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پیشگامان مکتب جمال در عرفان و فلسفه اسالمی


محمدحسین ایراندوست ،ملیحه آدینه فر

(تاریخ دریافت7315/02/71 :؛ تاریخ پذیرش)7315/02/25 :

چکیده
هر انسانی  ،راهی را برای رسیدن به خدا برمیگزیند ،یکی راه دین ،یکی راه اخالق ،یکی از راه عبادت ،یکی از راه تعقل؛ اما بهه شهاادت
دل ،کوتاهترین راه برای رسیدن به خدا ،راه عشق است .و این راه مکتب جمال است .مکتب جمال ،از قرن سوم هجری به طهور رسهمی
در عرفان اسالمی ظاور یافته و شخصیتهای بزرگی نیز بدان معتقد و پایبند بودهاند این مکتب ،عالم را زیبها مهیدانهد ،فلسههه و ههد
خلقت را در زیبایی میجوید و انسان را به زیباییها فرا میخواند .پیام اصلی این مکتب پیوند عاشقانه با خداونهد و جاهان هسهتی اسهت.
مکتب جمال که از فطرات و سرشت انسان سرچشمه گرفته  ،به همه حقایق وجودی انسان توجه داشته و از همه توانهایی ههای او بهرای
رسیدن به مقام قرب الای استهاده نموده ،به دوره ای خاص و مقطعی کوتاه از تاریخ عرفان اسالمی و ایران محدود نمهی شهود  ،چنانکهه
بزرگان و شخصیت های این مکتب نیز به افراد معدود و شناخته ،محدود نمی گردند  .ردّ پای ایهن مکتهب را مهی تهوان در تمهدن ههای
مختلف بشری جست و جو کرد .این مقاله بر آن است تا با روش توصیهی ،ضمن معرفی مکتب جمال ،عناصرشهکل دهنهده آن را از دیهد
فالسهه و عرفای اسالمی تبیین نموده ،و نتیجه بگیرد که عناصری از این مکتب در آثار و نوشته های عارفهان و فیلسهوفان الاهی تجلهی
یافته است.

کلیدواژگان
مکتب جمال ،فلسهه ،عرفان اسالمی ،زیبایی

 نویسنده مسئول :استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmohirandoost@gmail.com :

 دانشجوی دکتری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
در دامن فرهنگ اسالمی ،مکاتب علمی ،فلسفی ،کالمیی و عرفیانی بسیااری هویور یافتیه و ر ید
کردهاند که یکی از مکاتب بازر و دارای ارج میتوان به مکتب جمال در عرفان اسالمی ا اره کیرد
که با ورود عنصر ایرانی و دخالت پرثمر و اساسی ایراناان در ر د و توسیهه فرهنیگ اسیالمی ،در
این اخه ناز عارفان ایرانی ،در چوارچوب عرفان اسالمی به ابتکارهای نوینی پرداختهاند ،بوتیرین
نمونه آن ارائه مکتب جمال به همه جواناان است افرادی چون رابهه بنت عدویه (متوفی 581ه) که
به عنوان بزرگان مکتب عشق ناخته دهاند ،در حقاقت مومترین گامها را به سوی مکتب جمیال
بردا تهاند .در مکتب جمال زیبایی بر همه چاز مقدم است ،حتی عشق ناز فرزند زیبایی محسیوب
میگردد ،بزرگانی که در این مقاله از آنوا نام برده ده ،تهداد اندکی از خصاتهای این مکتب را
امل می ود که فرصت یافتهاند ،اندیشههای خود را با صراحت باان نمیود و از آسیاب حیواد
تلخ تاریخی ناز در امان مانده با ند به دست ما رساده است ،وگرنه چه بساار بزرگانی کیه گمنیام
مانده و چه بساار آثاری که در تاخت و تازهای مرگ آور مغوالن از بان رفتهاند.
بزرگان مکتب جمال که در عان پیای بنیدی بیه عرفیان و تصیو  ،بیه آزاداندیشیی  ،عیدالت
خواهی ،زیبایی جویی و بسااری هنرهای دیگر ناز آراسته بوده اند ،در مهرض حمله مسیتقام قیرار
گرفته و چنان بوده که یا مانند عان القضاه سوزانده یا مانند سوروردی در زندان بیدون آب و ذی ا
واد و یا از هراس دم فرو بسته اند.
به طور اجمال مکتب جمال را مرحوم بدیع الزمان فروزان فر در رح مثنوی ریف چنان باان
کرده اند« :کسانی که بر بنااد عشق و محبت فهالات دا ته اند.توجیه بیه جمیال بشیری  ،و عشیق
انسانی را وساله وصول به کمال دانسته اند ،از آن جوت که ما در قاد صورت هستام  ،آذاز کیار را
از جمال صوری مناسب تر دانسته اند از جمله کسانی که در این روش ورت دارند یکی ذوالنیون
مصری (متوفی 541ه) است و ابوبکر محمد بن ابی سلامان داوود اصفوانی (متوفی 592ه) صاحب
کتاب الزهره و امام احمد ذزالی (متوفی 888ه) واوحدالدین کرمانی و عان القضاه و ابن فیارض و
مولوی و حافظ و ذاره( .فروزان فر.):6:5:84 ،
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وی درباره این مکتب می نویسد«:بهضیی از صیوفاان نازپرسیتم جمیال و زیبیایی را موجیب
تلطاف احساس و هرافت روح و سرانجام سبب تو یب اخالق و کمال انسانات می مرده انید و
گاهی آن را هوور حق ویا حلول وی به نهت جمال در صور جماله می دانسته اند و سردسته ایین
گروه ابوحلمان دمشقی است که اصأل از مردم فارس و ایرانی نژاد بیوده و پایروانم را"حلمانایه"
می خوانده اند ،احمد ذزالی ( 456ه) و عیان القضیاه مایانجی از اعیاهم صیوفاه (مقتیول 151ه) و
اوحدالدین بن الفخر کرمانی (متوفی 8:1ه) و علیی حرییری (متیوفی 841ه) و فخرالیدین عراقیی
(متوفی 888ه) هم بر این عقاده بوده اند( ».همان منبع)
در این مقاله تنوا به مهرفی برخی نمایندگان بارز و برجسته مکتب جمیال در فلسیفه و عرفیان
اسالمی پرداخته ام و هد

از این پیژوهم ارائیه زنیدگی نامیه ییا تحلایل و بررسیی عقایید هیر

خصات نبوده ،بلکه مقصود ،مهرفی اجمالی هر اندیشیمند و نشیان دادن وابسیتگی فکیری او بیه
مکتب جمال بوده است.
معرفي اجمالي مکتب جمال در عرفان اسالمي
مکتب جمال می گوید ،هر انسانی چنان که ندای فطرش او را می خواند  ،بایستی بیا همیه زیبیایی
ها عشق بورزد ،این زیبایی ناز در محدوده یک دین و م هب خاص ناست ،پس عشق بیه زیبیایی
ناز نبایستی در یک محدوده مهان باقی بماند .این عشق به زیبیایی درعرفیان سرچشیمه برابیری و
مساوات بان انسان ها ناز هستند زیرا همه انسان ها جلوه جمال حق هستند و هاچ کس بر دیگری
برتری ندارد  .بقول عان القضات (عان القضاه ،تموادات:)::9:
بالعجب مذهبی است مذهب عشق

اندراو شاه وبنده یکسان است

و بقول سهدی(ذزلاات سهدی:)518:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازاوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

این عرفان مثبت همه چاز را زیبا می باند و می گوید«:هل جمال ،جمال است» ان اهلل جمال و
یحب الجمال مسلما جمال دوستی امری فطری است باید فضالت یابد و ارضیا یود و اگیر مایل
جمال دوستی نبود و انسان به هستی زیبا و جمال مطلق ارتباط فطیری پایدا نکیرده بیود .عشیق و
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پرستم تحقق نمی یافت .تنوا مسئله گ ر از مرحله پایان تر به باالتر اسیت تیا ایین کیه یائات و
ماهات چازی از بان رفته  ،خود زیبایی بماند و این تجرید ذهنی و روحی خیاص عارفیان عا یق
است.
حافظ فرماید (دیوان حافظ):
ما در پیاله عکس رخ یار دیدیم

ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

حافظ در اکثر ا هار خود به زیبایی گل های رنگارنگ و سرو و صنوبر توجه دا یته چیرا کیه
زیبایی رخ و مو توجه نکند( .ریاضی ،5:89 ،ج .)598:5و بزرگ مکتب جمال اوحدالدین کرمیانی
چنان گوید(رباعاات  ،اوحدالدین کرمانی:)18:
در دیده ما نگر جمال حق بین
حق نیز جمال خویش در ما بیند

کاین نور حقیقت است و انوار یقین
این فاش مکن که خونت ریزند به زمین

جایگاه جمال در فلسفه اسالمي
در متون موجود فالسوفان بزرگ اسالمی بر عنصر جمیال و زیبیایی و زیبیاییآفرینیی تأکاید یده
است .مثال فارابی در این باره چنان می گوید« :پادایی وجود برتر هر موجودی و حصیول واپسیان
کمالم ،زیبایی است 51».این تهریف از زیبایی؛ باه تهریف سقراط و افالطون از زیبایی است که
مطابق آن ،زیبایی باشتر به اموری از قبال مفاد بودن ،سودمند بودن و خار و ناک بودن ناهر اسیت.
(ها م نژاد ،ص  )52ابن سانا سه امر را مقوّم زیبایی تلقیی میی کنید -5 :دا یتن نظیم -5 ،دا یتن
تألاف -: ،دا تن اعتدال؛ که در نتاجه اینوا ،تناسب حاصل می ود( .ابنسانا)591: ، ،
فالسوفان اسالمی منشأ زیبایی را ،خداونید متهیال ییا همیان زیبیایی مطلیق میی داننید و همیه
زیبایی های موجود در این جوان را تجلی و سایه زیبایی حق تهالی می دانند .صدرالمتألّوان یارازی
مهتقد است :هر زیبایی و کمالی ،پرتوی از زیبایی و کمال خداوند است( .صدرالمتألوان  ،ج ،5ص
51؛) و ناز می گوید :حق تهالی ،سرچشمه هر ناکی و کمال و منشیأ هیر زیبیایی و حسین اسیت.
(همان)
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مرحوم عالمه طباطبایی ،به مکتب جمال و مباحث زیبایی ناسی توجه کرده و می گویید « :در
ماان مباحث فلسفی و قرآنی ،حُسن و جمال مهنایی وجودی است و زیبا به چازی میی گوینید کیه
آنچه را باید دا ته با د ،واجد با د ».و ناز می گوید« :آیه ریفه «الَّ ی أَحْسَنَ کُلَّ َییْءٍ خَلَقَیه»،
حسن و ناکویی را برای هر خلقت و هر چاز اثبات میکند.
البته منظور حُسنی است که الزمه خلقت است و از آن جدایی نمیی پی یرد ،بلکیه دائرمیدار آن
است و هر جا آن با د ،این ناز هست و بیرعکس .حسین و جمیال عبیارت اسیت از موافقیت و
سازگاری یء حسن و خوب با آن ذرض و هدفی که از آن چاز منظور است و میا میی بانیام کیه
اجزاء هستی و ابهاد این نظام عام عالم با یکیدیگر متوافیق و سیازگارند و حا یا کیه رب الهیالمان
چازی را خلق کرده با د که اجزای آن با هم ناسازگار با د ،این جزء ،آن جزء را باطل کند و آن ،
این را خنثی سازد و در نتاجه و سرانجام ذرضیم از خلقیت آن چایز حاصیل نگیردد( »...عالمیه
طباطبایی؛ ج ،1ص )5: ،56
عناصر مکتب جمال در عرفان اسالمي
از عناصر موم و بارز مکتب جمال ،زیبایی است که به عنوان هد

خلقیت از آن سیخن بیه مایان

آمده است ،که حافظ می گوید (حافظ:)582 ،558 ،561:
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و به همه عالم زد

حسن روی توبه یک جلوه که در آینه کرد

این همه نقش در آینه اوهام افتاد

این همه عکس می و نقش مخالف که نمود

یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

پر میخانه سحر جام جهان بینم داد

واندر آن آیینه از حسن تو کرد آگاهم

از عناصر دیگر مکتب جمال ،عشق دوطرفه بان خلق و خالق (اصالت انسان) است.
در عرفان اسالمی و مکتب جمال ،انسان گرایی عارفانه و عا قانه حاکم است.
آنجا که حضرت حق در کتاب مبان خود می فرماید":یحبوم و یحبونهُ"آنوا را دوست میی دارم
و آنوا هم مرا دوست دارند.
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حضرت موالنا می فرماید (مولوی ،دیوان مس:)958 ،821 ،856:
پس به صورت عالم اصغر تویی

پس به معنی عالم اکبر تویی

مرد خدا شاه بود ،زیر دلق

مرد خدا گنج بود در خراب

مرد خدا نیست زباد و خاک

مرد خدا نیست زناز و زآب

آنها که طلبکار خدایید ،خدایید

بیرون ز شما نیست شمایید ،شمایید

و در قران عظام الشأن به فراوانی مشاهده می گردد:
والذین آمنو اشد حب هللا :کسانی که ایمان آورده اند  ،به خداونید عشیق و محبیت باشیتر دارنید.
(سوره بقره آیه )581
از عناصر دیگر مکتب جمال توجه به زن به عنوان یکی از زیباترین مظاهر جمال الوی است .از
منظر عارفان اسالمی زن مظور جمال الوی و تجلی حسن و زیبایی خداوند است.
یکی دیگر از عناصر مکتب جمال  ،مرد است که به عنوان یکیی دیگیر از مظیاهر زیبیای الویی
است که تجلی کمال الوی است.انسان به صورت الوی خلق ده اسیت«خلیق اهلل تهیالی آدم علیی
بصورته» (مرصاد الهباد)516:و چون خداوند انسان را به صورت خود آفریید  ،او زیبیایی مطلیق و
جمال محض است ،پس انسان ناز جلوه تمام آن زیبایی می با د.
وصققف مققا از وصققف او گققرد سققبق» (مثنییوی مولییوی،

«خلققق مققا برصققورت خققود کققرد حققق
د:ب.)5685:8

از دیگر عناصر مکتب جمال نظربازی و تما ای زیبایی ها و لی ت بیران از دییدار جمیال در
همه جلوه ها ،به ویژه صورت های زیباست.
از این رو حافظ می فرماید:
پاک بین از نظر پاک به مقصود رسید

احوال از چشم دوبین در طمع خام افتاد

دوستان عیب نظربازی حافظ میکند

که من او را از محبان خدا می بینم

و به قول سهدی ارازی (کلاات سهدی:)515:
که گفت بر رخ زیبا نظر خطا باشد

خطا بود که نبیند روی زیبا را
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و ناز سهدی می گوید(کلاات سهدی:)485:
نظر خدا بینان طلب هوی نباشد

سفر نیازمندان قدم خطا نباشد

گویند نظر به روی خوبان

نهی است  ،نه این نظر که ماراست

چشم چپ خویشتن برآرم

تا چشم نبیندت بجز راست

اینک به مهرفی چند خصات موم و تأثار گ ار در مکتب جمال در عرفان اسالمی میپردازیم:
ابوحلمان دمشقي (قرن سوم هجری)

ابوحلمان فارسی که ایرانی االصل بوده ،سرسلسله ی مکتب جمیال یناخته یده اسیت .البتیه در
سرسلسله دانستنِ وی تردید وجود دارد ،چون در ناساییِ بزرگان این مکتب هنیوز در ابتیدای راه
قرار داریم ،البّته خصات های دیگری قبل از ابوحلمان زندگی کردهاند که به اصیول ایین مکتیب
پای بند بودهاند ،اما برخال ِ آنوا ابوحلمان به طور رو ن از ایین مکتیب حماییت نمیوده و همیه
تومتها را به جان خریده است .ل ا با اتکا به گفته ی قُدما با ابوحلمیان آذیاز کیردیم .پیام از او
عرفای بزرگی در خراسان قدیم زندگی کرده اند که اندیشه ی ایرانی را در عرفیان بیارور نمیوده و
ابوحلمان وار

دستاوردهای آن اندیشمندان به مار می آید .امّا چنانکه عمده ی عرفیان اسیالمی

از ایران نشان دارد ،این مکتب ناز از ایران برخاسته و به دلال توانایی های بی ماننیدِ اصیول آن ،در
محدوده ی مرزهای ایران نمانده و به سراسر سرزمان های اسالمی توسهه یافته است.
از مطالبی که درباره ی ابوحلمان نو ته ده ،می توان دریافت که او چنان خصیات ممتیازی
بوده که مکتبی بزرگ را به وجود آورده و تا به امروز اندیشمندان و عارفیان بسیااری را در ردییف
طرفداران خود قرار داده است و پام بانی می ود که در آینده اقبال به سوی ایین مکتیب بسیاار
باشتر از گ ته خواهد بود .مکتب جمال را به دلال عظمت ابوحلمان ،حلماناّه گفته اند .او به نیام
ابوحلمان صوفی مهرو

بوده ویکی از مریدان او منصورحلّاج (:69-544هی) می با د و همیه ی

تومت هایی که به او نسبت داده اند به حلّاج ناز نسبت داده اند .هر دو در آن دورانِ آ وب گرفتار
آمده و دستگاه خالفت عباسی که دچار تزلزل و تضاد درونیی گردییده ،بیا انقیالب هیای مردمیی
مواجه بود ،ل ا هرگز اجازه نمی داد خصات های برجسته ای در جامهه یناخته یوند و میورد
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توجه مردم قرار گارند .چنانکه سخنی ذار از عقاده ی رسمی حکومتی را تحمّل نمیی کردنید .بیه
همان دلال به ابوحلمان و حالج تومت حلیولی و ابیاحی زده انید .بیه یاهاان نایز کیه مخالفیان
حکومت عباساان بودند همان تومیت را وارد نمیوده انید( .صیفا ،ذبیا اهلل ،تیاریخ ادبایات ،ج،5
ص )8:سخنان بزرگان عرفان گاهی در قالب طحاات ،یا با رمز و کنایه و تمثال باان ده و درک
آن نااز به آ نایی با زبان آنوا دارد و اگر کسی بدون آگاهی به هاهر سیخنان آنویا توجیه کنید .بیه
ا کاالت دچار می ود ،یکی از بزرگانی که در ردیف ابوحلمان قرار دارد و بیه عنیوان بناانگی ار
مکتب جمال ایستگی مهرفی دارد .ابوالحسان نوری (متوفی591هی..ق)است .او با ابوحلمیان هیم
عصر بوده « ،ابوالحسن احمدبن محمدنوری از مردم خراسیان و اصیلم از قرییه ی بغشیور (مایان
هرات و مرو) و مولد و منشأش بغداد بود ،خدمت سری کرده بود و صحبت احمد حواری دریافته
و از اقران جناد بود و درطریقت مجتود( ».ناکلسن ،عرفانی عرفان مسلمان ،ص.)89
امام محمّد غزالي قرن پنجم

ابو حامد محمد بن محمد بن احمد طوسی مهرو

به امیام محمیدذزّالی نابغیه ی بیزرگ ایرانیی،

درسال 146هی  5618ماالدی در ور طوس به دناا آمد با این که زندگی فقارانه ای دا ته و پدرش
پشم فرو ی می نموده و در ابتدایِ راه زندگیِ محمد و برادرش احمد ،بدرود حاات گفته ،امیا بیه
سفارش پدر به محاط علم و عرفان وارد د .تا آنجا که امام الحرمان جیوینی بیه چنیان یاگردی
افتخار می کرد .ابتدای تحصال او از اگردی علی احمد بن محمد رادکانی در درس فقه آذاز ید
و تا سی سالگی در گرگان و طوس و ناشابور به تکمال تحصاالت پرداخت .تا هنگامی کیه بیرای
تدریس در نظامّاه بغداد رفت و در منیاهره بیر همیه ی دانشیمندان پایروز ید .در آنجیا توافیت
الفالسفه ،مقاصدالفالسفه وردّ باطناه را نو ت .ابوحامد زیبایی و ل ّتِ برآمده از آن را ذاتی دانسیته
و ل ّت را که فرزند زیبایی اسیت ،درسر یت زیبیایی میی دانید ،یهنیی ذات زیبیایی ،لی ّت آور و
محبوب است .وی در کاماای سهادت می نویسد« :هرجمالی کیه هسیت ،نزدیکیی دریابنیده ی آن
محبوب است .و آن عان جمال است ،چه در ادارک جمال لی ّت اسیت و لی ّت بیرای ذات خیود
محبوب است نه برای ذار آن ( ».ذزالی ،امام محمد ،کاماای سهادت ،ص.)561
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ذزالی عللی را که بتوانند این تمایل جمال گرایی را برانگازند پنج انگازه ی اصلی می داند و از
آن جمله است؛ گرایم عا ق به سوی هرچه زیباست ،اعم از زیبایی جسمانی وهاهری یا مهنیوی
وباطنی ،همچنان گرایم به سوی هرچازی که نحوی از انحاء مشابوت به آن دا ته با د .ضمناً دو
گونه عشق ممکن و مقیییدور است :یکی که در نتاجه ی سپاسگزاری پدید آید و دیگر عشقی کیه
مولود ادی بی ذرضانه بوده و صرفاً بر اثر رؤیت زیبایی برانگاخته ده با د (انهکاسیی از افکیار
زیبا ناسی افالطون ،ص  )15به گفته ی ذزالی ،عار

می داند که خداوند منشیاء و مبیداء وجیود

است و نخستان نمونه ی زیبایی و کمال است و عار

درک می کند کیه مایان روح او و خداونید

مشابوتی وجود دارد (به عقاده ی ذزالی روح ،الوی ناست ولی باه الویی اسیت) از همیه ی ایین
عناصر در دل عار

عشقی به خداوند به دو صورت پدید می آید:

یکی عشق از راه سپاسگزاری و دیگری عشقی عالی تر که همانا عا ق خیالص اسیت .ولیی از
آنجایی که خداوند مبدأ و سرچشمه ی عشق است ،او خود هر کیس را کیه بیه سیوی او گیرایم
دا ته با د بی نوایت دوست می دارد .ذزالی برای تجزیه و تحلال روانی ایوامیت و اسیتهاراتی از
دایره ی تمثال های عشق به محسوسات نقل می کند .مثالً همچنیان کیه عا یق در فیراق مهشیوق
مالی پر ور به وصال او دارد و آرام از او سلب می ود ،روح که عا ق خداوند است ناز رنج می
برد و می کو د ،در«حال» به خداوند واصل ود( .ذزالی ،امام محمید ،کامایای سیهادت ،توضیا
احمد آرام ،5:28 ،توران انتشارات ،گنجانه ج ،5ص .):2
وابستگی ذزالی به مکتب جمال تا بدانجا رساده که در تحلال و تفسار روایات اسالمی ناز ایین
پاوند به خوبی مشاهده می ود .به عنوان نمونه در همان کتاب می خوانام :حضرت رسیول خیدا
(ص) فرموده است « :وادار ده ام که از دناای ما سه چاز را دوست بدارم ،بیوی خیوش ،زن و
نماز» و با وجود عالقه دربان هاهر و باطن ،تأثار هریک از آنوا در دیگری ممکن به نظر می رسید.
اگر زن باردار در حال اولان حرکت جنان ،صورت زیبایی را نگاه کند و فکرش را کامالٌ متوجه آن
سازد ،در زیبایی بچه اثر می گ ارد( ».ذزالی ،امام محمد ،االربهان ،ص.)44
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احمد غزالي قرن پنجم

اخ ابوالفت مجدالدین بن احمدبن محمدبن محمدبن احمدذزالی طوسی ،فقایه و عیار

بیزرگ

ایرانی ،درسال  418در طابران طوس به دناا آمد ،مانند برادر بزرگ خود محمدذزالی ،پس از میرگ
پدر ،تحت تربات احمد اردکانی قرار گرفت .بهد از پایان تحصاالت خود و مسافرت های علمیی،
مدتوا در ور همدان به وعظ و خطابه ا تغال دا ته و سپس بجای برادر خود ،در نظاماه ی بغیداد
به تدریس ا تغال یافته است .مزار او در ور قزوین می با د و تیاریخ وفیات او را سیال 156هیی
نو ته اند .سلسله ی ذهباه او را از کبار خود می دانند .آثار فراوانی را به یادگار نواده که مومتیرین
آنوا :احااء االحااء ،بحر الحقاقه ،بحر المحبه ،تازیانه ی سلوک ،ال خاره فیی علیم البصیاره ،رسیاله
عشقاه و السوان فی مهانی الهشق است.
« اخ احمد به علت حُسن صورت و سارت ،زیبایی دوستی بساار ،آثیارش بیه قیدری زیبیا و
فصا و بلاغ است که الحق از آثار گرانبوای ادب فارسی است .او از آن رو جمیال االسیالم لقیب
یافت که وجودش مظور جمال و آئانه دلدار ده و آثارش هاع خور اد جمال بوده است که دل
ها را مُنور می کند و جان ها را میی سیوزاند و آتیم در جیان میی زنید .ذزالیی عیان القضیاه در
تموادات به اخ نسبت داده است و آن این است(ریاضی ،حشمت اهلل ،ج ،5ص:)548
ای خدا آئینه روی جمالت این دل است

جان ما برگ گلست و عشق تو چون بُلبل است

در جمال نور تو خود را ببینم بی وجود

پس درین عالم مراد هر یکی خود حاصل است

احمد ذزالی بوترین نمونه ی عار

و خصات ممتاز جمال است .همه ی اصول ایین مکتیب

را به رو نی ابراز نموده و تومت های مخالفان را به جان خریده است .چنان که در اکثر آثار قُیدما
حکایاتی از جمال پرستی ،اهدبازی و صورت پرستی او آورده اند .ابن جوزی حنبلی (192م) در
کتاب تلباس ابلاس و المنتظم و دیگر مخالفان عرفیان و تصیو

حکاییاتی آورده انید کیه اذلیب

ماجرای عشق ورزی او به ذالم ترک وجوانی أَمرد است .نو ته های این مخالفان از ذیرض ورزی
و افترا خالی ناست .ابن حجر می نویسد« :قوال چازی گفت ،در حال ذزالی برخاست و بیه وجید
وسماع پرداخت (ابن حجر ،لسان المازان ،ج  ،5ص )59:حکایات افسانه ای فراوانی در باره ی او

پیشگامان مکتب جمال در عرفان و فلسفه اسالمي 06  ..............................................................................................

نو ته اند که باشتر به افسانه و خاال باقی باه است تا واقهات ،و بیام از همیه نشیان دهنیده ی
تبلاغات منفی مخالفان او بوده که می خواستند خصات او را در نظر عوام خد ه دار نمایند .حتی
بزرگان مکتب جمال که انتظار می رفت دفاعی جانانه از او او نمایند ،چنان اقدامی ننموده اند.
چنان حکایاتی فراوان است ،اما از مهتقدان به مکتب جمال انتظار می رفت که تفساری مناسب
به این حکایات بپردازند .بوترین تحلال را عبدالرحمن جامی دارد ،در عیان اینکیه یاخ را جمیال
پرستی می داند ،توضاخ در خور و مناسبی را ارائه می دهید کیه جمیال مطلیق الویی را در مظیاهر

حسی آن مشاهده کرده ولی مقاد به این صورت های حسی نبوده است( .نفخات االنس ،ص)196
عین القضات همداني قرن پنجم

ابوالفضائل محمد بن عبداهلل بن محمد بن علی بن حسن ماانجی همدانی مُلقب به عان القضات ،از
موم ترین خصات های مکتب جمیال در عرفیان اسیالمی ،در یور همیدان متولید گردیید و در
ریاضاات ،ادباات ،فقه ،حدیث ،کالم ،فلسفه و عرفان استاد بود .عان القضات به سرعت در تمیامی
علوم ادبی و دینی عصر خود سرآمییید می ود ،و در عرفان و تصو

که تکامل همه علوم به آن

منتوی می ود ،به مرحله ای می رسد که جامهه آن دوره تحمل عقاید او را ندارد .چنان بی باکانیه
از اصول عقاید مکتب جمال دفاع می کند که در سی و سه سالگی او را به وادت می رسیانند .در
این واد مکتب جمال ،عرفان مثبت و اجتماعی نمود کامل یافته ،گویی خصات منصور حالج و
امام احمد ذزالی یکجا جمع ده و در او تکامل رساده است.
عان القضات در اوج قله جمال پرستی قرار دارد .عرفان مثبت او در نثر مرسیل و سیاده جلیوه
نموده و برای عموم مردم ،هنوز هم ،قابل دریافیت اسیت .در اسیتناد بیه آییات و احادییث تسیلط
عجابی را نشان می دهد ،از نظم و نثر ،تشباوات و تمثیاالت ،تخیاالت و ترکابیات بسیاار لطایف
استفاده می کند .او از استادش امام محمد ذزالیی درس آزاد اندیشیی آموختیه  ،میدتی در گیرداب
مجادالت کالمی گرفتار ده .و مانند ذزالی درس آزاد اندیشی آموخته ،وابتدا در همیه چایز یک
کرده و سپس به یقان ارز مند رساده است .علم و عقل رابرای رسادن به حقاقت عیالم الزم میی
داند ،در حالی که بسااری از عرفا و متصوفه با آن مخالفت دا ته اند .گویی مومترین حادثه زندگی
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او مالقات با امام احمد ذزالی بوده که در باست و یک سالگی او اتفاق افتاده و سیالوا از آن اسیتاد
بزرگ جمالی بوره مند ده است .از استاد دیگرش اخ برکه خبر چنیدانی در دسیت ناسیت امیا
کراماتی را از او نقل کرده اند.
نامه های فراوانی دارد ،بام از  552نامه از او به جا مانده که گویا تهداد آنوا بساار از این بیوده
است .در آثارش ا اره نموده که در خواب و باداری مکا فاتی دا ته و حاالتی ذابی به او عارض
می گردیده ،تا آنجا که ادعا کرده به خدا قائم ده و حقاقت انبااء بر او عرضه ده است .او را بیه
نام قاضی همیدانی ناز می ناسند ،زیرا پدرش قاضی و فقاه ور بوده و در عرفان و تصیو

نایز

مقاماتی را دا ته و او ناز مانند پدرش مدتوا در همدان قضاوت و تدریس دا ته است.
گویا چوار سال آثار امام محّمد ذزّالی را مطالهه نموده و در دیدار باست روزه اش با امام احمد
ذزّالی دچار انقالب درونی ده ،البته چنان که از آثارش به دست می آید ،تحت تیأثار پارخراسیان
محمد حموّیه ،با یزید بسطامی ،ابوسهاد ابوالخار ،ابوالحسن خرقانی و خواجه عبداهلل انصیاری نایز
می با د «.پس از مجالست باست روزه با احمد ذزالی راه خود را باز یافت و به پاری دست یافت
که نَفس دا ت و نه نَفَس ،نه حساّت دا ت و نه عاناّت ،پاری به نام «عشق» :استاد تو عشق اسیت
چو آن جا برسی او خود به زبان حال گویند چون کن – پاری که به پندار او هاچ اخی از کمیال
او برخوردارتر ناست« :ال اخ ابلغ من الهشق .این که قاضیی اسیاس و پاییه خلقیت را بیر عشیق
میگ ارد ،نکته ای است که باشتر صوفاه به آن توجه داده اند و بر مبنای حدیث قدسی :کنت کنیزاً
مخفااً لم اعر

فاحببت ان اعر  ،فخلقت الخلق و تهرفت الاوم فهرفیونی ،آن را تأیاید ،و بیر آن

تأکاد کرده اند ،اما قاضی ماانجی این عشق و مور ورزی الوی را -گویا بر اثر تهلامات احمد ذزالی
– به متن زندگی و سلوک خانقاهی می کشاند و بر این باور است که عشیق حتیی بیرای سیالک و
راهرو مبتدی هم بوترین دلال راه است و کامل ترین پارو اخ .و می پنیدارد کیه «هیر کیه را پایر
عشق نبا د او رونده راه نبا د .عا ق به مهشوق به عشق تواند رسادن ،و مهشوق را بر قدر عشق
باند .هرچند که عشق به کمال تر دارد مهشوق را بجمال تیر بانید( ».عیان القضیاه ،تموایدات ،ص
 ،584خاصات آینگی ،نجاب مایل هروی 5:24 ،توران ،نشرنی ،ص .)55
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از نظر عان القضات زیبایی است که عشق را می آفریند و تمامی ذّرات هستی با نایروی عشیق
در حرکت هستند .و این عشق موم ترین راز و رمزی که در خود دارد این است که وساله رساندن
انسان به کمال مطلق و مقام قُرب الوی است .و البد هر چه به واسطه آن به خدا رسند فرض با ید
به نزدیک طالبان عشق ،بنده را به خدا رساند ،پس عشق از بور این مهنی فرض راه آمید .ای عزییز
مجنون صفتی باید که از نام لالی نادن جان توان باختن» (عان القضاه ،تموادات ،ص.)92
این دعوت عمومی در مکتب جمال به منزله دعوتی جوانی ،به سوی بوروزی و سهادت اسیت،
یهنی با این دعوت انسان ها را می توان به تکامیل الزم در زنیدگی میادی و مهنیوی یان رسیاند.
همان عشق ذار از آنچه نردبان صهود به قرب الویی اسیت ،مومتیرین نسیخه درمیان مشیکالت و
مصائب امروز جواناان ناز می با د .عشق به زندگی انسان هد

و مهنا می بخشد و این مورد گیم

ده بزرگ جوان مهاصر است .عشق داروی جان بخشی برای اکثر باماریوای روحی و عصبی نایز
می با د .به همان دلال در مکتب جمال و در نظرپار آن عان القضات ،عشق همه چاز است.
عان القضات مُلقب به سلطان الهشاق و اخ الها قان است .او در ایین بیاره میی گویید « :ای
دوست؛ عا قان را دین و م هب ،عشق با د .که دین ایشان ،جمال مهشوق با د ،آن کیه مجیازی
بود ،تو او را اهد خوانی .هر که عا ق خدا با د ،جمال لقیاء اهلل می هب او با ید( ».تموایدات،
برگزیده آثار عان القضات همدانی ،محمد کاهم کودویی ،ص )588
نکته اصلی در این عشق بازی او ،اصالت دادن به زیبای است .چنان که می گویید « :ای عزییز!
اگر عا قی جمال مهشوق خود باند ،و در ادراک جمال او ذرق د ،نداند که در وجیود ،چیه میی
بود ،و فی بهض االوقات که چنان ذرق نبود و در ادراک جمال مهشوق ،البد او چازی بر سر بیود

که بدان بداند که کی می آید و کی می رود که نشسته است و که خفته ( »...همان ،ص )58:
سنایي غزنوی قرن پنجم

حکام ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی ذزنوی در ور ذزنوی در ور ذزنیه بیان سیالوای  426تیا
 421هجری به دناا آمده است .ابتدای تحصال علم و جوانی خود را در همان ور سپری نموده ،و
به دلال ذوق و استهداد ذاتی ،به اعری روی آورده ،چنان که در ابتدا اعری مدیحه سرا به مار
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می رفته ،اما در اثر حادثه ای که مشخص نشده ،تغاار حال می دهد .آن مکا فه و دییدار محبیوب
او را به انسانی عار

و وارسته تبدیل می کند .در سال  498هی به زییارت خانیه خیدا میی رود و

مدّتوا در بلخ و خراسان و خوارزم به کسیب تجربایات و مطالهیات مهنیوی میی پیردازد .دعیوت
پاد اهانی چییون بورام اه ( 115-156هی) را پاسخ منفی می دهد .به او ناز ماننید دیگیر بزرگیان
مکتب جمال تومت های فراوان زده اند .اذلب او را به بدعت متوم کیرده انید ،کیه از خیود دفیاع
نموده ،در اثر باماری دید چشم در سال  1:1هی از دناا می رود .اهکار او حدیقیه الحدیقیه بیا
دوازده هزار بات است که گویا مدت یازده سال برای سرودن آن کو م نموده اسیت .بسیااری از
صاحب نظران حدیقه الحدیقه را دایره المهار

تصو

ناماده اند.

«عده ای بر آنند که حکام سنایی مرید اخ ابویهقوب یوسف بن ایوب همدانی عیار

بیزرگ

آن عصر و از سلسله عرفای نقشبندی بوده است» (بشار ،ساری در ملک سنایی  ،ص .)54
سنایی از نخستان عرفایی است که قالب ذزل را به عنوان بوترین وساله در بایان اندیشیه هیای
عا قانه و عارفانه بکار برده و دیگر عُرفا از او سرمشق گرفته اند .این ذزل سرایی هنگیامی کیه در
مکتب جمال با تلفاق سه عنصر ،عشیق ،عرفیان و زیبیایی بیه هویور میی رسید ،از ذوق و ابتکیار
ایراناانی خبر می دهد که احساسات لطاف و روح اعر پاشه و عا ق پاشیه خیویم را در قیالبی
مناسب ریخته و به جواناان عرضه دا ته اند .ذزل های عا قانه با مضیمون هیای بیدیهی از میی و
مهشوق از او آذاز می ود.
اگر با نگاهی جمال ناسانه به ذزلاات سنایی بنگریم ،در می یابام که همیه ذزلویایی او بیه دو
دسته تقسام می وند :دسته ای حکایت گر عشق زمانی است و مضیامان و نکیات عارفانیه را در
قالب زیبایی این جوانی و عشق انسانی مطرح کرده ،برخی گمان کرده اند این ذزل ها از مایه های
عرفانی کمتری برخوردار است ،در حالی که اگر مختصر آ نایی با مکتب جمال وجود دا ته با د،
دریافته می ود که این دسته ناز یکسره عارفانه و عا قانه اند .دسته دوم ذزل هیایی اسیت کیه در
بردارنده عشق الوی ،آسمانی و مقدس است .و گویی به سبک مکتب جمال می خواسته خوانندگان
را از عشق الوی بکشاند .این اوه سنایی همان عبور از عشق مجازی به سوی عشق حقاقی اسیت.
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او در این مسار راهگشا و نوآور است ،سار و سلوک عارفانه را با ترکاب های جدییدی ارائیه میی
دهد .مایه اصلی تمامی آثار و نغمه های او قرآن مجاد و احادیث می با ند ،چنان اسیت کیه از او
ادیبی بی نظار ،حارت انگاز و یگفتی آور بوجیود آورده کیه در ادبایات و عرفیان از افتخارهیای
ایراناان به مار می آید .تمام فلسفه و اندیشه های خود را در این نکته خالصه کرده است:
«مرد را درد عشق راهبر است

آتش عشق مونس جگر است» (همان ،ص ):41

شیخ شهاب الدین یحیي سهروردی قرن ششم

واب الدین یحای بن حبشی بن امارک در روستای سورورد زنجان در سال  141یا  116هی..ق بیه
دناا آمده ،کُناه او را ابوالفت نو ته اند ،به نام اخ ا راق مشوور گردیده ،او در همه علوم اسیالمی
تبحر دا ته ،بلکه در علوم ذریبه ناز از دانشمندان بزرگ عصر خود بیه یمار میی رفتیه اسیت .از
آنچه درباره زندگی او نو ته اند رو ن می ود که در ریاضت و سار و سلوک عارفانه به مراحیل
بساار واالیی رساده بود.
باشتر آثار ذوقی اخ ا راق با زبان رمز و تمثالی باان ده تا از تکفار در امان مانیده و دسیت
سالکان را بگارد و با زبانی قابل فوم برای آنوا ،کم کم وساله صهود ان را فراهم نموده و از عشیق
مجازی آنوا را به سوی عشق حقاقی بکشاند .بام از همه داستانوای تمثالیی او بیه مکتیب جمیال
نزدیک می ود.
از نظر اخ ا راق مانند دیگر بزرگان مکتب جمال ،خداوند جمال مطلیق و زیبیاترین زیباییان
است .چنان که می گوید ...« :در عالم چازی کامل تر و زیباتر از نور االنوار نبود» (حکمه اال راق،
اخ واب الدین یحای ،ص  .)598در حقاقت نور و وجیود و زیبیایی عیان هیم هسیتند ،وقتیی
خداوند ،واجب الوجود ،یا نور االنوار خوانده ود ،یهنی زیبایی مطلق است .از نظر این حکام نایز
همه موجودات عا ق جمال الوی هستند و به وق او در حرکت هسیتند .همیه ذّرات مایل دارنید
باه او با ند یهنی زیبا با ند و فلسفه حرکت و خلقت از اینجا فوماده می ود .اخ می گویید:
« حرکات افالک ناز در دورانی بودن مشترکند و برای تشباه به یک مهشوق اند که آن نور اعلی بود
و در عان حال به سبب اختال

مهشوقات خود که انوار قاهره اند در جویان مختلیف میی با یند.
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همه اعداد حرکات و ا راقات به عشق مستمر و وق دائیم از جویت تیوالی انیوار سیانحه بیود».
(همان ،ص .):55
اخ ناز مانند دیگر هم فکرانم ،عشق را باالترین درجة محبّیت میی دانید و هسیتی را بیا آن
تفسار می کند و می گوید« :عشییق خاص تر از محبّ است زیرا که همه عشق ،محبت با ید امیا
همه محبّت عشق نبا د ،و محّبت خاص تر از مهرفت است زیرا که همه محبّتی مهرفت است امیا
همه مهرفتی محبّت نبا د ،و از مهرفت دو چاز متقابل تولد کند که آنرا محبّت و عدوات خواننید».
(رساله فی حقاقه ،الهشق ،ص.)55
موم ترین عنصر مکتب جمال که در عقاید اخ ا راق قابل ا یاره اسیت و در رسیاله میونس
الهشاق (سوروردی ،واب الدین ،مونس الهشاق  ،ص )58آمده و هیانری کیربن آن را (در مجلیه
المباحث الفلسفاه  59::-59:5م) مورد بحث قرار داده این است که از نظر او اولان نور صیادر از
نوراالنوار یا صادر اول را «جمال» می نامد.
رح جمال در هستی را اخ به زبان تمثالی باان کرده است .به وییژه در میونس الهشیاق کیه
اخ درباره اسرار عشق به باان رمزی سه برادر« :حسن»« ،عشق»« ،حیزن» پرداختیه کیه حسین بیا
یوسف ،عشق با زلاخا و حزن با یهقوب همراه بوده است .این سه بیه سیراا انسیان آمیده و ابتیدا
«حسن» در وجود انسان جای گرفته و سپس عشق و حزن بیه دنبیال او میی آینید .ایین رسیاله در
حقاقت تفسار همان سخن است که صادر اول را زیبایی خوانده بود .در این رساله او عشق و حُزن
را زائاده زیبایی می داند و آنچه باعث می ود که انسان مسجود مالیک واقع ود همیان زیبیایی
است.
روزبهان بقلي شیرازی قرن ششم

سلطان مکتب جمال ،روزبوان ،در ور فسای فارس و در حوزه حکومت سلجوقاان بیه دنایا آمید.
روزبوان یهنی خو بخت و ناک روز ،این ناک روز در سه سالگی از جاذبه های مهنوی برخیوردار
ده و گفته اند که در پانزده سالگی خضر نبی او را بادار کرده است.
«طریقت او در تصو

مبتنی است بر عشیق ،مکا یفه و یط  .در احیوال روحیانی او عشیق
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اهماّت باشتر دارد ،و در واقع رؤیاها و مکا فات و حتی طحاات او ناز نا ی از همان توجیه بیه
عشق و مظاهر است .عشقی که روزبوان از آن سخن می گوید عشقی است که حید و قایدی نمیی
ناسد زیبایی را در هر چه هست ،در گل و گااه ،در روح و جسم ،و حتی در مرد و زن به یکسان
می پرستد .فخرالدّین عراقی در عُشاق نامه داستانی درباب او نقل می کند حاکی از آن که حتیی در
سنان پاری ناز یک کودک امرد در خانقاه وی پای اخ را در کنار می گرفت و میی مالاید و یاخ
حاران جمال کودک ،وی حتی از پاغمبر ناز به عنوان ساد عا قان ییاد میی کنید و سیرمایه عشیق
روحاناان( ».جستجو در تصو

ایران  ،عبدالحسان زرین کوب ،ص  .)554از این اندیشمند انتظیار

نمی رفت که به نو ته های متاخران اکتفا نماید و گفته ها و افسانه های مخالفان روزبوان را سیند
قرار دهد .چنان تحلال هایی بدون آ نایی با مکتب جمیال ناتمیام و مشیوش بیه نظیر میی رسید.
کسانی که به این مکتب آگاهی دا ته با ند.
هنری کربن می گوید« :از نظر روزبوان ،هم چنان که از دیدگاه احمد ذزالی ،فخرالدّین عراقیی
و حافظ ،ماان عشق به چوره بشری و عشق ربّانی تفاوتی ناست و هر دو یکیی هسیتند .بیه گفتیه
روزبوان چون هر دو عشق یکی هستند پس در دفتر عشق انسانی اسیت کیه میی بایسیت ،قواعید
عشق ربانی را آموخت ...رسادن به دریافت روزبوان از عشق ،یهنی گ ار از عشق انسانی به عشیق
ربانی ،تنوا در صورت ماسّر است که اندیشه بتواند هر گونیه روی و انیدام زیبیا را بیه آب و گیل
مهنوی ،هرگونه داده محسوس را به رمز ،و هر حجابی را به آینه تما ا مبدّل کند .خالصه ایین کیه
عشق باید آینه ذات خدا با د( .آفاق تفکرمهنوی در اسالم ،ایگان ،داریوش ،ص.):8:
اخ با این که خود ریاضت های فراوان کشاده اما آن را به سالکان توصاه نمی کند و هیر چیه
با عشق انسانی مخالف با د او نمی پ یرد« .مایه های باانگر سلوک مهنوی روزبویان در بیاطن بیه
عقاده کربن عبارتند از .5 :تجلی الوی تجلی جمالی الوی در انسیان اسیت .5 .محمید (ص) چویره
اعالی پاامبری در م هب عشق است .: .مهنای نبوی این جمال برکسی آ کار می ود که بیه راز
یا نمود آینه پی برد .4 .بنااد ازلی عشق در ما قبل هسیتی در ازلایت ارواح قدسیی (مظیاهر فیردی
انسانات در ما قبلی هستی) است .1 .به تحقاق رساندن مهنای نبوی مهدل برگردانیدن حجیاب بیه
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آینه و رسادن به مقام اهد – مشوود (مانند عا ق-مهشوق) است ،و این در حکم گی ار از عشیق
مجییازی به عشق حقاقی است.8 .عشق انسانی در اوج ربانات خود به راز توحاد باطنی می رسد.
اینجا دیگر خود خُداست که عشق ،عا ق و مهشوق با هم است( .همان ،ص .):49
بررسی عشق از نظر روزبوان تنوا در چوارچوب مکتب جمال ماسر است .در این مکتیب و در
نظر روزبوان هستی جلوه ای از جمال الوی می با د و نخستان صادر ،زیبایی و نخسیتان آفریننیده
زیبایی ،موجودی به نام عشق است که با ایجیاد گرمیا و ا یتااق هسیتی را بیه حرکیت وادا یته و
زندگی را به چرخم در آورده ،و خداوند که زیباست به ناچار نور و زیبایی اش جلوه نموده ،کیه
پری رو تاب مستوری ندارد .و هر چه هست از همان جمال بوره دارد .انسان موجودی اسیت کیه
تنوا با حواس هاهری می تواند آگاهی های الزم را برای ادامه حاات و ادامیه تفکیر و اندیشیه بیه
موضوعات برتر را پادا کند ،به همان اوه در عشق ورزی ناز تنوا با عشیق انسیانی و زمانیی میی
توان به سوی عشق مهنوی و الوی راه برد .از طرفی چیون یاخ علیوم یرعی را نایز بیه خیوبی
تحصال نموده و در حقاقت فقاه ناز بوده ،این اندیشه های جمال پرستانه را با عقایید یرعی نایز
تطباق داده است.
روزبوان به محبّت ناز به عنوان یکی از اصول اساسی عقاید خود اتکا نموده است .بلکیه عشیق
را استغراق در محبّت می داند .محبّت را بهد از مرحله کشف و مشاهییده قرار داده و آن را راهیی
برای آموزش مکتب جمال می داند .پایامم بیه سیالکان ایین اسیت« :اعلیم – وفقیک اهلل طرییق
الها قان – بدان که مبادی عشق :محبّت است ،و بهید از آن یوق ،نویایتم عشیق اسیت – و آن
وق ،نوایتم عشق است – و آن استغراق محبّت است .و این سه بهد از کشف و مشاهده اسیت.
تا فاض حسن وی متواتر نشود ،وقم پدید نااید .و تا در جمیال و جیالل ،روح مقیدس مسیت
نشود ،عشقم پدید نااید .منبع عشق از صفای صفات است .تا حق را به پارایة حسن قدم نیه بانید
به حق عا ق نشود .عشق را حد ناست ،زیرا حسن مهشوق را حد ناست .عشق صیفت اوسیت ،و
عا قی پاشه او ،و عا ق خود اوست ،و از آن عشیق یکرنیگ اسیت( ».بقلیی یارازی ،روزبویان،
ذلطات السالکان ،تصحا رعناحسانی5:85 ،توران ،انتشارات فرهنگ ایران زمان ،ج  ،51ص.)16
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عطار نیشابوری ( 015-836هـ.ق)

ابوطالب فریدالدّین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهام بن اسحق بن هبان عطّار ناشابوری ،به گفتیه
برخی در سال  1:2هی در قریه کدکن به دناا آمد ،و احتمال دارد که در سال  852هی در فتنه مغیول
به وادت رساده با د .تولد او را از  15:تا  146و وفیاتم را از  858تیا  852هیی نو یته انید .از
روستای کدکن ناشابور و خانواده ای که پدرش غل عطّاری دا ت به مقام اخ االولااء و سلامان
ثانی رساد .از کودکی در محاطی که عرفان و تصو

پرور بود ،ر ید نمیود و در آثیارش نشیان از

یک تحول روحی و مهنوی است .این تحول روحی را در باشیتر بزرگیان مکتیب جمیال مشیاهده
کردیم .این انقالب مهنوی است .این تحول روحی را باشتر بزرگان مکتب جمال مشیاهده کیردیم.
این انقالب مهنوی در انسان ها ،از مهجزات عرفان و تصو

است.

در همه حکایت های عطار از عشق و دل دادگی سخن می رود ،قورمان هیا ییا زنیانی زیبیا ییا
مردانی زیبا هستند ،و هد

همان اثر زیبایی است که در زنیدگی انسیان و حرکیت تکیاملی او بیه

سوی مهراج مهنوی دارد .این آثار عطّار به موضوعاتی انتزاعی نپرداخته ،بلکه داستان زنیدگی همیة
انسانوا را باان می کند و برای مشکالت انسان در همه قرون و اعصار راه گشایی می نمایید .یهنیی
«عشق» بوترین نسخه درمان همه دردهای بشری در همه زمان هاست.
بلبل نامه عطّار در آموزش عشق بی نظار است .بُلبل که عا ق گُل گردیده ،آن قدر می نالد کیه
پرندگان کایت به سلامان می برند .گویی بُلبل عطّار است که داستان عشق را بیرای هماشیه سیر
می دهد .در خااط نامه حکایتی آمده که هر کدام یاهکاری در ادبایات فارسیی اسیت .همیه ایین
داستان های عا قانه از اعتقادات جمالی او سرچشمییییه می گایرد( .عطّارناشیابوری ،فریدالیدّین،
الوی نامه ،تصحا فوأد روحانی5:84 ،توران ،کتاب فرو ی زوّاز ،ص .)55
در نو ته های ابن عربی ،عشق به چوار نام مهرفی ده  « :حب » به مهنای دوست دا تن کیه
با صفای باطن و مور ورزیدن همراه است .دیگری «وّد» به مهنای موربانی فراوان که ابتیدا در اسیم
الوی و دود بروز کرده است ،دیگییییری « عشق» که دوست دا یتن در حید افیراط و یدیدترین
محّبت و مورورزی با د و دیگری «هوی» به مهنای آرزو و خواهم که تهلیق قلبیی بیه محبیوب
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است  .در تحلالی دیگر ،مور و عشق ورزی رابه دو نوع تقسام میی کنید :یکیی عشیق مفیرط بیه
مهشوق نا مهان و نا ناخته و دیگری «حب الحب» یهنی عشق به عشق که در این نوع تمام توجیه
عا ق به خود عشق است نه به مهشوق .ابن عربیی عشیق را قابیل تهرییف نمیی دانید بلکیه آنیرا
خوردنی و نو ادنی مهرفی می کند و مرتبه عشق را مافوق عقل می داند ل ا در یناخت خداونید
تنوا راه را عشق مهرفی می کند .بدون مور و دوست دا تن حق ،راه دیگری برای ناخت خداوند
ناست .از اینجاست که خداوند عا ق و مهشوق اصیلی اسیت و در هیر مهشیوقی بیر چشیم هیر
عا قی ،هاهر می گردد ،این اصل موم مکتب جمال را میی گویید کیه تمیامی موجیودات هسیتی
دوستدار و عا ق هستند ،یهنی همه عا ق و مهشوق اند ،در جویان همیه چایز محبیوب اسیت .و
سبب اصلی عشق را ناز بایستی در زیبایی و خاصاّت ذاتی آن جستجو نمیود ،و ایین کیه خداونید
زیبایی اصلی است و هرچه به خاطر دوست دا تنی می ود ،در حالی که زیبایی بیه سیبب خیود
دوست دا تنی است و از اینجا به واجب الوجود ،نوراالنوار و خداوند میی رسیام کیه زیباسیت و
زیبایی را دوست دارد ،پس خودش را دوست دارد و همه مخلوقات ،آفریدگان و جلوه های خیود
را ناز دوست دارد .از اینجا به اتحاد عشق و عا ق و مهشوق و به وحدت وجود عارفانیه نزدییک
می ویم.
«فکل ملیح حسنه  ،من جمالها

معارله  ،او حسن کل ملیحه»

چه هر مردی صاحب مالحت و زیبایی که در عالم است ،خوبی و زیبایی او عاریت داده یده
است ،آن مرد خوب را از حضرت مهشوق من ،و حُسن هر زن خوب و زیبا ناز عیاریتی اسیت از
حُسن حضرت مهشوق من ،چه هم چنان که در اصل و جود که حُسن و مالحت صیفت و اثیر او
است ،حضرت مهشوق اصل است و وجود مضا

بویر خیوبی فیرع و عارییت از او( ».فرذیانی ،

سهاد ،رح تائاه ابن فارض ،مشارق الدّراری5:98 ،قمری ،صص .)585 ،5:5 ،556 ،86
تمامی آثار ابن فارض در حد کمال و نوایت زیبایی است ،و در حقاقت به بایان عشیق زیبیایی
پرداخته ،گویی جلوه ای کامل از مبانی مکتب جمال در عشق ورزی او وجیود دارد .گازرگیاهی او
را ناز از اهد بازان و طرفداران عشق مجازی مهرفی نموده است و به مطلیب کوتیاهی دربیاره آن
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اکتفا نمود .و نو ته  « :مجمع البحرین نوافل و فرایض ،اخ ابن فیارض ،گیرم روی ذرییب بیود.
تالطم و ورش قلزم عشق او از قصاده تائاه اش مهلوم می ود که در وقتی که عا ق بودنید بیر
جوان رویگر  ،این قصاده را گفته و قصیاده ی ماماّیه را نایز در لمهیان عشیق آن جیوان فرمیود.
(گازرگاهی  ،مجالس الهشاق ،ص .)54:
دو عنصر عشق و جمال اساس آثار ابن فارض را تشکال می دهد و بارها به دیدار بیا محبیوب
یا وود روحانی نائل آمده است که از آثار او به خوبی می توان دریافت (ساف الیدین بیا خیرزی
( 819-188هی  .ق) و مهاصرانم).
همچنان رساله در عشق بوترین نو ته با خرزی درباره عناصر مکتب جمال و یاهد نکیات و
حکایاتی جالب در باان اصول این مکتب است .با خرزی در مورد عشق انسانی و زمانی می نویسد
 « :هر کراتب عشق در مغز استخوان افتد .درهوس وصال ماه رویی همیه یب چیو صیب سیتاره
فشاند ،در طلب خور اد عارضی همه روز چو ام خونابه چکاند ،از بام فراق سام بری رُخسیاره
چو زر دارد ،از تاب روی مُهطّر و آب روی منوّر دلبر جام خود را ماان آب و آذر دارد  .هر کیه در
آرزوی گل رُخساری از خار بستر ساز از دست تهلق پایدام طلب بادام عقد یکرلبی بسیان پسیته
نمک بر جگر خسته اندازد ،در کوی عشق خانه گارد ،از سر صدق یکرانه پی یرد (بیاخرزی ،دو
رساله عرفانی در عشق  ،ص :)99
در عالم پیر هر کجا برنائیست

عاشق باداکه عشق خوش سودائیست

در این رساله با خرزی به اهمات عشق پرداخته و از تمامی خوانندگان و سالکان می خواهد که
برای آذاز سفر مهنوی خویم و برای آذاز پرواز به سوی مهشوق بیه یور عشیق وارد یوند .و
برای این که سالک را به سوی عشق تشویق نماید از مثیییال ها و حکایات جالبی استفاده می کند:
« جوانی برای تحصال علیم بیه یور بلیخ آمید .در مدرسیه ای نیزول کیرد .روزی بیاز در بیاذی
برگ ت ،ناگاه نظر او بر زنی صاحب جمال افتاد .سلطان عشق آن دختر در دل آن ناک اختر سرا
پرده تصر

بزد» (همان  ،ص )56:

با کمک اُستادش به مراد دل رساد و پدر دختر اجاز ه داد تا دختر به بالان این جوان کیه بامیار
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بود ،برود اما جوان بهد از دیدار مهشوق جان می دهد .در این حکایت به اهماّت عشق در مرحلیه
حَرکت به سوی مهراج توجه ده و وصال را مهنوی و آسمانی دانسته ،نه این کیه در زمیان پدیید
آید عشق به دختر زیبا که عشق مجازی و زمانی با د ،مُنجر به عشق الوی میی یود و آن سیالک
جوان را به مهبود اَزّلی می رساند .در ضمن باخرزی آموزش می دهد که از طریق پایروی از پایرو
مُر د مهنوی می توان به مهشوق رساد ،یهنی با سار و سلوک و خود سازی از مسار عشیق زمیان
بایستی عبور نمود .این حکایات بوترین وساله در آموزش و تربات سالک است.
« اخ (باخزری) این آیت را ناد که«ماقدروا اهلل حق قدره» فرمود (همان  ،ص :)552
«ای به حسن آفت جهان که تویی

که شناسد ترا چنان که تویی»

او عشق را تنوا ره وصول به حق دانسته و عقل را عاجز می داند که بتواند فراتر از اسیتدالل و
مقدمات خود برود و از طریق عشق به کثرت گرایی هم می رسد کیه همیه ی می اهب و ادییان را
مورد رحمت الوی می داند .می فرماید (همان  ،ص :)555
«آن روز که زرکان گردون زده اند

مهر زر عاشقی دگرگون زده اند

واقف نشوی برآن ،که پس چون زده اند

کین زر ز سرای عقل بیرون زده اند

با دل گفتم کای دل هر جاش طلب

در صومعه و سرمصالش طلب

دل گفت مرا گرد خرابات برآی

آنجا گرش نیافت ،اینجاش طلب»

گازرگاهی نایز او را از بزرگیان مکتیب جمیال بیه یمار آورده و در بیاره ی او میی نویسید:
«خور اد سپور مورورزی» اخ ساف الدّین باخزری ،همچو آفتاب عالم گرد در طلب می گردیید
و نجوم ا ک از سپور دیده می پا اد .به هل هلال اخ نجم الدین کبری رساد و بیه چشیم او از
ثری تا ثریّا بدید اوایل که او را بدید به خلوت نشاند .در اربهان دوّم به در خلوت آمد و دست برد
در خلوت زد و فرمود که ای ساف الدّین (گازرگاهی ،مجالس الهشاق ،ص :)586
منم عاشق ،مراغم سازگار است

تو معشوقی ،تو را با غم چه کار است

هرچندگهی زعشق بیگانه شوم

با عافیت آشنا و همخانه شوم

ناگاه پری رخی به من در گذرد

برگردم ازین حدیث و دیوانه شوم
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برخي از شاخصه های مهم مکتب جمال
با مطالهه و بررسی نظرات بزرگان صوفاه در زمانه جمال و جالل الوی می توان به مشخصیه هیای
ثابتی در نظریات آنان پی برد که تمامی آنان درباره موضوع متفق القول بوده انید ماننید :اعتقیاد بیه
جمال بال ات الوی ،ایمان به ازلات و ابدیت جمال و جیالل ،حُیبّ آخیرت بیه اماید پاوسیتن بیه
حضرت حق و لقاء اهلل ،پ یرش جالل خداوند به عنوان یک محبت الوی ،جوان و مخلوقات آن از
تجلاّات ذات جمال خداوند ،در ذیل با آوردن نقل قول هایی از بزرگیان صیوفاه بیه بررسیی ایین
مطلب می پردازیم:
حُب آخرت به امید پیوستن به حضرت حق

رابهه در ذکر آخرت چنان می گوید« :خداوندا اگر تو را از بام دوزخ می پرستم در دوزخم بسوزد
و اگر به اُماد بوشت می پرستم بر من حرام گردان و اگر برای تو تو را می پرستم جمال باقی دریغ
مدار» (ت کره االولاا ،ص .)28
از ابوبکر بلی نقل ده است که« :گفت مرا مطالبت نکرد به برهان بر دعوی ها که کردم مگر
به یک چاز که روزی گفتم هاچ زیان کاری و حسرت بزرگ تر از آن ناست که از بوشت بازماند و
به دوزخ فرو وی گفت حق تهالی گفت چه حسرت و زیان کاری بزرگ تر از آن که از دیدار من
بازگردند و محجوب مانند» (ت کره االولاا ،ص.)51:
امام ذزالی می فرماید« :حاات طابه پس از میرگ بیود .و زنیدگانی زنیدگانی آخیرت اسیت ،و
سرای آخرت زندگانی است ،چنان که حق تهالی گفت :و ان الدار االخره لویی الحایوان لیو کیانوا
یهلمون( .عنکبوت ،آیه.)59
و هر که بدین مرتبه رسد لقای خدای را دوسیت دارد ،پیس میرگ را دوسیت دارد و کیاره آن
نبا د ،مگر از آن روی که کمال استکمال مهرفت را چشم دارد ،و احاطت بیه کُنیه جیالل خیدای
محال است»...
آن چه از سخنان صوفاان ذکر ده منتج می ود این است که همه آنوا بر این باورند که انسان
باید طالب مرگ و حاات پس از مرگ با د زیرا در این صورت به وصیال مهشیوق حقاقیی خیود
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رساده است و به آرزوی خود که همانا مشاهده جمال حقّ است می رسد .پس القاء اهلل و مشیاهده
جمال حق در آخرت از مسائلی است که عُرفای جمالاه به آن ایمان دارند.
جهان و مخلوقات آن از تجلیات ذات جمیل خداوند است

عرفای جمالاه بر این باورند که این جوان و مخلوقات آن از تجلاات ذات جمال خداونید اسیت و
عالم هستی را جلوه جمال حق که زیبایی خود را ذاتاً از جمال الوی وام گرفته اند ،می دانند.
جمالم پرتو تجلی ذات بود ،زیرا که او آیانه صفات ذات بود .از آن ،دریین جویان ،نشیان آن
جوان آمد ،که لجه عماق قدم از راه عدم در ماان آمده( .عبور الها قان ،ص.)56
اخ احمد جام ناز در کنوز الحکمه در تفصال آیه« :وَ الشَمسِ و ضُیحوا» چنیان میی فرمایید:
«همچنان که آفتاب در نواد خود عزیز است ،قمر هم چنان عزیز است ،روز هم چنان عزییز اسیت،
و ب هم چنان ،و آسمان و زمان و جمله جانوران ،و دل هیای ایشیان همیه از یکیدیگر عزیزتیر
است( » ...کنوز الحکمه ،ص.)51
ذزالی می فرماید...« :و نگریستن در افهال و عجایب صُنع و بدایع کیار او در آفیرینم ،کیه آن
دلال است بر جالل و کبریا ،و تقدس و تهالی ،و کمال علم و حکمت ،و نفاذ مشات و قدرت او».
(ذزالی ،ص.)28:
با استناد به سخنان صوفاه می توان به این نتاجه رساد که تمامی آنان هستی و کُیل آفیرینم را
تجلی گاه جمال و جالل الوی می دانند و مطالهه در صُنع آفرینم را قَدمی بیرای کشیف حقاقیت
می دانند و حُسن و جَمال عالم را مقدمه ای برای کشف و درک جمال حقاقی می دانند .چنان کیه
پاغامبر (ع) گفت« :ان اهلل تهالی جمال و یحب الجمال» (محمد ذزالی ،ص.)158
«ذوالنون را پرسادندکه :خدای را به چه ناختی؟ گفت خدای را به خدای یناختم و خلیق را
به رسول یهنی؛ اهلل است و نور است و نور اهلل ،خالق را به خالق توان یناخت و نیور خیدای کیه
خلق واصل خلق نور محمد است علاه السالم پس خلق را به محمد توان ناخت( .ت کره االولایا،
ص  .)5:5بزرگان جمال گرا خداوند را به ذات خود زیبیا میی باننید و بیر ایین باورنید کیه ذات
خداوند ذاتاً جمال است و خداوند نور مطلق است که نشان از زیبایی ذاتی خداوند دارد.
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پذیرش جالل خداوند به عنوان یک محبت الهي

«اما علم جالل دل راست ،تا به هستی وی قوی گردد و بار دوستی برگارد و تحمیل کننیده حکیم
وی گردد» (ذزالی.)52 ،
باز چون حکم جالل با د ،چون که دعوی اختاارات مرد را به تابم خود محو گرداند ،کیه در
حکم نمایم به بانم خود در آید ،تا در حکم او حاضر همی با د که ایین حضیرت اهیل جیالل
است که صد

بحر جالل به جز حضرت اهل جالل است که صد

بحر جالل به جیز حضیرت

چازی ناست( .بحرالحقاقه ،ص .)58
بزرگان مکتب تصو

را عقاده بر آن است که باید جالل الوی را پی یرفت و در برابیر آن سیر

تسلام فرود آورد به قضا و قدر الوی ایمان آورد تسلام مطلق آن بود .و در عظمت جالل الوی ذرق
د.
« چون ب ر فطرت از قالب قدرت به تربات حسن قدم از اهراه عدم به جوان حدثان در آورد،
خلهت خال

پو اد ،و علم «علم آدم االسماء کلوا» در خزانه اسرار به گوش جان از حق ناو اد»

(عبور الها قان ،ص .)545
اخ روزبوان بلقی در عبور الها قان چنان می گوید« :جمالم پرتو تجلی ذات بود ،زیرا که او
آیانه ی صفات ذات بود .از آن ،درین جوان ،نشان آن جوان آمد ،که لجه عماق قدم از راه عیدم در
ماان آمده ،خلق را در دو طریق عشق آن ساد حاصل آمد»...
روزبوان بقلی گوید ...« :از بدایت فطرت حسن برگزید اهدان حق ...و با مهدن اصیلی برنید،
که از جنّت فردوس اعلی ،و جنه المأوی ،جره طوبی ،و سدره المنتوی هشهه مازند؛ زیرا که آن
جا نور از نور حق دارد ،و حسن از حسن ،و جمال از جمال ،و بوا از بوا ،بقا از بقا .درایین جیوار

ننشانند االّ آن که آن جای نصابه دارد؛ جزو با کل یء یرجع الی اصله» (عبور الها قان ،ص):5
مکتب جمال عماق ترین تفکرات انسانی را در بر دارد و صدها سال قبل ا زذرب بیه پاشیرفته
ترین اصول انسانی دست پادا کرده است .این عرفان مثبت همه چاز را زیبا می باند .و میی گویید:
«هل جمال ،جمال است»« ،ان اهلل جمال و یحب الجمال» باید عار

جلوات جلوه های جمیال را
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بنگرد و چنان که در دعای سحر می خوانام «اللوم انی اسئلک من جمالک با جمله و کیل جمالیک
جمال» و مسلماً درخواست به جلوه جمال بدون ج ب جمال مهنی ندارد .مثل اینکه بگوئام خدایا
علم بده ولی در پی تحصال علم نبا ام .جمال دوستی امری فطری است باید فهلات یابد و ارضاء
ود تو اگر مال جمال دوستی نبود و انسان به هستی زیبا و جمال مطلق ارتباط فطری پادا نکیرده
بود عشق و پرستم تحقق نمی یافت .تنوا مسئله گ ار از مرحله پایان تر به باالتر اسیت تیا اینکیه
ائات و ماهات چاز زیبا از بان رفته خود زیبایی بمانید و بیس .و ایین تجریید ذهنیی و روحیی
خاص عارفان عا ق است.
عشق به جمال

در مهرفی مکتب جمال موم ترین نکته عشق به زیبایی است ،کیه از ذوق و طبیع هرییف عا یقان
ایرانی سرچشمه گرفته است .و با این اصل میی تیوان بلنیدترین و اسیتوارترین بنیای فرهنگیی را
بوجود آورد .این زیبایی به صورت های رنگارنگ به جلوه گری می پردازد و در کلایه موجیودات
دیده می ود .در بهضی موجودات جمال کمتر دیده می ود و در بهضی دیگر باشتر ولی آنکه از
همه کامل تر است یکی است ،زیبایی تحت سه عنوان طبقه بنیدی یده زیبیایی جسیمی ،زیبیایی
عقلی ،زیبایی مهنوی ،تمام زیبایی ها انهکاس جمال اعلی است و از این رو عا قان زیبایی بیه هیر
سه نوع زیبیایی فیوق الی کر عالقمندنید (حقاقیت ،عبیدالرفاع ،تیاریخ عرفیان و عارفیان ایرانیی،
5:26توران ،انتشارات کومم ،ص .)2:
همه سخن مکتب جمال از زیبایی آذاز می ود و به عشق میرسد .پاام اصلی آن عشیق ورزی
به زیباییهاست .عشق ورزیدن به زیبایی ،یهنی عشق ورزیدن به کمال ،زیرا هر چازی که به کمیال
برسد زیباست و هر ناقصی ز ت است ،و انسان کامل ناز زیباست ،هیر پدییدهای کیه بیه مرحلیه
کمال برسد ،زیبا جلوه میکند کمال مطلوب در زیبایی است .و زیبایی بوترین ارمغیان خداونید بیه
جوان آفرینم است ،هر چوره زیبایی در جوان خلقیت مظویر و نمونیهای اسیت از کمیال ،خیواه
انسان ،خواه طباهت ،این زیباییها پاام آور زیبایی و کمال مطلق هستند ،و جا دارد کیه دل عیار
به گرد آنوا رود و به آن دل بندد و عشق ورزد .مگر نه با دیدار هر چویره زیبیا زبیان بیه میدیحت
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میگشائام و میگوئام :فتبارک اهلل احسن الخالقان .عیار

عا یق بیه همیه مظیاهر جمیال عشیق

میورزد ،عارفان به نغمههای هوش ربا دل میبندند زیرا تغمات را هم مظوری از زیبیایی و جمیال
میدانند.
عشق دوسویه

یکی از ویژگی های اصلی مکتب جمال «عشق دو طرفه» است ،اگر چه عشق به خداوند در عرفان
و تصو

اسالمی نقم اسالمی کلادی دارد ،اما در مکتب جمال عشق انسان به خداوند و از طر

دیگر عشق خداوند به انسان وجود دارد .و عشق ورزی به تمام جلوه های الوی جزئی از عشق بیه
خداوند به مار می آید .چنان که عان القضات همدانی عشق از سیه نیوع دانسیته :عشیق صیغار،
عشق کبار و عشق ماانه و می گوید« :عشق صغار عشق ماست به خدای تهالی و عشق کبار عشیق
خداست به بندگان( ».تموادات ،ص .)565از اینجاست که در مکتب جمال ،عشق ورزی بیه همیه
عرصه های هستی گسترش می یابد ،عار

جمال پرست در پی زیبایی الویی در همیه موجیودات

است و به آنوا ناز عشق می ورزد.
درباره این که بزرگان مکتب جمال اعتقاد دا ته اند ،جمال مطلق را نمی توان مشاهده نمیود و
به ناچار بایستی از طریق جلوه های آن در زمان آنرا نگریست .همان فلسفه هرمنوتایک ییا تفسیار
متون جدید است ،که در فلسفه ذرب سر و صدا به پا کرده و به عنوان یکی از جدیدترین نظریات
ذربی مطرح گردیده ،در حالی که همان فلسفه در مکتب جمال دارای سابقه است و می توان آن را
مشاهده نمود .در هرمنوتاک ناز داستان از این جا آذاز می ود کیه دربیاره متیون دینیی و سیخن
خداوند و بلکه هر متنی ،به این نتاجه رسادند که به عنوان نمونه این پاام های الویی اگیر بخواهید
به زمان پایان بااید و به صورت کتاب مقدس هاهر ود به ناچار بایستی رنگ زمان به خود بگارد
و در قالب یک زبان با ویژگی ها و ضهف و قوّت های آن وارد ود ،در یک فرهنگ اجتمیاعی در
یک عصر خاص و برای مردمی با ویژگی های سااسی ،اقتصیادی ،فرهنگیی و جغرافایایی خیاص
وارد ود و نمی تواند رنگ این محاط ها را نگارد .و این رنگ گاری به مهنای زمانی دن اسیت.
یهنی دیگر آن پاام آسمانی مطلق ناست ،بلکه جلوه ای از آن پاام آسمانی به ما می رسد ،یا تفسیار
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و تهباری از آن پاام ،متناسب با درک و ناخییت آن عصر و زمان و مکان می با د .دیگیر مطلیق
ناست نسبی است .پس هر فقاه و متشرعی در قالب م هب و دیدگاه خود ،پایام خداونید را نمیی
گوید ،بلکه بردا ت و تفسار خود را از پاام خداوند می گوید که این تفسار او هم متناسب با علیم
بشری در آن عصر ،پر از نقص و کاستی و امل همة ضهف و قوّت های دیگر علوم بشری است.
پس کسی حق ندارد سخن خود را مطلق دانسته و همه را به اطاعت محض از آن نظر ،فرا بخواند.
در هر عصر و دوره ای تفسار جدیدی ارائه می ود و دارای همان سرنو ت است سیخن مکتیب
جمال ناز همان گفته ی فلسفه ی هرمنوتاک است یهنی در این مکتب هم سخن اصلی ایین اسیت
که برای درک و دریافت و وود و دریافت و وود خداوند نمی توان به طیور بیی واسیطه اقیدام
نمود و بدون مظاهر و جلوه ها نمی توان به او رساد ،و زیبائاوا بزرگترین مظور حق هستند.
در مهرفی مختصر مکتب جمال بایستی یاد آور د که اصول اساسی آن در همیه تمیدن هیا و
فرهنگ های باسابقه بشری دیده می ود ،چرا که این اصول در سر ت انسانوا جیای دا یته و بیا
فطرت انسان هماهنگی دارد ،عرفان و تصو

اسالمی از زُهد و پارسایی آذاز می یود ،بیا ذوق و

وق و عشق به کمال خود رساد .گویی در ابتدای آ نایی با حق ،سهی بر این بوده به هیر وسیاله
ای تقرب الی اهلل حاصل ود ،که با عبادت و زُهد انجام گرفته ،امّا هنگامی که به خداونید نزدییک
تر دند جمال ازلی آنوا را عا ق نمود .از این جا گام دوم در عرفان و تصو

آذاز می یود کیه

م هب عشق با د .این م هب با کمک عرفان نظری پایه های خود را مُسیتحکم نمیود ،نظرییه ی
وحدت وجود و انسان کامل و ذاره او را بالنده کرد ،در اوج به گام سوم در عرفان میی رسیام کیه
هوور مکتب جمال با د ،این مکتب تمام عناصر مثبت مراحل قبل را اخ می نمایید و بیه تیدریج
عناصر منفی را از خود دور می سازد ،البته هنوز این مرحله ادامه دارد ،این مکتب دارای فلسیفه ای
کامل و جامع است و می تواند با اصول فلسفی خود به تمیامی سیئواالت اساسیی و فلسیفی بشیر
پاسخ در خور بدهد .چنان که در هر سه زمانه ی کاوان ناسی ،مهرفت ناسیی و انسیان ناسیی
دارای سخنی جدید است .پام بانی می ودکه در آیندة بشریّت نقم مومی پادا کند ،زیرا به همه
انسان ها نوید صل  ،دوستی ،آرامم و زندگی همراه با زیباترین اصول انسانی و عشق را هدیه می
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دهد( .همایون ،فیرخ رکین الیدین ،حیافظ خرابیاتی ،5:26 ،ج  ، 8ص  .)4218مکتیب جمیال را
اصحاب جمال ،جمال پرستی مهرفی کرده اند ،اما با نام های دیگیر نایز بیه تیرویج همیان عقایید
پرداخته اند .یکی از این عنوان ها «فرقه حُبّاه» است که در کتاب هفتاد و سه ملت و کتاب عبیداهلل
عراقی عقاده آنوا را چنان می آورد« :هرکه راب مُحبّت حق نو یاد دل و جیانم بیه دوسیتی و
عشق عالم علوی در جوش و خروش آمید و بیه نوافیل وعبیادت بیدان حضیرت تقیرب یافیت».
(همایون فرخ ،رکن الدین ،حافظ خراباتی ،5:26 ،ج  ،8ص .)4218
مقدسی در کتاب البدء و التاریخ (ص )59از فرقه ی حُسناه نام برده و به همان ترتاب با عنوان
های متهدد اهد حضور و جود این مکتب در تاریخ عرفان و تصو

هستام که هر چه جلوتر می

آیام ،حضور آن آَ کارتر و رو ن تر می ود .در این ماان موم ترین نقم را بزرگان مکتب جمال
به عوده دا ته اند که در موارد الزم به دفاع از اصول این مکتب پرداخته و پرده از عقایید پو یاده
ی این مکتب بردا ته اند .چون در مهرض تومت و حتی مرگ قرار دا ته اند به هر زبانی از جمله
هر و داستان و حکایت سخن خود را باان کرده اند .برخی که جاعانه به اهوار نظر پرداخته اند،
جان خود را فدای حضرت مهشوق نموده اند مانند عان القضیات کیه در پاسیخ بیه اییراد فقویا و
متشرعان در حُرمت عشق مَجازی ُجاعانه می گوید« :جانم فدای کسیی بیاد کیه پرسیتنده یاهد
مجازی با د که پرستنده اهد حقاقی خود نادر است .اما گُمان مَبر که مُحبّیت را میی گیویم کیه
ووت با د ،بلکه محبّتِ دل می گویم .این مُحبّیت دل نیادر بیود( ».تموایدات ،ص .)592و ایین
صدای سخن عشق و جلوه جمال یار است که از زبان این بزرگان گفته ده و به دنبال قلبی زنیده
و عا ق بوده تا حقاقت را برایم نَجوا کند.
سخن مکتب جمال را می توان در این پاام استاد مطویری در کتیاب جاذبیه و دافهیه علیی (ع)
خُالصه نمود که« :حتی عشق های ووانی ممکن است سودمند واقع گردد و آن هنگامی است کیه
با تقوا و عفا
طر

توأم گردد .یهنی در زمانه فراق و دست نارسی از ییک طیر

و پیاکی و عفیا

از

دیگر ،سوز و گُدازها و فشار و سختی هایی که بر روح وارد می ود ،آثار ناک و سودمندی

به بار می آورد .عُرفا در همان زمانه است که می گویند :عشق مجازی تبدیل به عشق حقاقی ده،
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یهنی عشق به ذات اَحّدیت می گردد و در همان زمانه است که روایت می کنند :من عشق و کتم و
عف و مات کات وادأ» (مطوری ،مرتضی ،ص.)15
نتیجه
از آن چه از مهانی جمال (خوبی صورت و سارت) و جالل (بزرگی) بر می آید این است که ادقام
جمال و جالل مهانی زیبایی و قدرت و عظمت را با هم در بر دارد ،با مطالهه دو صیفت جمیال و
جالل الوی و با استناد به مهانی جمال و جالل می توان خداوند را جمالیی قویار دانسیت کیه ایین
صفات می توانند صفات دیگر الوی را ناز در بر گارند.
جمال در قرآن کریم یک بار در سوره نحل به کار رفته است که ا اره به زیباییهای نهمتهای
الوی دارد .و جالل در سوره الرحمن برای وصف بزرگی پروردگار به کار رفته است.
با مطالهه جمال و جالل الوی و بررسی آن در آثار بزرگان صوفاه به این نتایج می تیوان دسیت
یافت :مکتب جمالاه که به دنبال روع عرفان عا قانه در ایران بوجود آمد دارای عقایید و اصیولی
می با د که جای تهمق و بررسی دارد پاشرو مکتب جمالاه را احمد ذزالی می دانند ،که البته نمی
توان آن را با قاطهات گفت چرا که اید جمال گرایانی بودند که از آنان بی اطالعام .با گیردآوری
نظرات جمال گرایان به وجود این اصول در مکتب رسادیم:
 پ یرش صفت جاللی خداوند انسان را به پ یزش قضا و قدر می رساند و باعث میی یودکه انسان پ یرنده هر قضا و قدری با د چرا که آن را از جانب قدرتی می دانید کیه بیه آن
قدرت و عظمت ایمان دارد و قبول جالل را زمانه درک جمال می داند پس حالوت جمال
تخلی جالل را در نظرش محسوس نمی کند.
 جمال گرایان حضرت حق را بال ات جمال می دانند و خداوند را جمال ابدی و ازلی مییدانند عُرفا بر این باورند که خداوند از زمان عدم ذاتی زیبیا دا یته اسیت و حتیی یکیی از
دالیل خلقت را به مهرض تجلی درآوردن این جمال می دانند .آنیان همچنیان مهتقدندکیه
جمال الوی از ازل آذاز گشته و تا ابد ادامه خواهد دا ت.
 -با استناد بر این باور می توان به این اصل ناز رساد که تمام مخلوقات الوی ناز که با توجیه
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به این که هد

آفرینم تجلی پرتو الوی می با ند هستی خیود را از ذات الویی دارنید در

واقع تمام مخلوقات بوره ای از ذات الوی برده انید .بنیابراین میی تیوان جمیال الویی را در
وجود مخلوقات جستجو کرد انسیان نایز از مخلوقیات خداونید اسیت و درواقیع ا یر
مخلوقات است پس جمال حق را می توان در انسانوا جستجو کرد ،عرفای جمیال گیرا بیا
تکاه بر این باور عشق زمانی را مقدمه پاوستن به عشق الویی میی داننید چیرا کیه بیا درک
جمال زمانی می توانند قدرت درک و هضم جمال الوی را ناز پادا کننید چیرا کیه عظمیت
جمال الوی برای بشر قابل درک ناست.
 عُرفای جمال گرا با تکاه بر صفات جمالی و جاللی خداوند مرگ و آخیرت را ایین گونیهدرک می کنند :مرگ جلوه جالل الوی است و می دانام که جالل مقدمه درک جمیال الویی
است صوفاان بر این عقاده اند که مرگ و جوان پس از میرگ و در واقیع آخیرت جایگیاه
وود الوی است آخرت مکانی است که انسان در آنجا به لقای الوی می رسند انتظارهیا بیه
پایان می رسد و عا ق حق به وصال او نائل می ود .با این تفکر هر انسان عارفی مرگ را
دوست دارد چرا که در پس این مرگ وصالی ابدی قرار دارد.
 گرویدن به مکتب جمالاه باعث می ود که انسانوا به ذات جمال خود چنگ زده تا بتوانندبه ذات جمال الوی دست یابند ،پ یرش وجود زیبایی در انسانوا و کل هستی رقت قلبیی را
در انسانوا بوجود می آورد که باعث می ود انسانوا با یکدیگر ناز موربان با یند چیرا کیه
ذات الوی را در ذات تمام انسانوا می بانند ،قبول این باور و قبول زیبایی پرستی باعیث میی
ود که انسانوا به سمت کماالت زیبا ناز گرایم پادا کنند چرا که زیبایی تنویا در صیورت
زیبا ناست بلکه در سارت زیبا ناز می با د .انسان جمال گرا سهی می کند هیاهر و بیاطن
خود هر دو را زیبا و نکو نگه دارد .برای رسادن به هاهری زیبا به تماایزی و پیاکی هیاهر
اهمات می دهد و برای رسادن به سارت زیبا سهی در رسیادن بیه اخیالق هیای پسیندیده
دارد.
 -مکتب جمال گرایی را می توان همانگونه که از اسمم بر می آید منشیأ زیبیایی و جایگیاه
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تجلاات زیبایی دانست .هر انسانی که وارد این مکتب ود ذرق در جمیال و جیالل الویی
می ود و با عنایت پروردگار به مقام مشاهده جمال الوی نائل می ود و پیس از آن همیه
عالم هستی و کائنات را زیبا می باند و ذرق در جمال الوی و تجلاات جمالی او می ود.
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کتاب.
 .28عثمانی ،ابوعلی ( )5:41ترجمة رسالة قشریه ،به اهتمام فروزانفر ،بنگاه ترجمه و نشر کتیاب،
توران.
 .22عراقی ،فخرالدین ،کلاات عراقی ،تصحا سهاد نفاسی ،نشرسنایی ،بی تا ،توران.
 .28عراقی ،فخرالدین ( )5:25لمهات ،تصحا محمد خواجوی ،انتشارات مولی ،توران.
 .29عطار ،فریدالدین ( )5:19الوی نامه ،تصحا فواد روحانی ،نشر زوار ،توران.
 .86عطار ،فریدالدین ( )5:48ت کره االولااء ،تصیحا دکتیر محمید اسیتهالمی ،انتشیارات زوار،
توران.
 .85عطار ،فریدالدین ( )5:88منطق الطار ،تصحا محمد جواد مشکور ،انتشارات الوام ،توران.
 .85عکا ه ،ثروت ( )5:86نگارگری اسالمی ،ترجمه سیاد ذالمرضیا تویامی ،سیازمان تبلاغیات
اسالمی ،حوزه هنری ،توران.
 .8:عان القضات ،رسالة لوای (منسوب به عان القضاه) تصحا دکتیر رحیام فیرمنم ،کتابخانیه
منوچوری ،بی تا.
 .84عان القضات ( )5:84نامه های عان القضات ،علانقی منزوی ،عفاف عساران ،افست ،توران.
 .81ذزالی ،احمد وساف الدین باخزری ( )5:19دو رسیاله عرفیانی در عشیق ،نشیر منیوچوری،
توران.
 .88ذزالی ،احمد ( )5:18مجموعه آثار فارسی ،تصحا احمد مجاهد ،انتشارات دانشگاه تویران،
توران.
 .82ذزالی ،محمد ( )5:28کاماای سهادت ،تصحا احمدآرام ،انتشارات گنجانه ،توران.
 .88ذزالی ،محمد ( )5:85کامایای سیهادت ،تصیحا حسیان خیدیو جیم ،انتشیارات علمیی و
فرهنگی ،توران.
 .89فراستخواه ،مقصود ( )5:28زبان قرآن ،انتشارات علمی و فرهنگی ،توران.
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 .96قشاری ،ابوالقاسم عبدالکریم ( )5:41ترجمة رسالة قشریه ،تصحا بیدیع الزمیان فروزانفیر،
بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،توران.
 .95قمی ،حاج اخ عباس ( )5:81مفاتا الجنان ،نشر اسالمی ،توران.
 .95کا انی ،عزالدین محمود ( )5:82مصباح الوداییه و مفتیاح الکفاییه ،تصیحا جیالل الیدین
همایی ،انتشارات هما ،توران.
 .9:کبری ،نجم الدین ( )5:88فوات الجمال و فوات الجالل ،ترجمة ساعدی خراسانی ،انتشارات
مروی ،توران.
 .94کلانی ،محمد بن یهقوب ( )5:85اصول کافی ،ج ،5مکتبه الصدوق ،توران.
 .91الهاجی ،فااض ( )5:89دیوان ا هار ،بیه اهتمیام ابوالحسین پریشیان زاده ،انتشیارات علمیی
فرهنگی ،توران.
 .98محمدی ،احمد ( )5:88بررسی اندیشه های عرفانی عطار ،انتشارات ادیب ،توران.
 .92مختاری مازندرانی ،محمد حسان ( )5:84صفات جمال و جالل خدا در نویج البالذیه؛ نشیر
محمد حسان مازندرانی.
 .98مریدی ،ابوطالب ( )5:81صفات و جمال و جالل خداوند از دیدگاه عرفان ،نشر نیدای سیبز
مال.
 .99مشارق انوای القلوب (5919م) قاروانی ،چاپ دار صادر باروت.
 .566مطوری ،مرتضی ( )5:85آ نایی با علوم اسالمی (کالم و عرفان) ،انتشارات صدرا ،قم.
 .565مطوری ،مرتضی ( )5:85جاذبه و دافهة علی (ع) ،انتشارات صدرا ،قم
 .565مطوری ،مرتضی ،تهلام و تربات در اسالم ،توران ،صدرا ،بیتا.
 .56:مکارم ارازی ،ناصر ( )5:25تفسار نمونه ،ج  ،5:مطبوعاتی هد .

 .564ملکی ،محمدجالل الدین ( )5:88در امتداد وحی وعرفان ،زیست نامه و رویکیرد وحایانی و
عرفاناشاخ ا راق در فلسفه ،قم ،نشرادیان  ،چاپ اول.
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 .561المابییدی ،ابوالفضییل ر ییادالدین ( )5::9کشییف االسییرارو عییده االبییرار ،بییه اهتمییام علییی
اصغرحکمت ،انتشارات دانشگاه توران ،توران.
 .568ناشابوری ،عطار ،ت کره االولاا ،چاپ خانه مطبوعات ،بی تا.
 .562هفت ورعشق ( )5:88هفت دیوان کامل ،رضا مهصومی ،انتشارات حافظ ،توران.

 .568همایی ،جالل الدین ( )5:24تصو

در اسالم ،نشر هما ،توران.

 .569همایی ،جالل الدین ( )5:88ذزالی نامه ،نشر هما ،توران.
 .556یثربی ،سادیحای ( )5:88فلسفه عرفان ،نشرتبلاغات اسالمی ،قم.

