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 ايده آليسم در تصوف

 1 پورهادي عدالت
 چكيده
 گرايـي  آليسم و آرمان رنگي از ايده -ها و فرق اهل تصوف در همه نحله -بيني صوفيانه جهان

 گرايي و عقل و منطـق  هاي احساسي و عاطفي بيش از واقع دارد؛ بدين معني كه تخيل و جنبه
ت. بسـياري از مبـاني و اصـول و    و تجربه، بر مباني و اصول اعتقادي و اهداف آن حكمفرماس

توان در تصوف جستجو كرد؛ برخـي از مفـاهيم و نظريـات و     ها را مي آليست هاي ايده ديدگاه
آليستي مطابقت دارنـد؛ عـالوه بـر طـرز تفكـر       مضامين تصوف با مفاهيم و ديدگاه هاي ايده

هـاي خاصـي    رينيآليستي از تعبيرات و تصـويرآف  آليستي، صوفيه براي بيان مفاهيم ايده ايده
آليسـم و   هـاي مكتـب ايـده    اند. در اين مقاله به بيان برخي از مفاهيم و ديدگاه استفاده كرده

پـردازيم و   آليستي در زبان تصـوف مـي   هاي ايده و نيز روش ها در عرفان و تصوف آليست ايده
انـد و از   ها و متصوفه به نحوي بـر يكـديگر تـأثير گذاشـته     آليست شود كه ايده نشان داده مي

      اند. هاي يكديگر بهره جسته انديشه
  ها، انديشه تصوف، زبان تصوف آليست آليسم، نظريات ايده ايده: واژگان كليدي
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 مقدمه
 مأخوذ از كلمه ايده، به معني موجود مجرد مي باشد و بـا تعبيـرات متفـاوت    ايده آليسم

ارگرايي معنـي و ترجمـه شـده    اصالت تصور، آرمان گرايـي، پنـدارگرايي، تصـورگرايي و انگـ    
 ).76:1384است.(ابراهيم زاده، 

از ايده آليست هاي معاصر، ايده آليسم بـه آن دسـته از تئـوري هـا      به نظر سوئيس آنتز
اطالق مي شود كه به ذهن يا روح اهميت مي دهند. روح هم به شخصي كه تجربه يـا درك  

رك باشـند. معنـا، مفهـوم، تصـور،     مي كند، اطالق مي شود و هم به موضوع هايي كه قابل د
 ).162:1377فكر، ايده آل، عقل، ماهيت و حقيقت از ذهن اراده مي شوند.(شريعتمداري، 

اين كه از چه زماني در فلسفه اصالت ذهن و عقل در شناخت مـورد توجـه قـرار گرفـت؛     
و 1سـقراط  غلو و مبالغه داشته اند،» اصالت عقل«قراين پيداست كه فالسفه ايليايي بسيار در 

تمايل به مذهب نقـدي دارد كـه    3نيز خط مشي اصحاب عقل را داشته اند، ارسطو 2افالطون
مؤسس آن است و در عصر جديد فلسفه اروپا،  فلسـفه عقـل صـرف اسـت، در ميـان       4كانت

اسـت. كانـت    9و هگل 8، ولف7، اليپ نيتس6، اسپينوزا5اصحاب عقل، نامدارترين همه دكارت
گـام بزرگـي برداشـت.(والد    » اصـحاب تجربـه  «و » اصـحاب عقـل  «بـين  در ايجاد سازگاري 

 ).75:1360كوليه،
تعبيرات افالطون از عوالم ظاهر و باطن يادآور توجيهاتي است كه عرفاي بزرگ ما از جهـان  
محسوس و معقول يا مجاز و حقيقت و هست و نيست كرده اند. بسياري از مفاهيم ايده آليسـم  

ها با مفاهيم و نظريات صوفيه هماهنگ است. عالوه بر اين صـوفيه در   تآليس هاي ايده و ديدگاه
زبان و تعبيرات خويش از مفاهيم و ديدگاه هاي ايده آليستي استفاده مي كنند. در واقع برخـي  

 از تعبيرات و شيوه هاي تصويرآفريني صوفيه داللت بر استفاده از حقايق ايده آليستي دارند.
                                                 

1-Socrates 
2-platon 
3-Aristotle 
4-kant 
5- Descartes 
6-Spinoza 
7-Leibniz 
8-Wolf 
9-Hegel 
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  پيشينه
آرمان گرايي در عرفان ايراني و ايـده آليسـم   «و در مقاله اي به عنوان آقاي حسين رزمج

، اعتقادات و نظرياتي چون عشق، مناجات ها و نيايش ها و اوراد و اذكار صـوفيان و  »صوفيانه
اعتقاد صوفيه به امور خارق العاده اي چون: كرامات و واقعات و مكاشفات و نيز سماع و وجـد  

بيني تصوف و عرفان ايراني  جويي در جهان گرايي و آرمان و احساس آليسم را مبين نوعي ايده
گرايـي و آرمـان جـويي مـورد      آليسم تنها از منظر تخيل و احساس در اين مقاله ايده داند. مي

شناسي اين مكتب و نظريات فيلسـوفان   بررسي قرار گرفته است و به جنبه هاي ديگر معرفت
و  گرايي فلسـفي  تمثيل«رزاد قائمي نيز مقاالتي به عناوين آليستي توجه نشده است. دكتر ف ايده

گرايي فلسـفي در سـاختار    هاي تمثيل جلوه«و » پيوند آن با ادبيات تمثيلي موالنا در مثنوي
گرايـي   هـاي تمثيـل   ، ضمن مروري بر ريشه»گويي موالنا در مثنوي داستاني و سبك داستان

كنـد. در ايـن    هاي آن را بررسي مي والنا و جلوهبيني و آثار م تجلي اين فكر در جهان فلسفي،
آليستي افالطون و بازتـاب آن در انديشـه و زبـان موالنـا پرداختـه       مقاالت تنها به نظريه ايده

 شده است.
 در اين مقاله:

ديدگاه هاي فالسفه ايده آليست از جمله افالطون، دكارت، اسپينوزا، اليپ نيتز، هگل -1
 بيان مي شود درباره انسان و جهان و...

شواهد و نشانه هاي ايده آليسم و ديدگاه هاي فالسفه ايده آليسم در انديشـه و زبـان   -2
 صوفيه بررسي مي شود.

 . ايده آليسم در انديشه و تفكر صوفيه:2
 . اصالت معنا و ذهن و روح:1.2

 گيـرد  ايده آليست ها به ذهن يا روح اهميت مي دهند و در معرفت شناسي، مبنا قرار مي
و بر اين اعتقادند كه انسان با داشتن اين سرمايه عظيم خود، مـي توانـد، بـه وجـود كـل يـا       

تمـام هسـتي بـه    «مـي گويـد:    1خالق جاودان برسد، به فراسوي اين عالم سير نمايد. بركلي
و خداشناسي و منزلت واالي انساني كـه از طريـق   » ذهن انسان وابسته است كه آن را بداند

                                                 
1- Berkeley 
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آليسم  آيد. اين مطالب، معرف اين نكته است كه ايده گاهي به دست ميحركت به سوي خودآ
 ).74:1360گستره معرفت شناسي قابل توجهي را براي انسان تأييد مي نمايد.(والد كوليه، 

گنجي كه جاي جاي را براي يافتنش مي كاود و ياري -از نظر صوفيانگمشده رهرو سالك
درون خود اوست و نه در بيرون او و از ايـن رو،   در -كه در به در به جست و جويش مي تازد

بر اوست كه در درون خود سفر كند و به جسـت و جـوي درونـي بـيش از جسـت و جـوي       
بيروني دل بندد. از برون به درون، از ظاهر به باطن، از دنيا به دل و از آفاق به اعمـاق روآورد  

 ).135:1383بد در دل بيابد.(راستگو،و آنچه را بايد بجويد در جان بجويد و آنچه را بايد بيا
 اي نسخه نامه الهي كه تويي            وي آيينه جمال شاهي كه تويي

 بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هست   از خود بطلب هر آنچه كه خواهي كه تويي
 ).3:1365(رازي،

 . خدا بنياد همه چيز است:2.2
يده بايستي در نسبت به خـدا نگريسـته   هر ا«م) مي گويد: 1633-1677باروخ اسپينوزا (

را » مـن «كه بنياد هر چيز است، آغاز مي كند: » خدا«شود، او آغاز و بنياد انديشه خود را از 
جوهر نمي شمارد، بلكه خـدا را جـوهر مـي نامـد. در بخـش اول اثـر خـود بـه نـام اخـالق           

. او روان انسـان را  جوهر آن است كه به خود هست و به خود به انديشه مي آيـد «نويسد:  مي
وجهي از صفت انديشه و تن او و به طور كلي جسم را وجهي از صفت گستردگي بـي پايـان   

شناخت انگيخته و وابسته به شناخت علت است و شناسايي «خدا مي داند، سپس مي گويد: 
آن را در بر دارد. علت العلل كه قايم به ذات است، خداوند است، هر چه هست، به خدا است 

بي خدا هيچ چيز نمي تواند باشد و نه به انديشه مي آيـد. پـس شناسـايي آنگـاه حقيقـي      و 
است كه همه مراتب هستي را در نسبت با بنياد آنها، يعني خدا، در نظـر آورده و ايـن راه از   

 )135:1381(فروغي، ». پندار و خيال بگذرد و به جنبه جاويد چيزها بنگرد
ين جهان خداست. بنابراين، علت حقيقي خداست. خـدا  به نظر بركلي علت مستقيم ا    

 )226:1377روح نامتناهي است و روح هاي متناهي مخلوق اند.(مگي بريان، 
از نظر صوفيه، خدا بنياد همه چيز است و انسان جـز بـه فضـل و عنايـت وي راه بـه          

 جايي نمي برد:
 ).91:1359(سنايي، يجز به فضلش به راه او نرسي        ورچه در طاعتش قوي نفس
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 م هيچـايات خدا هيچيــاين همه گفتيم ليك اندر بسيچ           بي عن

 ق           گر ملك باشد سياه استش ورقـايات حق و خاصان حـبي عن
 ).86:1386(مولوي،

ترين گـزارش،   پرده وحدت وجودي كه صوفيه بدان معتقدند در تندو تيزترين نگرش و بي
گونه كثرت و تعدد و چندگانگي  هستي، حقيقتي يگانه و يكتاست و هيچگوياي اين است كه 

در او راه ندارد (=وحدت شخصي وجود) و اين هسـتي نـاب و يكـي و يگانـه، همانـا هسـتي       
خداوند است. تنها اوست كه هست و جز او هيچ چيز ديگري نيست و ديگر پديـدارهايي كـه   

نماينـد و در چشـم مـا     اره و ... هسـتي دار مـي  گون انسان، حيوان، زمين، ست هاي گونه با نام
هـايي   اي از هستي ندارنـد؛ همـه نيسـت    اند، هيچ يك بهره جهان را از هستي خويش انباشته

چيـزي جـز ايـن    » وحدت وجود«هست نما و نمودهايي بود نما هستند. از اين ديدگاه شعار 
 (راسـتگو،  ».اويكـي هسـت و هـيچ نيسـت جـز      «و » ليس في الدار غيـره ديـار  « نيست كه:
61:1383.( 

در بين عرفا و صوفيه مسلمين اولين كسي كه وحـدت وجـود را اسـاس تعلـيم و نظريـه      
خويش قرار داد ابن عربي بود. در هر حال مذهب ابن عربي شباهت به مذهب اسـپينوزا دارد  

ريـن  كه نيز به وحدت وجود قايل است و البته قول او با كالم ابن عربي تفاوت بسـيار دارد.(ز 
 ).109:1378كوب،

 . كمال يابي:3.2
تـرين   نقطه يا هسته مركزي اين فلسفه، آگاهي شخصي از خويشـتن اسـت و آن را مهـم   

هـا انسـان    آليسـت  از نظـر ايـده   دانند كه پيوسته رو به كمال است. حقيقت در تجربه فرد مي
دنبال لذات آنـي  داراي اهداف غايي واال و از پيش تعيين شده اي است و بنابراين حق ندارد 

 ).281:1374و گذراي خود باشد.(شعاري نژاد،
از نظر صوفيه نيز هدف غـايي سـالك اتحـاد و اتصـال بـا حـق اسـت و در ايـن راه بايـد          

اين اتحاد و اتصال با حق البته براي همه كس «ها كشيده و از لذات آني چشم بپوشد. رياضت
مي شود و به اين مقام نايل مـي آيـد،    حاصل نمي شود و از كامالن طريق آنكه از خود فاني

انسان كامل نام دارد. اين انسان كامل كه به هر حال نوعي مرد برتر ست، متعلـق بـه قلمـرو    
روحاني، مظهر كمال و هدف غايي تربيت صوفيه بـه شمارسـت. وجـود وي در نظـر صـوفيه      
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ق در آن جامع تمام عوالم و مظهر جميع اسماء و صفات حق اسـت. آيينـه اي اسـت كـه حـ     
 ).103:1378زرين كوب،».(تجلي دارد و در حقيقت غايت خلقت و هدف آفرينش است

 . حقيقت و روح انسان آنجايي و ملكوتي است و بازگشت وي به همانجاست.4.2
اولين فيلسوفي كه به طور روشن و مستقيم به حوزه معرفت شناسـي انسـان نسـبت بـه     

مختلف آن اظهار نظر نمود، افالطون بـود. او در   خود و عالم خارج توجه كرد و در جنبه هاي
 زمينه شناخت چنين اظهار نظر مي كند:

نيروي شناسايي از آغاز در روح انسان هست، بايـد همـراه خـود روح از جهـان كـون و      «
فساد به سوي جهان هستي برگردانده شود، تا به تدريج به مشاهده هستي حقيقي خو گيـرد  

را كـه در آن خورشـيد مـي درخشـيد، تحمـل نمايـد. خورشـيد        و بتواند رويداد خورشيدي 
است، ولي اين نيرو، در همه افراد هم » خوب ايده«درخشان حقايق جهان، چنان كه گفتيم، 

توان نيست، اين نيروها بايستي از طريق آموزش، توانايي يابند و در تكميـل جامعـه شـركت    
است، زمينه اي فراهم شود تا راهي را  نمايند و براي كساني كه استعدادشان بيش از ديگران

 ).1136:1366افالطون، ».(كه به جهان روشنايي مي پيوندد، بپيمايند.
مجموعه نظريات افالطون نويد اين را مي دهد كه انسان قادر است جهان ماده و معنـا را  

خـود  بشناسد، از سايه ها كه نشانه هايي از واقعيت و اصل اند، بگذرد و به شناخت اصل كـه  
هم منشأ اصلي دارد، برسد و در ارتباط يافتن با همه پديده ها، به خرسندي يـا ايـده خـوب    

 ).644:1366دست يابد.(همان، 
يكي از باورهاي بنيادين عرفاني كه در شعر و غـزل فارسـي بازتابيـده اسـت و دسـتمايه      

ايـن  شاعران شده است، اين است كه جان آدمـي هرچنـد اينـك در    -مضمون پردازي صوفي
دنياي مادي و هماغوش با تن خاكي مي زيـد و از ايـن همزيسـتي و همراهـي نيـز گريـز و       
گزيري ندارد، و از اين روي به ظاهر پديده اي دنيايي و اين جايي مي نمايد، ليـك در ذات و  
نهاد، فراسويي و آن جايي است؛ نهادي ملكوتي و سرشتي آسماني دارد و روز و روزگاري نيز 

آباد كيا و بيايي داشته است و از بد حادثه ناگزير از فراسوي افالك بـه فروسـوي   در آن ناكجا
خاك و از بام عرش به كنام فرش پناه آورده است و با بند تن در زندان زمـين زنجيـر شـده    
است تا زاد و توشه و ساز و برگي فراهم آورد، بند تن را فرو نهد و دوباره به جايگـاه آغـازين   

 ).240:1383راستگو،خويش باز گردد.(
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عارفان و صوفيان، آدمي را با اينكه در اين جهان زندگي مي كند، اين جايي نمـي داننـد؛   
بلكه او را موجودي آن جايي و ديگر سويي مي شمارند كه چند روزي قفسي سـاخته انـد از   

ه بدنش. بر همين بنياد، دنيا را غريبستاني مي داننـد و آدمـي را غريبـه اي كـه از بـد حادثـ      
غريبه اي كه روز و روزگاري در ناكجاآباد ملكـوت كـه وطـن    —چندي بدان پناه آورده است

و از اينجاست كـه ايـن دنيـا بـا     —نخستين اوست، سر و ساماني و كيا و بيايي رداشته است
همه زرق و برقش و با همه شهد و شكرش نمي تواند آدمي را از عمق جان و ته دل خرسند 

ست كه درد غربت و احساس بيگانگي با طبيعت را براي آدمـي از پـي   سازد و همين ناتواني ا
مي آورد. نيز از اينجاست كه پرتو عرفان و ايمان بر جان هر كـه تابيـد و از غربـت زدگـي و     
بيگانگي با طبيعت فروسو، آگاهش كرد، ياد يار و ديار ديرين در دلش جوانه مي زنـد و شـور   

شعله ور مي سازد، به ياد يار و ديار گريه هـا مـي    و شوق بازگشت به وطن پيشين جانش را
كند و براي ديدار دوباره آنها سرودها مي خواند و نغمه ها مي سازد و چشم به راهي ها مـي  

 ).231كشد.(همان،
 نماز شام غريبان چو گريه آغازم           به مويه هاي غريبانه قصه پردازم

 كه از جهان ره و رسم سفر براندازم  به ياد يار و ديار آن چنان بگريم زار    
 ).231:1375(حافظ،

 . حقيقت انسان تفكر است:5.2
هـيچ  «همه افكار و انديشه هاي دكارت حول محور اين جمله وي مي چرخد كـه گفـت:   

 ).106:1381كاردان، ».».(فكر داشتن«حقيقتي درباره خود نمي توانم قايل شوم، چون 
 است كه مي گويد: اين سخن دكارت يادآور سخن مولوي

 خود استخوان و ريشه اي اي برادر تو همان انديشه اي       مابقي
 ) 192:1386(مولوي، 

وقتي در مجالس فيه ما فيه از موالنا درباره اين سخن وي سؤال كردند، خاطرنشان كـرد  
كه مراد از انديشه نه همان انديشه خالي بلكه حقيقت جوهر انساني است كـه نطـق نمـايش    

ني آن است و جز با نيل به مرتبه حيوان ناطق، حقيقت انسان واقعي كه از اين اسـتخوان  برو
و ريشه يي كه جسـم اوسـت بكلـي جداسـت در وي تحقـق پيـدا نمـي كنـد.(زرين كـوب،          

273:1381.( 
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 . طرق معرفت يا عقلي است يا شهودي:6.2
ا از طريـق  واقعيـت حقيقتـي اسـت كـه تنهـ     «م) مي گويد:1633-1677باروخ اسپينوزا (

 .)135:1381شهود و يا خرد(ذهن و روح) شناختني است. (فروغي، 
الطرق الي اهللا «از نظر صوفيه نيز طرق معرفت اگرچه از روي جزويت الينحصر است كه  

فاما از روي كليـت، منحصـر بـر دو قسـم اسـت: اسـتداللي و كشـفي.        » بعدد انفاس الخاليق
رفـع حجـاب مصـنوع اسـت از     » كشـف «صـانع و  طلب دليل است از مصنوع به » استدالل«

سير است از ظاهر به بـاطن و  » فكر«جمال صانع. و اين هر دو طريق معبر به فكر است؛ چه 
 ).44:1371از صورت به معني.(الهيجي،

. انكار واقعيت چيزي كه نه با حواس درك مي شود و نه با دريافت درونـي و  7.2
 عقل:

و را در مغرب زمين به اوج شـهرت رسـانيده اسـت،    اساسي ترين اصل مكتبي بركلي كه ا
انكار واقعيت هر چيزي است كه نه با حواس درك مـي شـود و نـه بـا دريافـت دروني(خـود       

 هشياري) و عقل.
 ابياتي در مثنوي وجود دارد كه اين نوع از طرز تفكر ايده آليستي را بيان مي كند:

   تو مبين جهان ز بيرون كه جهان درون ديده است      
 چو دو ديده را ببستي ز جهان جهان نماند

*** 
صــــوفيانه روي بــــر زانــــو نهــــاد صـــوفيي در بـــاغ از بهـــر گشـــاد   
شد ملـول از صـورت خـوابش فضـول     پس فرو رفت او به خواب انـدر نغـول  
ــدر رز نگــر  ــن درختــان بــين و آثــار خضــر     كــه چــه خســپي آخــر ان اي
ــت آر رو   امــر حــق بشــنو كــه گفتســت انظــرو ــار رحمـ ــن آثـ ــوي ايـ سـ
ــوس  ــت بوالهـ ــارش دلسـ ــت آثـ ــس    گفـ ــت و ب ــار اس ــار آث ــرون آث آن ب
ــا در عــين جــان  ــا و ســبزه ه ــاغ ه ــر آب روان ب بــر بــرون عكســش چــو ب
ــد انـــدر آب    ــاغ باشـ ــال بـ ــف   آن خيـ ــد از لط ــه كن ــطرابك آن آن اض
ــدر دل اســت  ــا ان ــوه ه ــا و مي ــاغ ه عكس لطف آن بر اين آب و گل است ب
ــرور   ــرو س ــودي عكــس آن س ــر نب پــس نخوانــدي ايــزدش دارالغــرور    گ
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ــي   تــــا بــــداني كاســــمانهاي ســــمي ــدركات آدمـ ــس مـ ــت عكـ هسـ
 )615:1386(مولوي،

ابيات مزبور با نظر به اينكه واقعيات جهان عيني را بـا مـالك قابـل درك بـودن، مطـرح      
كامل با نظريه بركلي دارد كه واقعيت عيني جهان را مربوط به درك آدمي  كند، شباهتي مي

مي داند، ولي با دقت در ابيات مزبور، اصالتدرك از نظر موالنا بـيش از اصـالت آن از ديـدگاه    
بركلي، ديده مي شود؛ زيرا بركلي واقعيـت جهـان عينـي را بـا وسـاطت درك آدمـي كـامال        

ابيات مورد استشهاد، واقعيت جز من را عكسي از مدركات  پذيرد، در صورتي كه بعضي از مي
 ).92:1379داند كه دل و درك آدمي است.(جعفري، كند و آن را آثاري از اثر مي معرفي مي
از ايده آليستي موالنا، اسناد خواص و كيفيت واقعيت عيني به موجوديت انساني  نوع دوم

 است، نه هستي آنهامانند اين ابيات:
خوشي را آن خوش از دل حاصـل اسـت  هر انگبــين عكــس دل اســتلطــف شــير و 

ــرض   پــس بــود دل جــوهر و عــالم عــرض     ــود دل را غــ ــي بــ ــايه دل كــ ســ
چــرخ در گــردش اســير هــوش ماســت     بــاده در جوشــش گــداي جــوش ماســت
ــا از او     ــي م ــد ن ــت ش ــا هس ــاده از م قالــب از مــا هســت شــد نــي مــا از او       ب

 )440:1386مولوي،(
واقعيت خاصيت شير و عسل را به درك ما مربـوط مـي سـازد در صـورتي كـه در بيـت       
چهارم مصرع دوم: واقعيت كالبد را به روح مربـوط مـي سـازد و روح را سـازنده هسـتي آن      

 ).92:1379معرفي مي كند.(جعفري:
 جهان نيست هست نما و منفي مثبت نماست:-. واقعيت معقول است8.2

را به كار بـرده افالطـون اسـت كـه بـه      » ايده«الحات فلسفي كلمه اول كسي كه در اصط
اعتباري آن را در مورد يك سلسله حقـايق مجرده(مثـل افالطـوني) اسـتعمال كـرده اسـت.       
افالطون براي هر نوع از انواع موجودات جهان مادي يك وجود مجرد عقالني قايل است كـه  

كـه متـرجمين   -مجرده هستند و آن را ايـده افراد محسوسه پرتو آنها و نمونه كامل آن افراد 
مي خواند، افالطون منكر وجود افراد محسوسـه نيسـت    -دوره اسالمي مثال ترجمه كرده اند

بلكه وجود آنها را متغير و جزئي و فاني مي داند، برخالف ايده يـا مثـال كـه بـه عقيـده وي      
به حـواس ادراك مـي شـوند     داراي وجود اليتغير و كلي و باقي است...افراد متغير مادي تنها
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ولي علم به آنها تعلق نمي گيرد، زيرا علم به چيزي تعلق مي گيرد كه كلي و خارج از حيطه 
 ).77:1368زمان و مكان است و آن همان ايده است.(مطهري،

ــد    « ــي نام ــوري م ــا ص ــه ي ــم نقادان ــده آليس ــود را اي ــم خ ــده آليس ــت اي ــب ».(كان نقي
و اين است كه با آنكه تجربـه حسـي، زمينـه شناسـايي     انديشه بنييادي ا).«207:1388زاده،

است ولي بنياد آن نيست...آنجه ما مي شناسيم همانا نمود است نه ذات به خـودي خود...بـا   
 ).206همان، ».(اين همه نمود، نمود واقعيت است نه چيز پنداري

اني بنابر ايده آليسم هگلي واقعيت معقول است و جهان تجلي و نمايش نوعي اصـل روحـ  
 1در نوعي از ايده آليسم كه دنباله ايده آليسم مطلق هگل و محصول انديشه هاي كـرد  .است

اشياء مادي به نوعي تجربه فراگير يا مطلق بازگردانده مي شـوند كـه بـه    «مي باشد. 2و جونز
 ).31:1378كواري:».(گونه اي شامل اذهان انساني محدود ما نيز مي شود

و درك آدمي، خود جهان را نيست هست نما و منفي مثبت نما موالنا با قطع نظر از روح 
 بيان مي دارد:

ــردنم  ــواهي ك ــا چــه خ ــه دري جـويي عـدم   وي همه هستي چه مـي  اي هم
هســت را بنمــود بــر شــكل عــدم     نيســت را بنمــود هســت آن محتشــم
ــيد بحــر را پوشــيده و كــف كــرد آشــكار ــاد را پوشـ ــار بـ ــودت غبـ و بنمـ

ديـــده معــــدوم بينـــي داشــــتيم   پنداشــــتيم ت مــــينفــــي را اثبــــا
ــد  ــالي شــد پدي ــدر وي خي ــده كان كي توانـد جـز خيـال و نيسـت ديـد      دي
ثبـات  وان جهانتان هسـت شـكل بـي    نك جهان نيسـت شـكل هسـت ذات   

 )890:1386(مولوي،
لكـه  در اين كه موالنا نمي خواهد واقعا جهان عيني را منكـر شـود، نبايـد ترديـد كـرد، ب     

هويت اين جهان را در مقابل واقعيت پشت پرده و عظمت خداوندي ماننـد شـكل و نمـودي    
 ).95:1372ناچيز تلقي مي نمايد.(جعفري،

از نظر صوفيه چون اشياء قطع نظر از وجود واجب نمـوده، عدمنـد و حـق اسـت كـه بـه       
آنچـه  ). 299:1371صورت هر عيني مناسب استعداد آن عين ظهور نمـوده اسـت.(الهيجي،  

                                                 
1-Kord 
2-Jones 
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آيينه وجود حق واقع شده، اعيان ممكنات است كه عدم اضـافي انـد؛ چـه نسـبت بـا وجـود       
خارجي عدمند و وجود علمي و شيئيت ثبوتي دارند؛ يعني ثابتند در علم حق بر عدميت كـه  

» ماهيات«هرگز به وجود عيني متحقق نمي گردند و از علم به عين نمي آيند و حكما آن را 
 ).91مي نامند.(همان، » اعيان ثابته«ه مي خوانند و صوفي

 به طايفه اي از اهل وحدت نسبت مي دهد: نسفي اين نظر را به قول خود،
گويند كه وجود بر دو قسم است، وجود حقيقـي   اي درويش! طايفه اي از اهل وحدت مي

و وجود خيالي. و جود حقيقي وجود خداي است تعالي و تقدس، و وجود خيالي وجود عـالم  
 .است

اين طايفه مي گويند كه عالم خيـال و نمـايش اسـت و بـه حقيقـت وجـود        اي درويش!
ندارد، اما به خاصيت وجود حقيقي كه وجود خداي اسـت، ايـن چنـين موجـود مـي نمايـد       
همچون موجوداتي كه در خواب و آب و مرآه مي نمايد و بحقيقـت وجـود نـدارد، اال وجـود     

 خيالي و عكسي و ظلي.
جود خداي همان مي گويند كه اهل تصوف مي گفتند؛ و فرق ميـان ايـن   اين طايفه در و

طايفه و اهل تصوف آن است كه اهل تصوف عالم را خيال و نمايش نمي گفتند؛ مي گفتنـد:  
عالم و اهل عالم هر يك حقيقتي دارند، اما وجود خداي قـديم اسـت و وجـود عـالم حـادث      

لم جمله به يك بار خيـال و نمـايش اسـت، و    است. و اين طايفه مي گويند كه عالم و اهل عا
 حقيقتي ندارد.

اي درويش! اين طايفه مي گويند كه خداي هستي اسـت نيسـت نمـاي و عـالم نيسـتي      
 ).163:1350(نسفي، است هست نماي.

 . وجود چيزها حاصل فعاليت ذهن ناخودآگاه است:9.2
 ها آليست بسياري از ايدهاست. » من«هاي  آليسم، موضوع شناخت منحصر به انديشه در ايده

تمايل دارند كه بـا تمسـك بـه ديـدگاهي فريـدي، وجـود چيزهـا را حاصـل فعاليـت ذهـن           
 ).111ناخودآگاه فرد يا جامعه بدانند.(پوير:
و يـا  -خواه متن يك نوشته رمزي، خـواه مـتن جهـان    -ما نمي توانيم در آيينه يك متن
معنايي جز آنچه ظاهر آن  -بيعيچه طبيعي و چه غير ط-حتي در آيينه يك شيء محسوس

 داللت دارد كشف كنيم، مگر آن كه آن معني را پيش از برخورد با مـتن يـا شـيء در ذهـن    
 ).74:1383(پورنامداريان، داشته باشيم.
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پس اگر كسي اين مثال را خـدمت كنـد و   «مي گويد:» مثال«وقتي مولوي ضمن توضيح 
نيا مشاهده كند و بوي برد و بـر او مكشـوف   بر سر رشته رسد جمله احوال آن عالم در اين د

، اين بدان معني است كه با طي مراحلـي، شـخص بايـد خويشـتن را بـه آن درجـه از       »شود
استعداد و مرتبه روحي ارتقا دهد كه در باطن او چشم بصيرتي گشوده گردد كه قـادر اسـت   

ك ملكـوت را  در محسوسات حقايق نا محسوس، و در شناخته ها نشـناخته هـا، و يـا در ملـ    
ببيند. با گشودن چنين چشمي در باطن است كه ديگر نه تنها مـتن يـك اثـر رمـزي، بلكـه      
جهان و اشياي جهان و هر متني كه با حضور معني و منظوري خاص محدود و مقيـد نشـده   
باشد، براي شخص به مثابه رمز خواهد بود كه او در پس ظاهر واقعي و طبيعـي، آن مفـاهيم   

خـويش را در آن كشـف   » مـن «را  مي بيند و يا آيينه اي خواهد بـود كـه او   و معاني نهفته 
 ).83كند.(همان: مي

 . ايده آليسم در زبان تصوف:3
از نظر ايده آليست ها ايـن عـالم معناسـت كـه اصـالت دارد.از نظـر افالطـون هريـك از         

را  جهان محسـوس « موجودات عالم محسوس پرتوي از حقايق مجرده هستند. صوفيان نيز، 
سايه عالم باال مي دانند، هرچه در اينجاست رمزي است از امر كل و حقيقـت مطلـق؛ جـان    

است، از اين جهت روايت كل مطلق و فناي در كل و اتحاد بـا آن  » امر كل«صوفي، مشغول 
واالترين و شيرين ترين تجربه هاي عارفانه به شمار مي رود. اما از آنجا كه تصـوير و تجسـم   

ن پذير نيست و معاني حقيقت، بي دستياري امثـال و اشـباه بـه عـالم صـور در      امر كلي امكا
نمي آيند، شاعر صوفي ناگذير است آنكل مطلق و تجربه هاي مربوط به آن را با واسطه امـور  
حسي و جزئي نشان دهد، و جزء را تمثيل و تصويري بـراي كـل قـرار دهـد. صـور جزئـي و       

 ).210:1343فتوحي،».(راك حق تعلق داردحسي شعر عرفاني به ذات غير قابل اد
و بـه ويـژه     -»بيـان «تفكر مثالي كه عالم ماده را تمثيلي از جهان حقيقت مي دانسـت،  

فرض مي كرد كه متعاقببا گرايش به تمثيـل و  » فكر«را نيز مشابهي براي  -»بيان داستاني«
كـه تنهـا توسـط    نماد را به منظور محسوس كردن مضامين معقول در پي داشت، معقوالتي 

نشـانه، بـر   «هاي موجود در ظـواهر اشـياء قابـل درك اسـت:     »نشانه«و به كمك » معرفت«
 ).43:1383گيرو،».(اي قراردادي ميان دال و مدلول استوار است رابطه
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يـك دسـته از   « آليستي داللـت دارنـد.   بر حقايق و مفاهيم ايده برخي از واژه هاي صوفيه
ي نمادين در ادبيات عرفاني است. اين تصويرها كه غالبا نام هاي خاص صوفيان، تصويرها واژه

عناصر و پديده هاي طبيعي و حسي اند هر كدام رمزي از ايده هاي ناگفتني عـارف و كليـد   
اشارت به دريافت ها و معاني غيبي صوفي شاعر هستند. عمق تجربه در نمادپردازي عرفـاني،  

است.  نيافتني و شخصي معطوف به جهان دستهاي عرفاني  آرماني و آن جهاني است. تجربه
 (فتـوحي،  ».آيـد  نظران، شهود و مكاشفه اصـال بـه بيـان درنمـي     به ادعاي بسياري از صاحب

شعر عرفاني از عالم واقع به جانب آرمان شـهر و ناكجاآبـاد روح مـي گريـزد و      ).244:1343
در زبـان و تعبيـرات   ).بنـابر اينصـوفيه   245نمادپردازي آن معطوف آن جهاني است.( همـان، 

خويش از مفاهيم و ديدگاه هاي ايده آليستي استفاده مي كند؛ در واقع برخـي از تعبيـرات و   
 شيوه هاي تصويرآفريني صوفيه داللت بر استفاده از حقايق ايده آليستي دارند.

 . شيوه هاي ايده آليستي در زبان صوفيه:1.3
 . تمثيل گرايي فلسفي:1.1.3

تمثيـل نـوعي از نگـاه    «ياني در زبان صوفيه استفاده از تمثيل اسـت.  يكي از شيوه هاي ب
فلسفي را نيز مي تواند در خود مستتر داشته باشد؛ اعتقاد به وجود دو جهان، يكي محسوس 
و مادي و ديگري معقول و لطيف و مثالي كه اين عـالم فـرودين سـايه اي از آن عـالم بـرين      

بي نيز به دنبال مي آورد. به بياني ديگر، بين كـاربرد  است، همين نظام دوبعدي را در بيان اد
تمثيل و رمز و نماد به وسيله شاعر و نويسنده و بـاور وي بـه متافيزيـك( در اشـكال دينـي،      
فلسفي و عرفاني آن) مي توان نسبتي جستجو كرد. در ادبيات غرب بين نمادگرايي و جهـان  

جهان مثالي آغاز شده اسـت، ايـن ارتبـاط را     بيني ايده آليستي كه با افالطون و اعتقاد او به
 ).224:1381سيد حسيني،».(تبيين كرده اند

عالوه بر يك شيوه بيان، نمايانگر نوعي انديشـه  -به خصوص مثنوي-تمثيل در آثار موالنا
و جهان نگري است. اين تفكر منجر به پديد آمدن نوع خاصي از بيان ادبي شده است كه بـه  

بر وجود تمثيل و رمز و تفسير فراواقعي از حقيقت مطلـوب مبتنـي    جاي واقع گرايي صرف،
 ).49:1389شده است.(قائمي،
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موالنا ساختار محتوايي و كاركرد تمثيل را مبتني بر همين اصل اساسي صدور معقول در 
چيزهايي كه آن نامعقول نمايد چـون آن سـخن را مثـال گوينـد     «محسوس تعريف مي كند:
 ).166:1330مولوي،».(ل گردد محسوس شودمعقول گردد و چون معقو

 . تصوير اعماق:2.1.3
بهـار و بـاغ و   «سـه تصـوير   «برخي از تصاوير صوفيان مربوط به عالم غير واقـع هسـتند.  

در خيال موالنا تجسم عوالم رازناك غيب اند و هرگز بر جهان واقـع داللـت ندارنـد.    » درخت
، بـه عـالم كـل كـه     »عـدم «عـارف، بـه    اشارت اين تصويرها به جهاني است در ژرفاي جهان

فراسوي حس است. از اينرو سويه پنهان اين تصويرها با حواس پنجگانه قابـل درك نيسـت.   
چرا كه در جهان محسوسات مرجعي ندارد. شاعر، تجربه هاي شهودي و اسرار جان خـويش  

ي مجـرد  را در صورت درخت و باغ و بهار خيال بندي مي كند تا براي مخاطب خود، آن معان
را در قالب صورت نمايش دهد، تصويرهاي او سرشار از سر و رازند و به نماد بدل مي شوند و 
به سادگي قابل دريافت نيستند. شاعر از اعماق درياي ناخودآگاه خويش، از ژرفـاي اقيـانوس   
جان الهي اش مرواريد معنا را به سطح زبان مي آورد و در صورت يك شيء مادي مي ريـزد  

 ).65:1343فتوحي،».(ني از آن مكاشفه و شهود، بر جاي بگذاردتا نشا
 . نمادگرايي آرماني:3.1.3

در اين نوع نمادگرايي تصاوير عيني، نماينده جهان آرماني در فراسوي واقعيت هسـتند.  «
نمادهايي از آن جهان بيكران كه جهان مزبور تنها نمايش ناقصي از آن اسـت. نمـاد آرمـاني    

صويري است كه در تصورات جهان ايده آل و آرماني رخنه مي كنـد و مـا را   فرارونده است، ت
به قلمرو مفاهيم گسترده، عام و آرماني سوق مي دهد. اشـياء واقعـي و پديـده هـاي عينـي،      

». نقطه شروع حركت ما به جهان آرماني و شـكوه و زيبـايي آن سـوي مرزهـاي گـور اسـت      
 )197:1343(فتوحي،

ن گونه نمادها را در ادبيات عرفاني و متون ديني مي تـوان يافـت.   نمونه هاي زيبايي از اي
در » سـيمرغ «در شـعر سـنايي،   » خرابـات «و » ميخانـه «در شعر مولوي، » آفتاب«و » دريا«

شعر عطار نمادهاي فرارونده اند؛ زيرا مفاهيم نامتناهي عالم جـان و دنيـاي مجـرد را تصـوير     
از مقوالت فردي و اجتماعي شـاعرند و در زمينـه    مي كنند. اين نمادها حاصل مسائلي فراتر

تجربه هاي مادي و فردي متوقف نمي شوند. مولوي خيلي دقيق فرآيند بي اختيـاري شـاعر   
 در آفرينش نماد استعاليي را بيان كرده است:
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 بس كنم گرچه كه رمز است بيانش نكنم      خود بيان را چه كنم، جان بيان مي آيد.
 (همان)

 ن نگري :. باط4.1.3
در اين گونه تصويرها ذهن از ابعاد حسي و جهات ششگانه فراتر مي رود و روي به سـوي  
بي جانبي دارد. در عوالم باطن و نهـان اشـياء، جهـان جـان را روان مـي يابـد و در دل ذره،       
خورشيد مي بيند و در باطن قطره صد جوي روان مي جويد. در ايـن شـگرد، شـاعر در پـي     

و جوهر عناصر است و به ماهيت شيء نظر دارد نه به صورت آن؛ از اينـرو   كشف باطن اشياء
 شيء را رازناك مي بيند. براي هر ظاهري، باطني قايل است و از هر ذره پيامي مي شنود:

 ز هر ذره به گفت بي زباني    پيام است و پيام است و پيام است.
 ).235:1343(فتوحي،

ناي زبان مي نالد، و ما را دعوت مي كند تا با توجه بـه  موالنا در مثنوي، خود اغلب از تنگ
 تنگناي زبان، پس پشت عبارات را ببينيم و بخوانيم.

ــان    لفــــظ در معنــــي هميشــــه نارســــان ــل لس ــد ك ــت ق ــر گف زان پيمب
ــاب   ــد در حسـ ــطرالب باشـ ــق اسـ چــه قــدر دانــد ز چــرخ و آفتــاب     نطـ

ــاب ا اي اسـت  چرخي كين فلـك زو پـره   خاصه ــت آفتـ ــابش ذره اي اسـ ز آفتـ
 )304:1386(مولوي،

بنابراين ذهن مولوي از سطح اشياء و عناصر حسي فراتر مـي رود، بـه آب قـانع نيسـت،     
اصل آب(ماهيت و جوهر آن) را در خطاب مي آورد. او براي بيـان ايـن ذهنيـت، از سـاختار     

اليـه معنـايي مـي     زباني ويژه اي بهره مي گيرد؛ يعني از تكرار يك واژه، يك مضاف و مضاف
در اين نوع تصويرپردازي بخش دوم(مضاف اليه) ذهن را » آب آب، اصل اصل، باغ باغ«سازد: 

 از سطح به عمق و از ماده به جوهر سوق مي دهد؛ يعني از آب به هيوالي آب مي كشاند:
 آب را ديدي نگر در آب آب اي تو در كشتي تن رفته به خواب       

 )396:1386(مولوي، 
اي غافل، آب ظاهر(مدلول حسي و عرضي) را تجربه كـردي اكنـون بيـا در آب آب     يعني

 يعني در جوهر و ماهيت باطني آب بنگر، گاه اين اضافه ها تا سه بار مكرر مي شود:
 كه اصل اصل اصل هر ضيايي برآ اي شمس تبريزي ز مشرق         
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هـا و   بـه اعمـاق پديـده   تصوير اصل اصل اصل نور، ما را سه اليه از عوالم حس و صـورت  
 شـود.  جهان باطن مي برد. از اين نوع تصويرها در كليات شمس و مثنوي فـراوان ديـده مـي   

 ).235:1343(فتوحي،
وقتي خداوند نامي و واژه اي را به كار مي برد، به گمان موالنا، آن را براي حقـايق اشـياء   

ت مستحق آن نام است. خواه به كار مي برد و به ميزاني كه شيء از آن حقيقت برخوردار اس
نور باشد، خواه رزق، خواه تسبيح، خواه كفر، خواه ايمـان، و ...و بـا ايـن تئـوري همـه اشـياء       

 تسبيح گوي حق اند به حقيقت و هم همه رزق ها، رزق خواران وي اند به حقيقت:
 رزق ها هم رزق خواران وي اند        ميوه ها لب خشك باران وي اند

 )126:1379(سروش،
غزالي كتاب كوچك و مهمي پرداخته است به نام مشكوه االنوار و در ايـن كتـاب تئـوري    
زبان شناسانه خود را در باب داللت و معنا و حد تأويل به دست داده است. نظريه غزالـي بـه   
اجمال اين است كه معناي اسم، حقيقت مسماست، و براي يافتن حقيقـت مسـما، بايـد بـه     

و تجربه مراجعه كرد نه به كاربردهاي عرفي زبـان. مـثال بـراي اينكـه     عقل و فلسفه و شهود 
بدانيم معني كلمه تسبيح چيست نبايد به واژه نامـه هـا مراجعـه كنـيم بلكـه بايـد ببينـيم        
ماهيت و حقيقت عمل تسبيح چيست. اين ماهيت، همان معناي كلمه تسبيح اسـت و قـس   

 ).124(همان، عليهذا.
 نتيجه گيري. 4

فاهيم ايده آليسم و ديدگاه هـاي فالسـفه ايـن مكتـب بـا مفـاهيم و نظريـات        برخي از م
بزرگان صوفيه هماهنگ است. از جمله مـوارد اشـتراك انديشـه و تفكـر ايـده آليسـت هـا و        

 صوفيه مي توان به اين موارد اشاره كرد:
 اصالت دادن به معنا و ذهن و روح   -1
 خدا بنياد همه چيز است  -2
 يابي   كمال-3
 ملكوتي بودن انسان و بازگشت وي به عالم معنا   -4
 حقيقت انسان تفكر است  -5
 طرق معرفت يا عقلي است يا شهودي   -6
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 انكار واقعيت چيزي كه نه با حواس درك مي شود و نه با عقل يا شهود   -7
 واقعيت معقول است و جهان نيست هست نماست   -8
 ت.وجود چيزها حاصل فعاليت ذهن ناخودآگاه اس -9

عالوه بر اين، بسياري از شيوه هاي بياني صوفيه داللت بر اسـتفاده از حقـايق ايـده آلـي     
 دارند
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 نامه كتاب
 تهران: انتشارات پيام نور. .فلسفه تربيت .1384 .ابراهيم زاده، عيسي

 تهران: انتشارات خوارزمي. .ترجمه محمدحسين لطيفي .1367 .جمهوري .افالطون
 تهران: انتشارات خوارزمي. .ترجمه عزت اله فوالدوند .سفه بزرگفال .1372 .پريان، مگي

تهران: شركت انتشارات  .هاي رمزي در ادب فارسي رمز و داستان .1383 .پورنامداريان، تقي
 علمي و فرهنگي.

 انتشارات سروش. .ترجمه احمد آرام .واقعيت گري و هدف علم .پوير، كارل
تهران: موسسه تدوين و نشر آثار عالمه  .ن بيني هامولوي و جها .1379 .جعفري، محمدتقي

 جعفري.
 قم: نشر خرم. .تصحيح سيد محمد راستگو .ديوان حافظ .1375 .الدين محمد حافظ، شمس

تهـران:   .چـاپ دوم  .تصـحيح محمـد امـين ريـاحي     .مرصاد العباد .1365 .رازي، نجم الدين
 شركت انتشارات علمي و فرهنگي.

 تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي. .رفان در غزل فارسيع .1383 .راستگو، محمد
جسـتارهاي   .»آليسـم صـوفيانه   گرايي در عرفان ايراني و ايده آرمان« .1365 .رزمجو، حسين

 .73و72شماره .1365بهار و تابستان  .ادبي
 تهران: اميركبير. .ارزش ميراث صوفيه .1378 .زرين كوب، عبدالحسين
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