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چکیده:
ارجمندترین سخن صوفیه ،حدیث عشق و محبت است که آن را استوارترین رشته ی
پیوند میان حق و خلق دانسته اند.عرفا پس از تعمق در آیات قرآنی و تأویل آیه ی «یحبهم و
یحبونه» به منظور وصول به حقیقت موضوع عشق و محبت الهی را در عرفان پایه ریزی
کردند .با این حال معانی متفاوتی از این آیه و مفهوم محبت مندرح در آن را ارایه نموده اند.
تعاریفی که بایزید و جنید از مفهوم عشق و محبت ارائه می دهند از تأویل ایشان از
آیات قرآن نشأت گرفته و در تفاوت بنیادی در سیر و سلوک عرفانیشان در حوزه های عملی
و معنایی«شریعت و طریقت»« ،صحو و سکر» نمود می یابد .این تحقیق تفاوت دیدگاه بایزید
بسطامی و جنید بغدادی در مورد عشق و محبت ،مندرج در متون عرفانی تاقرن ششم را
بررسی می کند .فرضیه تحقیق بر این امرمبتنی است که اختالف تعاریف این دو عارف از
محبت ،ناشی از تفاوت جایگاه عرفانی و نگرش متفاوت آنان و نحوه ی تأویل آنها از آیات
مربوط به محبت است و متناسب با مشرب عرفانی این دو عارف شکل گرفته است .روش
بررسی این اختالف نظر بر اساس نظریه هرمنوتیک گادامر که تأویل را امری مفسر محور می
داند تبیین می گردد که طریقی نو در بررسی متون عرفانی محسوب می شود.
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مقدمه:
بيان مسأله :عرفا که کالم و انديشه ی خود را با مستندات قرآني همراه مي کردند ،با
ت کيه بر سه آيه از قرآن کريم که در مورد محبت به شرح زير است ،نظريه محبت عارفانه
را مطرح کردند:
آيات «فسوف ياتي اهلل بقوم يحبهم و يحبونه» (قرآن ،سوره مائده )45 :و «قل ان کنتم
تحبون اهلل فاتبعوني يحببکم اهلل» ( آل عمران )96 :و «يحبونهم کحب اهلل و الذين آمنوا اشد
حبا هلل» (قرآن ،سوره بقره .)614:
هر کدام از عرفا به فراخور پيش زمينه فکری و سنتي خود تعابير و تفاسيری ازآيات
قرآن البته با تأکيد بيشتر بر پايه ی مفهوم واژه ی محبت در آيه ی « يحبهم و يحبونه»
ارائه داده اند .بايزيد(فوت  116يا  115ه.ق) «محبت»را «عشق» معنا کرده و جنيد (فوت
 173ه.ق) به کاربردِ واژه محبتِ اکتفا کرده است و از کاربرد واژه عشق امتناع ورزيده
است.
بايزيد بسطامي را يکي از پيشوايان طريق سکر و معلم طريق عشق و نظريه پرداز فنا
و بقا دانسته اند و جنيد بغدادی از عارفان اهل صحو و شريعت است .پژوهشگران اين دو
را به لحاظ مشرب عرفاني در مقابل هم فرض کرده اند .وجه تمايز تعاريف جنيد و بايزيد
در زمينه خلق و ابداع اصطالحات عرفاني براساس اختالف نظر اين دو در تأويالت
هرکدام از آيات قرآن و اصطالحات اسالمي شکل گرفته است .اين تمايزات در پارادايم
گسترده چگونگي التزام به «شريعت و طريقت» ،کهبه کنش « صحو و سکر» در شيوه
زندگي آنان منجر شده است ،موجب گشته تعاريفي که اين دو عارف بزرگ خراساني و
بغدادی از عشق و محبت ارائه کرده اند ،متفاوت باشد.در اين پژوهش عوامل مؤثر بر
تأويل خاص عرفای مورد نظر در باره مفهوم محبت که موجب اختالف شيوه زندگي آنان
گشته است ،لحاظ مي گردد .لذا الزم است مفهوم تأويل سنتي و مدرن تبيين گردد.
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تأويل از ريشه اول به معني رجوع است .مصدر تأويل از باب تفعيل به معني
جستجوی آغاز هر چيزی است .فيروزآبادی تأويل سخن را برگرداندن سخن به آغاز آن
معني کرده است(طارمي:6931،ج 965 /1ذيل تأويل) .تأويل به معني باز گرداندن به مبادی
و اول هر چيز است .مقاتل بن سليمان (فوت641ق ).برای واژه ی تأويل پنج وجه معنايي
ذکر کرده است :سرانجام و عاقبت ،تعبير خواب ،تحقق عيني ،دوران سلطنت و بقای يک
قوم يا شخص ،انواع غذاها با رنگ های گوناگون (همان) .تأويل در آيات قرآن در معاني
متفاوت به کار رفته است .گاه به معني تفسير يعني کنار زدن پرده ای که معني باطني را
پوشانده است ،در جايي به معني تعبير خواب و رؤيا ،گاهي تأويل به معنای عاقبت امر
است و گاه تأويل به معني کشف حقيقت .خليل بن احمد فراهيدی در کتاب «العين» خود
تأويل را تفسير کالمي که معاني آن مختلف است گرفته است .او معني تأويل را به حوزه
ی لغوی محدود مي کند و آن را جز با وجود قراين لغوی صحيح نمي داند
(فراهيدی6565،ق : .ج ، 913 /3ذيل أول).
در مجموع تأويل ،کوشش برای راهيابي به مفهوم اصلي متن است« .تأويل در
هرمنوتيک کهن بر اين باور استوار است که متن به هر رو معنايي دارد ،خواه ما آن را
بشناسيم خواه نشناسيم؛ و اين باوری است « کالم محوری» که به هر دليل ،معنا را موجود
و حاضر مي داند ،جدا از اينکه ما به اين حضور آگاه باشيم يا نه .شاخهای معتبر از
هرمنوتيک مدرن ،اين بينش کالم محوری را نمي پذيرد .هيدگر ،گادامر و ريکور اساساً به
معنای نهايي و اصيل بي باورند»(احمدی .)573 :6971،در نگاه هرمنوتيک مدرن خواننده و
مفسر در رخداد فهم مفهومي تازه در مي يابد.در واقع تأويلي بر اساس نظر خواننده متن
شکل مي گيرد.
فرضيه ،محد وده و روش تحقيق :اين تحقيق بنا دارد دليل اختالف تأويل بايزيد
بسطامي و جنيد بغدادی را از مفهوم محبت در آيات قرآني با روش گادامر بنماياند و اين
فرضيه را بيازمايد که آنان تحت سيطرهي سنت ها ،تفاوت جغرافيايي ،تجربيات و
پيشداوريهای شخصي خود به آيات قرآن نظر کرده آرای متفاوت ارايه کرده اند .محدوده
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ی تحقيق بررسي اقوال بايزيد و جنيد در مورد عشق و محبت ،مندرج در متون عرفاني تا
قرن ششم است.
گادامر فهم را آميختگي افق مفسر و اثر ميداند .از نظر او مفسر مي کوشد تا به
سؤاالتي که خود از متن درمي يابد  ،پاسخ دهد و موقعيت هرمنوتيکي و افق معنايي او در
تعامل با متن با پيشداوريها و انتظارات او شکل مي گيرد ،از نظر وی پيشداوريها متأثر از
سنت و تاريخِ مفسراست .افق معنايي مفسر متأثر از فهم هايي است که تا کنون در گذر
تاريخ کسب کرده و دائماً در معرض تحول است ،گادامر بر آن است که موقعيت
هرمنوتيکي و پيشداوريها ثابت نيستند .بنابرين هر فهم و تفسيری« تاريخمند» است زيرا به
موقعيت هرمنوتيکي و افق معنايي مفسر گره خورده است و اين امر ثابت و غير تاريخي
نيست بلکه هميشه از سنت و تاريخ اثر ميپذيرد و متحول مي شود .گادامر از اين مطلب به
تاريخمندی فهم و مشروط بودن آن به لحاظ تاريخي ياد مي کند(واعظي .)967 :6931 ،در
اين پژوهش عوامل مؤثر بر تأويل خاص عرفای مورد نظر در باره مفهوم محبت که موجب
اختالف شيوه زندگي آنان گشته است ،لحاظ مي گردد.
پيشينه تحقيق و نوآوری آن :در مورد عشق و محبت عرفاني مقاالت و کتابهای زيادی
نوشته شده است که نيازی به ذکر مجدد آن نيست .در مورد نظريه هرمنوتيک گادامر ،بطور
مستقل نيز تحقيقات فراواني صورت گرفته است .اما تحقيقات ميان رشته ای در مورد
عرفان اسالمي و فلسفه مدرن اندک است  .در اين زمينه مي توان به اندک پژوهش هايي
با عنوان «بازخواني صوفيان از روايات ائمه شيعه» از مريم شعبانزاده و رضا رضايي،
منتشره در مجله آينه معرفت دانشگاه شهيد بهشتي ( )6931و «تبارشناسي توکل عرفاني در
رساله ی قشريه بر مبنای نظريه گادامر» از مريم شعبانزاده و فاطمه ثواب ،منتشره در مجله
مطالعات عرفاني ،دانشگاه کاشان( ،)6933مقاله«مولوی و هرمنوتيک فلسفي» از عبداهلل
نصری ،نشرشده در مجله زبان و ادب ،دانشگاه عالمه طباطبايي،سال  ، 35که با روش
هرمنوتيک گادامر به مطالعه بينامتني عرفان و فلسفه صورت گرفته است ،اشاره کرد.
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به نظر مي رسد در باره نگرش عارفان صاحب نظريه در حوزه عشق و محبت و
بررسي مقايسه ای ريشه های عقيدتي آنهابر اساس نظريه هرمنوتيکي گادامرتحقيقي مستقل
صورت نپذيرفته است و اين پژوهش گامي تازه در اين مسير است.
زیربنای نظری تحقیق:
«هر نسلي برای فهم خود شيوه ای متفاوت از نسل قبلي به کار ميگيرد و به عالوه فهم
آن از نسل قبلي نيز با شناخت آن نسل از خودش تفاوت دارد»( هوی .)614 :6976 ،در
مطالعات سنتي ،قرائتِ متن بر کشف نيت مؤلف استوار بود ولي ديدگاه هرمنوتيکي جديد،
بر کشف متن ،با استفاده از دريافت خواننده تأکيد دارد .هرمنوتيک ساختارگرای گادامر
«خواننده محور» است و او را در فهم متن و درک تازه از آن بطور مشروط آزاد مي گذارد.
وی چند معيار اساسي را در تأويل خواننده هنگام بررسي متن پيشنهاد مي کند که به شرح
زير است:
الف) فهم :گادامر در مقابل هرمنوتيک رمانتيک که بر بازسازی ذهنيت مؤلف تأکيد
دارد ،رسالت هرمنوتيک را درک دنيای ذهني مؤلف نمي داند ،بلکه بر مواجه هي مفسر با
متن و درک معنای آن ،بدون توجه به تلقي و ذهنيت خاص صاحب اثر ،تاکيد دارد « بطور
کلي ،معنای يک متن فراتر از آن چيزی است که مؤلف آن در ابتدا قصد کرده است.
رسالت فهم به طور خاص ،مربوط به معنای خود متن است» (واعظي .)131 :6931 ،با اين
حال فهم ،نسبي است و به اندازه افراد در مواجهه با متن فهم های متفاوت مي توان يافت
و «اساسا تأويلي درست و قطعي وجود ندارد ( احمدی.)745 :6971 ،
قرار نيست در هر متن صرفاً در جستجوی کشف نيات مؤلف بود «از نظر گادامر
هدفِ تأويل متن،کشف نيات مؤلف نيست بلکه خود متن است .مسأله ی هرمنوتيکي
چيرگي بر فاصله گذاری بيگانه ساز است »(احمدی و همکاران .)69 :6973 ،عالوه بر اين،
تفسير متضمن ميانجيگری مداوم ميان گذشته و حال است« .گادامر به ويژه در مورد تفسير
ادبي معتقد است که تفسير يک متن نمي تواند در اصول فقط به بررسي قصد مؤلف يا
درک عصر و روزگار مؤلف از وی محدود شود .متن تجلي يا بياني از ذهنيت مؤلف
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نيست بلکه تنها بر پايه ی گفتگويي ميان مفسر و متن ،هستيِ واقعياش را مييابد و وضعيت
مـفسر شرط مهمـي بـرای فـهـم متن اسـت» (هوی.)651 :6976،
ب) امتزاج افقها :فهم متن ،محصول ترکيب و امتزاج افق معنايي مفسر با افق معنايي
متن است .بنابراين دخالت ذهنيت مفسر در فهم ،شرط وجودی حصول فهم است و
واقعيتي اجتناب ناپذير است که بايد آن را پذيرفت« .مکالمه ميان افق معنايي متن و افق
معنايي خواننده يا تأويل کننده ،به معنای در هم شدن اين دو افق يا ( زمانه ی نگارش متن
و زمان حاضر) است که در لحظه ی خواندن و تأويل ،گريزی از اين ادغام وجود ندارد.
افق امروز ايستا و ثابت نيست بل افقي است گشوده و دگرگوني پذير ،که با ما حرکت مي
کند؛ همانطور که ما با آن دگرگون مي شويم»( احمدی .)749 :6971 ،گادامر به دخالت
دو سويه ی ذهن مفسر و خود اثر در ساماندهي محصولي به نام «فهم» و «تفسير» معتقد
است .وی اين ديدگاه خاص را در قالب تعبير و استعارهای مشهور به نام « امتزاج افقها»
ابراز مي کند(واعظي .)114 :6931 ،يعني فهم حاصل ترکيب و امتزاج افق معنايي مفسر با
افق معنايي اثر است.
ج) پیشداوری :به اعتقاد گادامر آدمي خالي از ذهن به سراغ متن نمي رود .او با
پيشداوری ها با متن مواجه مي شود ( .)Gadamer,1994:490درک عيني متن ،به معنای
امکان دستيابي به فهم مطابق با واقع ،امکانپذير نيست ،زيرا پيشداوری مفسر شرط حصول
فهم است و در هر دريافتي ،الجرم پيش دانسته های مفسر دخالت مي کند « .از نظر
گادامر ،پيشداوريها نقش مثبتي در فرايند فهم و تجربه ی هرمنوتيکي بازی مي کنند و
چارهای جز اين نيست و ما نمي توانيم بدون دخالت پيشداوريها و پيش تصورات خويش
به فهم و تفسير چيزی نائل شويم .تالش برای رهايي از تصورات خودمان در امر تفسير ،نه
تنها ناممکن ،بلکه آشکارا بي معنا و نامعقول است .تفسير کردن دقيقاً به معنای واردکردن
پيش تصورات خويش در بازی است؛ تا جايي که متن واقعاً بتواند با ما سخن گويد»
(واعظي« .)141-146 :6931 ،پيشداوريها چيزی نيستند که ما بايد از آنها چشم بپوشيم يا
مي توانيم از آنها چشم بپوشيم اين پيشداوريها اساس وجود ما هستند و اصال به واسطه
ی همين پيشداوريهاست که ما قادر به فهم تاريخ هستيم»(پالمر.)116 :6935 ،
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د) تاریخ و سنت  :گادامر مي گويد ما وابسته به تاريخ و سنت هستيم( Gadamer,
 .)1994:270وی بر آن اس ت که تاريخ و سنت بر عمل فهم اثر مي گذارد ،زيرا
پيشداوری هر فرد تحت تأثير سنت تفسيری و تاريخ فهم حاکم بر آن اثر است « .گادامر
معتقد است که افق حال و گذشته نوعي با هم پيوند دارند و افق معنايي مفسر پيشاپيش از
سنت و تاريخ اثر ،تأثير پذيرفته است .پيشداوريهای نخستينِ مفسرکه سازندهي افق معنايي
او دربارهي يک متن يا اثر ،پيشاپيش از سوی تاريخ اين اثر و سنتي از تفاسير که اين اثر
را در بر گرفته است ،تأثير پذيرفته و بر اساس اين تأثير است که چنين پيشداوريهايي
سامان يافته است»(واعظي« .)114 :6931 ،گادامر مفسر را در فهم متن دارای نقش اساسي
مي داند که در تفسير او زمان و افق معنايي خود مفسر نيز مؤثر است » (نصری:6935 ،
.)639
« افق حاضر و پيشداوريهای مفسر ،از طريق مواجهه با سنت ،آزموده و ارزيابي مي
شود و تغيير مي پذيرد .اين تغيير ،محصول امتزاج افق حال و گذشته است که اين فرايند
در درون سنت صورت مي پذيرد نه خارج از آن»(واعظي« .)111:6931 ،هرمنوتيک گادامر
بر اين نکته تأکيد دارد که تأثير يا  wirkungيک متن يکي از اجزای متشکله ی مهم
معنای آن است .از آن جا که اين تأثير برای اعصار گوناگون متفاوت است پس از تاريخ و
سنتي خاص برخوردار است يعني همان چيزی که گادامر آن را تاريخ اثرات
 wikungsgeschiteمي نامد» (هوی« .)611 :6976 ،افقي که از طريق پيشداوریها و
بصيرتهای قبلي سامان مييابد ،مجموعهای از اعتقادات ثابت و غيرقابل انعطاف نيست،
بلکه مفسر دائماً در حال آزمودن پيشداوریهای خويش است .بنابراين افق دائماً در حال
شکلگيری است .افق حاضر بدون استمداد از گذشته حاصل نميشود؛ زيرا آزمون
پيشداوریهايي که از تاريخ و گذشته متأثر شدهاست از طريق مواجهه دادن آنها با سنّت
و گذشته انجام ميشود» (.) Gadamer,1994 :402به عبارتي ديگر ما در حصار سنت ها
گرفتاري م .ميراث فرهنگي که از گذشته به ما رسيده است ،در نوع تفکر ما تأثير
مي گذارد.
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ه)زبان :از آنجا که افق انديشه های ما ،در زباني که به کار مي بريم بازتاب مي يابد،
پس ما همواره جهان خود را در زبان ،و به شکلي « زبانگونه» باز مي يابيم و باز
مي شناسيم .گادامر مي گويد « :زبان شيوه ی وجود سنت است و سنت وسيله ای است که
زبان در آن تداوم مي يابد .اجتماعي شدن هر پديدهای در جامع های خاص (در ميان
گروه همبسته ی زباني) بخشي است از آن فراشدی که زبان در آن تأويل مي شود و
دگرگوني و تکامل مي يابد»(احمدی« .)431 :6971 ،با گفته ی بحث انگيز گادامر مبني بر
اينکه « هستي که به فهم در ميآيد زبان است ،علم هرمنوتيک در مرحله ی « زباني»
همچنان گامي به جلو برمي دارد .علم هرمنوتيک مواجهه ای است با هستي از طريق
زبان»(پالمر. )41 :6935 ،
نسبی بودن مفاهیم محبت نزد عرفا :
رخد اد فهم  ،امتزاج افق ها  ،تأثير پيش داوری  ،سنت و زبان ،و در نتيجه نسبي
بودن فهم را در تعاريف مختلف عرفا از واژه محبت مي توان دريافت .برخي از تعريف
ها چنين است:
 .1محبت به مفهوم توجه و تفکر به بخشش و نعمتهای خداوند :سراج در اللمع آورده
است «:محبت بنده ،نگاه به بخشش های خداوندی است و ديدن ميزان قرب و عنايت و
نگهداشت و سرپرستي خدا درباره ی خود و نگاه با ايمان و کنه اعتقادش به کرامتهای
خداوندی در حق اوست که چه سان او را در نظر داشته و راه نموده و از ديرباز او را
پرورده تا بنده هم خدای را دوست بدارد» (سراج«.)613 :6931،از جنيد سؤال کردند از
تفکر؟ گفت :تفکری است در آالء و نعماء خدای تعالي که از او محبت زايد» (
عطار.)557 :6971،
 . 2محبت ،مترادف طاعت و بندگی و موافقت با حق تعالی :سهل بن عبداهلل گويد« :حُب،
دست در گردنِ طاعت فرو کردن بود و از مخالفت ،جدا بودن»( قشيری.)443 :6973،
ابوعلي رودباری گويد « :محبت موافقت بود»(همان .)411:قول اهل اصول آن است« :
محبت از حق بنده را ارادتِ خير است و محبتِبنده حق را طاعت» (مستملي بخاری:6979 ،
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« .)6931و گفته اند محبت خوفِ ترکِ حرمت بود با قيام کردن به خدمت» (قشيری6934،
« .)443 :يحيي بن معاذ گويد :راستگوی نيست آنکه دعویِ محبت کند و حدود وی نگاه
ندارد» (همان.)413:
 . 3محبت معادل فراموش کردن آرزوها و نیازهای خود :ابويعقوب سوسي گويد« :حقيقتِ
محبت آن است که بنده حظّ خويش را فراموش کند» ( قشيری .)445 :6934 ،شبلي
گويد « :محبت را از آن محب ت نام کردند که هر چه در دل بود جز محبوب همه را محو
کند» ( همان «.)411 :حارث محاسبي گويدکه محبت ميل بود به همگي به چيزی .پس اورا
ايثارکردن برخويشتن به تن و جان و مال»(قشيری)415 :6934 ،
. 4محبت در مفهوم صبر بر نامالیمات« :بايزيد گفت :اگر بدل خاليق ،مرا در آتش بسوزند و
من صبر کنم ،از آنجا که دعوی من است محبت او هنوز هيچ نکرده باشم»(همان « .)631:
جنيد گفت :محب جفا را ستم نبيند بلکه آن را داد و وفا بيند»(جنيد بغدادی.)974 :6931 ،
سمنون محب گويد « :محبت را به بال مقرون کردند تا هر سفله ای دعویِ محبت نکند.
چون بال بيند به هزيمت شود» (عطار«.)469 :6971 ،و گفته اند اولِ حب ختل بود و
آخرش قتل» (قشيری.)419 :6934 ،
 .5محبت معادل فنا کردن خود و بخشیدن تمام وجود خود به معشوق :ابو عبداهلل قرش
مي گويد « :محبت آن بود که خويشتن را جمله به محبوب خويش بخشي چنانکه هيچ چيز
باز نماند از تو» ( قشيری .)411: 6934،حسين ابن منصور گويد « :حقيقت محبت قيام بود
با محبوب به جدا شدن تو از اوصاف خود»(همان .)411 :محمد بن علي کتاني گفت« :
محبت آن است که دوست بر خويشتن بگزيني يعني هالک خويش اندر رضای دوست روا
داری» (همان 941 :؛ مستملي بخاری.)6935 :6979،
 . 6محبت در معنی شوق و اشتیاق بنده به محبوب« :اما محبتِ بنده خدای را حالتي بود که از
دلِ خويش يابد از لطف ،آن حالت در عبارت نيايد و آن حالت او را بر تعظيم حق تعالي
دارد و اختيار کردنِ رضای او و صبر ناکردن از او و شادی نمودن بدو و بيقراری از دونِ
او و يافتنِ انس به دوامِ ذکر او به دل»(قشيری« .)441 :6934،و هم در اين مفهوم آمده:
محبت ميلي بود دائم به دلي از جای برخاسته»(همان« .)441:و گفته اند محبت آتشي بود
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اندر دل هر چه جز مرادِ محبوب بود ،بسوزد»(همان.)415:مالحظه مي شود محبت در اين
معني مترادف با مفهوم عشق است .عين القضات بروجوب عشق برای وصول به حق تأکيد
مي کند « :به خدا رسيدن فرض است و البد هر چه به واسطه ی آن به خدا رسند ،فرض
باشد به نزديک طالبان .عشق بند ه را به خدا رساند ،پس عشق از بهر ا ين معني فرضِ راه
آمد» (عين القضات ،بيتا.)35 :
مالحظه مي شود که از مفهوم محبت معاني متفاوت اراده شده است .هرکدام از
عرفا بنابر سائقه فکری و اجتماعي خود مفهومي متفاوتي از اين مفهوم دريافت کرده اند
که بي ترديد ساليق شخصي ،تجربيات ،افق معنايي و ...هرکدام در ارايه معني تازه دخالت
داشته است.
جغرافیای زیستی و فرهنگی بایزید و جنید :
برای دريافت تفاوت ديدگاه عرفاني بايزيد و جنيد در چگونگي تأويل آيات مربوط
به محبت براساس روش گادامر بايد به تبيين جايگاه عقيدتي و سنت های فکری اين دو
عارف و درک متفاوت آنان و منشأ اختالف نظر آن دو پرداخت.اختالف ديدگاه درکاربرد
لفظ محبت يا عشق نزد اين دوعارف ناشي از نوع نگاه آنان و تأويل واژه محبت در آيات
قرآني است.
جغرافيای فکری و زيستي اين دو عارف نيز بر گسترش دايره ی معنايي اين چند
اصطالح مؤثر است و موجب تغيير نگرش آنها و ارايه درک خاص و جديد از آن
اصطالحات شده است و در نتيجه استنباط آنان از محبت و عشق را نيز تغيير داده است.
بايزيد عارفي از خراسان و جنيد از بغداد است .در واقع زيستن در خراسان و بغداد بر افق
معنايي نگرش ايشان محدوديتي را تحميل کرده است که در ارايه مفهوم تازه از محبت که
نتيجه منطقي نوع نگاه شريعتمدارانه يا عاشقانه به آيات محبت است ،دخيل بوده است.
«دو مشرب مهم و معروف «مکتب خراسان» و «مکتب بغداد» در مقابل هم است .بر
اين اساس ،خصوصيت مهم مکتب بغداد را در آن دانسته اند که آراء و معامالت مشايخ
عرفاني را با ظاهر و باطن شريعت موافق کردند .ابوالقاسم جنيد بغدادی(ف 137.ه .ق) را
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پيشرو اين مکتب مي دانند که ديدگاه او با اعتدال همراه بود و کمتر با حساسيت فقها
روبرو شد» (خياطيان و دالور .)11-17 :6931 ،جنيد شريعت را جزء تفکيک ناپذير
تصوف مي داند و به پيروان خود توصيه مي کند که « هر که حافظ قران نباشد و حديث
پيغمبر عليه الصاله والسالم ،ننوشته باشد .به وی اقتدا مکنيد زيرا که علم به کتاب و سنت
باز بسته است» (عطار.)511: 671 ،
به اعتقاد گادامر « آدمي بنا برتجربه عملي خود و بنابر کارديدگي و پختگي خود ،در
مواجهه با موارد خاص معنای آن را درمي يابد و تفسير مي کند»(گادامر.)649:6931 ،
بايزيد بسطامي که سلسله جن بان مکتب خراسان است ،به رغم اعتقاد راسخ به احکام
شريعت ،شطحياتي بر زبان راند که با ظاهر شريعت سازگار نبود .بنابراين مي توان گفت
بايزيد در مقايسه با جنيد در مورد شريعت ،وسعت مشرب و آزاد انديشي بيشتری دارد و
بيشتر از آنکه تابع شريعت باشد ،طريقت مدار است« .هر چند طريقت راهي است که از
دل شريعت بيرون مي آيد ،اما راه اصلي را «شرع» و راه فرعي را«طريق» مي خوانند»
(شيمل .) 631 :6974 ،بايزيد با پس زمينه ی گذار از شريعت و توجه به طريقت مفاهيم را
در مي يافت و بي ترديد محبت را بگونه ای متفاوت با جنيد تعريف مي کرد و با عشق
تعبير مي کرد .درحالي که جنيد که در دايره شريعت خود را تطبيق مي داد ،محبت را
همانگونه که شرع توصيف کرده بود ،مشاهده و تبيين مي کرد .محبت در نگاه بايزيد
اهميت ويژه ای دارد .چنانکه گفته است« :کمال درجه عارف سوزش او بود در محبت»
(عطار« .)631 :6971 ،عابد به حقيقت آن باشد که ....همه شهوات و تمنای او در محبت
حق ناچيز شود » ( عطار.)636 :6971 ،
همواره هنگام تبيين اختالف جنيد و بايزيد ،مهمترين تفاوت اين دو را اختالف بر سر
اعتقاد به «سکر» و «صحو» دانسته اند .سکر به معني مستي عرفاني و صحو به معني
هشياری در عرفان تع بير شده است .جنيد اهل شريعت را در مشرب عرفاني صحو و بايزيد
مست عاشق را صاحب مشرب سکر دانسته اند .اهل سکر عاشقان بي پرده معشوق ازلي
اند و اهل صحو محبان خويشتندار محبوب الهي هستند .اين سنت در نحوه تعامل اين دو
عارف با مفهوم محبت و تعريف آن تأثير گذار بوده است.
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سنت با جغرافيا پيوند مي يابد .بغداديان و سرسلسله آنان جنيد ،بر اين باور بودند که
«صحو» آنان را به حقيقت و معرفت مي رساند و خراسانيان و سلسله جنبان آنان بايزيد،
اعتقاد داشتند که «سکر» مبنای رسيدن به کمال و حقيقت است و صحو مانع و حجابي در
برابر خدا .بايزيد مي گويد« :صحو بر تمکين صفت آدميت صورت گيرد و آن حجاب
اعظم بود از حق تعالي و سکر بر زوال آفت و نقص صفات بشريت و ذهاب تدبير وی و
اختيار وی و فنای تصرفش اندر حق خود به بقای قوتي که اندر او موجود است به خالف
جنس وی و اين ابلغ و اتم و اکمل بود»(هجويری .)191 :6933 ،قشيری از عارفي نقل
کرده که« محبت مستيي بود که خداوند وی با هوش نيايد الّا به ديدار محبوب» (قشيری،
 .) 417 :6934بدين ترتيب عارفان اهل سکر  ،مانند بايزيد و پيروانش مستي عشق را برتر
مي دانند و هشياری در برابر معشوق را مانع محسوب مي کنند .در مقابل ،عارفان
خويشتندار و اهل شريعت ،مانند جنيد صحو را برتر مي دانند و لفظ عشق را برای بيان
رابطه دوستي خود با خدا مجاز نمي شمرند .جنيد و پيروانش مي گويند« سکر محل آفت
است؛ از آنچه سکر تشويش احوال است و ذهاب صحت و کم کردن سر رشته ی
خويش(قشيری .)96 :6934 ،نيکلسون در زيرعنوان سکر و صحو قائل به صحو جمع و
سکرفنا است « :در سکر فنا صوفي از جميع صفات و آثار خويش غايب مي شود اما در
صحو جمع ،ادراک او نسبت به اين صفات ،به وی باز مي گردد»( نيکلسون.)53 :6931،
وی با اين توجيه صحو را برتر از سکر قرار مي دهد.
فهم و زبان اهل شریعت و طریقت :
در رساله قشيريه اصطالح عرفاني محبت از عرفا تعريف شده و در بسياری موارد
معاني متعددی آمده است .به نظر مي رسد ديدگاه و نظرات عرفا و نحوه تأويل آنان در
ارائه معني از نص قرآن دخيل است و هر گروهي معني خاصي در مي يافتند .به اعتقاد
گادامر تفسير ما از جهان امری زباني است (.)Gadamer, 1994:64
در قرآن از حب الهي ياد مي شود نه از عشق؛ و بحث و جدلي که فقها در باب
رواييِ کاربرد واژه ی عشق در حق خدا کردند ،خود نشانگر بيمي است که مفهوم عشق
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در اذهان و قلوب پارسايان برانگيخته بوده است .چنانکه ابوالقاسم قشيری(متوفي )514مي
گويد« :از ابوعلي رودباری شنيدم که گفت «:عشق آن بود که محبت از حد درگذرد و حق
تعالي را وصف نکنند بدان که از حد درگذرد؛ پس او را به عشق وصف نکنند و اگر
جمله دوستي خلق همه به يک شخص دهند ،به استحقاق قدر حق سبحانه نرسد ،پس
نگويند که بنده از حد درگذشت در معرفت حق تعالي و حق تعالي را وصف نکنند به
عشق؛ و بنده را نيز در وصف او ،تعالي ،وصف نکنند به عشق؛ پس نشايد وصف کردن
حق به عشقِ بنده و نه بنده را به عشقِ حق ،به هيچ وجه روا نباشد» ( قشيری:6934 ،
.)416
اين مالحظات موجب شده بود که بسياری از صوفيان اهل شريعت فقط از لفظ حب
و محبت که در قرآن هم آمده بود برای اين مفهوم استفاده کنند .روحيه شريعتمداری جنيد
باعث شد که از کاربرد لفظ عشق پرهيز کند حتي هنگام توصيفِ شدتِ محبت ،باز هم از
کاربردواژهي عشق امتناع مي ورزد .چنانکه مي گويد:
« محبت افراط ميل است بي ميل» (عطار .)559: 6971 ،در جای ديگر نقل مي کنند
« به جنيد گفتند :ابوسعيد خراز را در وقت نزع تواجد بسيار بود .جنيد گفت عجب نبود که
اين غايتِ محبت است و اين مقامي عزيز است که جمله ی عقول را مستغرق گرداند و
جمله نفوس را فراموش کند»(همان .)517 :پايگاه شريعتمداری جنيد موجب مي شود تا او
همواره احتياط به خرج دهد و از کاربرد واژه ی ممنوعه عشق پرهيز کند هر چند وی
عشق را مي شناخته و در تعريفي محبت شديد را عشق خوانده است .صاحب کتاب
عطف االلف نقل قولي از او برای تعريف محبت ارايه کرده « اصله محبت و يزداد حتي
تصير عشقا» (ديلمي.)656 .6311،
در حالي که بايزيد به خاطر روحيه ی آزادمنشي و جسورش به کرّات واژه ی عشق
را به کار مي برد .گفت « :به صحرا شدم عشق باريده بود و زمين تر شده بود چنانکه پای
به برف فرو شود ،به عشق فرو مي شد( عطار .)639 :697،همچنين گفت« :از بايزيدی
بيرون آمدم ،چون مار از پوست .پس نگاه کردم عاشق و معشوق را يکي ديدم( همان:
 .)633در اقوال او آمده « چون پيمانهای از عشق او بنوشند در بحر انس و ندب قرب او
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غرق شوند( »...کيلر .)45: 6935 ،شواهد فوق نشان از کاربرد بي محابای عشق در کالم
اوست.
نظر هرمنوتيکي گادامر در شواهد باال مصداق مي يابد که خواننده متن  ،جنيد يا
بايزيد ،در تأويل متن با تجربه ها و پس زمينه ی تاريخي و با سنتهايي که در باور او
وجود دارد به فهمِ متن مي پردازد .با سنت هايي که به آن معتقد است مانند التزام به
شريعت يا درک ديگری از شريعت تحت عنوان طريقت با متن برخورد مي کند و به درک
تازه ای از آن نايل مي شود زيرا «سنت جريان سيالي است که ما در هر عمل فهم در آن
حرکت و مشارکت مي کنيم .پس سنت چيزی در برابر ما نيست بلکه چيزی است که ما
در آن قرار مي گيريم و از طريق آن وجود داريم» (پالمر .)634 :6935تعجبي ندارد که
تعاريف جديد با تعابيری تازه و خلق معاني تازه از جنيد و بايزيد صادر مي گردد زيرا
«زبان ،حافظ سنت و وسيله ی تفاهم با آن است؛ سنت خود را در زبان پنهان مي کند و
زبان واسطه است»(همان).
از ديگر نمونه های تأثير طريقت و شريعت بر اقوال و افعال بايزيد و جنيد که در
تعريف محبت نمود پيدا کرده است ،اين است که وقتي جنيد از محبت تعريفي ارائه مي
دهد به تعريفي که در قرآن کريم و احاديث نبوی از محبت شده استناد مي جويد و مي
گويد « :گروهي ادعای محبت کردند و خداوند متعال آيه ی محبت را فرو فرستاد که مي
فرمايد« :ان کنت م تحبون اهلل فاتبعوني يحببکم اهلل  :اگر خدا را دوست داريد از من پيروی
کنيد تا خدا نيز شما را دوست بدارد» (جنيد بغدادی .)545 :6931 ،در جای ديگر از جنيد
نقل شده که مي گويد :هر کس مي بايد پيش از هر چيز محبت خدا را برای خويش ثابت
کند ،چرا که خداوند متعال فرموده است« :فسوف ياتي اهلل بقوم يحبهم و يحبونه» (
همان .)516:همچنين در اين رابطه استناد او به حديث قدسي «قرب نوافل» است که
خداوند متعال مي فرمايد « :بنده ی من آنقدر در نوافل ادامه مي دهد تا اينکه به مقام
محبت من مي رسد ،و وقتي او را محبوب خود گردانيدم من چشم او مي شوم که با آن
مي بيند و گوش او مي شوم که با آن مي شنود (»....سراج  )43 :6931 ،و محبت را بگونه
ای تعريف مي کند که ارتباط معنايي مستقيمي با اين حديث شريف دارد .از جنيد سوال
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کردند از محبت ،گفت « :آن که صفت محبوب بَدل صفات محب نشيند .قال النبي صلي
اهلل عليه و علي آله و سلم _ فاذا احببته کنت له سمعا و بصرا» (عطار.)557 :6971 ،
در تعريفي که جنيد از محبت ارائه مي دهد پايبندی او به شريعت آشکار است .وی
بر اين باور است که تارِکانِ شريعت ،اهل بدعت اند .به نظر او کسي مي تواند در مسير
تصوف گام بردارد که« کتاب خدای عزوجل را با دست راست گرفته باشد و سنت
مصطفي عليه السالم ،به دست چپ گرفته و به روشنايي اين دو شمع مي رود تا نه در
مغاک شبهت افتد و نه در ظلمت بدعت»(عطار .)511 :6971 ،براين سخن ،ديدگاه
متشرعانه جنيد غالب است .بر اساس نظريه گادامر نمي توان هيچ تجربه ای داشت مگر
تحت شرايط پيشداوريها« .کارکرد زبان پيش از هر چيز به پيشداوری ادراک بستگي دارد»
(ديباج.)95 :6933 ،
برخالف جنيد ،بايزيد در تعاريف جسارت و آزاد انديشي بيشتری به خرج مي دهد
تا جايي که در تفسير آيه «يحبهم و يحبونه» از نگاه متشرعانه دور مي شود و متناسب با
سير و سلوک عرفاني خود آن را تأويل مي کند .وی در تأويل آيه در مناجات خويش
چنين گفت « :از محبت خويش نسبت به تو در شگفت نيستم حال آنکه من بندهای
تهيدستم .شگفتي من از محبت توست نسبت به من ،حال آنکه تو پادشاه توانايي
(سهلگي .)111 :6935،و نيز در جای ديگر در تفسير همين آيه به تقدم «يحبهم» به
«يحبونه» توجه دارد و طيّ سخنان شورانگيزی چنين بيان مي کند « :ابتدا در چهار چيز بر
غلط بودم؛ مي پنداشتم که ذکر خدا مي گويم ،او را مي شناسم و عاشق و طالب اويم.
چون رسيدم ،دانستم که ياد او ياد مرا سابق بود معرفت او معرفت مرا سابق بود و عشق و
طلب او عشق و طلب مرا سابق بود (کيلر )45 :6935 ،که اشارهای ظريف به پيشي گرفتن
واژه ی«يحبهم» بر واژه ی «يحبونه» در اين آيه ی شريفه است که بايزيد بر اساس مسلک
عاشقانه خود آنگونه درمي يابد.
برخي از شطحيات بايزيد قطعاتي است که شامل گفتگوی صميمي او با پروردگار
است « .دوستي او ،دوستي من ،و دوستي من ،دوستي او .عشق او ،عشق من ،و عشق من،
عشق او ،محبت او ،محبت من ،و محبت من ،محبت او» (سهلگي .)191 :6935،چنانکه
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مالحظه مي شود در اين تعاريف طريقت بر شريعت غلبه يافته است .در اينجا تأکيد بر آن
است که مفسر در فهم خود بيطرف نيست« .در تفسير متن افق معنايي مفسر و ذهنيت و
پيشداوری های او دخالت دارد و اين انتظار که افق معنايي حادثه يا متن ،بدون دخالت
ذهنيت مفسر ،فراچنگ آيد ،انتظاری بيجا و نامعقول است» ( واعظي .)41-46 :6931،بايزيد
با توجه به افق ديد و پيشداوری شخصي خود در تعريفي که از محبت ارايه مي دهد کفه
ی طريقت را از شريعت سنگين تر کرده است و محبت را در سايه ی سُکر به عشق تعبير
مي کند .در مقابل ،جنيد بغدادی هنگام ارايه تعريف از محبت ،از دايره ی شريعت پای
فراتر نمي گذارد و به تَبَع آن صحو و هوشياری در آن تعريف به وضوح نمايان است.
سنت و پیش داوری های اهل شریعت و طریقت :
جنيد بغدادی اهل «صحو است» نتيجه ی عملي اش آن است که صاحبان صحو و
هوشياری ،در برابر همه ی اقوال و اعمال خويش مسؤول هستند و هر سخن که مي گويند
و هر نظری که ارائه مي دهند ،پذيرفته اند که آن را در هوشياری گفته اند و هوشياری
اساس انديشه و عمل آنان است .درحالي که صاحبان سکر مي توانند آن سوی حالت
خويش پنهان شوند و هيچ مسؤوليتي در برابر اقوال و برخي اعمال خويش نپذيرند .قشيری
از عارفي نقل کرده که« محبت مستيي بود که خداوند وی با هوش نيايد الّا به ديدار
محبوب» (قشيری .)417 :6934 ،بدين وسيله رابطه محبت و سکر آشکار مي گردد.
مهمترين هدف اصحاب صحو حفظ اصول شريعت و پيروی از قرآن و سنت و بيم از
انحراف و پرهيز از تباهي است .صحو و هوشياری در کالم جنيد در تعاريفي که از محبت
دارد کامال مشهود است:
«ابي عمرو زجاجي گفت :از جنيد درباره ی محبت پرسش کردم و گفت :آيا اشارتي
مي خواهي؟ گفتم :نه .گفت :ادعا مي خواهي؟ گفتم :نه .گفت :پس چه مي خواهي؟ گفتم
خود محبت را؟ گفت :آن است که چيزهايي را دوست بداری که خدا دوست مي دارد در
بندگانش ببيند و ناخوش بداری هر آنچه را که خدا دوست ندارد در بندگانش ببيند»(جنيد
بغدادی .) 951 :6931 ،چنانکه مشاهده شد اين تعريف از محبت کامال در حالت صحو و
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هوشياری است و در تعريف ديگر از قول جنيد در مورد محبت چنين نوشته اند مردی از
جنيد پرسيد :محب بايد از چه دريغ خورد؟ او در پاسخ گفت « :به لحظه هايي که بسطي
دست مي داد و او به قبض گرفتار بود و نيز لحظاتي که مايه ی انس بود و او احساس
تنهايي مي کرد» ( همان.)913 :
شناخت بايزيد بدون شناخت سکر امکانپذير نيست ،زيرا در سلوک و عرفان بايزيد،
سکر نتيجه تراوشات فکری و زندگي عارفانه ی وی است .اصحاب سکر ،رابطه ی گرم و
شورانگيزی با خداوند دارند که به عشق منجر مي شود.
سکر يا مستي در اصطالح عرفان معنای مجازی دارد نه حقيقي« ،و آن عبارت است
از حالي که در اثر تجلي خداوند ،لذت از الم و منفعت از مضرت باز نشناسد» (مستملي
بخاری .)6533 :6979 ،در تعاريف بايزيد از عشق و محبت حاالت سکر و بي خويشي
چيره است و اين ارتباط مستقيمي با سير و سلوک سکر گونه ی بايزيد بسطامي دارد.
چنانکه گفت « :چون دوستي خدا در آيد بر همه چيز چيره شود؛ نه حالوت دنيا و نه
حالوت آخرت .آنجا حالوت ،حالوت رحمان است (سهلگي )173 :6935،و نيز گويد« :
نزد عاشقان ،بهشت را حظّي نيست ،که اهالي عشق ،به خاطر عشق خويش از بهشت در
حجاب اند» ( همان .)131:عطار از ابوسعيد نقل کرده است «:و گفت :بهشت را نزد
دوستان حق خطری نباشد و با اين همه اهل محبت به محبت مهجورند .کار آن قوم دارند
که اگر خفته و اگر بيدارند طالب و مطلوبند .و از طلبکاری و دوستداری خود فارغ اند.
مغلوب مشاهده ی حق اند که بر عاشق ،عشقِ خود ديدن تاوان است .و در مقابله ی
مطلوب به طلبکاری خود نگريستن در راه محبت ،طغيان است» (عطار.)639 : 6971 ،
بدين وسيله رابطه محبت و سکر آشکار مي گردد.
با توجه به تفاوت ديدگاه بايزيد و جنيد در مورد محبت اين نکته روشن مي گردد
که هر فرد دريافت و برداشتي متفاوتي از متن دارد که ممکن است اين دريافت با فهم
ساير معاصران نيز متفاوت باشد .گادامر معتقد است که « ما تنها به اعتبار پيشداوری
هايمان مي توانيم بفهميم (احمدی و همکاران.)69-65 :6973 ،
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تفاوت عمده ديگر ب ين مفهوم محبت از نظر بايزيد و جنيد به طرز تلقي اين دو از فنا
و بقا سايق است .بايزيد در مکتب خراسان ،نظريه پرداز فنا و بقا شمرده شده است .به
اعتقاد نگارندگان اين مقاله ،طرح مفهوم فنا و بقا در نظر بايزيد بسط مفهوم محبت و عشق
الهي و نتيجه آن است و کامال با ديدگاه جنيد و ساير شريعت مداران اهل صحو مغايرت
دارد .چگونگي نگاه بايزيد به شريعت و تسامح در آن منجر به کنش طريقت مدارانه و
پذيرش مشرب سکر مي گردد .بايزيد در توصيف فنای عارف گويد« :خلق را احوال بود
و عارف را حال نبود زيرا که رسم های او همه محو بود و هستي او به هستي غير او فاني
گشته بود و اثرهای او غايب شده باشد اندر اثر او» (قشيری .)459: 6934 ،گفت«:سربه
فنای خود فرو بردم و به بقای حق برآوردم» (عطار .)631 :6971 ،عارف از غايت محبت
خود را فراموش مي کند .درحالي که مفهوم فنا در ديدگاه جنيد فقط در فراموشي صفات
خود مصداق مي يابد:
« فنا ....از ديدگاه جنيد ،يکي از مراتب توحيد است که سالک در جهت رسيدن به حق
از خود و صفات خود خالي مي شود و سراسر وجود خويش را از صفات حق مطلق
سرشار مي يابد»( ميرباقری و رضايي .)113 :6933،جنيد بغدادی براساس دريافت خود از
شريعت ،فنا را اين گونه تعريف مي کند که « بنده چون هيکلي شود اندر جريان تصرف
تقدير حق اندر مجاری قدرتش ،خالي از اختيار و ارادت خود اندر دريای توحيد به فنای
نفس خود و انقطاع دعوت خلق از وی و محو استجابت وی مر دعوت خلق را به حقيقت
معرفت وحدانيت اندر محل قرب به ذهاب وی و حرکت و حس او و قيام حق بدو و اندر
آنچه ارادت اوست مي رسد» ( هجويری919: 6933 ،؛ قشيری .)464 :6934،بي شک فنا و
بقايي که جنيد و بايزيد دريافت مي کنند ،در پارادايم التزام به شريعت ،معنای يکساني
ندارد.
بايزيد سکر را با مفهوم فنا و بقا مرتبط مي داند زيرا سکر منجر به فنای صفات و
فنای توجه به خود مي گردد و به بقای در خدا منجر مي شود (هجويری .)191 :6933 ،از
بايزيد پرسيدند که چگونه به اين مقام رسيدی پاسخ داد « :از بايزيدی بيرون آمدم ،چون
مار از پوست .پس نگه کردم عاشق و معشوق را يکي ديدم» (عطار .)633 :6971 ،اين
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سخن نشان دهنده ی رابطه فنا و بقا با عشق و محبت الهي است« .عشق او در آمد ،هرچه
دون او بود ،برداشت»(عطار« .)631 :6971 ،کمال عارف سوختن او باشد در دوستي حق»
(عطار« )639 :6971 ،چندان محبت حق برمن مستولي گشت که وجود خويش را دشمن
گرفتم» (عطار .)631 :6971 ،در واقع محبت الهي منجر به فنای عارف مي گردد.
از نظر بايزيد و جنيد تنها راه رسيدن به يگانگي خداوند ،معرفت و محبت اوست.
محبت يعني فنای محب از نفس خود .جنيد چنانکه معمول اوست ،نظريات خود را حول
يکي از آيات قرآن يا يک حديث بسط مي دهد« .در مورد محو صفات بشری به معني محو
اراده ی انسان در اراده ی الهي که جنيد آن را «فنا» مي نامد ،وی نظريه خود را با تفسير
آيه ی معروف ميثاق(اعراف،آيهي  )671آغاز مي کند« :و اذ اخذ ربک من بني آدم من
ظهورهم ذريتهم و اشهدهم علي انفسهم الست بربکم قالوا بلي شهدنا  »...به نظر جنيد
مفهوم آيه دال بر آن است که وجود بشر در زمان خطاب « الست» در وجود الهي مستحيل
بود و انسان وجود مستقلي نداشت و خطاب الهي به انسان در حالي صورت گرفت که
انسان موجود بود به وجود خدا  .پس خدا در اين حالت انسان را از فنايي که در واقع
بقای او در خدا بود به وجود آورد» ( مشرف .)36 :6935 ،اما اين حالت تنها در زماني در
انسان تکرار مي شود که بتواند اراده و صفات بشری خود را در اراده و صفات الهي محو
کند .در کالم جنيد اعتقاد به فنا در تعريفي که از محبت مي دهد نمود آشکاری دارد .او
در تأويل حديث معروف به «قرب نوافل» در رابطه با مفهوم فنا اين گونه بيان داشته است:
« سوال کردند از محبت گفت :آن که صفات محبوب بدل صفات محب نشيند و گفت :قال
النبي صلي اهلل عليه و سلم -فاذا احببته کنت له سمعاٌ و بصراٌ» (عطار .)557 : 6971 ،جنيد
از رهگذر تفسير آيه ی« :لن تنالو البر حتي تنفقوا» ( به نيکي نخواهيد رسيد مگر انفاق
کنيد) مي گويد « :لن تنالوا محبه اهلل حتي تسخوا بأنفسکم في اهلل» يعني( به محبت الهي
نخواهيد رسيد مگر آنکه خويشتن را در راه خدا هزينه کنيد(جنيد بغدادی.)563 :6931 ،
بر اين اساس يکي از اصول بنيادين نظريه گادامر در اين تأويل جنيد آشکار مي شود که
تجزيه و جدايي فه م از تفسير صرفا يک تصور انتزاعي است .گادامر مکررا اصرار مي
ورزد که هر فهمي يک تفسير است ( هوی.)651 :6976 ،
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حقيقت فنا ،رجوع به سوی پروردگار و فاني شدن در حق و نيل به حقيقت است که
آن را در اصطالح «فنای في اهلل و بقای باهلل» مي گويند .در تعريف بايزيد درباره مفهوم
محبت عالوه بر مفهوم فنا اصطالح عرفاني بقا پيوند محکمتری برقرار مي کند چنانکه
مي گويد « :دنيا را دشمن گرفتم و نزد خالق رفتم و خدای را بر مخلوقات اختيار کردم تا
چندان محبت حق بر من مستولي گشت که وجود خود را دشمن گرفتم .چون رحمات از
ميانه برداشتم ،انس به بقاء لطف حق داشتم» (عطار .)631: 6971 ،او گفته است« :عشق او
در آمد و هر چه دون او بود ،برداشت و از مادون اثر نگذاشت تا يگانه ماند چنانکه خود
يگانه است» ( همان .)631:همچنين گفت« :او را به خود شناختم تا فاني شدم سپس او را
به او شناختم و زندگي يافتم» (سهلگي .)636 :6935،از بايزيد نقل شده که گفت « :گفت
منم حق.گفتم من به توام .گفت چون به من تويي .پس من ،توام و تو ،من » (همان.)631 :
از همفکر ديگر بايزيد ،سری سقطي ،نيز گفتاری شبيه او در مورد رابطه محبت و فنا نقل
شده است «محبت درست نيايد ميان دوکس تا يکي ديگری را نگويد يا من» (قشيری،
.)415 :6934
بايزيد و جنيد متناسب با مشرب و ديدگاه و عقيده ی عرفاني خود هر کدام تعاريف
و تأويالتي از محبت و ساير مفاهيم عرفاني ارائه داده اند اين تعاريف و تأويالت که از
عميق ترين باورداشت عرفاني آنهـا سرچشمه مي گيرد برخاسته از فهم ،سنت ،تاريخ،
پيشداوری و امتزاج افق ديد هر کدام از اين دو عارف بزرگ خراساني و بغدادی مي باشد
که خواه يا ناخواه ،آگاهانه يا غيرآگاهانه در زبان آنها نمود پيدا کرده و مهمترين مشرب
عرفاني آنها بر اساس اين باورداشت رقم خورده است« .به عقيده ی هرمنوتيکها و به تبع
آنها گادامر ،به ازای هر خواننده يک معنا از متن دريافت مي شود؛ معنايي که در عين
اشتراک در موضوع ،در مفهوم ،و مصداق متفاوتند .در نتيجه اين خواننده است که معنا را
مي آفريند و ممکن است هر فردی در هر دوره زماني ،برداشت خاصي از يک متن داشته
باشد که با ديگری و حتي با خواننده ی هم عصر خويش نيز متفاوت باشد .بنابراين
دريافت ،امری نسبي است ،زيرا دريافت معني قطعي و اصيل از يک متن وجود ندارد .نزد
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عارفان واژگاني يافت مي شود که متعلق به حوزه ی فرهنگ اسالمي است و با تأويل هر
کدام معني تازهای از آن استنباط کرده اند» (شعبانزاده و رضايي.)616 :6931،
نتیجه:
در عرفان اسالمي پيروان مکتب بغداد و خراسان(جنيد و بايزيد) هميشه در مقابل هم
قرار داشته اند که مهمترين تفاوت مشرب عرفاني آنان در ارائه ی مفاهيم « شريعت و
طريقت» « ،صحو و سکر» و «فنا و بقا» است .اين تمايزات بنيادين در تعريف و تأويل آنها
از عشق و محبت تأثير بسزا و غيرقابل انکاری دارد .اين تحقيق بر اساس نظريه ی
هرمنوتيک گادامر ديدگاه متفاوت بايزيد و جنيد و نحوه ی تأويل آنها را از مفهوم عشق و
محبت متناسب با مشرب عرفانيشان مورد بررسي قرار داده است .بر پايه ی هرمنوتيک
گادامر تفسير که امری مفسر محور است و خواننده را در دريافت متن و اثر آزاد مي داند،
اين نتيجه حاصل شد که تفاوت ديدگاه و اختالف برداشت جنيد و بايزيد در تفسير و
تعريف مفهوم محبت در وهله ی اول ناشي از تفاوت و تمايز در سير و سلوک عرفانيشان
مي باشد .همچنانکه که گادامر معتقد است که خواننده با پيش زمينه ای از سنتها و تاريخ
به سراغ متن مي رود و اين پيش زمينه با تجربه ها و افق ديد او عجين مي گردد و معنای
تازه و متفاوت با ساير خوانندگان و مفسران ارائه مي دهد ،اين تفاوت و تمايز در تعريف
و تأويل محبت در کالم بايزيد و جنيد هم به نحو آشکاری نمود پيدا کرده است.
تعاريفي که جنيد از مفهوم محبت ارائه مي دهد کامال شريعت مدارانه است و با
تفاسير رايج قرآن کريم و احاديث نبوی همخواني دارد .همچنين جنيد برای اين مفهوم
فقط از لفظ محبت استفاده مي کند و کاربرد واژه ی عشق از نظر او ممنوع است .در حالي
که بايزيد با وسعت نظر بيشتر به تعريف محبت مي پردازد و تأويل او با سير و سلوک
عاشقانه و الفاظ پر سوز و گداز همراه است و همچنين به کرات واژهي عشق را به کار
مي برد.
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در کالم جنيد که از صحويان است تعاريف محبت همراه با صحو و هوشياری کامل
است در حالي که در کالم بايزيد سکر و بي خويشي برای وصول به محبوب ازلي موج
مي زند.
براين اساس وجوه تمايز بين بايزيد و جنيد عالوه در فهم و تأويل آيات متضمن
محبت ،ناشي از خاستگاه جغرافيايي ،تفاوت نگرش ها و پيشداوريهای شخصي شان است.
فهم و تأويل آنها ارتباطي نزديک و تنگاتنگ با نظام فکری و افق ديد اين دو عارف بزرگ
خراساني و بغدادی با مشرب سکر و صحو دارد.
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