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مقدمه
العلمـا  سـلطان بـه ولـد و ملقـب  بهـــــاءالدین به، معروفخطیبیحسینبنمحمد

قـرن و اوایـل ششـم اواخر قـرن بزرگو عرفايتصوف) از اکابر مشایخهـ.ق628-545(
و در قلمـرو  مـذهب ، اشـعري کالمـی ، از نظر مشـرب پیرو ابوحنیفه. او در فقهاستهفتم

جـا  . تنهـا اثـر بـه   اسـت شهوديو علم ذوقیو ادراكدانشو اهلبرجسته، عارفیعرفان
و استاد فروزانفر در دو مجلـد تنظـیم  تصحیحبهکهاست» معارف»از بهاء ولد کتابمانده

بهتـر  دركرا مهیـاي ، خواننـده معـارف با محتـواي آشناییجا که. از آناستمنتشر شده
رسد. چنـان نظر میبهالزمزمینهدر ایننکاتینماید، در اینجا توضیحمیمقالهاینمطالب

بهاء ولـد  تقریراتکتاباینآید، اکثر مطالباحمد سپهساالر بر میبنفریدوناز گفتۀکه
و 20:1352، اند (سپهسـاالر نوشتهاقالمبهو مالزمانشمریدانکه بودهمختلفدر مجالس
).192:1315فروزانفر، 

، بیشتر شاملمریدانسؤالها و جوابگوییو مجلسبر مواعظبهاء ولد عالوهمعارف
نبـوي و احادیـث اهللاو معنـا، تفکـر در کـالم   مادهجهاناو در آیاتهايو اندیشهتأمالت

از هر کهچنان، آناستیابو نکتهنبی، باریکروشنوضمیريذهن. بهاء ولد داراياست
عمیـق معانیرا بهاشیا خوانندهمخاطبسازد کهمیپلی زندگیروزمرةمسائلچیز، حتی

بیشـتر، نـک:  اطـالع شـود (بـراي  میرهنموناش بینیموجود در قلمرو جهانتازةو نکات
).1333فروزانفر، 

قـدما  کتـب ، میـان صـوفیه شناسـی روانبررسیرا از لحاظبکتااینکوبدکتر زرین
کردهتلقیصوفیانهئالیستیرسورو احوالنفسانیسیالجریانمعرفنظیر و تا حدوديکم

:کنیممیزیر اشارههايویژگینظر تواند بود، بهمؤید اینکهشواهدي. از میاناست
او اندیشد و یـا بـه  رسد، میمیذهنشبهآنچههاء ولد در بیانو آزاد بتکلفبیسبک

اطـالع (بـراي کـالم مانـدن ناتمـام و گـاه مختلفمطالبدر پیپیشود و آوردنمیالهام 
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موجـب کـه اسـت ). از نکـاتی 1: فصـل 1989و مـایر،  279: 1357،کوببیشتر نک: زرین
عرفـانی مسـائل جدید او در نحوة طـرح است.، شیوهشده عارفنثر مفرد بودنمنحصر به

، صوفیهمصطالحاتو شرحومقامات، احوالدر معامالتبحثجايبهکهگونه؛ آناست
و اطـالع و سـلوك در اسـرارحقیقت ژرفبـر تأمـل  مبتنیخود را کهو تفکراتتصورات

بیشـتر نـک: فروزانفـر،    العاطدهد (برايمی، شرحبودهدرایتو روایتاو در علوموسیع
1333.(

جهـت و بـه اسـت خواطر نویسندهبیانکهاینبهاء ولد را از جهتفریتزمایر معارف
. در اسـت کـرده مقایسهاحمد جامالمذنبینبا روضهآنمطالبتازگی، بلکه نبودنتقلیدي

کاغـذ  از کاغـذ بـه  نـه بـریم کاغـذ مـی  به، از دلکنیممیکتابها که ما این: «آمدهکتاباین
هـر کـس  زدةو زبـان زدهو دسـت بکـر اسـت  سـخنان ، اما ایناستاز این. رنجبریممی

)45حاشیۀ-9: 1989و مایر، 99-100: 1355، (احمد جام.» نیست
او بـه بهـاء ولـد، گـرایش   عرفـان هـاي از برجسـتگی یکیکهآید برمیگفتیماز آنچه

او جـاري بـر زبـان  کـه الهامی. سخناناستبا اهللادر خلوتذوقیو مکاشفاتمشاهدات
و کالمـی عرفـانی بینشگیرد، مبیناو را در بر میمعارف از کتابوسیعیشود و بخشمی

.استبا انسان اهللاو رابطۀاهدهو مشغیبجهاناو دربارة
) را بـه عـارف -(اهللارابطـه ، ایـن زیبـایی بـه بهاء ولد کهمحوريهاياز اندیشهیکی

و مفهـوم سهاین. درك) است، اتحاد (وحدتنظر، مزهاصطالحسهکشد، طرح تصویر می
وحـدت مقـام بـه ارتقـاي انسـان  بـراي ريساز و کـا عنوان سو بهآنها از یکمیاننسبت

و دسـتاوردهاي اندیشـه شـناخت کلیـد راهنمـاي  مثابـه دیگر بـه و از سويسودمند است
مقالـه کهاستشود. امید ما برآنمیاو شمرده» معارف»بهاء ولد در دو جلد کتابعارفانه

بنماید. عرفانی و مباحثمتونعالقمندانبههرچند ناچیززمینه کمکیحاضر بتواند در این
تعبیـر مـرتبط  سـه با ایننحويبهبهاء ولد کهعبارتهايابتدا تمامیهدفاینتحققبراي
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هايگفتهبا پیگیريترتیباند. بدینقرار گرفتهمورد بررسیو سپسشدهاند، استخراجبوده
پیوند آنها بـا  ، کیفیتمفاهیماینو جایگاهتا نقشایممزبور، کوشیدهتعابیربهاء ولد درباره

. نمـاییم روشـن برجسـته عـارف ایـن فکـري را در منظومهجانبهسهارتباطو آثار اینهم
ضـمن کـه هـایی یـابی و نیز نکتـه استآمده مقالهدر متنکههاییگیريها و نتیجهاستنباط

بـه . البتـه در آثـار بهـاء ولـد اسـت    و مداقهتامل، حاصلگرفتهصورتمفاهیماینیحتشر
، و نثرمعـارف عبـارات بـا اصـل  ، مستند باشد و خوانندهشدهاستنباطمطالبکهمنظور آن

تر بیشـ توضـیح جهـت . همچنـین استشدهعبارتها عیناً نیز نقلنماید، اینحاصلآشنایی
کـار  و سـهولت مطالـب از تـراکم اجتناببرايشده کهتهیههایی، یادداشتبحثوتکمیل
در ایناتخاذ شده، روشگفتتوانرو می. از ایناستشدهافزودهمقالهانتهايبهخواننده
هـاي پرسشتا بهستابر آنکوششمقالهدر ایناست. بنابرایناستنباطی-، نقلیبررسی

:دهیمزیر پاسخ
؟چیستاصطالحاتبهاء ولد از اینتعریف

؟استبا یکدیگر چگونهمفهومسهاینو پیوستگیارتباطپیامدها، کیفیت
، کدامند؟کردهارادهاصطالحاتبهاء ولد از اینکهمعانیمختلفوجوه

تعریف
شـود کـه  مـی اطـالق و آسایش، شگفتیسرخوشیحالتاء بهدر نزد بهمزهاصطالح

. شهر استمورد عنایتبندةو ادراكدر روححقذاتجمالیو ظهور وجهتجلیحاصل
، خـود،  ذوقایـن . دریافـت اسـت اهللاز سويآنکلید فتحکهاستشهري، آرمانخوشی
شـود) در صـوري  عطا میحقاز جانبکهو شهود قلبیی باطننظر (توجهموهبتحاصل

اند.باريذاتو کماالتجمالآیاتکهاست
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و وحـدت آمیـزش نـوعی به) و از مزهو چشش(ذوقمزهبهاء ولد از نظر و شهود به
بـر  حـق امـل کاز تصـرف حاکیهمهو این)1(رسدمیاتحاد با اهللاصور و در نهایتبا این
. دیگـر اسـت  از سـویی اهللاو در دسـت محضسو و تسلیم از یکعارفو ادراکاتروح

هـم «گیرد. میودر ضمیر او جايشدهمعیناهللاز جانب، همگیو صور مدرکهاحساسات
یی جملۀ اجـزاي  من در خورانید گوو اجزايرا در منخوبانجملهمزهاهللاکهدیدمچنین

مصـور  کـه شد و هر صورتیروانو شیر از هر جزو مناندر آمیختایشاندر اجزاي من
اهللا در شـش  از ذاتهمـه ایـن و خوشـی گـویی  و محبتمزهو کمال وشود از جمالمی

، ج1333لد، (بهاء و» میرسدمنبهراحتها از اهللاهمهاین. اکنون…جهت مـــن بدید میاید
او و صور کماالتجمالیبا صفاتاهللاتصرفتحتکه) بهاء ولد عارفی را1-2، صص 1

کند.میتوصیفمؤنثجنسو آثار وجوديبا احوالدرآمیختهعینی
اجـزاي جملۀدرخورانید. گوییمنو اجزايرا در منخوبانلهـجممزةاهللاکهدیدم«

، 1، ج1333(بهاء ولد، » شدروانر جزو منو شیر از هدر آمیختــانایشان ر اجزايدمن
).1ص 

انـدازه همـان بـه مـن . اهللا خود را بهاستنظر مناندازةرا بهمن مر اهللادیدناکنون«
اجـزاي دید ایـن ،از منو دید اهللامنو غیر قالبمندهد از قالبمرا نظر مینماید کهمی
نهـاده مـن پر، پیشسفرةو همچوناستگشادهچشمهچندیندر وياز اهللاکهاستمن

از شدهدریافتنظر بیشتر باشد، ذوقموهبت). هرچه 2، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » است
وحـدت گیرد و بـه فرا میرا ودلها جانمزهاینکهافزونتر خواهد شد تا اینالهیصفات

کشاند.می
هـاي مـزه ایـن مـن و در اجزايدر منهمکهبینم، میمـکنمینگاهاهللاباز در صفت«

، 1، ج1333(بهاء ولد، » شوممیمزهو عینشوممیگراننـمآید کهفرو چناناهللاصفات
).3ص 
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. وصـف اسـت » دیـد عجـب  «شهود، تعبیر قدرتتعبیر دیگر بهاء ولد از نظر یا همان
و توفیـق بـه کـه دید عجیـب . ایناوستنظر و مشاهدةچگونگیدید، معرفبرايعجب
را ربوبیعالمهاي، شگفتیگشتهروحو گشایشفسحتشود، موجباعطا میالهیمشیت

چهکهکنمنظر میاکنون«سازد. مینمایانوي، برماندهمحجوبانسانجاندر نهانخانۀکه
اهللانبود و بـه در مندید عجبآن. بعد از آنکاستبدید آوردهدر مناهللاقدر دید عجب

چنیناینکهبینم. و مینهایهگرداند ال الیزیادهدید را در منتا آنستایمشو میگویممی
از آنعجـب سـبزهاي و ایـن اسـت آوردهجوشبهو در مناز مناهللا، عجبهايچشم

دریـن از ويکـه بینمو مینگرممیدر اهللامنو چندانکگردانید در منرستهچشمها، اهللا
تـا  آدمـی با اجـزاي اهللا). مصاحبت3، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » شودمیزیادهچشمها ام

کند و از وجـود او  نمیخود را احساس، عینیتادراكاینصاحبانسانکهاستپایهبدان
ماند.نمیبرجايچیزياهللاو فاعلیتجز آثار تصرف

باشـد،  هرچهمنظور نظر انسانکهاستبهاء ولد ایناعتقاديدیگر در بینشمهمنکتۀ
شـکل آننیـز بـر مبنـاي   ويو تشخصد و ادراكخواهد بوهمانو مقصود او همغایت

امور محسوسو دریافتمشاهدهقدرتنظر (در اینجا یعنیمرتبۀقوتبهگیرد و بستهمی
خـود  حـواس را بـه امر نامحسـوس تواننماید؛ مثالً میمیامر را ادراك) آنو نامحسوس

کهنگريو اگر در آن…. «استشدها و وجود او نهادهدر اجزکهادراکییاري، بهدریافت
برکـت بـه …شـوند اهللا تو پر مزةاجزايکند، همهمیو مجامعتتو صحبتدر اجزاياهللا

شـود. پـس  میبدلغیبیاجزايشود و بهشود و محو میمیریزهریزه، عینغیبذکر عالم
آنباشـد چـون  نبودهکهو هر حالتی…ماندبرقرار میچگونهعینعالمغیبیتو خود عالم

اکنـون …کنـد میو یا در تو تصرفاستتو را فرو گرفتهکهاستاهللا، بدانکببینیحالت
و گردانـدت فرشـته نگر تا اهللا. در فرشتهگرديچیز می، همانکنینظر میکهدر هر چیزي

گرداند تا محسوسنظر کننظر محسوس. بهگرداندتتو را پريتا اهللاکنينظردر پري
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»      تـو اهللا گردانـد پـیش  ، محسـوس نظـر کنـی  چیزهـا را و اگـر در اهللا  تو اینپیشتو را اهللا
). 175، ص 2، ج 1333(بهاء ولد، 

نظر
نظروجوه-1

ذاتقهاریـت یا جنبۀجاللیصفاتو نظر بهجمالیصفاتدارد: نظر بهنظر دو وجه
بهاء مشاهداتنهد. البتهمیناظر بر جايو روحجسمخود را بهآثارخاصهر یککهحق

بهـاء ولـد بـه   . اصـوالً گـرایش  شـود میرا شاملحقوصفاتذاتجمالیولد بیشتر جنبۀ
گیرد بلکهنمیصورتو اشراقرهگذر شهود باطنیتنها ازو ایناستبیشتر مظاهر جمیل

نسبیتیشاملاینها هر یک، چرا کهاستذوقیچنیننیز موجبمادينظر در مظاهر زیباي
بـه کنـد و مـن  مـی نظر مرا پر از شرابیپیالۀهرساعتیاهللاکهبینمو می«اند. مطلقاز جمال

نظر کهجمالیو در هر صاحبوگوشتپوستایندر میانکهنمکمیاو نوشکریموجه
نظر سببچنینشکفد و اینمیاجزاامهمۀکند چنانکهپر میمزهمرا از آناجزاي، اهللاکنم

. اکنـون اسـت تـن و نقصاناستکندندیگر جانچیزيبهکردناما عزماستتنصحت
قهـراهللا عرصـۀ بـاز در گوشـۀ دامـن   کـنم و دگرها را نـوش کنمپاكرا از میانهخبثاین
(بهـاء ولـد،   » و پیوند از پیوند جدا کـرده برداشتهاز تنهدیدم. صد هزار سر مینگریستممی

). 4، ص 1، ج1333
را آنو سـوي و سمتاستاهللادستنظر بههدایتگوید سکانبهاء ولد میکهاین

اختیار با هدایتکه. جبرياستکند، یادآور جبر اشعريمیتعیینیا قهر اهللا لطفسويبه
. اوست
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قلمرو نظر-2
کنـد، بـه  میاو تسلیمو حکماهللاو خود را بهاختیار فراتر رفتهاز حیطۀبهاء ولد چون

کنـد.  پیـدا مـی  بینعجبو نظريشود و دیدهرد میواغیبعالمهايوشگفتیحیرتعالم
گویـد:  مـی کـه روسـت رسد. از ایـن میانسانبهاهللامر و ارادةتنها به عالماینمشاهدات

و بـاز  . «اسـت او وابسـته مشیتبهدر آنتصرفیهرگونهیعنی» استاهللانظر از آنملک«
و رقـت افتممیرود و در حیرتمی، اختیارمکنممیاهللاحکمو نظر بهکنماهللانظر بهچون

نظر از آنملکذکر، زیرا کهدر وقتکنممیشوم... باز نظر را پاکیزهمیبینرود و عجبمی
ظـر  نایـن کهدیدمباز می). «18، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » بر ما ناظر استو اهللاستاهللا
). 21، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » استاهللافعلو محضاستاهللاشارتمن

بهاء ولدبینیدر جهانادراكمفهوم-3
تعبیر دیگر شخصـیت و به، روحانیمعنويوجههمانآدمیاعتقاد بهاء ولد، ادراكبه
و یـا نبـودن  . بـودن اسـت اهللاتصرفو شعور کامالً تحتدرك. نحوةاوستحقیقیو من
را کهشود و آنچهمیاو تقدیر و تعییناز سويمختلفدر احوال آنو شدتضعفمیزان

بیشاهللاعنایتکهاستخاصی، زمانیاد کرده» معینادراكوقت»عنوانبهبهاء ولد از آن
نظـر و  حـدت موهبـت یاري گردد و او بهمیرفعاشخصحالدیگر، شاملاز هر وقت

و در دیگـر احـوال  خـود وي یابد کهمیدستو معلوماتیمشاهداتبهبیشتر ادراكقوت
اند.بهرهبینازلتر از آندر سطوحدیگران

ادراكوجـود آدمـی  بخـش دارد و بهتـرین گوناگون، مراتبمختلفدر احوالادراك
و غیـب با عـالم است والهینفخۀروحجا کهو از آناستدرقلمرو روح، چراکهتاوس

مقبـول تنها خـود آن باشد، نهحقبهتوجهمقصود ادراكکهدارد، در صورتیمعنا سنخیت
رفتـه انـد، پذی درآمـده ادراكدر خدمتنیزکهآنو توابعجسمشود، بلکهمیخداوند واقع
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دیگـر بـود و آن  نبود، جايدر منادراكکه، دیدمخود کردمنظر در ادراك«خواهند بود. 
مرا ، پسمنمادراكآنکه. باز دیدمنیستو اختیار مندر ضبطادراكو رفتنادراكآمدن

آمـد، مـرا آورد   اهللاکه. هرگاهامبر جفسیدهاهللابهمنگوییبرد و هر زمانیآرد و میمیاهللا
، ج1333(بهاء ولد، » روحیمنفیهمرا برد و نفخترفتاهللاکهو هرگاهاماهللاصفتومن

).  20، ص 1
، از استدر ارتباطغیبنامد و با عالممیرا ادراكبهاء ولد آنکهانسانروحانیوجه

کند و میرسد، جذباو میبهرا کهو وارداتیدارد، احوالسنخیتعالم با آنکهجهتآن
و از معنـوي وجود اعماجزايدهد و چونمیاستقاللوجود آدمیسایر اجزايبعد آنها به

از خـود را نیـز بـه   بیرونعالم، اجزايخود گرفتند، انسانیا وارد را بهحالآنرنگمادي
اغلـب کـه اسـت شناسیدر رواننکتهاینبهخواهد کرد. اشارهدركو حالفوصهمان

گفـتم «دارد. اوبر درونحــاکمحالکیفیتبهبستگیخارجاز جهانانسانادراكکیفیت
کنـد و  ادراكمـرا، تـا هـر چـه    اجـزاي مـر  سروریسـت  چونمنعقلجزو ادراكاهللاي

گیرنـد و بـدان  خوشیدیگر نیز آندیگر را تا اجزايرا ندا کند مر اجزاي، آنآیدخوشش
صـفت نیز بـدان ]عالم رااجزاي[را تا  عالمندا کند اجزايمناجزاي شوند و آنگاهصفت
).194، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » یابند

توانـد  مـی حـق ارادةبـه وجود انسانآن تبعوجود و بهبهاء هر جزء از عالمدر بینش
هـر  . «اسـت آفـرین و حرکـت بخشخود حیاتقابلیتباشد و اینو ادراك هوشداراي

دهـد  را زنـدگی همهکهاستاند و ممکناند و منتظر حیاتیخفتهپشۀچونجزو وجودي
باشمحیاتها میآنطالبهمارهاز اهللامن. اکنوناسترا دادهدر ودیوار بهشت، چنانکاهللا

). 96-97، صص 1، ج1333(بهاء ولد، » باشمرا منتظر میو ادراکاتهوشو آن
؛ اسـت بخشـیده خـاص ، دنیـایی از عـالم جزئـی خداوند بـه کهمعتقد استبهاء ولد

عـوالم از ایندر هر یکخوشیو افزونیبرتريدیگر او. مالكاجزاي از دنیاهايمتفاوت
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دانـد و چـون  میوابستهاهللاتـّمعیدرجۀاز اجزا و بههر کدامو معرفتادراكمیزانرا به
گیرد کهمینتیجهیابد، چنینمیاز دیگران را در خود بیشاز آنحاصلو لذتادراكاین

و دریابنـده عاقـل هر جزو مناگر نه. «استا شدهاعطويبرتر و خوشتر از آنها بهعالمی
نظـر بـه  وقـت شـود و یـا بـه   میخوشمناجزايهمۀشهوتقضايوقت، چرا بهاستی

ايشـوند. اکنـون  میپژمردهچرا همهتفکر و غمیوقتیابد و یا بهمیچرا راحتیجمالی
اید و از عشقعاشق زار اهللا! همهمناجزاياید و ايز اهللافربهغمها وسوداها همههايذره
هر کهباید دانستمی…نهایهال الیتدبیريهیچبیو رغبتبردارید به طوعفرمانهمهاهللا

امگرفتـه عالمیتنها گانهندارد و منیکدیگر تعلقبه کهاستدادهعالمیرا اهللاجزو عالم
کسـان چنـدین آخر اینـک بینمظاهر میتر از عالمرا خوشعالمو اینگذرانممیو خوش

مـرا  اهللاشود کـه می، معلومایشانحالتبهنیستو مرا رغبتیمنحالتکنند بهیمرغبتی
). 111، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » استدادهایشانخوشتر از عالمعالمی

معیتمفهوموعتن
و ایجاداز رهگذر خلقمعیـّت- 1

دهد میو ایجاد توضیحخلقبحثرا با طرحبا بندهاهللاتـّمعیبهاء ولددیگر در جاي
موجـد آن کـه استطبیعی، پساستاهللاو ایجاد شدة، مصنوعوجود انسانگوید کهو می

موجـد و  باالتر از انسانسیباشد و هیچداشتهسیطرهو احاطهاشابعاد وجوديبر تمامی
وجود انسـان بهروحاز سوياهللاذاتیصفاترو کهاز ایجاد نیز از آن. پسموجود نیست

او خلـق دستو بهانسانواسطۀبه کهو افعالیبعد با حاالتخورد و در مرحلۀپیوند می
دو آیۀبهاء ولد، بحثاین دنبالیابد. بهمیفراگیر تداومو معیتانساینکند، همچنانمی

کنـد و  مـی تأویل زیباییبهبا بندهاهللامعیتاز اینترجمانیعنوانرا بهالکرسیآیۀابتداي
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مخلـوق چـون داد کـه الهـام اهللا«آورد. امر مـی ایناثباتخود را برايعارفانۀاستداللهاي
در ؟ آخر اگر وجود بـا ایجـاد نیارامـد، چگونـه    نباشمانیس، چگونهمنمو آنازموجدست

…خواهد بود؟وجود با ایجاد نبود با چهدارد؛ آخر باششبا او آسیبوجود آید و چگونه

ـ ؛ عاشقانداشتننتوانیعرضه خود را با ويحالچگونه و معشـوقۀ کـه  بیدار باشند، مگر ت
و شـهوت شـکوفهاي . همـه اسـت اهللادر دسـت ریحـان شاخوجود تو چون، اکنونخفتۀ

). 128-129، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » باشدباید کهباهللارازتبرگهاي

و حسیعقلیمعیـّت- 2
کـه با معقـوالت اهللاتـّو معیآمیزشگوید: یکیمیسخنمعیـّتاز دو نوعبهاء ولد

با اعضـا و جـوارح  و آمیزشتـّمعیآورد و دومرا پدید میمعقوالتآن و حاصلخوشی
شود.میاو را موجبظاهريو افعالاعمال که» حسیتـّمعی»کالبد انسان

انسان، وجودبهاء ولداعتقاد بهنمود کهاستنباطچنینتوان، مینظرگاهاینبهبا توجه
کنـد. (ایـن  مـی بخواهـد، در آن تصـرفی هـر گونـه  کهاهللامطلقۀدر حاکمیتاستملکی
و اهللا). «اسـت و کسـب جبر و قدر و خلقدر باباشاعرهکالمی گزینشتداعیبینیجهان

اهللاهمـه تصـرفات  ، پـس و کـذاالحس اسـت از آنمعقوالتو مزةبا عقلاسترا صحبتی
).134، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » مناجزايدر همهاست

اهللامشـیت کهاستو از راهیاستنوعیبهبا هر کسیاهللاگوید معیـّتمیبهاء ولد
مـدد  بـه گفـت توانمی. پسنزدیکتر استچیز یا کسآنو خويو با طبیعتشدهتعیین

از تعبیر دیگـر، هـر جزئـی   وجود دارد. بهتـّمعیعالماز اجزايهر جزئیدر اهللاتصرفات
جزء دیگر متفاوتموجود برايبامعیترا با خود دارد کهاز اهللاخاصیوجود، معیتعالم
واسـت بـوده السالمانبیا علیهمباشد کهنوعبا تو از آناهللاکهباشآنطالباکنون. «است

از آنکـه داننگـر و مـی  در خود میو در هر حالتیباشدیگر با مناز نوعاهللايگويمی
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و از خوشـی اسـت حـالتی مـرا نـوع  مـر کـل  چنانـک مآمد که همیبا توست بدلاهللانوع
کسـی را در مـن ادراكمعنـی و ایـن و بوسـتان بـاغ و ادراكو محبـت و عشقناخوشی 

(بهاء » را نبیندآنکسیباشد و در ويادراكنوعهر جزو مرا همینکهعجببیند، چهنمی
).  175، ص 1، ج1333ولد، 

دائمتـّمعی- 3
، خـدا را یـاد کنـد و درك   حـال بـا آن متناسـب نوعیبهر حالـدر هانسانهــکاین

تمعیــّ بـه بهاء ولـد بر اعتقاد ، ناظر استاوتمتفدر احوالصور گوناگونی بهاهللاتـّمعی
در هـر  . «پذیر اسـت امکانانسانبالانقطاعاز رهگذر ادراكکهبا انساناهللانقطاعو بیدایم
کهکننظريذکر اهللابهو شهواتیمزه؛ در طلبرا یاد کناهللاحالاز آنهمباشیکهحال
اهللا، بهباشیقبضو اگر درحالنهایتبیو مهربانینهادن در شهوتتوانیها مخوشیچه

مـرا تـا   دیوار قـبض  از ایناهللايبشکنیکوهها و دیوارها را و چونشکنیمیکهنظر کن
).123، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » هااز زندگیآريها بیرونچه

اوصافاز رهگذر فنايتـّمعی- 4
او در اوصـاف اوصـاف یابد کهمیتحققامکانوقتیبهاء ولداز نظر انسانشدنالهی

مرتبۀشود. اینخود مسلطو حاالتتواند بر صفاتمیالهیقدرتبه شود. آنگاهفانیاهللا
کـه یافتمآنرارگاهو ق«شود.میمتحقق)2(اوصافبا فنايکهاستتـّمعیاز ادراكواالیی

و از باشد از فنـا و از وجـود و از قـبض   من مراد و فرمانچیزها بههمهکهشوماللهیمن
).275، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » الکمالصفاتمنو غیرهبسط

و جاللیجمالیاز رهگذر صفاتتـّمعی- 5
او با بنـدگان تـّ، معیاستو جاللیجمالیوجهۀدوداراياهللاصفاتکهآنحکمبه

بـه هـرکس بـاطن و دوزخبهشـت بهاء ولد. در نظر استدو وجهازاینیکینیز بر مبناي
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وجهو سخطجمالی. رضا وجهاستصفاتدو دستهاز اینبا او در یکیاهللاتـّمعیمیزان
و رنـج پیوسـته و با من نحسو درکار توأمبا توأمهماره، چوناهللاياکنون«دارد. جاللی

را ؛ هـر کـه  السخطفَلَهطَـَّخسنا و مضالراهللاُ فَلَهرضینمفرمود که؟ اهللاز چیستدایم
در بهشت بود باندازة آنک او را خوش آید و هرکـرا از کـار مـا    همارهآیدخوشکار ماش

، 1،ج1333(بهـاء ولـد،   » آیداو را ناخوشآنکاندازةبود، بهش آید هماره در دوزخناخو
).293ص 

تـّبا معیگراییجمالنسبت- 6
او حتـی کـه استسازد، اینتر میرا برجستهبهاء ولدبینیمحور جهانکهمهمینکتۀ

ـ ویا تأثیر عظمـت اهللاجاللیاز وجهناشیخوف در را کـه و خـوفی در دلا راهللاتقهاری
و لطـف جمالیوجههايخوشیبهرسیدنبرايشود، راهیمیاحساسودیتــعبحالت

تعبیريشود. (شاید بهمیمنتهیانسانبهنسبتاهللاعشقداند که سرانجام بهیــمو مهر اهللا
از شـهوت زنـدگی هـیچ نظر کردم«داند). میجمالبر را فرعجاللکهگفتوانــدیگر بت

و تـر از وي آمد و عجـب نهتر از عشقرا قوياهللاثريهیچاکنون…استاهللادنــرسانی
، 1، ج1333(بهـاء ولـد،   » کـن مـی یـاد را از بهـر ایـن  اهللا. پـس نیقویتر از ويدگیــزن

).  272ص 
بینیجمالداند و همینمیاهللاجمالیرا وجهعالمذراتامیتمبهاء ولد محور گردش

را با اهللاهستیذراتو آمیزش، صحبتدیگرياز هر عاملبیشکهاوستخواهیو جمال
چنانـک واهللا«آفرینـد. مـی و عشـق جذبهاز اینو ملموسزندهکند و تصاویري میتوجیه

اشبوسـه بـر شـانه  گزد و یکـی میبر کتفش، یکی نو بنشستهعروساننزیبا در میا)3(شاه
مروارید گـرد پـدر جـوان   چو دانۀ فرزندانمالد و یا چنانکخود را در ويدهد و یکیمی

خورشـان کـه گـرد کسـی  و گنجشـکان کبـوتران کنند و یا چونمیبازيو با ويدرآمده
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گـرد  کاینـات هـاي ذرههمـۀ نشینند؛ همچنانبر میويند و بهر جايباشدهد، در آمدهمی
» استگویانو سبحانوحـّبو ساستگردانگرد اهللاو تدبیر و خواطر منگرداناهللاجمال

).  134-135، صص 1، ج1333(بهاء ولد، 

و مزهتـّمعیرابطۀ
غیبتعالمهايخوشیدریافتبا درجۀتـّمعیادراكنسبت- 1

ـ اداركمیـزان انـدازة بـه گوید هر کسبهاء می و از خوشـی بـا وجـودش  اهللاتـّمعی
و هرچـه اسـت غیـب ها عـالم خوشیبرد. سرچشمۀمیبهرهو مشاهدهغیبعالمهايمزه

بـه را کـه غیـب عـالم هـاي خوشی. اگر کسیاستاهللاجمالیاز وجهبازتابیاستخوشی
ـ نظر یـا ادراك قوةجهتکنند، در نیابد، بهمیتجلیصور گوناگون در سراسـر  اهللاتـّمعی

را غیـب هايخوشیمتنوعهايشود؛ جلوهبرطرفضعفاگر اینکهوجود اوستاجزاي
نداند و اگر بداند، را کسیو غیباستغیبآمد شد خوشیراهزیرا که. «در خواهد یافت

بـه [از مشـاهده آرد. گـاهی بـرد و مـی  را برمـی خوشیکهاستاهللاپسنماند. گفتمغیب
. پـس اسـت خود بهشتخوشیآرد و حقیقتمی]مشاهدهبهاز غیببرد و گاهیمیغیب
و هـا خوشـی و همـه شتبهبا تو بود کهاهللابا تو بود و همبا تو بود، بهشتخوشیچون
مـزة کهنه از بهر آنتوستاز بیماريهمهمزگیبی…استاهللالطفها از پرتو جمالمزه

و از تنـت تـا بیمـاري  و نظر تـو جهـد کـن   و صحبتو شرابو در طعامدر عالمنیست
و رفـتن ایشـان صـحبت  و مزةحورانبرود تا چهرةاز پایتو گرفتگیاز چشمتخیرگی

). 230-231، صص 1، ج1333(بهاء ولد، » …شودتو را مسلمروانو آبسبزهبه
ـ پیوسـتگی کـه آنجهـت . بهاستاهللاو دوستیاز محبتخوشیمزه او بـا  تـّو معی

بـدانک . «اسـت اتثبو بیموقتیبا انساناهللاماسويتـّمعیکهآن، حالاستدائمیانسان
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دوسـتی و یـا چیـزي  بـا کسـی  . هرکهاستزندگیدرختو مزه استمزهدرختدوستی
، نظر نیکویی؛ و دوستیدارد کمکمدارد و هر کهبیشیابد و حیاتبیشتر دارد، مزهقوي
و مـزه ثمرةبه، الجرمجدا نۀاهللا، از تصرفهستیکههر حالبه…مداومتبر وجهاست
). 310، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » برسیابديحیاتفایدة

غیبها با جهانها و خوشیپیوند مزه-2
از صور محسوسرا ناشیو مزهسرخوشیحالتشدندیگر برانگیختهبهاء در جایی

(اصـالت اسـت مجرد و محسوسامريکهحقیقتاز خود آنداند، نهمیاهللاحقیقتشدة
شـود.  مـی محسـوس کـه اسـت اهللا، صـورت خـوب صورتهايهمهاینگویی). «صورت
»       اسـت غیـب کـه اسـت اهللاز حقیقـت نـه  اسـت اهللاز صـورت ها همـه ها و مزهخوشی

).145، ص 1، ج1333(بهاء ولد، 
را بـه معنـایی مـزه تفسـیر خـودش  بهآمیزد کهدرمیبا اهللانچنابهاء ولد آنروحگاه
سـقوط چگـونگی جهـان بـی  بهکیفیاتاز عالمیابد؛ یعنیچشد و درمیمیصورتواسطۀ

و هرچـه «)4(.اوسـت روحـانی بایزید در معـراج تفسیر بهاء ولد یادآور سخنانکند. اینمی
روححقیقـت که، چنانگیرممیکیفیتبیمعانیو مزةندازماو میشکنم، میاستصورت

). 128، ص 1، ج1333(بهاء ولد، » نداردچگونگیهیچکهاستاهللاو یا چنانکاست

خوشینسبیتمفهوم-3
تـا خوشـی  موجـودي خوشـی میانکههاییها از نسبت، ناخوشیبهاء ولدتعبیر بنا به

خـود  ، در جاياستناخوشدر نظر موجوديآنچهآیند؛ یعنی، پدیدمیدیگر استموجود
)5(خیر.بهمانند شر استخوشیبهناخوشی. نسبتاستموجود دیگر خوشی بهو نسبت

داد در خوشـی را چـون خـوك ولکناستخوك تر از صورتخوشاسبمثالً صورت«
، 1333(بهاء ولـد،  » خود ننمایدخوکیآید و صورتاشورخجسبامجـــالويپوست

).24، ص 2ج 
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تـو آن معشـوقه . «آنبـه در وصولنهمقصود استو صبر در جستجويدر طلبمزه
ويتو بهرسیدنتو نماند از آنک، عشقرسیديويبههرچهکهدرنرسیويبهکهاست
و شـد... چـو معشـوق   ، او فـانی رسیديبدانچیز کند. چونآنو فناءنهایتو غایتدلیل

).35، ص 2، ج1333بهاء ولد، »(نماندنماند و مزهشد، عشقفانیمطلوب

یادداشتها
قالاشرباالوایلذوق: اناستشدهتعریفچنین، ذوقالسائرینمنازلدر شرح-1

درجـه ، سـه تعریـف از اینپس» البرقمنالوجد و اجلیمن ابقیالذوق: «اهللارحمهشیخ
باشد. درجۀمیو سومدوم ، درجاتجا مورد نظر استدر اینذکر گردید. آنچهذوقبراي
تجـرد از  ، حاصـل شـارحان گفتۀبهکهاستاهللابهو انسدوستیطعم. چشیدنذوقدوم

از استعبارتاین: «نیز آمدهایندر تعریفکتاب. در همیندیگر استقاصد و اغراضم
تعبیـر  مـزه بـه بهـاء از آن و آنچـه از قربحاصلسرور و آسایشاز موهبتبرخورداري

و سـت امنطبـق از ذوقمرتبـه ، با ایـن استاهللابا صور جمالنظر و انسنتیجۀکند کهمی
اتصالمزةچشیدنو سپساهللاز ماسويانقطاعمزةچشیدنحاصلکهذوقدرجۀسومین

بـا  آمیـزش کهدارد. وحدتیگوید، انطباقمیسخنبهاء از آنکه، با وحدتیو اتحاد است
کمالشارحگفتۀآید و بهاو پدید میدربرابر تصرفاتمحضو تسلیماهللاجمالهايجلوه

، . (اسـکندري ناپذیراسـت از قلمرو و احـوال  و خروجآنخاطر ثباتبهذوقاینو برتري
»انس، باب116و ذوق، باب70-168: 1954
از روحاخالقـی تحـول آنمرحلۀدارد. اولینمختلفیو مبانیفنا جوانباصطالح-2

ناپسـند و محـو   از صفات، برهنگیمقام. اینها و میلهاستهوسجمیعکردن خاموشراه
همـراه پسـندیده و حـاالت صفاتبا تجلیکهاستعقلیحاالتبهآگاهیو عدمتعینات

نسـبت نفـس صفاتتمامی؛ چهآور استدار و خلسهجذبهناگزیر پویشیمرحله. ایناست
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از جمـال پرتـوي افاضهاز راهمقاماینبهلشود. حصومیتلقیخداوند شر و نکوهیدهبه
)35: مسلمانعارفان، عرفانشود. (نیکلسونمیسر میعارفقلببهالهی

در نـزد او  کـه اسـت آنجهتبهاء به» معارف«داماد در معنیبهکاربرد تعبیر شاه-3
ربـوبی اگر مرد باشد و صـفات ، حتیمرد استدر قبالزنر خدا مثلدر برابکنندهعبادت

انـد؛ مـثالً عـین   شمردهمؤنث صفاتمعبود را دارايدیگر کهعرفاییعکسبهمذکر است
اسـت قائلبشر جایگاهیارادةدارد و برايحالجیاو میراثکهسببشاید بدینالقضات
عابد بهمونثجنسعواطفگیرد. اما انتسابدر نظر میانسانبرايبیشتريفاعلیو جنبۀ 

اهللامفعولکنندهعبادتآنبر اساسگیرد کهمیبهاء نشأتاشعريدر برابر معبود از بینش
هـاي از نامـه هـایی نمونـه ). 334، ص 1989مـایر،  (خداسـت از آنمطلقو فاعلیتاست
صـفت تواند افتاد. اگر صدهزار مجنونلیلیباید اوالً تا در دامصفتیمجنون: «القضاتعین

معشوقنامکهاستفریضتکه) «455، ص1(ج» لیلیغمزةیکاند بهافتادههمهباشندکه
و نمونـۀ 133: 2، ج1348، و عسیران(منزوي» گریزدمیو سعدا و زینب خود برد در لیلی

سـیر  خـط رسد کهنظر میبهکهسخنی از بایزید آمدهقشیریه). در رسالۀ85: 2دیگر در ج
. (امـام اسـت گرفتهنشأتتعبیريمورد از چنینبهاء ولد در اینو تعابیر و تمثیالتبینش

العـرایس  تعالی و الیـري اولیاءاهللا عرایس اهللا«شود: میتمامچنین) که129: 1345، قشیري
الـدنیا و ال فـی  احـد فـی  الیـراهم االنـس الحجابفیعندهدرونـمخاال المحرمون و هم

را نبیننـد مگـر   و عروسـان باشـند عزوجـل  خداي، عروسانیــتعالخداي، اولیاياالخره
ن را نه اندر دنیا بینند ایشاانسهاياندر حجلهاشند. پوشیدهــاو بنزدیکو ایشانمحرمان

دفتر مثنوي، شرحمقایسه شود با نیکلسون431، ص 1345، قشیريامــ(ام»در آخرتو نه
.)428، ب 86: اول

. توحیـد نگریسـتم  بـه بـود کـه  لحظهاولو آنرسیدموحدانیتبهچونو گفت«-4
، پـر او از  او از یگـانگی ، چشـم شـتم گتـا مرغـی  دویـدم افهـام قدمبهواديسالها در آن
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. رسـیدم خـالق ، بـه گشتمغیباز مخلوقاتچون«، »پریدممیچگونگیدر هوايهمیشگی
ذکـر او  هرگز تا ابـد از تشـنگی  کهبیاشامیدمايکاسه«، »برآوردمربوبیتسر از واديپس

دیگـر در  هـزار سـال  و سیاو پریدموحدانیتدر فضايهزار سالسی. پسنشدمسیراب
).205، ص1346، (عطار، »دیگر در فردانیتهزار سالو سیپریدمالوهیت
اند، در حقیقیامور فاقد موجودیتیاینکهو اینشر و بديبودنمجازيبهاشاره-5

هو شر الذيیعلقاهللاال عبادا انکلها االمعتزله. فقالاستآمدهبارهدر ایناشعريمقاالت
المجاز و انکر عبـاد ان فیالمجاز و سیئاتو هو شرفیعقوباتهیالتیو السیئاتمرض
).287: ، جزء اول(اشعريالحقیقهفیشراً و سئیهشیئاً نسمیهاهللایخلق

منابع
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