فصلنامه علمي  -پژوهشي «پژوهشهاي ادبي  -قرآني»
سال اول /شماره چهارم /زمستان 2931

سیطره قرآن در معارف بهاء ولد
زهرا معینی فرد  ،اسحاق طغیانی و حسین آقاحسینی
چکیده:
در میان متون نثر عرفاني معارف بهاء ولد متني ادبي ویگانه دانسته مي شود .این کتاب مجموعه اي از یادداشتهاي
بهاء ولد (  )816است که به شکلي بدیع و متفاوت از دیگر آثار عرفاني نگاشته شده است .معارف ،دربردارنده
پراکندهگویيهاي او در موضوعات مختلف است .با نگاهي گذرا در پاره هاي ناپیوسته این کتاب  ،آنچه مکرر و
پیوسته به نظر مي آید حضور چشمگیر آیات قرآني است .بهاء ولد در توجه به آیات قرآني نوآوریهایي داشته و اگر
مهمترین ویژگي نثر معارف را شگردهاي بیاني در تحلیل هاي قرآني بدانیم هیچ گزاف نمي نماید .این جستار با
بررسي اي مختصر از گونه معارف به عنوان شالود ه اي براي بررسي منسجم آغاز شده و با نگاهي زباني و محتوایي
خالصه شده است .بررسي نخست تلقي اي زباني است که با عنوان زبان شاعرانه به سامان مي رسد  .بررسي دوم
بررسي محتوایي است که در پي یافتن شگردهاي درون متني معارف است که با تجربه هاي دروني و بیروني بهاء ولد
گره مي خورد  .در گزارش پایاني ایدئولوژي اشعري بهاء ولد حائز اهمیت دانسته مي شود .نویسنده براي تبیین این
موارد با ارائه شواهدي مختصر ودر عین حال دقیق از متن کوشیده است دریچه اي تازه به سوي دنیاي شگرف این
متن بگشاید.

کلید واژه ها :معارف بهاء ولد ،تفسیر عر فاني ،زبان شاعرانه ،تفسیر درون متني ،تفسیر ایدئولوژیک
مقدمه
موج گسترده توجه به قرآن و آیات قرآني نقش مهمي در گسترش تصوف و نوشته هاي عرفاني ایفا مي کند  .این
توجه در دو شکل نمود پیدا مي کند ،ابتدا در تفاسیر عرفاني که نهضت بزرگي در تأویل  -یعني کشف معاني پنهان و
بیان رموز قرآن  -محسوب مي شود «.سیر تاریخي تفاسیر صوفیه نشان مي دهد که جدا شدن ایشان از ظاهر قرآن و
عبور ایشان از ظاهر کلمات با زبان ایشان وابستگي کامل دارد» ( شفیعي کدکني،2931،ص ) 241و دوم حجم قابل
مالحظه اي از تفسیر آیات را در مطاوي تألیفات عرفا مي ت وان یافت ،خواه در قالب آثاري که مشحون از تجلي و
لحظات ناگهاني است و خواه در آثاري که بیشتر توجهش پرداختن به اصطالحات فني و تعلیم مباني تصوف است.
دغدغه این نویسندگان  ،تنها گنجاندن مضمون و اشارات قرآني در آثار خود نیست بلکه روند بي وقفه و مداوم حضور
آیات با اهداف مختلفي از جمله :تصریح عقاید و نظریات  ،بیان تجارب روحي و جلوه گري بي پرواي لحظات عاشقانه
با کالم دوست است .بي تردید معارف بهاء ولد (قرن ششم) در گروه دوم این تقسیم بندي جاي مي گیرد .این کتاب،
مجموعه یادداشت هایي است که حاصل تأمالت بهاء ولد در آیات قرآني ،لحظه هاي خلوت ،تجارب شهودي ،اتفاقات
روزمره و مسائل اعتقادي واجتماعي در ادوار مختلف زندگي اش است .بخش هاي زیادي از این کتاب با ذکر آیه اي
از قرآن و تفسیر آن آغاز مي شود؛ فروریختن آیات در بخش هاي دیگر نیز با هدف نمایاندن این حقیقت است که
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نویسنده از هیچ کوششي براي به تصرف درآوردن مضمونهاي قرآني براي بیان اشتیاق و هیجانات دروني فروگذار نمي
کند؛ در این لحظه  ،لذت و مزه سرمستي  ،متن را دیگرگون مي کند و آیات قراني همزمان از طریق تعامل با متن ا ز
خاستگاه خود گسسته شده و معاني اي نو جلوه مي کند .براي شناخت و فهم کتاب معارف توجه به چگونگي استفاده
از آیات ،ایدئولوژي بهاء ولد از به کارگیري آیات قرآني و نوع ارتباط آیات با متن ضرورتي غیر قابل انکار است چرا که
بخش مهم و قابل توجهي از حجم معارف را آیات قرآني و تفسیر آنها دربرمي گیرد .این مقاله در نظر دارد به سیطره
قرآن در معارف بپردازد .مسلماً براي بررسي یک متن اولین قدم شناخت گونه آن متن یا در متن مورد نظر گونه
مسلط بر متن است که قوانیني را بر آن حاکم کرده و الگو و ساختار مشخصي را موجب مي شود.
نگاهی ژنریک( ) به معارف
در فراسوي محتواي خاص هر متن ،قراردادهاي گونه چار چوب هاي ارجاعي را به وجود آورده و موقعیت هاي
متفاوت را براي سوژه ایجاد مي کنند .این قراردادها به عنوان نظام ها یا رمزگان هاي نشانه اي مورد توجه قرار مي
گیرند گونه ها با هم تداخل مي کنند و متون بر اساس قراردادهایي شکل مي گیرند که به بیش از یک گونه تعلق
دارند « .گونه ها صرف ًا ویژگیها و مشخصه هاى متون نیستند ،بلکه چارچوب هاى واسطه گرى میان متون ،سازندگان و
تأویلگران هستند .به گفتة فالر ،گونه امر ارتباط معنایى را ممکن میسازد ،واضح است که انتساب یک متن به یک
گونه ،بر چگونگى خوانش متن تأثیر میگذارد  .گونه ،شیو ه هاى ممکنى را براى تأویل متن الزامى میکند ،و
خوانندگان متن را به سوى خوانشى قابل ترجیح ،رهنمون میسازد» ( .چندلر،2932 ،ص ) 81هر متن در یک نوع یا
گونه مشخص قرار مي گیرد براي بررسي هر متن ویژگي هاي معنایي ،محتوایي و ساختاري غالب بر آن را مشخص
کرده و سپس رابطه ي آن را با قراردادهاي نوع خودش معلوم کرده و با مقایسه آن با متن هاي مشابهش الگویي از
آن ارائه مي دهیم .براي این منظور به وجه غالب (  )Dominantاین متن که آن را از اقرانش متمایز کرده توجه مي
کنیم .وجه غالب را مي توان به عنوان عنصر کانوني اثر هنري تعریف کرد که دیگر عناصر را زیر فرمان دارد ،آنها را
تعین مي بخشد و دگرگون مي سازد  .وجه غالب یکپارچگي ساختار را تضمین مي کند (.یاکوبسون،2911 ،ص) 91
حضور پررنگ آیات قرآني ،عنصر کانوني وغالبي است که در معارف بهاء ولد دیگر بخش ها و وجوه این نوشته را تحت
تأثیر خود قرار داده است .ساختار معارف قطعه گون و نامنسجم است ساختار متوني که در نوع ادبي تفسیر عرفاني
قرار مي گیرند نیز این گونه است « .ما نظام یا ساختار عمودي را در برابر نظام افقي یا خطي به کار مي بریم .ساختار
خطي به گفتار یک ساختار روایي مي دهد ولي در محور عمودي که مورد نظر ما در بحث تأویل عرفاني است مفسر
یا مؤول در تالش نیست که رابطه متن قرآني با جهان خارج را کشف کند او کاري به سلسله حوادث و کنار هم
چیدن آنها ندارد بلکه مي خواهد ببیند به جاي هر یک از نشانه هاي متن چه مدلولي مي توان قرار داد» ( .مشرف،
،2961ص )11رشته پیوند قطع ه هاي مختلف در این اثر آیات قرآني است.
خ ویشاوندي نوع ادبي معارف با نوع تفسیر عرفاني از لحاظ ساختار مشابه و عنصر کانوني به منزله تعیین گونه
معارف نیست  .تفسیر عرفاني ،گونه ي بنیادي و ابتدایي است که از قرآن سرچشمه مي گیرد و در محور قرآن باقي
مي ماند  ،حال آ ن که کتاب معارف بهاء ولد داراي گونه ي تلفیقي است ،اگرچه سرچشمه این نوشته زبان عرفاني و
تأمل در آیات قرآني است ولي این متن آشوبگر نوع تفسیر عرفاني است و در این قالب نمي گنجد .بهاء ولد سخن
پرداز معطوف به ذهن است که رو به خویشتن خویش دارد و نوشته هایش با نوع ادبي جریان سیال ذهن و نوشته
هاي فراواقعي (سوررئال) قرابت دارد و به همین دلیل نوشته او متشکل از بخش هایي به ظاهر آشفته و ناپیوسته
است .او مي کوشد زندگي دروني را از طریق رشته اي از تصاویر و داللتها ترسیم کند؛ این تصاویر با خاطرات راوي در
هم مي آمیزد ،جریان خ اطرات به طور مستمر با طغیان شط ایده ها  ،فکرها و تجربه هاي تازه در همان آغاز فصل
رها مي شود  .بنابراین روي کردن مولف به آیات قرآن زمینه اي براي پیوند خوردن این نوشته با انواع متفاوتي

همچون شطح  ،مجلس گویي  ،خودزندگینامه ،اعترافات و  ...است که پي در پي با یکدیگر پیوند مي خورند .درواقع
آیات قرآني لنگري( )1است که به تعیین دیدگاه هاي خواننده و ترسیم جهان متن پیش از خوانش منجر مي شود و
این متن را در زمره متون عرفاني و گاه با بي دقتي در زمره متون تفسیر عرفاني جاي مي دهد  .بنابر نظر مصحح
کتاب ،استاد فروزانفر «یکي از جهات اهمیت این کتاب اهتمام مؤلف است به قرآن کریم و شرح اسرار آن نامه
آسماني چنان که کمتر فصلي است که در آن یک یا چند آیه قرآن مذکور نگردیده و در بیان و توضیح ان سخن
نرفته باشد و در همه این موارد مؤلف سعي کرده است که رموز کتاب مبین را به عبارات روشن و به وسیله تمثیالت
که غالب ًا منتزع از امور حسي یا نزدیک به حس است بیان کند و آن مطالب باریک و لطافت آمیز را در کسوت عبارات
جلي و آشکار درآورد چنان که همه مستمعان مجلس و طبقات مختلف مریدان وي از عالم و عامي و سالک و واصل
آن اسرار را دریابند  ...بهاء ولد مي کوشد تا مشکلي را آسان و درخور فهم نماید»( .فروزانفر:2911،ص یب) فروزانفر
معتقد است بهاء ولد مي کوشد رموز کتاب مبین را به عبارات روشن بیان کند  ،ولي در بیشتر موارد او سعي مي کند
با تمسک به آیات قرآني حالت دروني خود را روشنتر بیان کند براي این منظور معناي هر آیه ر ا متناسب با حیات
دروني خویش بیان مي کند ،براي نمونه در تفسیر آیه «وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِن رُوحِي» به حاالت و صفات مشترک خود با
اهلل مي پردازد « :نظر در ادراک خود مي کردم دیدم که ادراک در من نبود جاي دیگر بود و آن آمدن ادراک و رفتن
ادراک در ضبط و اختیار من ن یست بازدیدم که آن ادراک منم پس مرا اهلل مي آرد و مي برد و هر زمان گویي من به
اهلل برجفسیده ام .هر گاه که اهلل امد مرا آورد و من صفت اهلل ام و هرگاه که اهلل رفت مرا برد وَ نَ َفخْتُ فِی ِه مِن رُوحِي» .
(بهاء ولد،2911 ،ج ،2ص )12این گونه معاني و استنباط ها در البالي صفحات این کتاب شکلي نامتوالي و گسیخته
به خود مي گیرند که در پي افاده هیجانات و تالطم هاي دروني و بیروني اوست .بنابراین معارف از سبک و سیاق
متوني که در گونه تفسیر عرفاني شکل گرفته متمایز است .بر اساس توضیحات قبلي و جوه تمایز این نوشته از گونه
تفسیر عرفاني به شکل فهرست وار از این قرار است:
 - 2محور بیان در معارف من نویسنده است ولي در متون تفسیر محور بیان او(پروردگار ،صاحب کالم)ست
 - 1معارف بهاء ولد مخاطب محور نیست و تفسیرها و یادداشتهاي او براي مخاطب خاصي پرداخته نشد ه (زرین
کوب، 2983 ،صص  )116 - 113ولي تفاسیر عرفاني گاه جنبه تعلیمي مي یابد و مخاطب محور است.
 - 9زمان ماضي استمراري زمان شیفتگي و عالم رویاست که به حال استمراري تعبیر مي شود این زمان  ،زمان غالب
در معارف بهاء ولد است که نوشته هاي آن میان حال و گذشته مي باشد که فرازمان محسوب مي شود .
بنابراین گونه معارف ،گونه ي تلفیقي است که در بخش هاي مختلف آن ردپاي انواع ادبي متفاوتي دیده مي شود
ولي زنجیر پیوند معاني این بخش هاي گسسته ،آیات قرآني و استنباط ها ،تفسیرها و گاه تأویل هاي بهاء ولد است.
بررسي کامل هر دو جنبه فرم و محتوا در این مقال نمي گنجد به همین دلیل در بخش فرم به زبان پرداخته و در
بخش محتوا به شیوه تفسیر درون متني آیات نظر خواهیم داشت.
زبان شاعرانه بهاء ولد در تفسیر آیات
متجلي ساختن حالت هاي ذهني پیچیده و کشف و شهودها از طریق توجه به قرآن در متون عرفاني کمال اهمیت را
داشته است .در متون تفسیر عرفاني ،تأویل رایج ترین شیوه است که نوعي پیوند دوسویه میان ظاهر و باطن قرآن
محسوب مي شود .تفسیرهاي عرفاني نمونه کامل توجه کامل مفسر ب ه واژگان ،نشانه هاي متن و فراتر رفتن از مرز
نحو است .به کارگیري الیه هاي معنایي مختلف با در هم شکستن مرزهاي متداول زباني امکان پذیر مي گردد .در
دیگر متون عرفاني در گونه هاي مختلف زبان غالب و قابل بررسي زبان اشارت و رمز است که با هدف عارف مبني بر
پوشیده کردن اسرار و پنهان کاري تناسب دارد ،اما در بررسي هاي قرآني هدف ،روشن کردن و بیان الیه هاي
معنایي مختلف آیات است .چنان که در بخش قبل بیان شد وجه غالب معارف بهاء ولد توجه به معناي آیات قرآني

است ولي هدف و گونه اصلي معارف تفسیر عرفاني نیست .بنابراین در بررسي بخش هایي که بهاء ولد به آیات قرآن
اشاره داشته دو مرتبه ملحوظ است :مرتبه اي که جهت گیري پیام به سوي پیام است و مرتبه اي دیگر که جهت
گیري پیام به سوي موضوع پیام است( .)9در سطح اول با نقش ادبي و جنبه شعري کالم بهاء ولد مواجه هستیم و در
سطح دوم با استنباط وتفسیر روشن آیات قرآن .
آمیختگي حاالت و تجربه هاي صوفیانه با اشارت هاي قرآني ،مطلب را در قالب نشانه هاي قرآني به ساخت شعري
تبدیل مي کند  « .شعر تجلي گاه ساختهاي متفاوت و محل تالقي فرمهاي مختلفي است و مي تواند چهار ساخت
مختلف را در آن واحد بازبتاباند  - 2ساخت لفظي  - 1ساخت تصویري- 9 .ساخت صوتي و اگر شعر موزون و مقفي باشد.
 - 4ساخت موسیقایي» ( .مهرگان،2911 ،ص)212
ملموس ترین ویژگي جمله هایي که در معارف نقش شعري دارند ساخت لفظي و ساخت تصویري است .تصاویر و
الفاظي که بهاء ولد برمي گزیند موجز و متعارف است و برخالف اصطالح سازي ها و پیچیدگیهاي شاعرانه زبان دیگر
عرفا ،به دلیل سادگي و نزدیکي آن به زبان روزمره ،عاشقانه و تأثیرگذار است .براي مثال :

" اهلل را گفتم که دلم

گفت کتابي باید ،گفتم که چشمم گفت سحابي باید ،گفتم که تنم گفت خرابي باید؛ باز اهلل ر اگفتم که دلم نماند
گفت کتابي کم گیر گفتم که چشمم نماند گفت سحابي کم گیر گفتم که تنم نماند گفت خرابي کمگ گیر( »...بهاء
ولد،2911،ج  ،2ص) 22
شاعرانه بودن متن به موجب ساخت لفظي و تصویري آن است و هرگز به معناي پیرایه بستن به خود نیست« .بیان
معارف بهاء ولد بیاني حسي و ساده و دور از پیرایه هاي هنري است .از تأمل در متن معارف ،خواننده احساس مي
کند که مؤلف یا گوینده این کلمات اهل عبارت پردازیهاي شاعرانه و بافتهاي استعاري نیست تا از رهگذر آن گونه
شگردها به ابزار بالغي حسامیزي دست یافته باشد» ( .شفیعي کدکني،2931 ،ص) 462
بهاء ولد در بررسي آیات قرآن یا گر یزهایي که به آیات فراوان قرآني داشته ،اگرچه به نقش ادبي کالم بي توجه بوده و
بر معنا تأکید دارد اما درک زیبایي سخن او در این بخش ها رمز تأثیرگذاري آن است .توجه به حروف و کلمات یکي
از قاعده هاي زیبایي است براي مثال در تفسیر هو الحي القیوم با توجه به کلمه حي که به دو معني زنده و کوي
است ،به بررسي این آیه پرداخته است و نقش ادبي کالم را از معنارساني متمایز کرده است  « :الحي القیوم کویي چرا
مي روي که نومید باشي؟ من کوي نومیدي نهاده ام و کوي امید نهاده ام و کوي جانفزا نهاده ام و کوي غم نهاده ام،
چرا کویي نروي که هر ساعتي امید زیاده شود و تازه تر شوي اگرچه خاک شوي» ( .بهاء ولد،2911،ج ،2ص ) 112این
معناي موجز و زیبا از بي بدیل ترین تفاسیر این آیه محسوب مي شود .
در تفسیر سوره تین( )31که تنها به آیه اول اشاره کرده است ،کلمه تقویم ( آیه ) 4را رمز اصلي این سوره دانسته و
از تعب یر معنایي این کلمه به عمق معناي این سوره که با آیات بعدي پیوند دارد اشاره مي کند« :وَ التِینِ وَ الزَیْ تُون
قسم به کف پاي بزرگان ،تقویم قیمت و قیمت گران مایگي بود آدمي از همه گرانمایه ترست»( .همان ،ج ، 1ص) 296
تقویم به معناي قیمت و قیمت یعني ارزشمندبودن و آدمي از همه ارزشمندتر است .در بسیاري از تفاسیر تقویم را
به معني قوام دانسته اند و « قوام» عبارت است از هر چیز و هر وضع و هر شرطى که ثبات انسان و بقایش نیازمند
بدان است .ولي بهاء ولد با درهم ریختن حروف به معنایي بدیع دست یافته و از این طریق به هدف اصلي این سوره
ى أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ» جواب چهار سوگند قبل
اشاره مي کند ،چنان که در تفاسیر آمده است این آیه «لَقَدْ خَلَقْنَا الْانسَانَ ف ِ
و مرکز معنایي این سوره است « َو التِینِ وَ الزَیْ تُونِ وَ طُو ِر سِینِینَ وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِین» ،بهاء ولد با بیاني موجز و
شاعرانه بدون هیچ ابهام و پیچیدگي به تفسیر پرداخته است.
توجه به معاني رمزي حروف و پیوند این معاني با حاالت دروني و بیروني یکي دیگر از جنبه هاي قابل توجه در
معارف بهاء ولد است « :الم الف یعني منم که چو اهلل مي گوید که منم کجا نظر کنم تا بي شبهت ببینمش بآساني

سوي هوا و آسمان نظر کردم گفتم در هر جزو هوایي و موجودي که نظر کنم اهلل آنجاست ...همه اجزاي جهان در
تصرف او عاجز و جمله جهان چون خاضعان و عابدان پیش او متغیر مي شوند هوا تنک تنک مي شود چون دل
مشتاقان و باران قطره قطره میچکد چون اشک چشم عا شقان و اوصال کوه در قیام متخلع مي شود و چون استخوان
و اجزاي پیران سست و واهي مي گردد اکنون در هر چیزي نظر مي کنم در تصرف اهلل چگونه خاضع اند»( .همان،
ج،2ص )242در تفسیرهاي عرفاني حروف مقطعه را نشانه هاي رمزي دانسته و تعابیري پیچیده از آنها ارائه مي کنند
بر اي مثال حالج در تفسیر المص چنین مي گوید « :الف  ،الف مألوف است والم  ،الم آالء است و میم ،میم ملک است
و صاد ،صاد صدق است»( .حالج ،2314 ،ص 913؛ مشرف،2961،ص )269ولي بهاء ولد از این رویکرد رمزي کردن
معاني اجتناب کرده و به ساده ترین شکل به بررسي و تحلیل مي پردازد .تشابه حرف ابتدایي آیه الم با کلمه انا
موجب تطابق این دو از دیدگاه بهاء ولد مي گردد و سپس کالم را با تصاویر بدیع وشاعرانه ادامه مي دهد.
تصویرپردازي در اندیشیدن به معاني آیات و پیوند آن به تجربه هاي عرفاني از دیگر سطوح قابل بررسي زبان شاعرانه
بهاء ولد است .او براي تدوین وارائه روشن معاني از تشبیه و تمثیل یاري مي گیرد .در همین راستا مي توان به تشبیه
زمین به چاه براي درک معناي حبل اهلل اشاره کرد« :وَ اعْتَصِ مُواْ بحََِبْلِ اللَهِ جَمِیعًا یعني این زمین چاهي است ودر
حرص رفتن و تنیدن درین چاه فرورفتن است در چاه قارون و اگر فرونمیروي روي در چاه تاریکي چرا مي بیني زود
دست بحبل اهلل زن و جهدي بکن تا از این چاه برآیي ....باري نظر بیرون چاه کن تا صحرایي بیني آخر چند بمیتین
در پاره اي دیگر ،او به
گرد چاه را میکاوي»( .بهاء ولد ،2911،ص )36
یاري تمثیل و توجه به ساخ ت واژگاني کلمه فتح کوشش مي کند به سرچشمه معنایي آیه ابتدایي سوره فتح دست
یابد« :إِنَا فَتَحْنَا َلکَ َفتْحًا مُ بِینًا» شما درهاي غیب را بزنید تا ما گشاییم آخر سنگ خارا را توانستیم شکافتن و آب
خوش از وي پدید آوردیم و آتش از وي ظاهر کردیم چون تو طالب باشي دل سنگین تو را هم توانیم شکافتن و از
وي آتش محبت و آب راحت توانیم ظاهر کردن آخر بنگر که خاک تیرهء پي کوب کرده ر ابشکافتیم و سبزهء جان فزا
رویانیدیم و پیدا آوردیم همچنان از زمین مجاهده تو هم توانیم گلستان آخرتي ظاهر کردن و پیدا کردن آخر بدین
خوان کرم ما چه نقصان دیده اي که چنین نومید شده اي» ( .همان،ج ،2ص ) 84بهاء ولد از تعبیر لفظي فتح به معني
گشودن ،شکافتن به عالم معنا و معر فت راه مي یابد و بدون توجه به معناي برون متني این آیه که بنابر اتفاق
مفسرین اشاره به فتحى است که خدا در صلح حدیبیه نصیب حضرت محمد (ص ) فرمود ،با تمثیل شکافته شدن
سنگ خارا معنایي عارفانه ودروني را مي شناساند .این معنا تنها در پي دق الباب غیب حاصل مي شود.
ارجاعات درون متنی و تفسیر
4

بهاء ولد طبق رسم مجلس گویان در نوشته هاي خود سخن را حول آیه اي مطرح مي کند ؛ برداشت او درباره آیات
در سه سطح قابل بررسي است:
 - 2نشانه هاي متن(آیه مورد نظر)  ،در این خصوص عناصر اشاره اي متن اهمیت به سزایي دارند ،در هر آیه ،کلمه و
یا عبارتي تکیه گاه آیه محسوب مي شود که عنصري ارجاعي به خارج از متن به حساب مي آید .بهاء ولد به کمک
این نشانه هاي ارجاعي به الیه معنایي و زیرین آیه دست مي یابد .
 - 1در وهله بعد او براي دست یافتن به لطیفه هاي معنایي در شبکه اي از روابط متني فرو ميغلتد .فرآیند تفسیر
بهاء ولد به فرآیند حرکت در میان متن قرآن تبدیل مي شود  ،او صریح ًا نوعي ارجاع متن ایجاد مي کند یعني به
آیات دیگر استناد مي کند « .بخش هاي پیشین و پسین یک تکه متن نیز ،اگرچه جزء متن بزرگ تري اند که آن
تکه متن نیز جزء آن است ،اما بهنوعي بینامتن هاي آن به شمار ميروند .
در برخي متون زبان شناختي معاصر ،از این نوع بافت متني با عنوان متن مجاور یا هم متن یاد کرده اند»(.ساساني،
،2964ص ) 41در حقیقت او با است فاده از خود متن قرآن دست به خوانش متني مي زند و عنصر برجسته (نشانه

برجسته) در یک آیه به عنصر دیگري در آیه دیگر قرآن ارجاع مي شود .این خوانش  ،خوانشي میان متني است که با
ارجاعات نشانه اي امکان پذیر است « .در حالي که اصطالح بینامتنیت به طور عادي براي اشارات به دیگرمتون به کار
مي رود ،نوعي اشاره ي نسبي وجود دارد که مي توان آن را « درون متنیت » نامید  .درون متنیت به روابط دروني که
در داخل متن وجود دارند مي پردازد .دیدگاه درون متنیت بر این نکته تأکید مي کند که متون داراي بافت
هستند»(.چندلر ،2961 ،ص )131- 139
مفسراني چون عالمه طباطبایي در تفسیر المیزان ،اساساً به تفسیر قرآن با قرآن معتقدند که به نوعي هر آیه ،سوره یا
به تعبیري « متني» باید در پرتو آیهها یا متن هاي مرتبط با آن تفسیر شود .نظر ایشان در این باره چنین است:
«خداوند سبحان که در قرآن تجلى نموده کالم خود را به عنوان نور مبین و تبیان کل شىء معرفى مىکند و
ممکن نیست چیزى نور باشد و معذلک داراى نقاط مبهم و تاریک بوده و محتواى آن روشن نباشد و نیز ممکن
نیست کتابى بیانگر همه معارف و اصول سعادت بخش انسانى باشد و خود ،بین و آشکار نباشد چه اینکه ممکن
نیست کالمى هدایت جهانیان را تأمین نماید و خود نیازمند به هادى دیگر باشد تا او را توضیح دهد بنا بر این هیچ
مطلب مبهمى در قرآن وجود ندارد ،تا قرآن را به کمک غیر قرآن بشناسیم بلکه قرآن را باید به خود قرآن شناخت
چه اینکه نور را باید با خود نور دید و بین بالذات را باید با خود آن بین شناخت و چیزهاى دیگر را به وسیله او مبی ن
نمود» ( .طباطبایي،2914 ،ص )28
پس در مرحله اول او از طریق نشانه ها (سمانتیک ) به عمق معنایي آیه دست مي یابد و در مرحله بعد او مي کوشد
با کمک آیات دیگر قرآن به استنباط در موضوع مورد نظر دست یابد  - 9پیوند معاني با احوال دروني و بیروني براي
وصف تجربه ها  ،ایدئولوژي ها و باورها و نظایر آن
رویکرد بهاء ولد درباره آیات قرآن رویکردي ترکیبي از سه سطح مذکور است .براي نمونه دو آیه معروف قرآني که
عرفا و مفسران زیادي درباره آن سخن گفته اند بررسي خواهد شد.
 - 2فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّ عْىَ قَالَ یَابُنىَ إِنىّ أَرَى فىِ الْمَنَامِ أَنىّ أَذْب حََُكَ فَانظَُرْ مَا ذَا تَرَى
 - 1وَ إِذْ أَخَذَ رَ بُّكَ مِن بَن ىِ ءَادَمَ مِن ظَُهُورِهِمْ ذَُرِّیَّتهََُمْ وَ أَشهَْدَهُمْ عَل ىَ أَنفَُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَ بِّكَُمْ 
در ابتدا گفتگوى ابراهیم و اسماعیل (علیهما السالم) درباره رؤیاى ذبح مطرح شده و سپس در تفسیر ،آن را با
شرک خفي پیوند زده و باالخره با رویکردي درون متني این معني را با آیه  1سوره  11مربوط مي کند :فَلَمَّا بَلَ غَ
مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ یَابُنىَ إِنىّ أَرَى فىِ الْمَنَامِ أَنىّ أَذْبحََُكَ فَانظَُرْ مَا ذَا تَرَى یعني اي پسرک من و اي بچگک من بنرمي و
مرحمت و مهرباني میگفت آن ساعت ازین سخن بوي مودت و کمال رأفت مي آمد ...مگر تن مردم چون صفحه تیغ
است و فرزند در وي چون گهر مینماید و در بهشت رویش چهارجوي روانست رنگ رویش و لب لعلش چون چشمه
خمر را ماند روان و سپیدي او چون چشمه شیر را ماند که چشمه چشمه برمي روژد و شیریني او چون عسل را ماند
و طراوتش آب زالل را ماندکه نرگس و ارغوان درو رسته اکنون اي ابراهیم تو خلیل مني گا هگاهي این نظرت به
پسر مي رود بی ک نظر دو منظور نتوان دیدن و بیک قدم طالب دو محبوب نتوان بودن آنرا محو کن تا همه نظرت بما
باشد و از شرک خفي پاک شو َ أَن طَهِرَا بَیْتىِ لِلطَائفِینَ بر تخت دولت مر این بندگانرا بعالم غیب نشانده اند و نثار
راحات بر سرشان مي پاشند و اندرین دنیا ثناي ایشا ن مي رانند و نامشان را در جهان سایر مي دارند و در آن جهان
راحتشان میرسانند که راحت نصیب آن جهان است تا در هر دو جهان ایشان را جلوه کرده باشند پدر پسر در میبازد
و پسر سر درمیبازد اگر محب ي چنین باش» ( .بهاء ولد  ، 2911 ،ص  )226- 223محور سخن در این قطعه حول
آیه221سوره  91مي چرخد و عنصر ارجاعي در این متن ذبح مي باشد که به معني کشتن و قرباني کردن مي باشد ،
بهاء ولد از معني لغوي ذبح به عنوان یک نشانه ،محو کردن را درنظر گرفته و با نگاهي عرفاني قرباني کردن را به

معني پاک شدن از شر ک خفي دانسته است براي تأیید این استنباط این آیه را به فرمان خداوند به ابراهیم و
اسماعیل در سوره بقره پیوند زده وَ عَهِدْنَا إِلىَ إِبْرَاهِمَ وَ إِسْمَاعِیلَ أَن طَهِرَا بَ یْتىِ لِلطَائفِینَ َو الْعَاکِفِینَ َو الرُکَ ِع
السُجُو ِد در حقیقت با یافتن تکه هاي مختلف داستان ابراهیم به خوانشي درون متني با نشانه هاي ارجاعي متقن
دست یافته ،او با اشاره به طَهِرَا َبیْتىِ که در سوره و فضاي دیگري بیان شده طهارت و ذبح را با هم برابر دانسته و با
جابه جایي آیات قسمت هاي مختلف داستان ر اکنار هم گذاشته و برداشتي نوین و تکویني ارائه داده است ؛ این نوع
خوانش با فن کالژ  1در بینامتنیت که الحاق پاره هاي متني به یکدیگر است مرزهاي مشترک مي یابد.
تفاوت در محوریت عناصر ارجاعي در یک آیه ،برداشت ها را به کلي دیگرگون مي کند براي مثال در قطعه دیگري
بهاء ولد به همین آیه مي پردازد ولي این بار واژه سعي  ،نشانه ارجاعي به فرامتن و درون متن محسوب مي شود  :
فَلَمَّا بَلَ غَ مَعَهُ ال سَّعْىَ  .االیه  .گفتم هر کس سعي مي کند و مي رود بطرفي هر که روي بآباداني دارد بدانجاي که
آبادانیست مي رسد و هرکه روي بویراني دارد همچنا ن ،یکي بآباداني مي رود یکي بویراني(.»...همان،ص )123
این بررسي را با خوانش بهاء ولد از آیه میثاق ادامه مي دهیم « .کلیدي بودن این کلمه در اندیشه اسالمي دلیل بر آن
است که مسلمانان خیلي زود اهمیت اعتقادي مفهوم میثاق را دریافته و در کُنه غناي آن اندیشیده اند...ذهن مذهبي
در اسالم متمرکز بر ،نه یک امر تاریخي ،بلکه یک امر متاتاریخي است .این امر اصلي و اساسي ،که پیش از تاریخ
تجربي ما واقع شده است ،پرسش الهي از نفوس بشري در عالم ذر است که أَلَسْتُ بِرَبِکُمْ»(نویا،2919 ،ص .)41این
آیه از مهمترین آیات قرآني محسوب مي شود که نوع تفسیر آن اطالعات ارزشمندي را در اختیار مخاطبان قرآني
قرار مي دهد  .بهاء ولد براي انتقال پیام این آیه به نظام نشانه اي آن توجه کرده است و معناي آن را در شبکه متني
قرآن یافته است :
« وَ أَوْحَيْنَا إِل ىَ أَُمّ مُوسىَ أَ نْ أَرْضِعِي هِ همچو موسي کسي باید تا اهل مر شیر طیب ر اکه بوقت أَلَسْتُ بِرَبِکُمْ بود هر
که بود از آن خطاب و شراب مستطاب به مذاق او رسانیدند تا با چیزي دیگر نیامیخت همچون رود نیل در حق بني
ا سرائیل آب بود و در حق قبطي خون بود یعني این خطاب الست بربکم چون آبي بود که نقش حقایق خطوط
مکتوب ایشان بپرده غیب نهان بو د آب این خطاب بدیشان رسید نقش نکرت و معرفت ایشان بدید چون باران که بر
زمین زند هر نباتي در خور خود در جنبش درآید(.»...همان،ص )91براي تفسیر این آیه او به دو شکل آشکار و
ضمني به داستان حضرت موسي پرداخته و از طریق الحاق این معاني به یکدیگر تفسیر تازه اي از این آیه ارائه داده
است .به صورت آشکار به آیه  1سوره قصص که با داستان موسي آغاز شده است  ،اشاره مي کند و در ادامه به شکل
ضمني به آیه  299سوره اعراف فَأَرْسَلْنَا عَلَيهِْ مُ  ...الدَّمَ ءَایَا تٍ مُّفَصَّلَا تٍ فَاسْتَكْب رََُواْ وَ كاَ نَُواْ قَوْمًا مجُّْرِمِين ( بالهاي
چندگانه در مجازات قوم بني اسراییل به سبب نپذیرفتن دعوت موسي علیه السالم) اشاره مي کند با پیوند این دو ،
بهاء ولد به مسئله استعداد مي پردازد این معني داللت دارد بر اینکه تمامى افراد بشر مورد این استشهاد واقع شده ،و
یکا یک ایشان به ربوبیت پروردگار اعتراف نموده اند ولي استعداد انسان ها متفاوت است .همان گونه که دعوت موسي
براي قوم بني اسراییل بود ولي عده اي با شنیدن به آن ایمان آو ردند و عده اي چون قبطیان (فرعونیان ) سر باز زدند
و گرفتار عذابي همچون خون شدن آب نیل گشتند .این نکرت و معرفت اختیاري است .
و در جایي دیگر چنین مي گوید « :اکنون چه ناامید شده اي از عالم غیب .پس از این غیب گفتیم أَلَسْتُ بِرَبِکُمْ بلي
گفتي ایمان به غیب بیاوردي اکنون چون غیب را عین کردیم و بینه و آیات اقامت کردم انکارم کني .اکنون باید که
تصدیق زیادت باشد نه چنانک کم باشد ني ني یُؤْمِنَُو نَ بِا لْغَيْبِ وَ یُقِيمُونَ ال صَّلَو ةَ در تحصيل معجّل حور وَ ممَِِّا
رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقَُون در عشق همه پاک باز»( .همان ،ص )8در این آیه ایمان به غیب را برابر با ایمان به روز الست

دانسته و این گونه این دو آیه « أَلَسْتُ بِرَبِکُمْ  -یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ» را در هم مستحیل مي کند .
هدف اصلي از بررسي این دو آیه از دیدگاه بهاء ولد شناخت چگونگي بهره وري او از آیات قرآن و پیوند آنها
با یکدیگر از طریق نشانه هاي ارجاعي بود .خوانش او از آیات غالب ًا بر اصلي درون متني استوار است که رابطه اي
تودرتو میان آیات برقرار کرده است .این روند تحلیل مضموني در همه بخش ها تداوم ندارد ؛ او در سطح دیگري مي
کوشد وجهي از معنا را بیان کند که احوال روحي و عمق تجربه هاي عرفاني اش را روشن کند؛ در این نوع قطعات،
تفسیر یا تأویل آیات مطرح نیست بلکه آیات و معاني آن هویت مستقلي در پیوند با بافت دروني و بیروني زندگي
مولف مي یابد و این بار تعامل میان آیات محو شده و تعامل میان حاالت مشهود مي گردد .این قطعات در واقع
خوانش مؤلف از خویش است .به دلیل انس زیاد بهاء ولد با قرآن ،خودبازنمایي کامل او با قرآن پیوند مي خورد .
آمیختگي حاالت او با اشارات قرآني نوعي تالقي متن با خواننده است که در تلقي هاي خاص و صوفیانه او از تجربه
هاي سرشارش جلوه مي کند .
براي مثال او در خالل بیان تجربه اي عرفاني آیه اهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِیم را به نظر کردن به اهلل تعبیر مي کند« :به
مسجد رفتم سرم درد مي کرد گفتم ذکر اهلل چنان مي باید که بگویم که اهلل مرا فراغتي دهد از دردسر و از همه
دردها و از همه اند یشها گفتم چو اهلل را یاد کنم باید که بهر وجهي که رقت و خوشي آیدم آنرا بگیرم و اهلل را بدان
یاد کنم و از وجوه دیگر که رقتم نیاید آنرا نفي مي کنم از ذکر و دیگر از آن هیچ نیندیشم یعني از حور و قصور و
لرزیدن پیش وي از بیم دوزخ وي ،در وقت ذکر اهلل هیچ ازینها نیندیشم دیدم که تصرف اهلل مرا در کنار گرفته است
تا اهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِیم در ذکر اهلل یادم آمد بر وجه مخاطبه یعني اهلل را مي بینم و مي زارم در پیش او تا از
کیفیت و جهات و تصور او هیچ نه اندیشم و نظر کردن به اهلل صراط مستقیم آمد زیرا رنج به آسایش بدل مي شود
تا همچنین مست مي شوم و در عجایبها که اهلل در ذکر مینماید فرو مي روم(.»...همان ،صص  )29- 24در این مثال
چنان که مشهود است تجربه بر زبان وتفسیر قرآن پیش است .بهاء ولد ابتدا در احوال خود تأمل کرده و سپس
ناگهان در میان تجربه ،معنایي حاصل مي شود که تلقي اي از احوال اوست .کارکرد این نوشته ها بیشتر خاطره
نویسي و شرح وقایع است و کارکرد تأویلي و یا تفسیري ندارد .
تنها تجربه هاي دروني وغلبه احوال موجب برداشت هاي بدیع از آیات قر آن نمي گردد بلکه تجربه ها و حوادث
بیروني نیز با متن قرآن پیوند مي خورد و نوعي خوانش بافتاري به چشم مي خورد« :تَبَا َرکَ الَذِى بِیَدِ ِه الْمُلْکُ مي
خواندم سرم و استخوانها ام درد مي کرد گفتم اي بزرگواري که استخوانهاي من از تجلي تو و از تجلي صنع تو چون
طور موسي بر خود پاره پاره مي شود واین استخوانهاي من و اجزاي تن من نشان وَ إِنَِّ مِنَ الحِْجَارَةِ لَمَا یَتَفَجَّرَُ مِنْهُ
الْأَنْهَارُ وَ إِنَِّ مِنهَْا لَمَا یَشَِّقَِّقَُ فَيَخْرَُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ إِنَِّ مِنهَْا لَمَا یهَْبِطَُ مِنْ خَشْيَةِ اللَِّهِ دارد و ازین معني خبر مي دهد که
بأن ربک اوحي لها اکنون در وجه کریم اهلل به معني خداوندیش نظر مي کنم که مستغرق مي شوم» ...
(همان،ص)213
در خوانش بافتاري ،سخن در چارچوب موقعیتي که تولید شده مورد نظر قرار مي گیرد .در ابتداي این قطعه ،بهاء ولد
سوره ملک را تالوت مي کر ده ،این تالوت مصادف مي شود با احساس درد در سر و استخوانهایش  ،او این درد را
تأثیر آیات قرآن در درون مي داند و این موقعیت نشانه اي مي شود براي رسیدن به دو مفهوم آشکار وضمني؛مفهوم
خشیت در آیه  14سوره بقره که آشکارا به آن اشاره مي کند و مفهوم تجلي در آیه  249سوره اعراف به شکل
ضمني" وَ لَمَّا جاءَ مُوسى لِميقاتِنا وَ كَلَِّمَهُ رَبُّهُ قا لَ رَبِّ أَ رِني أَنْظَُ رْ إِلَ يْ كَ قالَ لَ نْ تَراني وَ لكِنِ ا نْظَُ رْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِ نِ اسْتَقَرَِّ
مَكانَهُ فَسَوْفَ تَراني فَلَمَّا تَ جَلَِّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَ خَرَِّ مُوسى صَعِقاً فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تَُبْتُ إِلَ يْكَ وَ أَنَا أَوَّ لَُ
الْمُؤْمِنينَ  .اهمیت تالوت قرآن و محوریت آن در این قطعه را از آن جا مي توان دریافت که در نخستین جمله،

تالوت آیه ابتداي ملک یادآوري مي شود ،این تالوت با دردي ج سماني همراه است این همزماني کانون توجه بهاء ولد
مي شود و احساس خشیت را براي او اعاده مي کند که مفهوم تجلي نیز با آن تداعي مي شود  .در حقیقت درد
استخوانها براي بهاء ولد کارکردي استعاري دارد که هسته اصلي آن متن قرآن مي باشد .او از تالوت قرآن آغاز مي
کند و سپ س رویدادهاي بیروني را با این امر پیوند زده و از زنجیره این رویدادهاي ترتیب دار به معني اي دروني که
ک أَوْحى لَها( زلزال .)1،در تأیید این مدعا که
آن هم پیوسته به آیه اي قرآني است رهنمون مي شود بِأَنَ رَبَ َ
پیوند آیات جداگانه و موضوعات نامرتبط براي رسیدن به مفهومي مرکزي است قسمت پایاني این قطعه جالب توجه
است  « :گفتم بیا تا اندیشه خود را در تعظیم اهلل و محبت اهلل پاکیزه دارم و بپسند اهلل مقرون گردم و ظاهر کالبد و
باطن دل را بتعظیم و محب ت اهلل بي قرار دارم تا باز مردود اهلل نباشم چون کالبدم به احوال خود مشغول شود بیا تا
باطنم را بتعظیم و محبت اهلل آراسته دارم تا ترس بر هر دو نباشد زیرا چو ترس و وهم منقطع مي شود مي بینم که
جام در جام است و ساقیان همواره ایستاده اند از اهلل و به من شرابها م ي چشانند و دستهاي ریاحین و گل مي
رسانند اکنون سرمست عشق اهلل و محبت اهلل و تعظیم اهلل باشم هرگاه باحوال ظاهر و کار دیگر مشغول شوم آن ذوق
شراب و مجلس انس نمي ماند از آنک مشغولي بغیر اهلل عربده باشد و عربده راحت شراب و سماع و ذوق را ببرد» (
بهاء ولد ،2911 ،ص) 282
ایدئولوژی تفسیر یا تفسیر ایدئولوژیک
مسأله اصلي در هر متن قائل شدن یک موقعیت منسجم نظري براي مولف است که رویکردي مناسب براي فهم
معناي متن محسوب مي شود؛ این دیدگاه اتخاذ یک هویت ایدئولوژیک مناسب است .متون هرچند همانند معارف
گسسته و گونه گریز باشند همواره بر محورهایي نظري و اعتقادي تکیه دارند .توجه به موقعیت سوژه از نکات کلیدي
براي درک ایدئولوژي متن محسوب مي شود « .لوئي آلتوسر اولین نظریه پرداز درباه ایدئولوژي بود که مسئله سوژه را
پیش کشید .آلتوسر ایدئولوژي را نظامي از بازنمایي هاي واقعیت مي داند که به افراد قطعي ترین موقعیت سوژگاني
را که مي توان ستند اشغال کنند ،عرضه مي دارد  .او در عبارت مشهوري گفته است :آن چه در ایدئولوژي نمایانده مي
شود نظامي از روابط واقعي نیست که بر هستي اشخاص حکومت کند ،بلکه روابط خیالي این افراد با روابط واقعي
است که در آن زندگي مي کنند»( .چندلر،2961 ،ص )184ایدئولوژي مسلط در اندیشه بهاء ولد نیز رویکردهاي
کالمي اشعریان است؛ او در تفسیر و استنباط آیات قرآن معاني را متناسب با اندیشه هاي اشعري برگزیده
است .هرچند او مدعي است از جنجالهاي فلسفي وکالمي گریزان است و تنها در راه انبیا قدم مي گذارد« :آري مگر
همه روزها خاطرها پراکنده کرده اید که قدري چنان مي گوید و جبري چنین مي گوید ،رافضي چنین مي سگالد و
کرامي حجت مي گوید آن بت پرست و آن آتش پرست و اباحتیان چنان خوش باشند در چون و چرا که آن چگونه
است و این چگونه آن مذهب شافعي و این مذهب حنفي آن همه را مي گویي که چگونه است خود را نمي گویي که
چگونه است ،ترا از تو خواهند پرسیدن و از کسي دیگر ني ،تو آن عجایبها را چه داني از راه تو روشن تر راهي نیست
راه انبیا ء (علیهم السالم) شاه راهیست(»...همان ،ج ،2ص ) 418ولي باید اذعان کرد با وجود ادعاي گریز بهاء ولد از
جنجالهاي کالمي  ،معارف محلي براي جلوه گر ي اعتقادات اشعري است .او با فرو رفتن در عمق تجربه هاي دیني و
پیوند خودآگاه یا ناخودآگاه آنها با مسائل کالمي احاطه خود بر قرآن و مسائل کالمي ر ابه نمایش گذاشته ،انعکاس
این اندیشه ها در خوانش او از آیات قرآن نیز دیده مي شود .مهمترین مسائل مورد اختالف در کالم اشعري و معتزلي
مسئله رؤیت اهلل ،جبر وا ختیار ،قدیم یا حادث بودن قرآن است که بهاء ولد بارها از دیدگاه اشعریان به آنها پرداخته
است .تأمالت بهاء ولد در پرتو اعتقادات اشعري او شکل گرفته که با نگرش بي طرفانه او متباین است.
نگرش بهاء ولد به قرآن در این قطعه آشکار است؛ اوپس از بیان ارزش قرائت قرآن « همه رنج و سوداي تو از کاهلي و
بي کاري است دفع آن بال اینست فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب رنج تالوت قرآن و زاري کردن نشسته و خاسته بجاي آر وَ إِلىَ

رَبِکَ فَارْغَب » ،درباره تأویل قرآن چنین مي گوید « :ا ْقرَأْ بِاسْمِ ر َِبکَ» یعني قرآن از بهر طلب اهلل و تضرع ب اهلل و
زاري ب اهلل خوان نه از بهر تأویلهاء دیگر و جبر و قَدَر مخوان اگر سؤال مختلفي کنند و موضع اشتباه بگوي که اهلل
پیش از رؤیت و مخلوقي قرآن بیاني دیگر فرموده است بیا تا آن را باشیم و دست ازین بداریم چو بیکار نمانده ایم تا
بدینجاي رسیم این مواضع اشتباه آنکس که این اشتباه پدید آورده است چون محکمش ر ابجاي آري این اشتباه را او
روشن تواند کردن نه تو ،با تو چه بحث کنم « محَُْکَمَاتٌ هُنَ أُمُ الْکِتَابِ وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَا الَذِینَ فىِ قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ
ل
فَیَتَ ِبعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأْوِیلِهِ وَ مَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَا اللَهُ وَ الرَاسِخُونَ فىِ الْعِلْمِ یَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ ک ُ
مِنْ عِندِ رَبِنَا وَ مَا یَذ ََکرُ إِلَا أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ * اللَهُ لَا إِلَاهَ إِلَا هُوَ لَیَجْمَعَنَکُمْ إِلىَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ
اللَهِ حَدِیثًا »(.بهاء ولد،2911ص )93اگرچه او خواندن قرآن را طلب اهلل و اشتیاق به او مي داند ولي بالفاصله دربرابر
نظر معتزله که قرآن را مخلوق 8مي دانند موضع گیري مي کند و مواضع آنها را اشتباه مي داند ،براي اثبات عقاید
خود نی ز به آیات قرآني تمسک مي نماید .چنانکه دیده مي شود در این قطعه اشاره اي نیز به مسئله رویت مي شود؛
اشاعره معتقدند که مومنان در قیامت خداوند را به چشم خواهند دید ولي معتزله الزمه رؤیت به چشم را تجسم
دانسته و در رد این مدعا کوشیده اند .از آیاتي که محل اختالف این دو است مي توان به آیات  19و  14سوره قیامت
«وُجُوهٌ یَوْمَئذٍ نَا ِضرَةٌ إِلىَ رَبهََِا نَاظِرَةٌ» اشاره کرد که بهاء ولد نیز به آن پرداخته است ...« :این اجزاي کالبدت را که بي
خبرند آگهي دهند و همه اجزات را بینایي و دانایي دهند زیرا که یک جهت را سو باشد اما شش جهت را سو نباشد
پس اهلل را بي سو ببینند و حضرت آفریدگار بي جهت و سوي نظر را هست کرد و عمل او در سوي سوي است
چنانک نظر را نظر داد بطرف سوي اگر نظرش دهد ببي سوي چه عجب باشد مردم دیده را نظر داد بغیر خود اگر
نظرش دهد هم به خویشتن چه عجب معتزلي گوید که دید بي چگونه نباشد گوییم او را که اهلل فرمود إِلىَ رَبهََِا
نَاظِرَةٌ و چون اهلل چنین فرمود ما همان دید را ثابت مي کنیم که مراد اهلل است( .»...همان،ج،2ص )33استدالل بهاء
ولد درباره این آیه همان استدالل اشاعره است .در قطعه اي دیگر نیز با استناد به حدیث معروف رؤیت ماه ( سترون
ربکم کالقمر لیلة البدر) بر سر این عقیده پاي مي فشرد( .همان،ج ،2ص)933
مسأله دیگري که بهاء ولد با تکیه بر آیات به اثبات آن از دیدگاه اشعریان مي پردازد ،عدل است " .نخستین مسأله در
باب عدل ،تبیین مالک حسن و قبح است؛ بدان سبب که مباحث مهم عدل الهي ،حکمت خداوند ،قضا و قدر ،جبر و
اختیار ،تکلیف و  ...مبتني بر این موضوع است ...حسن و قبح در احکام خدا ،یعني کاري که فاعل آن در نزد خداون د
در دنیا و آخرت ،شایسته مدح یا نکوهش و مستحق ثواب و شکنجه باشد؛ که مورد اخیر ،محل اختالف معتزله و
اشاعره است ،مبتني بر این که آیا خوبي یا بدي آن ها با عقل ادراک مي شود یا به شرع .اهل اعتزال معتقد به عقلي
بودن این امور هستند و اشعریان حسن و قبح شرعي را باور دارند» (.مشیدي،2961 ،ص  )211 - 219به باور اشاعره
تصرف خداوند در امور به هر نحو که باشد شایسته و عادالنه است ،بهاء ولد پس از مختار دانستن خداوند در امورعالم
با تمسک به آیه  82سوره رحمان به صورت ضمني به این مسئله پرداخته است :اهلل از اختیار دیوار ساخته است و باغ
و بستان چنان که درها را مي بندند و مي گشایند اهلل اختیارها را مي گشاید و مي بندد و چنانک دیوار و درخت
برمي آرند و مي نشانند اهلل اختیار و ارادت را باغ مي کند و مي شکفاند و باز ویران مي کند و فرو مي ریزاند کل این
مصنوع اختیار و ارادت است .مي گفتند دوزخ ي و بهشتي هر دو در مشیت است گفتم ازین مي خواهي که یکي را
نیکو نباید گفتن و یکي را بد نباید گفتن و کسي را به بدي نباید نکوهیدن و به نیکویي نباید ستودن این سخن
خالف عقل همه عقالست گواهي فاسق نشوند و از آن عدل بشنوند و یکي را امین مال یتیم دارند و یکي را ندارند و
عقل از بهر تمییز میان نیکي و بدي است « جَزَاءُ سَیِئَةٍ سَیِئَةٌ مِثْلُهَا و هَلْ جَزَاءُ الْاحْسَانِ إِلَا الْاحْسَان »(.همان ،ج ، 1
صص )223- 222

از مجموع آنچه در خصوص وجود ایدئولوژي اشعري در متن معارف گفتیم ،سه نتیجه ي مهم ر امي توان گرفت :
نخست این که برخالف ادعاي بهاء ولد متن معارف نه تنها محلي براي گریز ایدئولوژي نیست ،بلکه برعکس این متن
جایگاهي براي نشان دادن تعارض ها و تمایزهاي دیدگاه اشعري و معتزلي است که رنگ و بوي عرفاني به خود مي
گیرد .دو دیگر این که این به معناي آن نیست که این متن همگن است و تنها در چارچوب اصول اشعري قابل
خوانش است و در بررسي هر آیه مؤلف تنها در پي معنایي متناسب با اعتقادات اشعري مي گشته ،سوژه ( مجموعه اي
از نقش ها که توسط فرهنگ و ایدئولوژي غالب ساخته شده ) با چندین دیدگاه متناقض به تفسیر آیات پرداخته ولي
وجه غالب و جالب توجه پس از وجه عرفاني ،دیدگاه هاي کالمي و اشعري است که هماهنگي و انسجامي نیز در آن
دیده نمي شود ،همان گونه که در دیگر بخش هاي معارف نیز این روش مورد نظر نبوده است .ایدئولوژي اشعري در
حافظه ناخودآگاه بهاء ولد در طول زمان ذخیره شده و موجب تثبیت دیدگاه هاي او در امور دروني ،عرفاني و نگاه به
نص قرآن کریم شده است .سه دیگر این که پیوند خوردن معنا و داللت هاي قرآني با دیدگاه هاي کالمي وبه چالش
کشیدن رمزگان هاي متن برا ي گفتگو با اعتقادات ،نوعي خوانش بیناگفتماني را رقم مي زند که بر خالف آنچه
پیشتر مطرح شد به متن و عوامل درون متني بسنده نمي شود بلکه عناصر و عوامل برون متني همچون اعتقادات،
جامعه و مؤلف نیز نقش مهمي را ایفا مي کنند.
نتیجه گیری
عنصر غالب در معارف بهاء ولد توجه به قرآن و نشانه هاي قرآني است .با خوانشي پراکنده چنین مي نماید که متن
معارف گونه اي تفسیر گزینشي آیات است و در مجموعه تفاسیر عرفاني قابل بررسي و تحلیل مي باشد .ولي ویژگي
هاي دیگر این متن همانند پراکنده نویسي ،اشاره به وقایع بیروني ،حوادث زندگي و ...مو جب مي شود از این گونه
فاصله بگیرد .محور بررسي همچنان تبلور و سیطره قرآن بر این متن مي باشد که موجب گسترش و ادغام مرزهاي
تجربه عرفاني و متن متعالي قرآن مي گردد .با آوردن شواهدي مقتصدانه از شیوه به کارگیري بهاء ولد از آیات قرآني
این نتایج حاصل شد:
 - 2ایجاز و سادگي زبان در بررسي آیات موجب نزدیکي آن به زبان شعر شده است که سرشار از معاني تلویحي و
بدیع است .بهاء ولد با توسل به تمهیداتي همچون بررسي معناي واژگان و ساختار حروف و تصویرپردازي هاي
ملموس ،شاعرانه قلم مي زند؛ هرچند واسطه ي بیان او نثر است.
 - 1بهاء ولد با تکیه بر دانش قرآني خود براي یافتن معاني پنهان آیات در بسیاري از موارد از قرآن یاري مي گیرد و
با پیوند آیات از طریق نشانه اي مشترک نوعي انسجام در تحلیل ایجاد مي کند ،این نگاه درون متني گهگاه صریحاً با
حاالت دروني و بیروني او مرتبط است.
 - 9ایدئولوژي اشعري در خوانش او از آیات تأثیري غیرمستقیم داشته که در سایه آن نوعي خوانش بیناگفتماني و
ایدئولوژیک از قرآن ارائه کرده است .نگاه بهاء ولد به قرآن نگاهي متعالي است که حاصل تجربه اي صوفیانه است .او
از رهگذر این تجربه با متن قرآن به گفتگو مي نشیند و حاصل گفتگوهاي خ ود با این کتاب مقدس را دربیشتر موارد
به زبان عبارت (نه اشارت) سامان مي دهد .نگاه بدیع او به آیات و جاري بودن آیات در لحظات خلوت او کوششي
خالقانه در متن تجربه اي دیني و ترجمه اي عاشقانه از غیب نامتناهي است.
پي نوشت:
- 2بررسي ژنریک ،دسته بندي نشانه هاي متن در رابطه با قراردادهاي نوع آن است
 - 1قرار گرفتن معارف در مجموعه متون عرفاني یقینا ً از لحاظ ایدئولوژیک خنثي نیست ؛ این موقعیت  ،قراردادي ارجاعي در
چارچوب هاي گونه ي نثرهاي عرفاني است که موجب تثبیت دیدگاههاي خواننده در ارتباط این متن با متن هاي مشابه
مي شود  .ارتباط معنایي معارف با دیگر متون عرفاني رمزي خاص است که مي تواند به عنوان یک نشانه تحمیلي در مطالعه

آن به کار آید  .روالن بارت در  2311این نشانه هاي تحمیلي را با عنوان لنگر معرفي مي کند « بعضي از نشانه هاي قبال
تعیین شده در متن براي تثبیت زنجیره شناور مدلول ها(  ) to fix the floating chain of signifiedsبه کار مي روند ...
این عناصر به عنوان لنگر (تحمیل ) در یک متن عمل مي کنند» ( .) Barthes,1977,p39
 - 9یاکوبسون شش جزء تشکیل دهنده فرآیند ارتباط یعني گوینده ،مخاطب ،مجراي ارتباط ،رمز ،پیام و موضوع را که حاصل
معني است تعیین کننده نقش هاي شش گانه زبان مي داند .در میان این شش نقش در نقش ارجاعي ،جهت گیري پیام به
سوي موضوع پیام است و جمالت اخباري به شمار مي روند و در نقش ادبي ،جهت گیري پیام به سوي خود پیام است که
درباره این نقش بررسي زبان مستلزم بررسي همه جانبه نقش شعري آن است ( .صفوي)92- 99 :2969 ،
 - 4مجلس گویي در تصوف سابقه اي دراز دارد و بعضي از مشایخ صوفیه به مجلس گفتن معروف بوده اند .مجالسي که شبلي
در بغدا د و ابوعلي دقاق ،استاد و پدرزن قشیري ،و ابوسعید ابوالخیر در نیشابور برگزار مي کردند مشهور است .در واقع بسیاري
از تعالیم مشایخ صوفیه از طریق همین مجلس گوییها به مریدان منتقل مي شده است .پاره اي از مریدان سعي مي کردند که
از این مجالس یادداشت بردارند(.پورجوادي،2966 ،ص)116
- 1موضوع کالژ با بینامتنیت ارتباط تنگاتنگي دارد؛ چنان که مي توان آن را گونه اي از بینامتنیت تلقي کرد .کالژ نوع خاصي
از خلق اثر است که با ترکیب عناصر متفاوت و مستقل صورت مي گیرد و از این جهت در مقابل بازنمایي هنري به شیوه
معمول آن قرار مي گیرد ...هم حضوري پاره هاي ناهمگون در یک متن موجب هم کنشي آنها به گونه هاي متفاوتي مي شود.
این هم حضوري مي تواند به گفتگومندي و چندصدایي منجرگردد (.نامورمطلق ،2932 ،صص)142- 142
 - 6مخلوقي قرآن متفرع است بر کیفیت اتصاف حق تعالي به صفت متکلم و درین باره معتزله گفته اند که اطالق متکلم بر
خداي جل شأنه به اعتبار این است که موجد کالم است و بنابراین تکلم صفت فعل است نه صفت ذات زیرا کالم نزد معتزله
عبارتست از اصوات و حروف که حادثست و عارض بر ذات وي نتواند شد و بنابراین گفته اند کالم اهلل حادث و مخلوق است .و
اشعریان بر ای ن عقیده اند که اصوات و حروف حادث و مخلوق است ولي کالم صوت و حرف نیست بلکه معنیي است قائم در
نفس متکلم و غیر از علم و اراده که از ان به اصوات و حروف تعبیر مي شود و کالم مسموع از آنها تألیف مي یابد و کالم اهلل
معني قدیم قائم بذات اوست که کسوت صوت و حروف مي پوشد(.فروزانفر،2911 ،ص )112
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انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ پنجم
فروزانفر ،بدیع الزمان()2911؛ معارف بهاء ولد  ،مقدمه و تصحیح ،تهران  ،انتشارات اداره کل انطباعات وزارت فرهنگ
مشرف ،مریم ()2961؛ نشانه شناسی تفسیر عرفانی ،نشر ثالث ،چاپ اول
مشیدي ،جلیل()2961؛ کالم در کالم مولوی ،دانشگاه اراک ،چاپ دوم
مهرگان ،آروین ()2961؛ دیالتیک نمادها ،نشرفردا ،چاپ اول
یاکوبسون ،رومن()2911؛ وجه غالب ،عصر پنج شنبه ،ترجمه کیوان نریماني ،سال اول ،شماره دوم و سوم
نامورمطلق ،بهمن ()2932؛ درآمدی بر بینامتنیت ،چاپ اول
نویا ،پل()2919؛ تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ،ترجمه اسماعیل سعادت
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