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فنای از خود و مرگ خودخواسته در اندیشۀ عینالقضات و یوحنا صلیبی
لیال رضایی ،1ابوالفضل محمودی
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(تاریخ دریافت مقاله – 31/1/25 :تاریخ پذیرش نهایی)31/63/66 :

چکیده
عینالقضات همدانی ( 515-036هــق ) و یوحنـا لـبی ی (2532-2501م) دو عـار
لاحب نام از دو سنت بزرگ معنوی تاریخ بشر یعنی اسالم و مسیحیتاندق مطالعۀ آثـار
این دو همانندیهای چشمگیری را نشان میدهد ،همچون عشق الهی ،مـرگ عارفانـه،
وحدت یا اتحاد ،ضرورت تجرّد ،لزوم ارشاد پیر و اقتدا به مسیحق از این میـان آنچـه در
مقایسۀ عرفان یوحنا و عینالقضات شایان توجه بسیار است ،مسئبۀ فنا و مرگ معنـوی
استق در ت یین رویکرد عینالقضات و یوحنا به مسئبۀ فنـا و بقـا عنالـر و آمـوز هـای
نس تاً مشترکی به چشم میخورد ،از جمبه لزوم پیروی از پیـر کـه در ادبیـات عرفـانی
یوحنا از آن به اقتدای به مسیح و در ادبیات لوفیانۀ عینالقضـات بـه خـدمت پیـر یـا
خدمت کفش تع یر میشودق از این منظر میتوان رابطۀ سالک مسیحی با مسـیح را بـا
رابطۀ مرید و مراد در عرفان عینالقضات مقایسه کردق این موضوع مقتضـیاتی همچـون
فنا در خود ،ضرورت تجرد و ترک اختیار و ترک تعبق و تولد ثانی دارد که در این مقاله
به بررسی آنها میپردازیمق

کلیدواژهها :اقتدا به مسیح ،پیروی از شـیخ ،فنـا و مـرگ خودخواسـته ،عشـق الهـی،
عینالقضات همدانی ،یوحنا لبی یق
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مقدمه
عینالقضات (515-036هق ) لوفی شورید  ،از مفاخر ادب و تصو در ایـران بـه شـمار
می آیدق وی جامع عبوم زمان خود همچون فقه ،حدیث ،کالم و فبسفه بودق عـینالقضـات
در عرفان و به ویژ در بحث عشق الهی نکات بدیع و تاز ای پدیـد آوردق از ایـنرو ،وی را
از پیشگامان تقریر جن ۀ نظری تصو اسالمی و نقطۀ عطف تصـو زاهدانـه و عاشـقانه
دانستهاندق
یوحنا لبی ی (2532-2501م) نیز عار و متألۀ برجستۀ اسپانیایی به همرا قدیسه
ترزا آویالیی (2551-2525م) ،مادر عرفان اسپانیا ،از جمبه کسانیاند که سـهم بسـزایی
در بسط عرفان مسیحی به ویژ گسترش اندیشۀ عشق الهی با تکیه بـر زنـدگی زاهدانـه
داشتهاندق وی بنیان تعالیم خود را بر بیتوجهی به دنیا ،تجرد نفس ،ریاضتهای سخت و
جانفرسا ،عشق و دوستی با خدا بنانهاد و در آثـار خـود ویژگـیهـای مراحـل چهارگانـۀ
سبوک عرفانی را در تطهیر ،اشرا  ،نامزدی روحانی و ازدواج روحانی یـا اتحـاد الهـی بـه
تفصیل ت یین کردق
اساس و شالودۀ آموز های عرفانی این دو عـار بـر عشـق الهـی قـراردارد و از نظـر
موضوع ،روش و هد قابل مقایسهاندق عشق الهی ،مرگ عارفانـه ،اتحـاد الهـی ،ضـرورت
تجرد ،لزوم ارشاد پیر و اقتـدا بـه مسـیح از جمبـه موضـوعاتیانـد کـه در نـزد یوحنـا و
عینالقضات مطرح شد اندق در واقع ،تمام کوششهـای ایـن دو در رسـیدن بـه فنـای در
خود و بقای در عشق خالله میشودق
اکنون با توجه به بحثهایی که دربارۀ نس ت میان عرفان اسالمی و مسـیحی مطـرح
است ،با آنکه شاید نتوان اللِ نوعی دادوستد میان این دو و تأثیرپذیری عرفـان اسـالمی
از مسیحی دست کم در مراحل اولیـه را از نظـر دور داشـت ،امـا در اینجـا بـا توجـه بـه
همانندیها و نیز تقدم تاریخی عـینالقضـات بـر یوحنـا شـاید بتـوان از تـأثیر احتمـالی
عارفانی چون عینالقضات بر جریان هایی از عرفان و ره انیت مسیحی سـخن گفـت کـه
ال ته بحث از کیفیت این تأثیر احتمالی مجالی دیگر می طب دق این مطبب همـان چیـزی
است که ضرورت بحث فعبی را توجیه میکندق
در مقایسۀ دو طریقت ،اساس هر طریقت عرفانی بـر گونـه ای سـیر در خویشـتن یـا
سبوک روحانی استوار است که از جایی آغاز میشود ،از مرات ی میگـذرد و بـه فرجـامی
میانجامدق یوحنا همچون بسیاری از عارفان برای آغاز و انجام و مراحل سـبوک و فـراز و
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نشیبهای آن برنامهای منظم و مدون ارائه میدهد و مراحل چهارگانـۀ تطهیـر ،اشـرا ،
نامزدی روحانی و اتحاد الهی (ازدواج روحانی) را به تفصیل در آثار خود تشـریح و شـیوۀ
گذر از آنها را بیان میکندق از رهیافتهای مهمی که یوحنا برای رسیدن به غایت سبوک
پیشنهاد میدهد اقتـدا بـه مسـیح اسـت کـه از آغـاز تـا انجـام سـبوک را تحـت تـأثیر
قرارمــیدهــد [ :21ص40؛  :25ص]46-63ق یوحنــا غایــت عرفــان را الــوهی شــدن 2یــا
مشارکت انسان در ماهیت خدا میداند [ :16ص ]23و بر آن است اسـتررا یـا اسـتحالۀ
کامل انسان در خدا تنها زمانی رخ میدهد که سالک ش اهت و همانندی کامبی بـا خـدا
1
داشته باشد [ :22ص]151ق یوحنا این فرایند را یگانگی از نوع (و یا بهدلیـل) هماننـدی
مینامد و آن را تحویل و ت دیل کبی ارادۀ سـالک بـه ارادۀ خداونـد معنـا مـیکنـد [:16
ص ،]35-36گــویی خــدا در روح و روح در خــدا مــیزییــد [ :23ص066؛  ،29ص-105
 ]103و از آنجا که مسیح در نهایت همارادگی با خداوند بود ،تش ه بـه مسـیح مـیتوانـد
سالک را در جهت رسیدن به همانندی با خداوند یاری رساندق بدین گونه «روح با پرشدن
از مسیح تعالی مییابدق او هر آنچه خدا دارد خواهد داشتققق مایمبک روح و خدا یکسـان
استق گویی روح ،خداست نه روحق او جزیی از خدا نیست ،ببکه خـود خداسـتق او دیگـر
چیزی متمایز از خدا نیست ،چنانکه پیش از آن بود» [ :12ص]94ق
عینالقضات هم در فرایند سبوک به گونهای یگانگی قائل است که در آن تفاوت میان
شاهد و مشهود یا عاشق و معشو رنگ میبازد و به فنای عاشق منتهی میشودق وی بـه
فنا بر پایۀ چهار الل اساسی و در چهار ساحت توجه داردق این چهار ساحت ع ارتاند از
فنای در خود ،فنای در پیر ،فنای در قرآن و رسولهللا و فنـای در فقـرق ایـن سـاحتهـا
همرا هم و همزمان عمل میکنند و یکی بـدون دیگـری امکـان تحقـق نـداردق منتهـی
اهمیت خدمت پیر در تصو عینالقضات چندان است که وی فنای در خـود و فنـای در
قرآن و رسولهللا را بدون فنای در پیر میسر نمیداند و بر ایـن بـاور اسـت کـه تمـرد از
فرمان پیر ،حتی اگـر خـال شـرع باشـد ،تمـرد از فرمـان حـق اسـت [ ،2ص921؛ ،4
ص]146ق همانگونه که برای عار مسیحی پرشدن از ارادۀ مسیح در واقـع تحویـل بـه
ارادۀ خداوند است [ :16ص265-261؛  ،]194 :26برای لوفی مسبمان هـم تسـبیم در
برابر پیر ،نشانۀ تسبیم در برابر خداوند استق

1. Deification
2. The Union of Likeness
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شالودۀ عرفان یوحنا بر بی ارادگی روح در برابر خداونـد ،تسـبیم مطبـق و جـایگزینی
ارادۀ خداوند به جای ارادۀ انسان قراردارد و این امر ابتـدا بـا تهـی شـدن از ارادۀ خـود و
سپس پرشدن از ارادۀ مسیح لورت میگیرد [ :10ص60؛  :21ص]062ق
مسیح به منزلۀ فرزند خداوند تنها کسی است که بیشترین شـ اهت را بـه خـدا دارد،
زیرا وی حقیقتاً ارادۀ خود را به ارادۀ خداوند تحویل کرد و در زندگي بـه چیـز غیـر از
آنچه خواست و ارادۀ خداوند بود ،راضي و خشنود ن ـودق بـرای ایـن منظـور عـار بایـد
زندگی خود را گامبهگام با زندگی مسیح پیش برد و همۀ حواس ،ادارکات و تعبقات خود
را به س ب عشق به مسیح کنار گذارد؛ یعنی مانند وی بیندیشـد ،سـخن گویـد و رفتـار
کند [ :16ص14؛  ،25ص :20 ،46ص]953ق از ایـنرو ،یوحنـا از زبـان خـدا مـیگویـد:
«چشمان خود را تنها بر او بدوز ،زیرا همه چیـز را در او گفتـهام و آشـکار کـرد امق در او
حتی بیش از آنچه میجویید و می خواهید ،خواهید یافتققق زیـرا او همـه سـخن ،پاسـخ،
تصویر و وحی است که من به عنوان برادر ،همرا  ،استاد ،فدیـه و پـاداش بیـان کـرد ام،
جواب گفتهام و نشان داد و آشـکار سـاختهامققق» [ :25ص]213ق از ایـن پـس مـیتـوان
پنداشت که هر راهکاری که یوحنا برای طی سفر روحانی ارائه میدهد به منظور اقتـدا و
تش ه هر چه بیشتر سالک به مسیح است که در نهایت به همارادگـی بـا خداونـد منجـر
میشود [ :10ص60؛  :21ص ]062و به تع یر یوحنا «پس از ایـن مرحبـه خـدا در خـدا
عمل ميکند» [ :11ص516؛  :16ص]12ق
تهی شدن از ارادۀ خود یا تهی شدن از منیت همان چیزی است که عینالقضـات آن
را فنای از خود و درباختن خود مینامدق در واقع ،تهـی شـدن از منیـت و فنـای از خـود
نخستین اقدام سالک برای مشابهت به مسیح و فنای در پیر است ،زیـرا پیـروی کامـل از
پیر و اقتدای به مسیح مستبزم تهی شدن از ارادۀ خود استق
مرگ معنوی و تولد دوبارۀ عار از جمبه موضوعاتی است که هم عینالقضات و هـم
یوحنا به آن توجه داشتهاندق یکی از مفاهیم البی در نظریۀ مرگ عرفـانی عـینالقضـات،
فنا از طریق بیرون شدن از خود و تجربۀ مستقیم عالم فناست« :چون عنایت ازلی خواهد
که مرد سالک را به معراج قبب در کـار آردققق مـرد را از پوسـت بشـریت و عـالم آدمیـت
بهدرآورد ،در این حالت لوفی را معبوم شود که ‘کل نفسٍ ذائقـ المـوة’ چـه باشـد و در
این موت را میکند ‘کل من عبیها فان’ رو مـینمایـدققق تـا بـه سـرحد فنـا برسـد» [:5
ص]52ق ترک خود گفتن ،بنیان معرفتشناسی عینالقضات را تشکیل مـیدهـدق از نظـر
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وی بدترین بدبختی یا بالیی که انسان بدان دچار آید نه مـرگ جسـمانی نـه نامالیمـات
دنیوی ،ببکه زندانی شدن در خود خـویش اسـت [ :5ص]024ق مـوت معنـوی شـرایط و
لوازمی میطب دق بیشـک مهـمتـرین ایـن لـوازم ،خـالی کـردن دل از همـۀ مح وبـان و
درباختن تمامی معشوقان است تا تن و جان همگی جایگا معشو ازلـی گـردد ،چراکـه
غیرت معشو  ،وجود معشوقان دیگر را برنمیتابد [ :9ص]262ق
مرگ عارفانه 2از نظر یوحنا حادثهای است کـه در آن انتقـال از کرـرت بـه وحـدت و
اتحاد با مطبق اتفا میافتد [ :25ص 36-53؛  :11ص ]156ق در این مرحبه حیات وهم
و تصورات درهم میشکند و نفس از دنیای بودن به آستانۀ شـدن و اتحـاد بـا خـدا وارد
میشود ،به لورتی که آنچه مطبوب و خوشایند یکی اسـت بـرای دیگـری ناخوشـایند و
نامطبوب نیستق به باور یوحنا را و رسم معنوی عار مسـیحی تنهـا یـک چیـز را الزم
میشمرد و آن نفی واقعی خود ـ ظاهر و باطن ـ از طریق تسبیم نفس به رنـ و بـال بـه
خاطر عشق به مسیح و فنا در همه چیز استق از اینرو ،عار بایـد دریابـد کـه عظمـت
کاری که انجام میدهد به نس ت فنای اعضای ظاهری و باطنی او به شو خداوند اسـتق
وقتی او به هیچ بودن میرسد ،یگانگی میان روح و خداوند لورت میبنددق ایـن یگـانگی
نابترین و عالیترین مرحبۀ سـبوک اسـتق تمـام هسـتي در برابـر مسـیح هـیچ و عـدم
مینمود [ :25ص]10ق از این رو ،یوحنا خشنودی را در هیچ و عدم جسـتجو مـیکنـد و
میگوید« :برای تبذذ از همۀ آنچه وجـود دارد ،بایـد از هیی چیی لـذت ن ـری ،بـرای
بهر مندی از همۀ آنچه وجود دارد ،باید بر هیی چیی مالکیـت نداشـته باشـی ،بـرای

آنکه همه چیز باشی ،بایـد بخـواهی کـه چیـزی ن اشـی،ققق بـرای گـذر از همـه چیـز در
را رسیدن به آنچه جز آن چیزی نیست ،تو باید بـه کبـی هسـتی خـود را انکـار کنـی»
[ :25ص]5ق
در ع اراتی ش یه به این مضمون عینالقضات نیز بر آن است تا زمـانی کـه سـالک از
«الاله» درنگذرد ،به حد «االهللا» نرسد و تولیه میکند که تا «بند نشوی آزادی نیابیق تـا
پشت بر هر دو عالم نکنی ،به آدم و آدمیت نرسی و تا از خود بنگریزی ،به خود نرسـی و
اگر خود را در را خدا ن ازی و فدانکنی مق ول حضرت نشوی و تا پای بـر همـه نزنـی و
پشت بر همه نکنی همه نشوی و به جمبه را نیابی و تا فقیـر نشـوی غنـی ن اشـی و تـا
ق
فانی نشوی باقی ن اشیققق» [ ،5ص]15ق
1. Mystic Death
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بدین گونه یوحنا هم برای خالی کردن دل از همۀ مح وبـان تأکیـد دارد کـه سـالک
باید به رغم میل و خواست خود عمل کند و مخالف آنچـه دوسـت دارد مـردم دربـارۀ او
گویند ،لح ت کند و حتی مخالف آنچه بیندیشد که دوست دارد مردم راجع بـه او فکـر
کنند ،تا به وحدتی بیتعیّن در خبوتی عمیق برسد [ :23ص]55ق
در این لورت ،دیگر سالک هیچ چیز نیست ،هیچ چیز ندارد و هیچ چیز جز خواست
خداوند نمیخواهد [ :12ص221؛  :20ص 961-962؛  :16ص]061ق افـزون بـر ایـن ،از
نظر یوحنا درک کامل الوهیت با یافتن «من حقیقي» محقق میشود [ :12ص]263ق
ال ته ،همانگونه که مشخص است عین القضات همچون دیگر عارفان مسبمان معموالً
از بهکارگیری تعابیری چون اتحاد ،حبول اسـتحاله ،ت ـدل و جـزآن کـه در آثـار یوحنـا
همچون سایر عارفان مسیحی فراوان به کار میرود ،پرهیز میکند ،چنانکه ش سـتری آن
را مستبزم باور به دوگانگی میداند:
حبــول و اتحــاد اینجــا محــال اســت

که در و حدت دوئی عین ضالل است

ال ته ،برخی ع ارات یوحنا همچون «یگانگی از نوع همانندی» یا «تحویل اراد به ارادۀ
خداوند» می تواند قرینه بر این باشد که مقصود او اتحاد حقیقـی نیسـت ،و شـاید همـان
چیزی باشد که عارفان مسبمان با پیروی از قرآن به رنگ خدا درآمدن یـا فنـای لـفاتی
نامید اندق
2
بدین ترتیب ،نخستین نشانۀ تهی شدن از منیت بیدار نفس یا آگاهي برتر نسـ ت
به من حقیقی است که با انقـالب 1همـرا اسـت [:20ص ]03-05و در اثـر آن در قبـب
سالک اشتیا و بیقراری 9شدیدی به قادر مطبق ظهور و بروز مـیکنـد [ :12ص ]250و
رفتار سالک بسیار عجوالنه و بیتدبیر میگردد و بدین گونـه سـفر از دنیـای درون آغـاز
می شود [ :25ص254؛  :16ص]96-90ق به باور عینالقضات ،سالک با رسـیدن بـه درک
عمیق آگاهی در درون خویشتن در سفر روحانی گام مینهدق وی ایـن رخـداد را «انفتـاح
عین ال صرت» مینامد و گا نیـز آن را «ظهـور نـور فـی ال ـاطن» تولـیف مـیکنـد [:4
ص]55ق در این مرحبه دیدۀ درون سالک بازمیگردد و درمـییابـد کـه تـاکنون بیهـود
1. Transcendental Conciousness
2. Conversion
3. Impatient
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خدای را در آسمان جستجو میکرد  ،خدای تعالی در درون خود اوست و مـیبایسـت او
را در خود جستجو مینمود« :را خدای تعالی در زمین نیست ،در آسمان نیست ،ببکه در
بهشت و عرش نیست ،طریق هللا در باطن توست؛ ‘و فـی انفسـکم’ ایـن باشـد» [ :5ص
]155-154ق اشتیاقی که یوحنا از آن سخن میگوید با آنچـه عـینالقضـات «درد طبـب»
مینامد قابل مقایسـه اسـتق از نظـر عـینالقضـات آنچـه سـالک را در قـدم نخسـت بـه
جستجوی حق وامی دارد طبب و ارادت است که در سایۀ خدمت پیـر و کـار مریـدی بـه
دست میآید [:5ص26؛ ]23ق در این زمینه عین القضات به نکتۀ ظریفی اشـار مـیکنـد
که طریقت وی را از طریقت یوحنا متمایز میسازدق نخستین شرط زندگی عارفانۀ از نظر
عینالقضات عادتستیزی و ترک عادتپرستی استق در عرفان عینالقضات ،عادتپرستی
مقابل دینداری است و حقیقت دین چیزی جز ترک عادتپرستی نیستق «هـیچ مـذهب
به ابتدای حالت بهتر از ترک عادت نداند» [ ،5ص  ]12و شرط م ارز بـا عـادتپرسـتی،
عالو بر کوشش و تحمل محنتها ،فرمان رداری و پیروی از شیخی است کـه خـود قـ الً
این را را طی کرد است [ :1ص ]212-216و از همان لحظه که سالک دست ارادت بـه
پیری میدهد ،ترک عادت شروع میشود و شایستۀ معرفـت مـیگـرددق ایـن معرفـت را
عینالقضات خود از را خدمت شیخ برکه تحصیل کرد و آنچه او از اسرار قرآن فراگرفته
بود ،معرفتی بود که حالـل خـدمت بـود [ :1ص210؛  :4ص]205،045ق از ایـن منظـر
بهترین مرید کسی است که خود را در پیر دربازد که نهایتاً به محـو شـدن در خداونـد و
فنا در روحِ وحی قرآنی میانجامدق عار باید از طریـق عشـقی کـه در آینـۀ وجـود پیـر
مشاهد میشود از خویشتن خود کامالً جداافتد [ :4ص]42ق
عینالقضات خوارشمردن نفس و هنر مجاهدۀ با نفس و فنای خـود را ثمـرۀ مریـدی
میداند [ :4ص ]42و معتقد است که تا سالک دست در دست پیری ننهد ،از خودپرستی
فارغ نشود و مجال خداپرستی نیابد [ :4ص.]14-15
عینالقضات به طرز هنرمندانهای این الل را با جن ۀ ایجـابی و سـب ی ،ذکـر شـریف
«الالهاالهللا» بیان کرد استق به باور وی همانطور که «الاله» نفـی اغیـار اسـت و «االهللا»
اث ات هللا است ،سالک در خدمت لوفیانه باید خدمت اغیار را ترک و خدمت پیر یا مـرد
خدا را اختیار کند [ :3ص]19ق «قققاگر لاحبدلی ترا برگیرد به دل ،اگر دسـت فـراکفش
مردان کنی ،آن غرور شیطان بودق اولِ درجات آنکه لاحب دل تو را برگیرد ،آن بـود کـه
چندین سال جانت در عشق او میسوزدق پس چون بماند ترا برگیرد» [ :5ص]69-62ق
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از نظر یوحنا نیز فرایند تهی شدن از منیت همان جن ـۀ سـب ی الـوهی شـدن اسـت
که در آن نفـس از ادراک ،معرفـت ،اراد  ،عقـل و خـود دیـدن تهـی مـیشـود و حتـی
بهر مندی از لذایذ معنوی هم تحقق این فرایند را به تعویق میاندازد ،زیرا به باور یوحنا،
لذایذ و خوشیهای معنوی وسیبۀ سرگرمی عار اند و بیانگر این است کـه سـالک هنـوز
کودک خداست و مرد خدا نشد است [ ،25ص]15-10ق از اینرو ،سالک باید کار دشوار
را بر کار آسان ،تبخی را بر لذت ،ناخوشی را بر خوشی و رن را بر شادی تـرجیح دهـد و
برا رسیدن به کل ،عـدم و نیسـتي را طبـب کنـد [:24ص102؛  :16ص]06-90 ،13ق
حتی انتظار میرود که سالک بین عمل اختیاری و شرعی ،آنچه بـرای او دشـوارتر اسـت
را اختیـار نمایــدق چنانچــه ســالک عمــل شـرعی را بــه سـ ب لــذت معنــوی آن اختیــار
کند ،آشکار می شود که هنـوز خودخـواهی خـود را سـرکوب نکـرد اسـت [ :15ص،24
]16-15ق
از اینرو ،در این مرحبه ،روح سالک عالو بر اینکـه در امـور دنیـو لـذت و شـعفي
نميیابد ،در اموری همچون ع ادت نیز حظّ معنوی نمـيبـرد [ :26ص ،]256-255زیـرا
آرامش و شادی ناشی از اعمال روحانی و معنـوی ،نـوعی حـرص و میـل پنهـانی ایجـاد
میکندق در حالی که روح باید از هر گونه اشتیا ولل به غیرخدا اجتنـاب نمایـدق پـس
روح نه تنها باید از سرور و لذت الهامات مبکـوتی و الهـی کـه بـه او آرامـش مـیدهنـد،
بپرهیزد ببکه باید از آنها بترسد و محتاطانه عمل کند [ :23ص]50ق
یوحنا این مرحبه را شب عرفانی مینامد و آن را مکر الهي قبمـداد مـیکنـد کـه بـه
منظور تفار و جدایي ارواح خالص از ناخالص تحقق ميیابد ،تا سالک بداند برای رهـایی
از هر آنچه غیرخداست باید خود را در دستان خداوند واگذارد و عمبش م تني بـر انجـام
عمل خدایي بدون دل نگراني و تشویش از نتیجۀ عمل باشد [ :23ص ]940 ،024 ،065
و هموار در خوشیها و ناخوشیها بکوشد و اگر آنچه به دست میآورد ناچیز است یا در
خور توجه نیست ،باز هم بکوشد نه برای آنکه چیزی بـه دسـت آورد ،ببکـه بـرای هـیچ
بکوشد [ :16ص96-13؛ 25؛ ص69 ،4؛  :23ص ]915-919ق به نوشتۀ یوحنا ،این سـفر
به سوی وحدت با خداوند دربرگیرندۀ سه شب است:
شب نخست ،به ترک دنیا و رهایی از آن مربوط مـیشـودق شـب دوم ،بـه وسـیبه یـا
مسیری مربوط میشود که شخص برای رسیدن به آن وحدت باید بپیمایـدق ایـن مسـیر
ایمان است و ایمان برای عقل همچون ش ی تاریک استق و شب سوم به خداوند مربـوط
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میشودق خداوند نیز در این زندگی برای روح شب تاریـک اسـتق روح باتجربـه ایـن سـه
شب ،به وحدت با خداوند یا فرزندخواندگی خداوند نائل میشودق
فقط کساني ميتوانند فرزند خدا شوند که این نامالیمات و درد و رن هـا را از لـمیم
دل به جان بخرندق در این لورت بهشت و جهنم و نعمت و بال برای عار تفاوتی نـدارد
و اگر بهشت و عطایای الهی باعث شود که عار از خدا دور شـود ،بـدتر از جهـنم و بـال
خواهند بودق چنانکه عینالقضات در این بار تولیه میکند ،همانگونه که روی گرداندن
از تنعمات دنیوی شرط را زاهدان و محک اخالص ایشان است ،پاک بودن از شای ههای
اخروی هم الزمۀ سیر عارفان و شاهد اخالص آنان اسـت [ :4ص]16-15ق عـینالقضـات
بهشت را بوتۀ نقدی برای عاشقان ذکر میکند تا به س ب آن عاشـقان حقیقـی خداونـد
رخ نمایند [ :4ص]46 ،66-60ق وی برداشـتهـای معمـول دربـارۀ بهشـت را بـه سـطح
دیگری گسترش داد و آن را زندان خواص مینامد« :آن بهشت که عامه را وعد کرد اند
زندان خواص باشد چنانکه دنیـا زنـدان منمنـان اسـت» [ :5ص296؛  :4ص]131-132ق
یکی از عالیترین درجات سفر روحانی این است که جفـای معشـو بـیش از هـر لطـف
دیگری برای سـالک خوشـایند باشـد« :هـر کـه دشـنام معشـو نـدارد از معشـو دور
باشد ،معشو از بهر ناز بایـد نـه از بهـر راز» [ :5ص ]105-100کـه ثمـرۀ آن بریـدن از
تمامی تعبقات دنیوی و عـادات اسـت [ :5ص ،]022زیـرا تعبقـات دام سـالک و خـار را
اوست [ :6ص]54ق
از نظر یوحنا هم ،طمع و خواستن بذر همۀ آشـفتگیهاسـت [ :20ص]53ق از ایـنرو،
عزلت و تجرد دو رهیافت منثر برای تهی شـدن دل از غیرخداسـتق نجـات و رهـایی در
عدم دل ستگی به دنیا و تجرد از آن نهفته است [ :12ص262؛  :11ص]516ق بنا به آیات
کتاب مقدس ،عزلت و تجرد دو شاخصۀ مهم زندگی عیسی مسیح اسـت« :هـر آن کـس
که عزم خویش را بر حیات باطنی و معنوی جزم کرد است بایـد هـمگـام بـا عیسـی از
جمع کنار گیرد [مرقس ]6:92 ،و در به روی هیاهوی دنیا فروبندد و در حجرۀ خـود بـا
دل خویش به گفتگو بنشیند و آرام گیرد» [مزامیر0:0 ،؛ اشعیا]16:16 ،ق
نعمتها و عطایای الهی نیز در نظر یوحنـا بـه رغـم ظاهرشـان ،حجـابهـایی بـرای
پوشاندن محرک البی یعنی خداوندند ،و اگر روح به جای چشمپوشی ،به آرامش و بسط
ناشی از آنها دل بندد و وابسته گردد ،عشق به خوشنامی و خودپرستی در قبب او رشـد
مییابد [ :11ص516؛  :12ص]262ق کساني هم که شیفتۀ کسب مقامات روحانيانـد ،در
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درگا الهی نه به عنوان فرزند ،ببکه به منزلۀ غالمـي پسـت مـورد توجـه قرارمـيگیرنـدق
آزادگی در قب ي که آکند از امیال و هوسهاست سکني نميگزیند [ :26ص]204ق
الزمۀ ع ودیت و تسبیم در برابر خداوند ،ارضای حداقل امیال و حداکرر تجـرد اسـت،
که در فقیر و بیارزش دانستن خود خالله میشودق خشیت بند بـه معنـی فرونشـاندن
هر گونه ابتکار عمل ،تدبیر ،ترک اختیار و عدم تعبق است [ :15ص]15-14ق ترک تعبـق
تماماً رهاشدن در دستان خداستق یوحنا بر این باور است که پنهان نمودن عطایای الهی
و نفی طبب نقطۀ مقابل خودبینی و خودخواهی خواهد بود و بـا نـابودی و خوارشـمردن
روح مطابقت داردق از اینرو ،سالکان خاشع ،خاضع و مخبص بـه بـدبختیهـا و بـیارزش
شدن نزد مردم عشق میورزند [ :15ص]14-16ق
در نظر سالکانی که به ایمان شهودی دستیافتهاند ،اگرچـه عطایـای الهـی از جانـب
خدایند ،اما آنها تنها پیامآورانی از جانب اویند که وقتی پیـام خـویش را رسـاندند دیگـر
هیچ ارزشی ندارندق بنابراین ،لطف الهی حجابی است که بخشندۀ خود را پنهان میسازدق
به همین دلیل ماندن و توقف در حجاب ،افتادن در خیال باطل ،و عدم تأمل در قـدرت و
عبم خداوند رحمان است که در ورای لطف او نهفته است [ :15ص ،]15زیرا تمام هستي
در برابر مسیح هیچ و عدم بود [ :25ص]10ق از اینرو ،سالک بـرا بـودن ،بایـد عـدم را
بخواهد و برا کسب معرفـت جهالـت را بطب ـد [ :26ص]95؛ بـرای اینکـه کـل باشـد،
نخواهد که چیزی باشد؛ برای اینکه کل را بشناسد ،نخواهد که چیزی را بشناسـد؛ بـرای
اینکه شادی کل را بیابد ،نخواهد که از چیزی لذت ب رد [ :0ص]221ق

نتیجهگیری
بنابر آنچه گفتیم ،به رغم گوناگونی تعابیر بـه کـار رفتـه در دو سـنت عرفـانی همچـون
حبول ،اتحاد ،ازدواج روحانی ،خدمت کفش ،فنـای در پیـر و جـزآن کـه برخاسـته از دو
زمینۀ دینی و فرهنگی متفاوت است و میتواند به برداشتهای بـه ظـاهر متفـاوتی از دو
جریان بینجامد ،تأمل در شواهد و توضیحات دو عار نشانگر همدلی و همسویی بـاطنی
آن دو در بخش اعظم تعالیمشان است و یادآور سخن عارفی دیگر است که:
همدلی از هـم زبـانی بهتـر اسـت

هر چند که عشق را خود لد زبان دیگر است
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به باور این دو همچون عموم عارفان از مهمترین آفات سـفر روحـانی «دل سـتگی بـه
خود 2و خود فری ی »1است و به همین س ب تا زمانی کـه بـه طـور واقعـی فراینـد تهـی
شدن از انانیت رخ ندهد ،تضمینی برای رسیدن به مراتب بـاالی سـبوک عرفـانی وجـود
نداردق برای تحقق این امر ،گذشته از شناخت امور واقعـی از امـور غیرواقعـی کـه همـان
داشتن فراست و یا بصیرت است ،همراهی پیر یا ولـی الزامـی اسـت ،چراکـه پیـر ،آینـۀ
معشو ازلی است و از رهگذر پیروی از او ،سالک به معرفتالـنفس و سـپس معرفـتهللا
میرسدق همچنانکه در نظر عینالقضات کار مریدی ،به محو شدن در خداونـد و فنـا در
روح وحیِ قرآنی میانجامـد؛ در بـاور یوحنـا تشـ ه و اقتـدا بـه مسـیح مـرگ تـدریجی
تاریکیها و پبیدیهای روح را فراهم میآوردق
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