژگي
ست.  دیني و فرهنگي مخ سي همچنين داراي ویژگي  تجربة عرفانيتلف ا اص و هاي خانف

 حدانيتجربة وسللازد. آفاقي متمایز مي تجربة عرفانيغيرمشللترکي اسللت که آن را از نوع 
تابع آن اسلللت( از ویژگي       مکاني و بي تعيّن )و بيبي ما   که مسلللتقي و  هاي خاص  زماني 

بنابر  ) ناپذیري  نمایي و بيان  ناقض احسلللاس عينيت، تبرک و تيمن، امر قدسلللي و الهي، مت   
 هاي عام و مشترک است.ادعاي عرفا( از ویژگي

 آفاقي تجربة عرفاني .1-2
ها به هافتد و پدیدفاق ميتجربة عرفاني اسلللت که در سلللاحت جهان اتنوعي  تجربة آفاقي

اي که عارف به ادراک وحدتي  گونهشوند؛ بهصورت خاصي بر آگاهي عارف پدیدار مي
جهان را بر آن اسللتوار  ۀکه شللالود شللودميهماني( نائل وحدت وجودي یا این) تياز هسلل
دانند. در حقيقت عارف در مواجهه با کثرتد اعيان خارجي، نوعي وحدت و هماهنگي مي

هاني در پس اعيان  متکثر اسلللت؛         ادراک و تجربه مي  کند که نشلللان از نوعي وحدت ن
سوب مي نقط تجربة عرفانيوحدت یا واحدي که در  زعم  د. این تجربه بهشو ه کانوني مح

اسلللت که تمایلي به وحدتي دارد که تا حدودي  تجربة عرفانيتري از اسلللتيس، نوع نازل
 (.1358استيس، ) رساندق را به کمال ميه است و نوع انفسي این تحقتحقق یافت

                                                           
1- Theistic 

2- Gellman, J 
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هب انفسللي، عارف، حواس جسللماني را تجربة عرفانيآفاقي برخالف  تجربة عرفانيدر 
یا تعطيل نمي   گيرد و آنکار مي  با حواس جسلللماني و      ها را نفي  کند. این نوع از تجربه 

هاي رهني شللامل مشللهودات و ارتباطي با صللورت ، اماقلمرو محسللوسللات سللروکار دارد
 . شوندميمطرش  تجربة دینيها در حوزه مسموعات باطني ندارد؛ چراکه آن

 هایيآفاقي و انفسلللي را داراي ویژگي دو سلللنخ آگاهي عرفاني اسلللتيس هر یک از 
خاص یا غيرمشترک عرفان   هایي دارند. ویژگيها و شباهت داند که با یکدیگر تفاوتمي

ن  عنواتر از واحد بهانگارانه و ادراک هرچه منسللجمبينش وحداني یکسللان آفاقي شللامل
ست و ویژگي رهنيت دروني یا حيات در همه شترکاتي  چيز ا ست که در  هاي عام همان م ا

 شمار تجربه عرفان انفسي رکر شد.

 پژوهشو پیشینه  ضرورت. 2
شامل دو قسم نظري     اي از آموزهعرفان، گاهي معادل مجموعه ۀواژ هاي عرفاني است که 

ها و آثار پژوهشللي در اسللت. در مقاله تجربة عرفانيو عملي اسللت و گاهي هم به معناي 
و  آثار فراوان با وجودرداخته شللده اسللت و ل پۀ تصللوف و عرفان، بيشللتر به قسللم اوحوز

هاي  ه اسلللت، پژوهشچه ترجمه و چه تأليف انجام گرفت       تجربة عرفاني   ۀنویني که دربار  
 ویژه آنکه اگرمتون عرفاني ما بسلليار اندک و نادر اسللت؛ به  ۀم، دربارنظري در قسللم دو

شرق و غرب نيز بدان بي یعني عرفان ؛مطالعات تطبيقي دیگر ۀحوز ین هميت افزایيم، اهاي 
ه به ضللرورت این اله با توجد. نگارندگان این مقشللوموضللوع، مضللاعف و دوچندان مي 

اند. در این وادي گام نهاده تجربة عرفاني ۀهاي نوین در حوزموضوع و با تکيه بر پژوهش 
 ندارد. پژوهشي ةگفتني است این مقاله، پيشين

 و نامزه مزه ةتجرب .3
 يدارهای حسي تا جهان فراپديداری(از پد) . تجربة مزه3-1

ستعار  سي و  ۀترین تأمالت بهاء ولد در حوزآن یکي از محوري ةمزه و تجرب ۀا  تجارب ح
 تجربة مزهتنها تمام قلمرو جهان پدیداري سلللرچشلللمه عرفاني اسلللت. در نظر بهاء ولد، نه

کسلي  » شلود تجارب عرفاني و متعالي نيز کشليده مي  ةاین لذایذ به حيط ةبلکه دامن ،اسلت 
ت جاه نباشلد، او را هيچ مزه نباشلد.   گفت که چون کسلي را لذت شلهوت راندن و لذ  مي

در  نهایت. اگر اینهاي دیگر بسلليار اسللت و بي گفتم: او نداند که اهلل را جز این مزه، مزه
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ببندد درهاي مزه دیگر بگشاید. از آنکه مقدورات او را نهایت نيست. نه بيني که فرشتگاه    
(. 1352)بهاء ولد،  «دیگر اسلللت و دیوان را دیگر و هر حيواني را مزۀ دیگر اسلللترا مزۀ 

ساس این رویکرد تمام مظاهري را که در آن  اهلل » کنداي نيابد، نفي ميها مزهبهاء ولد بر ا
هر صللورتي بر تو و اجزاي تو عرضلله کند از ارض و سللما و علم و تذکير و زید و عمرو. 

صور را مي صورت به جانت نرسد. نفي مي  اي از آن چون حالي مزه شکن و  کن و اقداش 
صور چه مزه  گوي که: اي اهلل چون من هيچ نميکن و ميهمه را محو مي دانم که در این 

گاه شکن تا آن انداز و ميکني بر من. تو همه صور را بيرون مي است از بهر چه عرضه مي  
 همان(.) «که اهلل از این صور مزه رساند به تو

سللاس آن اۀ اهلل اسللت، معرفت و کيفيتي که برمز ،ترین مزه در نزد بهاءواقع متعالي در
ربة  تج. وي معتقد اسللت که کردتوان صللور مشللهود در تجارب متعالي را رد یا تأیيد  مي
د و نهایت سللير اعتالي آن در قلمرو تجارب شللوقلمرو تجارب حسللي را شللامل مي  مزه،

اسلللت رسلللانيدیم و تو ا همزگي خاک تا بدین جا که مزهيتو را از مقام ب» عرفاني اسلللت
 (. همان) «بودي قدرت ما را، نيز برسانيم تو را به مزه آخرت، اگرچه عجبت نمایدمنکر مي

در این  ه خوداي کگونهبه کيفي را بارها از سر گذرانده استبهاء ولد خود این تجربه 
ش    ست و این عينيت معيار و  صيرورت، عين آن  سياري      ده ا شي براي رد و تأیيد ب ز  اسنج

م بينمي» دانداست. وي صریحا  مزه خویش را ناشي از اهلل مي   صور دروني در موقع شهود   
قائم به فعل  ،کنندۀ مزه است. پس مزه آید که هست ها چگونه ميکه از اهلل مزه در خوشي 

صفت اهلل بي  قائم به اهلل آمد و بر ،قائم به اهلل آمد. پس مزه ،اهلل آمد و فعل نهایت آمد. این 
يابم بي  کنم، مزهکنم و در اهلل نظر ميپس هرچند مزه از اهلل طلب مي   باز د    ها ب یت.  ها ر ن

هاي صلللفات اهلل  بينم که هم در من و در اجزاي من، این مزهکنم، ميصلللفت اهلل نگاه مي
 (. )همان «شومشوم و عين مزه ميچنان فرو آید که من گران مي

بل تأمل آن اسللت که تجربة مزه در قلمرو محسللوسللات، بيشللتر امري حسللي  نکتة قا
اسللت و در حوزۀ تجارب عرفاني ناشللي از ادراکي باطني و غيرحسللي اسللت. تجربة مزه 

ون اکن» تواند بر تجربة عرفاني اطالق شللود؛سللازي اسللت که ميحالت خوش و زندگي
شوم و و من در وي محو مي کندتخم مزۀ دین من در دلم آن است که اهلل مرا جذب مي

 )همان(.« شوماو مي
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هاء ولد در قطعه     که از آن  تجربة عرفاني  اي از کتاب خویش بر نفس ارزشلللمندي    ب
ورزد. این علم که مبتني بر روق دروني اسلللت  کند، تأکيد مي   عنوان علم حقایق یاد مي  به 

ت که یکي گف» رندگيدر مقابل علوم رسمي  آموختني چون تذکير، خطابه و ادب قرار مي
من علم خواهم خواندن. گفتم علم دو نوع اسللت. رسللمي ميان راهي و یکي علم حقایق.  
رسمي چون علم نظر و تذکير و ادب قاضي و خطب و غير آن که همه در ميان راه منقطع   
شد و متلذّر و      سي را که اهلل این علم و این نظر داده او برگزیده با شود و علم حقيقت و ک

 (.همان) «باشدروق ميشود بيکه این نظر از وي منقطع مي باشد هماره وقتيبا روق 

 دائو( تجربة عرفاني) نامزه ةتجرب. 3-2
بة                پدیداري را قلمرو تجر مام تجارب حسلللي و جهان فرا که قلمرو ت لد  هاء و برخالف ب

جارب     خاص مزه مي  بة حسلللي و هم قلمرو ت دانسللللت در نظر الئوزه، هم قلمرو تجر
ري، فارغ از تجربة مزه اسلللت. در دیدگاه الئوزه براي تجربة عرفاني باید فارغ از فراپدیدا

 12اي اسللت براي رها کردن تن؛ چنانچه در دائو د جينگ گفتار پنج مزه بود که اسللتعاره
. «پنج رنگ، برد بينایي را، پنج نوا شنوایي را، پنج مزه تباه کند رائقه را »چنين آمده است:  

در حوزۀ تجارب حسلللي از تجربة مزه گریزان بود، بلکه متافيزیک دائو را        تنها  الئوزه نه 
 ت:نهایتي که نيستي و عدم اس  دانست؛ قلمرو بي منزه از رنگ و بو و فارغ از تجربة مزه مي

و د دائ« )رنگ و بوسللت/ نادیدني و ناشللنيدني/ سللبک سللایه، ليک، نيسللت    دائو اما بي»
نگ،   تار 1363جي با   (؛12: گف نابراین،  بة       ب بة مزه و نيز جن به گریزاني الئوزه از تجر توجه 

سلبيت دائو و فارغ بودن از بو و رنگ و مزه و در تقابل با تجربة مزه در دیدگاه بهاء ولد،  
 ایم.این تجربة عرفاني در نگره الئوزه را تجربه نامزه نام نهاده

 الئوزه بهاء ولد و آفاقي و متافیزيك . تجربة عرفاني4
 آفاقي و متافیزيك بهاء ولد عرفاني . تجربة4-1

ولد  داند در معارف بهاءتري از تجربه ميکه اسللتيس آن را نوع نازل آفاقي تجربة عرفاني
 ،سوسات  مح تجربة عرفاني آفاقي بهاء ولد، جهانشود. در  انفسي یافت مي  ةدر کنار تجرب

همه عالم و همة دیدم که اجزاي کالبد من و ازان باز مي» .سللراسللر شللعور و حيات اسللت 
ها گویي که هم عقل و حيات دارند که چنين فرمانبردارند و در تغيّر و تبدّل و           اندیشللله  

(. هسللتي سللراسللر در حال تبدیل و 1352)بهاء ولد،  «فرمانبرداري اهلل در عمارت و ویراني
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شکل  جهان مت ،وي ةبردار خدا هستند. در تجرب صيرورت است و همه کائنات تابع و فرمان  
همچنان همة  » اندیعني خدا در گردش و حرکت ؛رراتي اسلللت که گرد کانون  هسلللتياز 

ر (. خدا د همان ) «کاینات گرد جمال اهلل گردان و تدبير و خواطر من گرد اهلل گردانسلللت     
حاق و واقعيت پدیدارهاي حسللي، نهان اسللت و تنها نفس عارف قادر اسللت آن را تجربه  

ه شلللبهت ببينمش. ب  گوید که منم، کجا نظر کنم تا بي    الف یعني منم که چو اهلل مي » :کند 
آسللاني سللوي هوا و آسللمان نظر کردم. گفتم در هر جز و هوایي و موجودي که نظر کنم 

کند و اهلل کند و نيست مي کند و هست مي ست که آن جزو را تبدیل و تغيير مي ا اهلل آنجا
گرداند از  ده او را مياجزاي موجودات را پيش خود داشللته اسللت، چون سللپر یا چون پر  

آسمان تا زمين. همه اجزاي جهان در تصرّف او عاجز و جمله اجزاي جهان چون خاضعان 
نندۀ کبخش و نيسللت)همان(. خدا در این قطعه، هسللتي «شللوندو عابدان پيش او متحيّر مي

خدا هستند و او پشت    ۀف و سيطر ة موجودات تحت تصر پدیدارها معرفي شده است. هم  
ها گرداند و آناي ميها را چون سللپر یا پردهجودات جهان حسللي ایسللتاده و آن تمام مو

ف اویند. تشللبيه اجزاي جهان در برابر خدا به خاضللعان و عابدان این تصللر عاجزانه تسللليم
 سازد.تر ميعجز و تسليم را ملموس ،موضوع

شکل مي    ستي را خدا  س   در تجارب آفاقي بهاء ولد رات ه سرآغاز و  شأ  دهد و او  رمن
ها گلزارها، سبزه » ي چونو ماد« هاها و عشق شهوت » انواع موجودات اعم از نفساني چون 

اسلت. هریک از این موجودات نقش و صلورتي دارند که خدا در پس پشلت و    « هاو آب
ها و صورتها و عشقگویي همه چيز از شهوت» نمایدها خود را به عارف ميدر رات آن

هاي دیگر که مشللاهده هاي روان و از همه عجایبسللبزها و آب هاي خوبان و گلزارها و
کنم که از هر صورتي اهلل خود را به من بينم و باهلل مشاهده ميکنم از این همه اهلل را ميمي
سمن مي شه نماید و اجزاي من در  شي من و مزه من  چرد و ميزار اهلل ميزار و بنف بينم خو

ها و اکنون اگر نظرم به هوا و شللخص خلقان و جوي» نيز:)همان( و  «همه از مزۀ اهلل اسللت
تد اهلل را مي  شلللهوت باغ را فرو مي  ها اف که در و دیوار این  بدید   بينم  آرد و آب در وي 

کند درین ظاهر تن هاي شللهوت را دریشللان روان ميگرداند و چشللمآرد و سللبزه ميمي
ر بينم که اهلل در ظاهر چه رنگخود و ظاهر خلقان و هوا و آسمان چون نظر کنم باغ دیگ 

باد ازین ویران مي           کند و آن را  ها بدید آورد از رنگ آسلللمان و رنگ آفتاب و آب و 
 ،اساس )همان(. بر این «کنندگشایند و آب دیگر را بند ميآرد چنانکه بند آبي را ميبرمي
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عال او فر عالم کائنات پيوسللته در حال تصللرف و دگرگوني اسللت،  بهاء د ةخدا در تجرب
ترین ي چون سللبزه و گل تا کالنعناصللر ماد ترینجزئي في اسللت که درمایشللاء و متصللر

و حضللور او حضللوري  کندميف ن و آفتاب و آب و باد، دخل و تصللرها چون آسللماآن
 خموشانه است.

ها باهم هایي ایجاد کرده که از طریق آنخدا ميان اشلللياء جهان مدخل ،ءتجربة بهادر 
شاهده     رابطه دارند.  سر م شم  سل    کند،ميوي تکثر و اعيان جهان خارج را با چ سل  ةاما در 

ن ای ةوي در پشت هم ةنماید. درواقع در تجربسوي خدا ميمنتهاي این مجموعه جهشي به
  وي حالتي قدسي  ةامري که به تجرب ؛است که نشسته و عامل است    ا مجموعات حسي خد 

کردم در آسمان و عجایبي که از وي ظاهر   باز در عالم محسوس نظر » :بخشد و الوهي مي
کند، از شلللب و روز و نور و ظلمت و سلللتارگان و ماه و آفتاب همه به یکدیگر اندر             مي

سرما و تأثير آسماني را به       گشاده و زمين را به یکدیگر گشاده، از آب و خاک و گرما و 
گرما و سلللرما و وي پيوسلللته و کالبدهاي حيوانات و آدمي به اثرهاي آسلللماني از هوا و 

اثرهاي زميني همه به یکدیگر اندر پيوسلللته. این همه مجموعات را به یکدیگر اندر راه              
دیدم و در و دیوار گشاده و این محسوسات را همه راه دیدم گشاده به عالم حقایق و غيب  

نمود. چون هواي منوّر و یا چون آب اال آنکه عالم غيب چون روشللنایي آفتاب لطيف مي
ط (. تصویر رابهمان) «وسته به عالم محسوسات و اهلل عامل این همه در یک لحظهروشن پي

سات در قطع    سو س  ةخدا و جهان مح ست أموجز ریل گویاي کامل این م چو اهلل همه  » له ا
 )همان(. «اوست، گویي همة عالم در حجر و ميان دو دست اهلل است

ميان  توان معيّتيهستند، مي بر این اساس در تأمالت بهاء که حاصل تجارب عرفاني او   
در تجارب عرفاني او ما  ،دیگر عبارت هاي او یافت. بهخدا و عالم محسللوسللات در تجربه

ستيم شاهد جهان  د. بهاء  شو هماني نمي ا این بينش منجر به این، امبيني وحدت وجودي ه
کند مي هرا تجرب ي و فيزیکي، خدایيم پدیدارهاي نفساني، روحاني، ماد ولد در پشت تما 
کننده تمام پدیداري کننده و نيسللتسللت، هسللتا هایک آنف در یککه عامل و متصللر

شللود. در هماني با موجودات جهان هسللتي نمياما این بينش او منجر به این ،حسللي اسللت
در ظاهر امر کثرتي در  ؛ اند هکثرتد اعيان خارجي دو روي یک سلللک      حقيقت وحدت و  

ه  ها وحدتي به نام اهلل نهفتاما در رات و واقعيت پدیده ،مشللاهده اسللت  متکثر قابل ياشلليا
 بينيم که خدا ورايمي ،اسللت هاي آفاقي بهاء ولدریل که از سللنخ تجربه ةاسللت. در قطع
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خود گویاي این نگاه اوسلللت    ،دمد و این تجربه  ها مي موجودات نشلللسلللته و در آن   ةهم 
ها ها و بادها و ميوهها و آبا و بارانها و ابرهها و آسللمانها و زمينگویي کالبدها و کوه»

ندر افکنده و روحها از وراي این               کدیگر ا مه چون زنجير در ی نات ه بدهاي حيوا کال و 
موجودات در عالم دیگر فرود آمده و اهلل از وراي این موجودات گویي در این موجودات 

 (. همان) «رساندع و قهر ميي روش و شادي و غم و اندوه و تضردمدي و از حقایق غيبمي
 کند گونه بيان مي  را این تجربة آفاقي  انگاري مبتني بر وحدت وجود در   بهاء ولد یک   

اکنون همه اهلل اسللت که هيچ آميزش ندارد با کسللي و هم با همه آميزش دارد و آميزنده »
ء ولد در تجربة بها(. اهلل در )همان «بود با همه گویي اهلل هم مسلللتغني و هم عاشلللق اسلللت

ست    معيّ ناپذیر و غيرقابل اهلل وصف  ،حال عين ا در، امت با محدثات و جهان محسوسات ا
آیدي و این همه محدثات آسلليب و گویي اهلل از ميان این هم محدثات برمي» بيان اسللت

نداردي همچنان مي            فت اهلل بگفت تعلّق  ید و معر باهلل و هيچ د قه داردي  عان ک    م ید  ما ه  ن
 )همان(. «مزند و هيچ گفت و تدبير نيدرخت و نبات از آب و خاک مي

هاي توان به تبيين ویژگياسللاس تجارب آفاقي که از بهاء ولد رکر شللد، اکنون مي بر
ند که آفاقي هفت ویژگي وجود دار تجربة عرفانياین تجربه بپردازیم. در نگاه استيس در 

ه د باید گفت کشللوند. در تجارب بهاء ولها در تجارب عرفاني بهاء ولد یافت ميآن همه
انگاري  عرفاني، تجربة وحدت وجودي در تجارب بهاء         همسلللو با بينش وحداني و یکي   

به یافت مي   هاء ولد نوعي            ،دیگرعبارت شلللود.  ید گفت ادراک وحداني در تجارب ب با
ب  ما  ،وحدت وجودي اسللللت  ةتجر به یکي  ا ب      این تجر به تجر حداني منجر  گاري و و ة ان
ننده و  کهماني، تمایزي بين تجربه   سلللت که در تجارب این  گفتني ا د.شلللوهماني نمي این

نزدیکي و اتحاد، نشلللان از    با وجود وحدت وجودي،   ةدر تجرب ، اما  ماند  باقي نمي متعلَّق 
مایز فرد تجربه    باقي مي  هویت و ت نده  ند. در مورد ویژگي  کن  فاني تجربة عر هاي دیگر  ما

وجود ) یعني احسلللاس عينيت  ؛ها گيآفاقي نيز باید گفت که در تجارب بهاء به این ویژ         
ساس امر الوهي     متعلَّق  شي روحي بهاء(، اح شادي و خو د وجو) عرفاني(، تيمن و تبرک )

صر اهلل در تجربه( و نهایتا  متناقض نمایي  سي و با همه آميزش   ) عن شتن اهلل با ک  آميزش ندا
 اره شده است.ایاني( اشعدم تعلّق به گفتار در نمونه پ) ناپذیريداشتن در تعبير بهاء( و بيان

شناسي عرفاني بهاء ولد، رات اهلل، مصدر و سرچشمه آغازین وجود و       بر مبناي هستي 
؛ گيرداي فروتر از آن قرار ميشود و گاه عدم در مرتبههستي است که گاه با عدم یکي مي
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شلللد خود را از آن بيرون چون از پوسلللت کالبد بيرون آمدم، هر صلللورتي که مرا مي      »
ش مي صفات اهلل مي يدم و در عالم اهلل و بيچوني ميک ش رفتم و در  ته که  رفتم خود را برافرا

ها رسلللتم. ناگاه اهلل را دیدم از پس عدم ایسلللتاده و عدم را حاوي همه چيزها  از همه رنج
صفات  » )همان(. یا «دیدمآورد و من ميگردانيده و چيزها از عدم بيرون مي حقيقت اهلل و 

آید و همچنين است روش ما نيز. باز وقتي عاجز  ، هرچند در تصور ما نمي اهلل موجود است 
دیدم گفتم پس اهلل همين عدم و محو شدمي از ادراک اهلل همين عدم و سادگي و محو مي
  «شلللود از قدرت و جمال و عشلللقو سلللادگي اسلللت از آنکه این همه از وي موجود مي

توان ا توجه به مطالب فوق به دو گونه ميشناسي عرفاني بهاء ولد را ب  طرش هستي  .(همان)
 ترسيم کرد:

 رات اهلل                 
 اهلل=عدم                                                                    

 
 صفات اهلل            

 جهان پدیداري                        یا                                       
 

 عدم              
 
 

 جهان پدیداري         

 آفاقي و متافیزيك الئوزه تجربة عرفاني .4-2
 1که سوزوکي الئوزه، دائو در جهان حضور دائمي دارد. مفهوم دائو چنان  تجربة آفاقيدر 

شرش مي   در کتاب  سيحي و بودایي  صل به معناي   دهدعرفان م  «گذر»و  «جاده»، «راه»در ا
« واقعيت غایي و نهایي»و « حقيقت»این واژه معادل  2نزد پيروان دائوئيسلللم در اما ،اسلللت
ست  ست « رات الوهي»توان آن را با مي ،روازاین ؛ا سوزوکي،   یکي دان این رات  (. 1957)

                                                           
1- Suzuki, T.  

2- Daoism 
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سو  الوهي سالمي مي « حق»آن را معادل با  1که ایزوت ست که از  در عرفان ا داند، وجودي ا
رک و کامال  ناشناختني است و فراتر از هرگونه استدالل طریق تفکر انتزاعي و عقلي، نامد

بل از وجود آسلللمان و زمين و به عنوان چيزي     الئوزه، حق یا تائو را ق  » و مفهومي اسلللت
ناشدني تا   وار و تاریک، ناشناخته و نشناختني، غيرقابل رسوخ و تعقل   کند، سایه تصویر مي 

 (. 1385)ایزوتسو،  «شود تواند به عدم هستي توصيفاي که تنها مياندازه
نه  نگ   دائو  ها در دائو دد جي تاریک  »و « نام بي»تن معرفي شلللده اسلللت و   « هزارتوئي 

شده     بدین شت نهاده  سلبيت دائو انگ سخ      بلکه در ،گونه بر جلبة  سر متن هر جا  ن از سرا
دائو تأکيد شللده اسللت؛ بر این  « گریزاني»و « ناشللناختگي»، «رازوارگي»بر این  دائوسللت
امي براي نشلود و انتخاب بي متافيزیک الئوزه با رکر صلفات سللبي دائو آغاز مي   ،اسلاس 

ست   شده ا  «نام و بيکران دائوست/گرچه خ رد جان، به چنگ ناید بي» دائو به ناگزیر نهاده 
 (.32جينگ، گفتار)دائو دد 

ز ا داند که پيش  مي« رمز و راز»الئوزه در گفتاري از دائو دد جينگ، دائو را مرادف با    
اما  ،توان نهادهسلللتي در خلوت و خاموشلللي، تنهایي و عدم  تغيير بود که نامي بر آن نمي

شم   همين بي سرچ ستي همه چيزه  ةنام،  ست که همواره در همه جا حضوري     ا حيات و ه ا
و را ا ،انسلللان  برین( تنها با رهروي از طبيعت قادر اسلللت) فعال و پویا دارد و نفس  عارف

پيش از آسللمان و زمين/ درخاليا و خاموشللي/ یکّه و   راز شللکوفيد/رمز و » شللهود نماید
نام           بي ندانم/ دائوش خوانم/  نامش  مادر/  حاضلللر و پویان/ هزاران هزار را  تغيير/ هماره 

سان بزرگ/        جویانش بزرگ خوانند.../ ست/ ان سان بزرگ/ زمين بزرگ ست/ ان دائو بزرگ
 «طبيعت/ طبيعت رهرو دائوسللتانسللان رهرو زمين/ زمين رهرو آسللمان/ آسللمان رهرو   

بلکه  ،تنها رازگاه همه چيز استآفاقي الئوزه، دائو نه تجربة عرفاني(. در 25)همان: گفتار 
يد/ گنج نيک، پناه پل دائوست، رازگاه هزاران هزار/ » گنج بزرگ هستي معرفي شده است   

 (.62 )همان: گفتار «دائوست گنج بزرگ هستي/
شأت مي  زه، همهآفاقي الئو تجربة عرفانيدر  ستي   چيز از دائو ن گيرد، رات و گوهر ه

یابد و آرامش   کس در پرتو او شلللکل و نقش مي و همه  چيزدهد و همه  را او شلللکل مي 
یه مي       از دائو مي» گيردمي ما لت  گيرند/ از رات شلللکل     آغازند، هزاران هزار/ از فضلللي
سان/  ..بندند/ دائو را خاکسارند هزارهزار یابند/ در فعل نقش ميمي  ./در پرتو دائوست زین

                                                           
1- Izutsu, T.  
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 «گيرندپناه مي بندند/نقش مي یابند/شکل مي  آرامند/مي بالند/مي آغازند/همگان اگر مي
 (. 51 فصل )همان:

فاني  سلللان در  بدین  بة عر فاقي الئوزه، همه   تجر کس در جهان حسلللي،   چيز و همه آ
 اسللت که تجلي« تيمادر هسلل»خاکسللار و فروتن دائو هسللتند. دائو، مرکز جهان و سللمبل 

شحون و پُر از حضور دائوست؛ چنان       همه ستي، م سو که   چيز از اوست. جهان ه که به هر 
ست    شي از دائو ست/ مرکز جهان   » نظر اندازي، نق سو، دائو ست؛ مادر جهان/  روانه به هر 

 (.34)همان: گفتار  «ادعا دهد/ روزي رسان هموستسامان، بي
که  انگاه دائوسلللت چنتنها هسلللتي و طبيعت، تجليآفاقي الئوزه، نه تجربة عرفانيدر 
بلکه  ،(39 گفتار )همان: «انداز آغاز، همگان، در پرتو یگانه    » گيرند چيز از او پرتو ميهمه 

ستي            ضي  ه سله عر سل ست. در این  ستي، رهرو دائو سي، زمين     این طبيعت و جهان ه شنا
 (. 25گفتار  مان:ه) رهرو  آسمان، آسمان رهرو  طبيعت، طبيعت رهرو  دائوست

« دد جينگ دائو»الئوزه در گفتار چهارم کتاب « نمایان ژرفاي پنهان»گفتار پارادوکسي 
نمایانگر  ،درباره دائو، از سویي بيانگر حضور و تجلّي دائو در هستي است و از سوي دیگر

س  شکار و نمایان دارد          لهأم ضوري آ ستي، ح ست. دائو گرچه در ه شناختي ا  امااي وجود
انسللان برین و عارف قادر اسللت، این حضللور را احسللاس کند؛ زیرا دائو از طریق امر  تنها

 بنگر،» کلي پنهان و مخفي اسلللتد و امري بهشلللومشلللهود نمي گانهحسلللي و حواس پنج
د/ است/ چنگ انداز، به چنگ نای اش/ ناشنيدني است/ گوش ده، نشنوي  اش/ نادیدنينبيني

 (.14 رگفتا )همان: «است به چنگ نامدني
که گفتيم، آغازگاه و مصللدر هسللتي،  شللناسللي عرفاني الئوزه، چنان بر مبناي هسللتي

تدریج در تفکر الئوزه این دائو به اما ،دائوست که امري کامال  رازآلود و ناشناختني است   
 رسللد. در تفکر متافيزیکيکند تا به مرحله کثرت در جهان هسللتي ميخود را مشللهود مي
ست  ةسه جنب  الئوزه، دائو داراي سر به مهر کيهاني یا حق    اول، همان ةجنب ؛وجودي ا راز 
ست که بي  ست   مطلق ا شناختني ا ست/ ناميده    بي» نام و مطلقا  نا سمان و زمين ا نام، آغاز آ
تابناکد »(. این جنبه از وجود مطلق طبق شهود الئوزه 1 گفتار )همان: «هزاران هزار را مادر

نظرش، روشن و در حقيقت دائو در رات خویش و از نقطه ( است. 41 )همان: گفتار «1تيره
 درسلللاش، تاریک به نظر مياما از منظر انسلللان به دليل ژرفا و رازآميزي ،تابناک اسلللت

 غير هسللتي یا»شللناسللي عرفاني الئوزه، مرحله بعد، مرحله (. طبق هسللتي1385ایزوتسللو، )
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 «زایند/ هسللت از نيسللتبازگشللت، سلليره دائوسللت/ هزاران هزار از هسللت » ؛اسللت« عدم
سللللبي متافيزیک الئوزه اسلللت.     ة(. در حقيقت، مرحله عدم همان جنب     40 )همان: گفتار  

ست که نزدیک « اَحَد»ه بعد ةمرحل ست   یا یگانه ا ستي ا  ترین مرحله به راز مطلق یا عدم ه
ه ترین چيز باحد نزدیک» اساس تفسير ایزوتسو   (. بر42)همان: گفتار  «از دائو، یگانه زاید»

راز مطلق و عدم هسلللتي( اسلللت، احد تقریبا  همان طریقت اسلللت به مفهوم راز  ) طریقت
ده اي از آن اسللت. احد نماینرازها؛ ليکن آن دقيقا  طریقت به عنوان راز نيسللت، بلکه جنبه

ست         مرحله ستي کرده ا سمت ه شروع به حرکت ایجابي به  ست که در آن طریقت   «اي ا
 (.1385)ایزوتسو، 

آید و از پدید مي« هسللتي یا یوو»، مرحله «نيسللتي یا وو»از مرحله  الئوزه در متافيزیک
 چيز که همان جهان پدیداري یا حسي است.« هزاران هزار»، «هستي»مرحله 

 گونه ترسيم کرد:شناسي عرفاني الئوزه را بدینتوان طرش هستياکنون مي

 راز مطلق
 
 
 عدم 
 
 

 اَحَد
 
  

 هستي
 
 

 پدیداري( ده هزار چيز )جهان
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 الئوزهو  يِ عرفاني بهاء ولدتجربة انفس -5
 يِ عرفاني بهاء ولد. تجربة انفس5-1

لب از   داند، اغ مي تجربة آفاقي  تر از تر و پخته این نوع از تجربه که اسلللتيس آن را کامل     
 و مقدمات و آداب بایدطریق سللير و سلللوک قابل حصللول اسللت؛ یعني سللالک یا عارف 

ر  ا نفس به طوبراي تزکيه به جاي آورد ت ة عرفا آمده اسللتتورنامرسللومي را که در دسلل 
يات عالم محسوس رهایي یابد و آمادگي دریافت این حال و تجربه کامل از شواغل و حس

ست          سيار د شش ب شش و کو شد. به همين دليل این نوع تجربه را که پس از ک شته با  را دا
د است   استيس معتق  ،این احوال ةند. با همادهد، تجارب آموختني یا اکتسابي نيز ناميده مي

که نشللللان مي    گزارش مده  هد این نوع  هایي نيز آ فاني   د بة عر مه و      تجر قد بدون هيچ م
 (. 1358 استيس،) آمادگي قبلي دست داده است
، بهاء براي کندميهاي آشللکاري وجود دارد که مشللخص  در معارف بهاء ولد نشللانه

به حالت       ها و داده و یکي از شللليوههاي طوالني انجام مي  ههاي عرفاني، مراقب   دسلللتيابي 
ست. در قطعه « رکر گفتن»رویکردهاي او  ص   بوده ا شخ ین ا« علي»ي به نام اي از معارف، 
ه گویند و بگفت که رکر را پسللت ميعلي مي» :دهدت براي بهاء شللرش ميروش را به دق

چنان شود که مردم هر سخني   کشند با یاد اهلل بدو زانو درآمده چون مدّتي برآید  آواز مي
که شلللنيده بود و هر جایي که رسللليده بود همه پيش خاطر آید. باز چنان شلللود که همة   

اي براي نفي جهان  (. رکر اهلل شللليوه1352 )بهاء ولد،   «خاطرها برود و جمعيّت با اهلل ماند      
ست      سات ا سو که   ها کن تا آن نقشکردي اهلل را یاد ميجهان را یاد مي هک همچنان» مح

جربة  تاي براي دسلللتيابي به   )همان(. درواقع تکرار رکر مقدمه    «غير اهلل اسلللت از تو برود
 است.  عرفاني

سيل    ةشدن به تجرب  ریل بهاء از نائل ةدر قطع شق و محبت به و ن  سخ  ،رکر ةروحاني ع
باش.  هاي اهلل که درآمدي روزها در آن مي    باز در هر نامي از نام   » به ميان آورده اسلللت:   

شوي، آنگاه در نام دیگر خوض مي   چو سير  سته غوث مي ن از یک نام  ... گويکن و پيو
مان و غوث            ید، آن را ب يا که تو را خوش ن حالتي و هر صلللورتي  باز خود را گفتم هر 

به حالتي برسلللي که تو را خوش آید و در آن           مي تا آن محو شلللود، چنداني که  گوي 
شوي باز غوث مي     مي سير  شي. چون از آن  ي تا آن حالت را نيز محو کند. همچنين  گوبا
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تا به حالتي برسلللي که تو را از همه خوشلللتر آید و در آن بماني و آن عشلللق اهلل اسلللت و 
 (.همان) «محبّت اهلل است

در معارف بهاء ولد، وحدانيّت و اتحاد نفس جزئي با نفس کلي یا حقيقت مطلق که             
سالمي، فناء في  که از  ریل ةدر قطعشود.  ندرت یافت ميبه شود ناميده مي اهلل در عرفان ا

ست، این فناء في  ست:     اهلل به معدود قطعات معارف ا شده ا صویر  وید انا گاهلل مي» خوبي ت
گوید درین اجزا و تن من آخر دو انا چگونه در تني تواند     یعني منم. گفتم چون اهلل انا مي 

شلللد گویي که اناي اهلل در بودن پس اناي من در آن دم که اهلل انا گوید ضلللروري محو با
ریزد چون  ميگوید همة اجزاي من از شرم فرو همة اجزاي من ایستاده است و چون انا مي

ها...اکنون چون درین روق و درین راحت بودم گفتم که هم درین خوشلللي در     گلبرگ
شوم در جهان تا بحقيقت انایي اهلل را ببينم...باز مي  س روم و بيرون نيایم و منفرد ن يدم که تر

 در اهللاي از فنا في(. در این قطعه، شللاهد تجربههمان) «نباید این حالت از من برود و نماند
اي خوش که ترس از دسلللت دادن آن وجود دارد. وجود اهلل در بهاء ولد هسلللتيم، تجربه   

هاي وجود )از بين  ریختن گلبرگ فرو ۀوجود عارف ظهور پيدا کرده اسلللت که اسلللتعار
 نماید.خوبي تصویر ميوجودي( آن را بهرفتن تعيّنات 

ناء في          یا ف که داللت بر این انحالل فردیت  هاء تمثيالتي وجود دارد  عارف ب هلل ا در م
شده    ست. تمثيالتي که در آن خدا به هوا یا آفتاب و روش آدمي به آب یا پرتو نور مانند  ا

ر دلم آن است که اکنون تخم مزۀ دین من د» شودخدا حل و جذب مي ةاست که به وسيل
شللوم؛ چنانکه هوا آب لطيف را شللوم و او ميکند و من در وي محو مياهلل مرا جذب مي

شف مي  شف مي ن  يزو ن (همان) «کشد کند و به خود ميکند. همچنان اهلل روش لطيف مرا ن
به دل که هرگاه روش                » یافتم. چنان آمد  به اهلل افتاد. از همة اندهان خالص  ها  ناگاه نظرم 
هاي   اند که به کالبد و جسلللم     حو اهلل گردد. هيچ رنجي نماند و گویي روحها نورهاي اهلل    م

اند و یا گویي پرتو اهلل اسللت که در زوایاي جسللم افتاده اسللت و    کثيف محبوس گشللته 
محجوب گشته به اشغال وي. پيوستن چنان باشد که روشنایي آفتاب در خانه افتاده باشد،       

ت    نه برگيري  آفتاب یکي شلللود و همچنين تقدیر گيري که     به ا آن نور آفتاب دیوار از ميا
و « او»به « من»)همان(. تبدیل ضللمير  «ها همچنين به اهلل بپيوندند و یکي شللوندجملة روش

د، داللت تامي بر شللومحقق مي تجربة عرفانيیکي شللدن روش با اهلل که از طریق مرگ یا 
 اهلل دارد.تجربه صوفيانة فنا في 
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هاء باست. در تجارب « المکاني و الزماني»ي، تجربة انفسهاي محوري یژگيیکي از و
سير از   ؛ولد به این ویژگي بنيادین ست     « مکانيبي»به « مکان»یعني  شده ا شاره  ناگاه از  » ا

کان مي     اهلل متحيّر مي به الم کان  به بي شلللوم و از م روم و از چون ميروم و از حوادث 
خالق مي    به  به بي روم و از خمخلوق  لک از        روم و ميخودي ميودي  ما مة م که ه بينم 

. عارف گرچه در چنبرۀ حسيّات عالم پدیداري محبوس   ()همان «جملة مدرکات من است 
 اما ،)همان( «یافتمکردم خود را محبوس مقهورات و محدثات ميهرچند محو مي» اسللت
من خود » دشوق ميها محقّبا نفي و محو همين حواس و صورت« المکان»رسيدن به  ةالزم

کردم تا اهلل را ببينم. گفتم خود از اهلل اینها  ها را از خود محو ميکردم و صورترا محو مي
ها را از اهلل محو کنم تا اهلل را ببينم...رکر اهلل گفتم و ضللميرم به اهلل  را محو کنم و صللورت

واس خود افتاد، همه چون نظرم به ظاهر ح» و نيز )همان( «پيوسللت و اهلل را مشللاهده کردم
صرّف اهلل مي  شود، بر    ت شي و پاره پاره  دیدم. همچون دریا که موج زند و حواس من متال

 )همان(. «آب روان تصرّف اهلل
ي، آگاهي وحداني محض اسللت. محض بدان دليل تجربة انفسللویژگي محوري دیگر 

آن راه  درکه از هرگونه محتواي تجربي تهي است و وحداني است بدان سبب که کثرت    
سي و   تجربة بهاندارد. در  صورت و اعيان ح هایتا  ن ء ولد این حالت عرفاني با نفي حواس، 

و  «بيرون شللدن از عالم کون و فسللاد»د که به تعبير او شللوقلمرو جهان پدیداري محقق مي
دیدم که چون و چگونگي بر رات و صفات او روا نيست. » است« چونبي»رسيدن به عالم  

عالم اهلل دیگر اسلللت که جاي او نه جاي محدثات اسلللت و نه جاي معدومات گفتم خود 
کنم  چون او را مشللاهده ميچون و صللفات بياسللت، بلکه همين اسللت که چون رات بي 

شود و بينم که صور و چگونگي و جهت چون برگ و شکوفه از حضرتش متساقط مي   مي
ها اسلللت و بدینا هکنندۀ اینتاسلللت و هسلللا هدانم که اهلل و صلللفات اهلل غير اینمن مي
ضميرم به اهلل مشغول مي  نمي ساد بيرون مي  ماند. پس چون  روم. شود. من از عالم کون و ف

شم و نه در جایي مي نه بر جایي مي شم. اندر آن عالم بي با ه نگرم کگردم و ميچون ميبا
و چگونگي(  (. در این حالت کثرات و اعيان خارجي )صلللور      همان ) «افتد قرارم کجا مي 

نماد عالم وحداني اسلللت، نائل چون که رمز و و عارف به عالم بي شلللوندميکلي محو به
حدانيّتي بي  ؛دشلللومي نه محتواي تجربي      و عاري از هرگو که  در نتيجله   و  بودهچون 
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راني داللت بر حي« باشللمباشللم و نه در جایي مينه بر جایي مي» ناپذیر اسللت. عبارتبيان
 یري تجربه اوست.ناپذعارف و بيان

و  عدم و سلللادگي »وجودي مبتني بر  در تجربة بهاء ولد، حقيقت اهلل و صلللفات اهلل      
و هسلللتي  ها در نظر بهاء ولد گرچه اموري هسلللتند که از وجود، بهرهاسلللت، آن« محو

دارند، اما داراي کيفيات مشللخص و متعيّن نيسللتد؛ از این رو، به سللاحت ادراک آدمي  
نسللبت به این حقيقت وجودي؛ یعني امر عدمي آگاه اسللت، اما  آید. نفس عارفدرنمي

حقيقت اهلل و صللفات » بودن از محتواي تجربي از ادراک آن عاجز اسللت:به دليل تهي 
آید و همچنين اسلللت روش ما نيز. باز وقتي اهلل موجود اسلللت، هرچند در تصلللور ما نمي

دم. گفتم پس اهلل همين دیعاجز شلللدمي از ادراک اهلل همين عدم و سلللادگي و محو مي
شود از قدرت و جمال و  عدم و محو و سادگي است از آنکه این همه از وي موجود مي  

ست و محدثات       ست مرمحدثات را و قدیم ا ساده، حاوي و محيط ا عشق. پس این عدم 
ست در دریا و مي  گویم اي اهلل مرا معذور دار که ننمودي خود را در وي چون خاربني ا

)همان(. جوهر این تجربة انفسللي، آگاهي از امر « ات همين سللاده دیدمبه من. من سللو
صورت      صورت و بي بي ست و همه  ساوي با عدم و قدیم ا ست که م ها ها و خيالخيال ا

صلللورت و از باز نظر کردم دیدم که همة صلللورت و همة خيال از بي» زاده آن اسلللت:
ید خيال مي بي با محو تکثرات     « زا به وحدت بي   )همان(. نفس عارف که  مای عيني  زي ت

شعار دارد و درمي  دست مي  سبت به این حالت از آگاهي اد  یابد که تکثرات جهانیابد، ن
چون همه آثار محو کني چون به    » تعيّن اسلللتپدیداري همه ناشلللي از این وحدتد بي      

 )همان(.« چيز نبيني و همه چيز از ويصانع رسي هيچ
يادین    ناقض معهود و بن بة انفسللل  ت جا هویدا مي  ي تجر به    شلللوآن هاء در تجر که ب اش  د 

عدم و سلللادگي »ة چگونه، عاري از هرگونه محتواي تجربي و همبي وحدت گوید کهمي
ست، اما  « و محو ستعاراتي چون  حال آن وحدت بيدرعينا صد هزار باغ »تعيّن با ا  «نور و 

ماتي          شلللود. درتعبير مي يادین، وجود کل ناقض بن ید گفت در این ت با عدم و  »چون واقع 
سلبي تجربه دارند و وجود استعاراتي چون نور،    ة، داللت آشکاري بر جنب «سادگي و محو 

کردم اهلل مرا برداشللت و بهرجایي برد و تماشللا مي» :اشللاره به وصللف ایجابي تجربه دارند
بدین جاي فرو روم چون آب، اهلل در بر بسلللت که      گفتم من از این جاي مي  نروم و هم 

تا وقت شلللدن              وقت نيسلللت چون   باز رو  ندگي افکندي برخيز  ما پارۀ گشلللاد و  دلت 
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اغ اش صدهزار ب شد مرا و در هر صفتي  چگونگي مصوّر مي کن. بيپيمان حاصل مي دست 
 (. همان) «کندچگونگي اهلل را در من نقش ميدیدم گفتم آخر اهلل است که بيمي

شکارتري مي  ةدر تجرب ضرت اهلل چون  و خویش» :یابدریل این تناقض وجه آ  را به ح
ها باید نمود چنداني که خيالها تبرّا ميها و اندیشللهیابد کرد و از همة خيالگدا عاري مي

(. نور همان) «ها نماند همه اهلل ماند و سللادگي ظاهر شللود بود که نوري پدید آیدو اندیش
شود، وارد مي تعيّناست که عارف هنگامي که به قلمرو وحدتد بيا رایجي از خد ۀاستعار

وان  تها از تجارب عرفاني بهاء ولد مي     طبق این گزارش ،بنابراین  ند؛ کآن را مشلللاهده مي 
کانوني و محوري      که دو ویژگي  بة انفسللل  گفت  مایز و بي وحدت بي ) يتجر اني و مک ت

د. شلللودر تجارب بهاء یافت مي شلللودمي تجربة آفاقيزماني( که موجب افتراق آن با  بي
س نمایي متناقض ست     تجربة انف ست و هم چيزي ني ست که هم چيزي ه  ي بهاء هم در آن ا

و وجود هاي ادر تمام تجربه تجربة عرفانينور و عدم(. اعتقاد راسللخ به عينيت و حقيقت )
ة تجرب هاي دیگر  از ویژگياو ظهور یافته    دارد. حالت خوشلللي و صللللحي که در تجربه     

ناپذیري و ني داللت بر بياتجربة انفسلل ي اسللت و تأکيد بر صللفت دیدار نه گفتار درانفسلل
 دارد. تجربة عرفانيبودن غيرقابل توصيف

 يِ عرفاني الئوزهتجربة انفس .5-2
شاره « دائو دد جينگ»در کتاب   انفسي آمده که    تجربة عرفانيشدن به   هایي به طریقة نائلا
ه در ماتي دارد کانفسللي نياز به مقد تجربة عرفانيدهد، الئوزه هم معتقد اسللت، مي نشللان

ده است و صوفيه براي نائل شدن به این معرفت اشراقي     ش تجارب  بهاء ولد نيز بدان اشاره  
ام برده ن« عرفان عملي»عنوان ، آن مقدماتد تهذیب نفسللاني را که از آن بهتجربة عرفانيو 
 گيرند. شود، بسيار جدي ميمي

هایي به این مقدمات و تهذیبات رهاشلللا« دائو دد جينگ»هایي از کتاب  الئوزه در قطعه 
ها و (. روزن52 )دائو دد جينگ، گفتار «رنج بگریزد فروبند درها/ ها فروپوش/روزن» دارد
شاره به روزن        درها ستن درهاي تن که مقصود از آن ا شاره به فروب ستن در حقيقت ا هاي ب

سماني و زميني کردن تن و خواهش گانه دارد. این رهاحواس  پنج ستن   همان) هاي ج ( و ب
ي شللناسللدر حقيقت طریق معرفت ندین جاي از کتاب  دائو آمده اسللتمنافذد تن که در چ

دهد. انسلللان  آرماني  دائو براي    انفسلللي را در دیدگاهد او نشلللان مي    تجربة عرفاني  نيل به   
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 دشللوشللود و هم از خویشللتن خالي مي مياکتسللاب این تجربه، هم از دانش  رسللمي تهي 
 (.49و  48 ،20 همان: گفتار)

سي الئوزه در  شاره   تجربة عرفاني انف ده ش به ویژگي محوري  آگاهي  وحداني  محض ا
اسللت. چون دائو امري کامال  ناشللناختني و عدمي اسللت، امري محض و خالي از محتواي  

ست. در حقيقت تأکيد بر امر عدمي در   شاره به وج  تجربة عرفانيتجربي ا سلبي    هالئوزه ا
 وي دارد.  تجربة عرفاني
، «نللادیللدني»، «بوبي»، «رنللگبي»، «پنهللان»انفسلللي الئوزه،  تجربللة عرفللانيدائو در 

شنيدني » ست « وتارتيره»و « نامبي»، «نا ست  ا و آنجا تجربة عرفانيتناقض بنيادین در  اما ،ا ا
  ةسلللت. دائو از هرگونه تجرباکه این تجربه عالوه بر وجه سللللبي، داراي وجه ایجابي نيز 

زیبا و »حال،  این با آیدگریزان اسللت و به سللاحت ادراک و فهم آدمي درنمي شللناختي 
رهرو »)همان( اسللت:  «داراي گوهري نهان و هرچه آشللکار»و « سللرشللار از نگار و نقش 
ضيلت بزرگ/   ست،   دائوست، ف ست/ فریبا سرشار   دائو، فریبا و گریزان از نگار و  گریزان، 

تار با گوهري نهان/ نهفته گوهر وزان هرچه گریزان و سللرشللار/ تيره و   نقش/ فریباسللت،
 (.21 )همان: گفتار «آشکار...

 شللودصللوفيانه که با نفي کثرات حاصللل مي ةچوني در تجرباین یگانگي و وحدتد بي
  «نفي  حواس  ظاهري و کثرات »)همان( و   «نفي  دانش  رسلللمي»عارفانه الئوزه با      ةدر تجرب 

 خورد.و وحدانيت پيوند و گره مي يشود و به یگانگپذیر مي( امکانهمان)
فت عدمي ین ص است که ا « گونگيتهي»دائو مبتني است بر   ة الئوزه، حقيقتدر تجرب

هاي محسللوس و پدیداري اسللت که عاري از هرگونه بر فقدان کيفيت و نيسللتي دائو، دال
ا نها بآید و تمحتواي تجربي است. دائو، حقيقتي عدمي است که به ساحت ادراک درنمي   

تواند به حقيقت او که متعالي از هرگونه مفهومي است، آگاه شد و او را    مي تجربة عرفاني
دليللل نيسللللت کلله در آغللاز دائو دد جينللگ بر این   بي» تجربلله کرد و بلله همين دليللل

ناپذیري ترتيب، وصف این(. به1369، 1)کالتنمارک «ناپذیري دائو تأکيد شده است  وصف 
يان  نام  دائو پنهان و بي »سلللت: ا نزد دائو تجربة عرفاني  هاي  ویژگيناپذیري تجربه از    و ب
 (.41)دائو د جينگ، گفتار  «است

                                                           
1- Kaltenmark, M.  
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 گیرینتیجهبحث و 
 تنها قلمرو ترین تأمالت بهاء ولد اسلللت. در نزد بهاء ولد نه       مزه یکي از محوري ۀاسلللتعار 

  ةط ياین تجربه را به ح   ةي دامن ، بلکه وي حت اسلللت تجربة مزه جهان پدیداري سلللرمنشلللأ     
ساس، این    تجارب روحاني و متعالي مي شاند. بر این ا « ربة مزهتج»بهاء را  تجربة عرفانيک

یعني آفاقي و انفسللي  مورد  تجربة عرفاني؛ایم. در تجارب بهاء ولد، هر دو سللنخ نام نهاده
ستيس یافت مي  سر،       بهاء ولد، ررّه تجربة آفاقيشود. در  نظر ا سرا سات  هاي جهان محسو

ست ک  ستي حيات ا صر  گردد و همهیعني خدا مي ؛ه بر گدرد کانون ه  فاجزاء جهان در ت
ه انگاري منجر باین یکي اما ،توان گفت بهاء ولد وحدت وجودي است واقع مي اویند. در

صورت   د. در شو هماني نمياین ةتجرب سي که با محو  د،  شو ق ميها محقتجربة عرفاني انف
که رمز عالم وحداني اسلللت، « چگونگيبي»و « چونيبي»عارف به تعبير بهاء ولد به عالم 

چگونگي عاري از هرگونه محتواي تجربي اسللت که با صللفت  بي شللود. این عالمنائل مي
 توصيف شده است. « سادگي و عدم و محو»سلبي 
جربة تنيز هر دو نوع  ایمنام برده« نامزه»ۀ الئوزه که از آن با اسلللتعار    تجربة عرفاني  در 
ست شوند. در  مي یافت عرفاني ست  تجربة عرفاني آفاقي، دائو که حقيقت غایي ا ي و در ه

گيرد و هسللتي و مي چيز در پرتو او شللکلطبيعت حضللور دائمي و آشللکاري دارد. همه 
کند تدریج خود را مشهود مي آفاقي الئوزه، دائو به تجربة عرفانياوست. در   طبيعت رهرو
ستي مي  ةتا به مرحل سد. کثرت در جهان ه ست،         ر ضور دائو شحون از ح ستي، م جهان  ه

سللي  انف تجربة عرفانياندازي، نقشللي از دائو نمایانگر اسللت. در    که به هر سللو نظر چنان
الئوزه، دائو امري کامال  ناشلللناختني و نامعقول اسلللت به سلللاحتد ادراک آدمي و فهم او 

ه از یابد. دائو گرچ آید و تنها انسان  برین قادر است آن را تجربه کند و از آن آگاهي  نمي
ست    شناختي گریزان ا شار از نقش و نگاره    اما ،هرگونه  سر ست. بدین ترتيب  زیبا و  در  ا

انفسللي او عالوه بر تأکيد بر جنبه سلللبي تجربه او، وجه ایجابي تجربه او نيز  تجربة عرفاني
 د.شوبيان مي
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