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مقدمه
حيات انسان همواره در گرو تفسير ذهني او از واقعيت بودهاست .بدین معنـا کـه معنـاداری هـر امـری
از درینة ذهن و زبان آدمي نمایان ميشده است و به ميزاني کـه ایـن معنـاداری عـامتـر و عمـوميتـر
بوده باورهای افراد در یك فرهنگ یا جامعه به یکدیگر نزدیكتر و تنوع دیدگاهها انـدکتـر بـودهاسـت.
البته این مسئله هرچند که از جهتي باعث انسـجام بيشـتر مـيشـده و لـيکن خالقيـت و فردیـت افـراد
را به چـالش مـيکشـانده اسـت و ازهمـينروی اسـت کـه در اوج اعـتالی هـر فرهنگـي مـيتـوان بـه
وضوح شاهد تنوع دیدگاهها گوناگون بود و فرهنگ ایراني-اسالمي نيـز از ایـن قاعـده مسـتثني نبـوده و
نيست.
تنوع دیدگاه ها و نگرش های گوناگون بـه مقولـههـای مختلـف زنـدگي ایـن جهـاني و آن جهـاني در
فرهنگاسالمي نمودی کامالً بارز دارد و این نمود بارز را خصوصـاً مـيتـوان در قـرون سـوم تـا ششـم
که دوران طالیي و اوج این تمدن اسـت دیـد .ازهمـينروی مـا در ایـن نوشـتار بـرآنيم تـا بـه بررسـي
دیدگاه های دو حکيم بزرگ اسالمي در قرون پنجم و ششم پيرامون خدا و تصویری که از خـدا در ذهـن
آنان وجود داشتهاست بپردازیم تا از این رهگذر عالوهبر نشاندادن تنـوع اندیشـگي و فکـری در مسـایل
متافيزیکي در ميان بزرگان فرهنگاسالمي به نقاط اشتراک و افتراق این دیـدگاه هـا پـيبـرده و آنهـا را
ریشهیابي کنيم.
تصویر و تصویر سازی همواره بخش الینفك وجود آدمي بوده است ،انسان با تصویر ميبيند ،مياندیشد
و آنگاه تجزیه و تحليل ميکند .رابطة تصویر ،ذهنيت و اندیشة آدمي رابطه ای دوطرفه است« :تصویر هـم
فرزند نگرش و عاطفه است و هم وظيفه مجسم ساختن محتوای عـاطفي و احساسـي و فکـری تجربـه
شاعرانه را بر دوش ميکشد» (فتوحي :8386 ،ص .)86ورود تصویر به ساحت متافيزیـك همـواره بـرای
انسانِ تصویرگر همراه با دهشت و حيرت بودهاست زیرا از یكسو او تصوری عيني از این پدیدهها نداشته
و از سوی دیگر بيان این تجربهها با توجه به تجارب معهود و ملموس ما چندان سر سازگاری ندارد و بـه
همين جهت است که تصویر خدا در ذهن انسان دیـنبـاور همـواره اهميتـي فـوقالعـاده داشـته و نظـام
اندیشگي او را سامان ميدادهاست .پيش از ورود به بحث اصلي به نظر مـيرسـد ذکـر مقدمـهای دربـارة
چگونگي توصيف خداوند در قرآن الزم مي آید ،چرا که دو شخصيت مورد بحث به طـور مسـتقيم تحـت
تاثير قرآن بوده اند و باورهای خود را منطبق با آن دانستهاند.
خدایي که در قرآن وصف مـيشـود خـدایي اسـت «جـامع اضـداد»؛ خـدایي کـه در عـين عظمـت و
بزرگي از شاهرگ آدمي به او نزدیك تر اسـت (ق .)80 :بـه تصـریح خـود آیـات قـرآن خداونـد مثـل و
مانندی ندارد و هيچ چيز شـبيه او نيسـت (شـوری )88 :و بـاز همـين خداونـد کـه در نهایـت عظمـت و
تنزیه است با صفاتي از جملـه «وجـهاهلل»« ،یـداهلل» و عبـاراتي چـون «اسـتوای علـيالعـرش» وصـف
ميشود؛ یعني از یكسو نفـي هـرگونـه شـباهت و جسـمانيت و از سـوی دیگـر آوردن صـفاتي از ایـن
دست که یاد شد .خدای قرآن خدایي است عادل و جبار و درعينحال رحمان و رحيم .گـاه وعـدة عـذاب
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دوزخ سر ميدهد و گاه نوید بخشش بندگان گنهکار و این همه بخشي اندک از تصویر خداونـد در قـرآن
است.
اگر بخواهيم تصویری منسجم از خداوند ارائه کنيم این تصویر چگونه خواهد بود و اصالً آیا ارائة چنين
تصویری از امکانپذیر است یا نه؟ مسئلة دیگری که به تبع این سؤال این مطرح ميشود نـوع رابطـه ای
است که فرد از خالل تصویر ذهني خود نسبت به خداوند با خالق خویش برقرار ميکند .ناگفتـه پيداسـت
که اهميت این مسئله در تمامي باورها ،اعمال و لحظههای زندگي دینباوران تیثيری جاری و هميشـگي
دارد .ازهمينروی اندیشمندان مسلمان از دیرباز در آثـار خـویش بـه شـيوههـایي گونـاگون ،تصـویرهای
مختلفي از خداوند را ارائه دادهاند .البته در همة این تصاویرِ خداوندی ،زیربناهای فکری و عقيدتي اسالمي
لحاظ شدهاست.
تنزيه و تقديس
یکي از ویژگيهای خداوند در اسالم تنزیه و تقدیس خالق است ،بهگونهای که ذات باری تعالي از هـر
چيزی که شائبة مادیت در آن است منزه و برتر شمرده ميشود .در مواضع گوناگون قرآن صراحتاً به ایـن
حخن اهللَِّ َع َّام ُي ْ ِ
ْشکُون» (حشر،)83 :
مسئله اشاره شدهاست که بهعنوان نمونه ميتوان به آیاتي مانندُ « :س ْب َ
حخن َر ِّب َ
كوا کَبك ا»
ك َر ِّب ا ْی ِعئَّ ِة َع َّام َي ِص ُفون» (صافاتُ « ،)886 :سك ْبحخ َن ُه َو تَعكخى َع َّكام َي ُِو ُی َ
« ُس ْب َ
كون ُع ُل ك
(اسراء )83 :اشاره کرد .مسلمانان به خاطر تیکيدات فراوان قرآن و روایات اسالمي همواره ساحت قدسي و
منزه خداوند را به صورت اعتقادی استوار و خدشهناپذیر پذیرفتهاند ،هرچند در جزیيات و چگـونگي تنزیـه
خالق با یکدیگر اختالفاتي دارند (حلبي :8330 ،ص .)866 -36
از ميان گروههای فکـری مختلـف در جهـان اسـالم ،شـيوة عالمـان علـم کـالم ایـنگونـه بـود کـه
ویژگيهای خداوند را در پرتوی چهار مقوله ذات و صفات و اسماء و افعال الهي مورد کنکاش قـرار داده و
در هر کدام از این موارد آراء و اندیشههای موردنظر خود را بيان ميکردند ،امـا شـيوة کـار مـا ایـنگونـه
نخواهد بود؛ چراکه در اینجا بيشتر بهدنبال تیثيرات و تیثرات اندیشههای ناصرخسـرو و سـنایي هسـتيم و
این تیثير و تیثرات را منحصربه جریان کالمي محض نميدانيم هرچند که به این مقـوالت نيـز خـواهيم
پرداخت.
«در دیدگاه اسماعيليه الزمة توحيد نفي مضاعف است .او نه موصوف است و نه الموصوف ،نـه صـفت
است نه الصفت ،نه حي است نه الحي ،نه عالم است نه العالم .خدا باالتر از اسم و رسم و صفت است»
(دفتری :8388 ،ص .)08ذکر این مطلب بدین جهت شایان توجه است که نخست بدانيم مکتب فکریای
که ناصرخسرو به آن تعلق دارد چگونه خداوند را تنزیه ميکند و سپس با این بينش به سراغ اندیشههـای
ناصرخسرو برویم.
در نظر ناصرخسرو خداوند الوهيتي است برتر از همه چيزها و کسها و اندیشهها ،وی هرگونه صفتي را
از خداوند نفي ميکند و تالش او در این راستا تا به حدی است که حتي اندیشههای خردگرایانه معتزله را

14

مجتبی مجرد ،عبداهلل رادمرد
)(Mojtaba Mojarad / Abdollah Radmard

که پيرامون توحيد گفته شدهاند ،نيز به چالش ميکشد (ناصرخسرو :8338 ،ص  .)03-68او حتـي آنجـا
که سخن از صفات سلبي و ایجابي خداوند ميشود با تمسك به حدیثي از پيامبراکرم(ص) بـر ایـن نکتـه
تیکيد ميکند که هدف از تنزیه خداوند نفي صفات زشت از خدا نيست؛ بلکه اساساً بایـد صـفات مخلـوق
اعم از خوب یا زشت و بد را از خداوند دور کرد زیرا خداوند برتر و باالتر از مخلوقات است و بهتبع ،برتر و
باالتر از صفات آنان (همان :ص.)80
از آنجا که عموم مسلمانان با تمسك به احادیثي از جمله «توکروا فی آالء اهلل و التوکاروا فای ذات
اهلل» (ميبدی : 8 ،8338 ،ص )866همواره ذات خداوند را تنزیه کردهاند ،ناصرخسرو نيز چندان سـخني در
این باب نميگوید .اما نامهای خداوند که همواره در کالماسالمي مورد بحث بودهاست از نظر ناصرخسرو
چيزی فراتر از صفات خداوند نيست ،بنابراین این بحث هم از نظر وی موضوعيتي ندارد ،چنـانکـه خـود
ميگوید« :و گویند خدای را نودونه نام است و هر نامي را معني دیگر است و هر عاقلي داند که آن کـس
که نودونه معني با او باشد یك چيز نباشد و از آن نودونه چيز باشد به ذات خویش و این تکثيری باشد نه
توحيد در سخن این گروه» (ناصرخسرو :8338 ،ص.)88
دامنة تنزیه خداوند و تاکيد شدید ناصرخسرو بر آن در آثار وی نمودی بارز دارد .در گشایش و رهـایش
وی خداوند را از هست و نيست برتر مي شمرد و حتـي «چيـز» یـا «نـه چيـز» را بـرای او جـایز نمـي
داند(ناصرخسرو :8303 ،ص  .)33-88او برای این که مبادا کسي خداوند را در زمرة روحانيـان بدانـد بـا
تیکيد براین نکته که هم روحانيان و هم عالم جسماني آفریده خـدایي انـد مـيگویـد« :و از ایشـان آنکـه
پرهيزکارتر است آن است که به تقليد هميگوید خدای جسم نيست و ایشان که این قول گویند نزدیـك
عقالء مشرکانند ،از بهر آنکه جزء جسم ،روح است و روحانياناند که آفریدگان خدایاند و هرکه مر خدای
را به آفریده مانند کند ،مشرک باشد»(ناصرخسرو ،بيتا :ص.)808
بهروشني ميتوان فهميد که نگاه تنزیهگرایانه ناصرخسرو تا چه حد خداوند را در هالهای از بيتصویری
فروميبرد ،ناصرخسرو از یكسو ميراثدار فالسفه یونان است و از سوی دیگر وابسته به جریان توحيدی
اسماعيليه است که نفي و تنزیه مضاعف الزمة آن است .خدای ناصرخسرو از این بُعد یعني بعد فلسفي و
عقالني بسيار شبيه علت اولي در فلسفه یونان است ،با این تفاوت که در اینجا خداوند عظمت و جبـروت
خود را هنوز حفظ کردهاست و خداوندی زنده و پویا است:
ورای المکـــانــش آشيــان اســـت
صفات و ذات او هـر دو قـدیم اســـت

چهگویم هـرچـه گـویم بيـش از آن است
شــدن واقف در او سيــر عظيـــم است
(ناصرخسرو :8330 ،ص.)683

سنائيغزنوی برخالف ناصرخسرو که گرایش زیادی به خردگرایـي و نـوعي اعتزالـيگـری دارد نقـش
عقالنيت و خردورزی محض را در بررسي متافيزیك بسـيار انـدک مـيشـمارد .وی بيشـتر اهـل شـور و
حال است و اگرچه یك قطب شخصيتي او با فلسفه و کـالم پيونـد دارد ،امـا رویکـرد اصـلي او تصـوف
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و نگرش صـوفيانه اسـت« .خـدایي کـه در سـرآغاز حدیقـه توصـيف و سـتایش مـيشـود هـم صـفات
خدای فيلسوفان را دارد هم ویژگيهای خدای متشرعه و متصوفه را» (درگاهي :8333 ،ص  .)86سـنایي
با فيلسوفان سر سازگاری ندارد و حتي آنجا که به تنزیه خداوند ميپردازد ،تا آنجا که ميتوانـد خـود را از
فالسفه جدا ميگيرد:
در ازل کـــار بــي بســایــط کـــرد
از هيـــــولـــي و علـــت اولـــــي

هـر چــه او کــرد بــي وسایط کــرد
نبــــری ره بـــه حضــرت مـولـــي
(سنایي :8306 ،ص.)86

البته باید درنظرداشت که آننه سنایي خرد مذموم برميشمارد و معتقد است کـه بـا آن نمـيتـوان بـه
حضرت خداوندی راه برد ،عقلي است که لجام گسيخته است و ميخواهد همه چيز را در ترازوی خـویش
بسنجد« .اصليترین علت نکوهش عقل در شعر سنایي تکبر اوست در برابر شرع ،یعني عقل اگر خـود را
بينياز از شرع بداند ...بهسختي نکوهش ميشود .اما اگر تـابع شـریعت مصـطفي گـردد دیگـر نـه تنهـا
نکوهيده نيست بلکه دارای عزت و احترام هم ميشود» (زرقاني :8388 ،ص .)868باید بـدین نکتـه هـم
توجه داشت که تمایالت عقالني و عقلگرایي سنایي تا پایان عمر وی همواره بيشتر ميشـدهاسـت و در
سالهای آخر عمر که مشغول سرودن «حدیقه» بوده ،فصلي مستقل به توصيف و بررسي عقل اختصاص
دادهاست (پيشين).
حدیقه که برجستهترین اثر سنایي است با تنزیه خداوند شروع ميشود و این مضمون که برگرفته شده
از آیات قرآنکریم است در سایر آثار سنایي نيز بهکرات تکرار ميگردد:
هســت ذاتــش منـــزه از تمثـيــــل
نيســــت زایيــده و نـــه زاینـــــده
بــينظيــری منــــزه از مـــاننـــد

صفــت او مقـــدس از تخـــييـــــل
نــــامـــده آخـــرش نـــه آینــــده
بـــيمثــالــي مقـــدس از پيـونـــد
(سنایي :8306 ،ص.)83

نکتة قابل تیمل دربارة سنایي این است که وی تـا آنجـا کـه مـيتوانـد چـه در تنزیـه خداونـد و چـه
در موارد دیگری که سخن از خدا ميگوید سعي دارد تا از قرآن و مضـامين آن عـدول نکنـد .بـهعبـارت
دیگر تنزیه سنایي بيشتر از آنکه با گزارههای فلسفي بيان شود با گزارههایي که در خود قـرآن ذکـرشـده
بيان ميشود:
ال وهــــو زآن ســــرای روزبهــــي
بـرتـر از وهم و عقل و حس و قيــاس

بـــازگشتنــد جيــب و کيسه تهـــي
چيست جــز خــاطـر خـدای شنــاس
(سنایي :8383 ،ص.)80
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یا:
احــــد اســت و شمـار از او معــزول
آن احــد نــي کـه عقل دانـد و فهـم

صمــد اســت و نيــاز از او مخــذول
و آن صمدني که حس شناسد و وهـم
(سنایي.)88 :8306 ،

در مورد صفات خداوند نيز سنایي برخالف ناصرخسرو ،که هر نوع صفتي را از خداوند دور ميکند ،قایل
به وجود صفات برای خداوند است:
قـــابض و بــاسـط و مجيــدش دان
ذات پــاکش تهــي ز طـول و قصـر

عــالــم و قــادر و فـــریــدش دان
صفــت او کــالم سمــع و بصــــر
(سنایي :8306 ،ص.)83

یا در جای دیگر مي گوید:
صــانــع و مکــرم و تــوانــا اوسـت
حــي و قيـــوم و عـــالــم و قـــادر

واحـد و کـامـران نـه چـون مـا اوست
رازق خلــــق و قـــاهـــر و غــافـر
(سنایي :8383 ،ص.)86

بنابر آننه گفتهشد دیدگاه این دو حکيم در تنزیه خداوند با هم متفاوت است .در نگـاه ناصـرخسـرو بـا
خدایي کامالً منزه و بيتصویر روبرویيم ،خدایي که حتي آدمي به خود جرأت اندیشـيدن دربـاره او را نيـز
نميدهد ،خدایي که با رویکرد فلسفي ناب تنزیه ميشود .اما در سنایي وضع بهگونهای دیگر است خـدای
سنایي اگر تنزیه ميشود تنزیه آن بيش از این که فلسفي باشد تنزیهي برگرفته از متن دین و قرآن است.
صفات خدا در نگاه سنایي به همان ميزان اعتبار دارد که تنزیـه خداونـد؛ و ایـن نيـز برگرفتـه از اسـلوب
قرآن است .البته این سخنان به این معني نيست که ناصرخسرو یکسره از قرآن بریده و تنزیه و توصـيف
خداوند را براساس باورهای فلسفي صرف انجام ميدهـد ،بلکـه بـدین معنـا اسـت کـه سـهم سـنایي در
تبيين و توصيف و تنزیه خداوند براساس باورهای دیني بسيار بيشتر است تا براساس باورهای فلسـفي؛ و
در ناصرخسرو این مسئله عکس است.
فهمی از تصاوير
پيشتر گفته شد که در قرآن گاه خداوند با صـفاتي ماننـد «وجـه»« ،یـد» و  ...توصـيف شـدهاسـت.
این مسئله در جهان اسـالم و در ميـان باورهـای فِـرقق مختلـف انعکـاسهـای گونـاگوني داشـتهاسـت.
ما در اینجا ميکوشيم تا نگاه خاص ناصرخسرو و سنایي را نسبت به این مسـئله مـورد بررسـي و تبيـين
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قرار دهيم .همانگونه که گفته شد ناصرخسرو وابسته به جریان فکـری -عقيـدتي خاصـي اسـت کـه از
یكسـو خردگرایـي یونـاني و از سـوی دیگـر خردگرایـي اسـالمي -معتزلـي و در ضـلع سـوم نگـرش
دینـي-اســالمي را دربــرمـيگي ـرد .موضــع ناصرخســرو در ایـن مســایل موضــعي تــیویلي اســت ،البتــه
تیویلي که امام فاطمي ارائه داده و با مبـاني فکـری اسـماعيليه متناسـب باشـد .وی در جـامعالحکمتـين
آنجا که دیدگاههای «اهل تقليد» را دربارة ایـنگونـه صـفات خداونـد ذکـر و پـارهای از تـیویالت آنـان
را ميآورد به رد آنها پرداخته و اختالفنظر ميان افراد را در ذکر تـیویالت مختلـف ناشـي از « کلمـات
را از جــای گرداني ـدن» م ـيدانــد (ناصرخســرو :8338 ،ص ـ  .)88-88وی موضــع کســاني را کــه در
مقابل این قبيل تصاویر خداوند ،سکوت اختيار کرده و فقط آن را مـيپذیرنـد نيـز رد کـرده و مـيگویـد:
«اهل تفسير خودرایان گفتند ما بدین آیت بگرویم و لکن تفسير آن ندانيم و اقرار به نـاداني جهـل باشـد
نه علم» (سنایي :8306 ،ص.)83
ناصــرخســرو نمـيتوانــد بــه خــدایي معتقــد باشــد کــه تصــویری انســانوارانــه دارد ،چــراکــه خــدای
او بسيار متعالي و مقدس است آن قدر متعالي و مقدس که در تنزیه محض فـرورفتـهاسـت .وی هرچنـد
که خود در اشعارش نيز گاه از اینگونه تصاویر استفاده ميکند امـا بـه سـرعت آنهـا را روشـن سـاخته و
تبيين ميکند:
دست خدای گير و از این ژرف چه برآی
دانـد بـه عقل مـردم دانـا کـه بر زمين

گـر بـا هـزار جـور و جفـا و مظـالمــي
دست خدای هر دو جهان است فـاطمـي
(ناصرخسرو :8363 ،ص.)860

یا در جای دیگر ميگوید:
دریای سخنها سخن خوب خدای است

پــر گــوهـر بـاقيمت و پــر لـولـو الال
(ناصرخسرو :8330 ،ص.)6

اگر نخواهيم وارد بحث تفاوت زبان شعر و زبان نثر بشویم و با درنظرگرفتن این پيشفرض کـه شـعر
ناصرخسرو مانند نثر او در خدمت اندیشه او است و به ذات خود اهميتـي نـدارد؛ بایـد بگـویيم در دیـوان
ناصرخسرو هم اگرچه تصاویری ازاین دست ،البته بهندرت ،ميتوان یافت ،ليکن در همه این تصـاویر بـاز
نوعي فرّاریت و تعالي و عدم انس خداوند با موجودات دیده ميشود .یعني خدای ناصرخسرو حتي در بعـد
تصویریاش نيز یا تیویلي است از امری دیگر یا تصویری انتزاعي.
اما خدای سنایي از گونهای دیگر است .در نظر سـنایي شـناخت خداونـد اگرچـه آنگونـه کـه هسـت
امکانپذیر نيست اما رابطة عاطفي ميان صانع و مصنوع بسيار فراتر از اندیشههای فلسفهگون ناصر خسرو
است.
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ذات او فـــارغ اســــت از چــــونـــي
زآن کــه اثبــات هست او بــر نيســت
دانـــــد اعمــي کـــه مـــادری دارد

زشـت و نيــکــو درون و بيــــرونـــي
همنـــو اثبـات مــادر اعمـي اســـت
ليـك چــــونـي بـــه وهـم در نـــارد
(سنایي :8383 ،ص.)88

در باب صفات و تصـاویر خداونـد در قـرآن ،سـنایي دیـدگاهي کـامالً متفـاوت بـا ناصـر خسـرو دارد،
او به مواردی از این قبيل که در قرآن آمده ایمان دارد بيآنکه بخواهد به چندوچوني در آنها پرداخته و یا
آنها را تیویل کند:
نيســت شکـــي در استـــوا و نـــزول
اصبـعـيـنـش ببيــن و وجــه و قـــدم
هـر کــه عـارف بـــود بـه ذات خـدای

ليــك عقـــل از حقيقتـــش معــــزول
تــو زبــان در کش از صفــات قـــــدم
نــزنــد طعنـــه در صفــات خــــدای
(سنایي :8306 ،ص.)80

چنانکه مالحظه ميشود سنایي در اینجا هم پایبنـدتر از ناصـرخسـرو بـه نـ قـرآن اسـت .دیـدگاه
اسماعيلي ناصرخسرو او را به سوی تیویل این تصاویرالهي ميکشاند و دیدگاه صـوفيانه سـنایي او را بـه
سمت تسليم در برابر این تصاویر .نگرش سنایي ازآنروی که مانند ناصرخسـرو وابسـته بـه گـزارههـای
فلسفي و عقالني محض دربارة خداوند نيست راحتتر ميتواند با این تصاویر کنار بيایـد چـراکـه از نظـر
سنایي آدمي نميتواند با خرد خود این مفاهيم را درک کند ،بلکه درک کامل این مفاهيم مستلزم رابطهای
فراعقالني با خدا است:
عـاشقـان سـوی حضـرتـش سـرمست

عقـل در آستيـن و جــان بــر دســت
(سنایي :8383 ،ص.)03

سنایي معرفت در ایـن وادی را بـا عشـق مـيخواهـد و ناصرخسـرو بـا خـرد .و ایـن تفـاوت بنيـادین
در اندیشة دو حکيم است که در معرفت نهایي نسبت به خداوند یکي را خردگرا و یکي را عشـق مسـلك
نشان ميدهد.
ایمان سنایي مقدم بر خردورزی او است ،امـا ایمـان ناصرخسـرو چيـزی جـدای از خـردورزی نيسـت.
بــه تعبيـر دیگــر خــردورزی و ایمــان درنظــر ناصرخســر دو مقولـة جــدا از هــم تلقـي نمـيشــود بلکــه
هردو یك گوهرند .برای همين است که سنایي برخالف ناصـرخسـرو ،کـه سـعي دارد هـر گـزاره دینـي
را چه با تفسير و چه با تیویل عقالني کند ،ایمان را در فهم اینگونه مفاهيم و تصاویر خدا در قرآن الزمتر
ميیابد.

تصوير خدا در انديشۀ دو حکيم مسلمان (ناصرخسرو و سنايی)
)(The Image of God in the Thoughts of Two Muslim Philosophers: . . .

متشــابـــه بخــــوان در او مـــآویــز
آننــه نــ اســـت جملــه آمنــــا

11

وز خيــــاالت بيهــــده بگـــریـــــز
وآن چــــه اخبـــار جملــــه سلمنـــا
(سنایي :8306 ،ص.)33

رؤيت الهی
مسئله رؤیت الهي آنگونه که صبغه کالمي یافته باشد مربوط به قرن دوم هجری اسـت (پورجـوادی،
 :8336ص .)88این مسئله در ميان فرق و مکاتب فکری جهان اسالم بحثها و مشاجراتي طوالني را به
دنبال داشته است؛ ليکن غرض از ذکر این مسئله در این موضع بيان دیدگاه دو حکيم دراین بـاره اسـت،
چراکه ارتباط مستقيم با تصویر ارائه شده از خداوند ،از سوی آنان دارد.
ناصرخسرو شيعة اسماعيلي است و حتي اگر نميبود با توجه به دیـدگاههـای تنزیـهگرایانـهاش دربـارة
خداوند منکر رؤیت خداوند با چشم سر ميشد .رؤیت خداوند اگرچه در آخرت جایز شـمرده شـدهاسـت و
امامصادق نيز بر آن تیکيد نموده و ليکن این رؤیت ،رویت بصری نبوده بلکـه رؤیتـي قلبـي یـا مشـاهده
باطني است (ناصرخسرو :8330 ،ص .)08-03
ناصرخسرو از یكسو براساس آرای خردگرایانه و ازسوی دیگر براساس احادیث وارد شده از ائمه شيعه
رؤیت باری تعالي را نفي ميکند:
کجــا او را بـه چشـم سـر تـوان دیــد

که چشم جـان تـوانـد جـان جـان دیـد
(ناصرخسرو :8330 ،ص.)683

اما نکتة شگرفتر در باب سنایي است؛ زیرا براساس آننه کـه پـيشتـر دربـارة اندیشـههـای سـنایي
گفتهشد وی ميبایست به رؤیت حسي یا تصاویری از آن دست که در قرآنکریم برای خداوند آمدهاسـت
قایل باشد هـمچنـان کـه اشـاعره بـدان اعتقـاد داشـته و رؤیـت حسـي را در آخـرت تییيـد مـيکردنـد
(حلبي :8330 ،ص  .)08 -08ليکن سنایي نيز رؤیت حسي خداوند را قبول ندارد:
زآن کـــه ایــن دیــده دیــد نتـوانــد
دیـــده را دیـــدهای دگــر بــایــد
بــه چنيـن دیــدههـا کـه مـا داریم

دیــده از دیــدنـــش فـــرومــانـــد
تــا بــدان دیــده دیــدنــش شـایــد
طـاقــت دیــدنـــش کجــا داریـــم
(سنایي :8306 ،ص.)830

اینکه سنایي نيز منکر رؤیت حسي خداوند است اگرچـه در ابتـدا و بـراسـاس سـایر دیـدگاههـای وی
چندان متناسب بهنظر نميآید ،اما با کمي تیمل ميتوان دریافت که در اینجـا نيـز سـنایي منطـق قرآنـي
را مورد توجه داشتهاست؛ منطقي که در آن اگرچه آیاتي از نوع «وجوه يومئذ نخرضة ایكی راكخ نكخ رة»
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(قيامت ،)83-88 :وجود دارد اما صراحت « تدرکه ا بصخر و هو يدرک ا بصخر» (انعـام )863 :بـرای
وی بسي متقنتر است زیرا اولي متشابه است و دومي محکم.
رابطه با خدا
براساس آننه تـاکنون گفتـهشـد تصـویر خداونـد در نگـاه ناصرخسـرو در بعـد فلسـفياش تصـویری
کــامالً تنزیه ـي اســت؛ خــدایي دور از دس ـترس .امــا در دی ـوان ناصــرخســرو تصــویری دیگــر از خــدا
ني ـز وجــود دارد تصــویری از خــدای ی ـاریرســان ،خــدایي کــه مخلوقــات ماننــد بــاغ اوینــد ،خــدای
هدایتگر:
شکرآن خـدای را که سـوی علم و دین خود

ره داد و ســوی رحمـت بگشـاد در مـــرا
(ناصرخسرو :8363 ،ص)88

ای آن کـه دیـن تـو بخـریدم به جان خویش
دانــم کـه نيست جز که به سوی تو ای خدا

از جـور ایـن گــروه خــران بــاز خـر مــرا
روز حســاب و حشــر مفـــر و وزر مــــرا
(ناصرخسرو :8330 ،ص)83

مــر خــداونــد جهــان را بشنـاس و بگـزار

شکر او را که ترا این دو به از ملك و سياست
(همان :ص،)88

جهـان ،خدای جهان را مثل چو بستاني است
بيـای تـا مـن وتـو هـر دو ای درخت خـدای

کـه مـا بـه جمله در این بوستان در اشجاریم
ز بـار خـویش یـکي چـاشنـي فـرو بـاریــم
(همان :ص.)36

دیوان ناصرخسرو تصویری از خدای شریعت مآبانه را در خود دارد ،اما باز هم این خدا از جایگاه عظمت
خود فرونميآید و نميتوان با او عشقبازی و رازونياز عاشقانه کرد .خدایي است که همواره در هالـهای از
بيتصویری ذکر ميشود؛ خدای منزه عظيم.
در ساحت خداباوری ناصرخسرو که حاصل گرهخوردگي دو خدای فلسفه و دین است سـخني از عشـق
نيست؛ در عوض بسيار سخن از خرد است زیرا« :ما را به علم رهبری ميکنـد و از علـم بـه معرفـت راه
ميیابيم و به ذات صانع ایمان ميآوریم»(دشتي :8308 ،ص .)880هـرچنـد ممکـن اسـت ایـن دریافـت
متضاد از خداوند بهوسيلة ناصرخسرو را عدهای ناشي از سـطوح مختلـف تفسـير مـتن بداننـد و آن را بـه
قلمــرو مســتمعان مربــوط کنند(هانســبرگر :8386 ،ص .)866لـيکن بایـد پــذیرفت کــه زیســتن در یـك
چارچوب ذهني خردورز با رویکردی که در آن ایمان نقش سرنوشتسازی دارد خواه نـاخواه آدمـي را بـه
سوی این تصویرسازی دو یـا چندگانـه از خداونـد سـوق مـيدهـد .از همـينرو اسـت کـه تصـویر خـدا
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در نگاه ناصرخسرو دو جنبه دارد :یکـي تصـویری از خـدای منـزه و برتـر از همـه چيـز حتـي آفـرینش؛
و دیگری تصویر خداوند همواره حاضر و جاری در زندگي انسان ،خداوندی که در عين برتری با انسان نيز
هست.
اما سنایي خدا را بهگونهای دیگر تصویر ميکند اگر در نگاه ناصـرخسـرو معرفـت تـا درِ حـق رفتـه و
موقوف ميگردد ،در نگرش سنایي معرفت وارد قلمروی خداوند نيز ميشود:
کــرمــش گفــت مـــر مـــرا بشنـــاس
عـقـــل رهـبـــر ولـيـــك تــــا در او

ور نـه کشناسـدش بــه عقـل و حـــواس
فضـــل او مــــر تـــو را بــرد بــــر او
(سنایي :8383 ،ص.)83

خدای سنایي اگرچه منزه است اما آنقدر در اوج و جبروت نيست که آدمي نتواند با او رابطهای عـاطفي
برقرار کند .دیدار با خدا در ذهن سنایي امکانپذیر و الزمة آن برونآمدن از خویشتن است:
چـون بــرون آمــدی ز جــان و ز جـــای

پــس ببينـــي خـــدای را بـــه خـــدای
(سنایي :8306 ،ص.)36

اما مهمترین تفاوت خدای سنایي با ناصرخسرو این است که خدای سنایي اهل عشقبازی بـا بنـدگان
خویش است ،حال آنکه خدای ناصرخسرو هرگز نميتواند چنين باشد؛ خدای سنایي گاه چون ساقي است
و گاه چون یاری در خرابات:
همــه فــاني شــویـــم و تـــو بــاقـــي

همــه مســت تـــوایــم و تـــو ســاقـي
(همان :ص،)880

بـه خـرابـات شــو کـه یــار آنجــا اســت

بــاده روشــــن و نگـــار آنجـــا اســـت
(همان :ص.)08

اگر ناصرخسرو در مناجات خود با خدا از او ميخواهد تا مردم را هدایت کند و یا به وی توان فهميـدن
بدهد ،مناجاتهای سنایي پر است از عشقبازی و نظربازی
ملکـــا عـــاشــــق جمـــال تـــوایـــم

منتظــــر بـــوده جــــالل تـــوایـــــم
(همان :ص.)886

مناجاتهای سنایي درونگرایانه و مناجاتهای ناصرخسرو برونگرایانه است ،زیرا در نگاه سنایي آننه
مهم است و ميتواند واسطة معرفت شود درون آدمي است و آن نيرویي که مـيتوانـد آدمـي را بـه ایـن
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معرفت رهنمون شود عشق است؛ اما از دید ناصرخسرو معرفت زایيدة علـم اسـت و ایـن علـم البتـه بـر
معيارهای بيروني و عقالني استوار است .این دو نگاه متفاوت در معرفتشناسي زایيده دو تصویر متفـاوت
از خداوند است.
نتيجهگيری
تصویر خداوند در ذهن دو حکيم مسلمان به دو گونه خاص متجلي شدهاست :در ناصـرخسـرو خداونـد
دارای دو جنبه برجستهاست یك جنبه خدای فلسفي و خردگرایانه و جنبه دیگر خدای تشـریعي و دینـي.
ترکيب این دو خدا اگرچه برای ناصرخسرو چندان آسان نيست اما بـههـرروی وی هـم سـاحت تنزیهـي
خداوند را در نظر دارد و هم رابطة او را با هستي .البته در این بينش ،رابطة خداونـد بـا هسـتي بـا نـوعي
عظمت و جباریت همراه است.
اما تصویر خداوند در ذهن سنایي حاصل گرهخوردگي چند بعد اسـت ،از یـك سـو تنزیـه خداونـد امـا
نه در حد فالسفه بلکه در حـد متعـارف و دینـي آنکـه در قـرآن آمـدهاسـت ،ازسـویدیگـر بعـد دینـي
تصویر خداوند در قرآن که سنایي چندان در آن قائل به تیویل نيست و ایماني آن را ميپذیرد و بعد سـوم
بعد عاطفي خداوند که با عشق و عشقبازی با بندگان به اوج خود ميرسد .خدای سنایي جامع ایـن سـه
بعد است و بههمينروی است که خدای وی گاه چون معشوقگان در خرابات است و گاه چون شاهان بـر
تخت و گاه در اوج تقدس و عظمت.
این دو تصویر از خداوند بيشك مولود دو نوع نگـرش خـاص اسـت کـه در ناصـرخسـرو بـهگونـهای
فلسفي -دینـي و در سـنایي بـهگونـهای دینـي -عرفـاني متجلـي مـيشـود .خـدای ناصـرخسـرو یـك
مزیت برجسته دارد و آن این است که بسـيار حسـابشـده و دقيـق و عـادل اسـت امـا از سـوی دیگـر
چنــدان عــاطفي نم ـينمای ـد و برقــراری رابطــه بــا او انســان را بــه لــذاتي م ـيرســاند کــه «:وصــف و
قول و سمع بر آن محيط نشود بلکه مر آن را همان باشدکه مر صانع عالم راسـت» (ناصرخسـرو ،بـيتـا:
ص.)888
اما خـدای سـنایي نيـز دارای یـك مزیـت برجسـته اسـت و آن سرشـاربـودن از محبـت و عاطفـه و
عشقورزی است .خدایي که با بندگان چونان عاشـقان بـا معشـوقان رفتـار مـيکنـد ،خـدایي خودمـاني.
اما از سوی دیگر خدای سنایي برخالف خدای ناصـرخسـرو آن نظـموترتيـب و عـدالت خـاص و دقيـق
را کمتر نشان ميدهد ،خدایي است که هر چه بخواهد ميکند و هرچه نخواهد نمـيکنـد ،خـدایي چـون
معشوقگان.
دگرگوني در تصویر خداونـد و بـهتبـع آن سـایر اندیشـههـای متـافيزیکي در دیـدگاه ایـن دو حکـيم
نمایانگر جریان فکری -عاطفي ،جامعه ایراني -اسالمي در قـرون پـنجم و ششـم اسـت .فرهنگـي کـه
درحالگذار از یك جهانبيني خردمدار به سوی یك جهانبيني عرفاني اسـت .ایـن دگردیسـي فرهنگـي
ناشي از عوامل مختلف اجتماعي ،سياسي ،اقتصادی و رواني در این قـرون اسـت .هـرچنـد بـرای نقـد و
بررسي و شناخت کاستيها و افزونيهای هرکدام از این دیدگاهها باید بـهطـور مفصـل و دقيـق بحـث و
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تحقيق شود ،ليکن مقایسه اندیشگي بين این دو حکيم ميتواند بهعنوان نموداری کوچك از این تحوالت
درنظرگرفته شود.
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