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  دهچكي

هاي شناخت عرفاني و دريافت شهودي به  بايزيد بسطامي از بلندترين قلّه

 تحليلي مشرب –ژوهش بر آن است تا به روش توصيفيآيد، اين پ شمار مي

اعتقاد به وحدت و يگانگي حق . عرفاني او را مورد بحث و مداقّه قرار دهد

اي  ايگاه ويژهدر عرفان بايزيد عشق نيز ج. تعالي اساس مشرب عرفاني وي است

دارد و بايزيد براي نيل به كمال عشق، از خودي خود خالي و به معشوق 

                                                 
1 . Email: Fatememodarresi @yahoo.com 
2 . Email: mehravar – g@yahoo.com 
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ي بعدي او را به فنا  شود و اين عشق عرفاني است كه در مرحله نزديكتر مي

 و هر چه هست معشوق است و ماند اي كه از عاشق هيچ نمي كشاند؛ به گونه مي

سلوك عرفاني : توان گفت مي. شود او آغاز مي» سبحان ما اعظم شأني«نداي 

زند و مسير او كه همواره با  ي عمل و معرفت دور مي بايزيد تنها در عرصه

معرفت توأم است، او را با مركب معرفت و محبت از رهگذر فنا به حق 

نگرش وي به سلوك عرفاني، خاصه توحيد و معرفت بسي غريب و . رساند مي

خواهد  بيند، غير از او نمي ز معشوق نميزا است، وي در هر دو عالم غير ا حيرت

  .»حق«هستي در نظر او يعني : توان گفت مي. جويد و غير از او نمي

  

ي   بايزيد بسطامي، عشق، وحدت وجود، سكر و فنا، فلسفه:ها كليد واژه

  .اشراق
  

  مقدمه

ي بسيار درخشان  هاي عرفاني است كه چهره بايزيد بسطامي جزو آن دسته از شخصيت
 تاريخ تفكّر واالي ايراني در پس غبارهاي ناآگاهي و تعصب و گاه به علّت عدم درك وي در

با اين حال . آميز و بلند و فاخر عرفاني پنهان گرديده و ناشناخته مانده است مفاهيم رمز
بخشد، و وي را  تك اقوال و سخنانش يك حالت معنوي و روحاني به خواننده مي مطالعه تك

اي كه داشته قابل  بيني و باورهاي ويژه دهد، لذا به جهت جهان ر قرار ميبه شدت تحت تأثي
با توجه به اينكه عارفان و صوفيان با اقوال و سخنان خويش شناخته . انگيز است تأمل و عبرت

 نقش اصلي را در خالقيت عارف – در معناي زبانشناسانه و سوسوري آن-زبان«شوند و  مي
شفيعي (» قالِ درخشان و ممتاز«در » حال عالي«ي از مظاهر تجلّدارد، بايزيد بسطامي يكي 

 تحليلي –در اين پژوهش برآنيم تا به روش توصيفي. آيد در شمار مي) 24: 1384،  كدكني
ابويزيد طيفور بن عيسي . مشرب عرفاني بايزيد بسطامي را مورد بحث و بررسي قرار دهيم

وي در خانداني زرتشتي كه . وم هجري استسي  سروشان از مردم بسطام، صوفي مشهور سده
ي برخي از روايات از اصحاب امام  بر پايه. به اسالم گرويده بودند، ديده به جهان فاني گشود

ي  آنچه از او به جاي مانده است، اندكي حكايت و شطح است كه به لحاظ شيوه. بود) ع(صادق
 وفات يافت و در 261 وي در سال .بيان و بلندي معاني در ادبيات عرفاني كمتر نظير دارد

  ). 273: 1388مدرسي، . (خانقاه خود مدفون گشت
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  ي تحقيق پيشينه

هاي عرفاني وابسته به يكديگرند  ها به خصوص شخصيت زمينهي  تحقيقات ادبي در همه
اي كه در  ها بدون در نظر گرفتن گذشته گيرند و هويت آن اي از تدوام جاي مي و در زنجيره

  . اند، به دست نخواهد آمد ن و تبلور يافتهآن تكوي
شخصيت ي  نامه پايان«-1: اند، از جمله اي نوشته شده بايزيد بسطامي آثار ارزندهي  درباره

در آثار پنج تن از شاعران بزرگ  (»و انديشه بايزيد بسطامي و بازتاب آن در ادب فارسي
محمود دكتر : اي؛ به راهنمايي علي جنگ آزم،)سنايي، عطار، مولوي، سعدي و حافظ: عارف

 دانشگاه تربيت معلم؛ كارشناسي ارشد پايان نامه. عباس ماهياردكتر : عابدي؛ استاد مشاور
، »الهيي  ي بايزيد بسطامي، آيينه مقاله«-2. 1380، دانشكده ادبيات و علوم انساني،تهران

  ان رف از عي  مقاله «-3. 1384دوم،ي  پارسي، سال دهم، شمارهي  مريم حسيني،  فصلنامه نامه
ز  ي اي ، پ3  ، ش ي ت س  ه ه ام ن ل ص ، ف ي ن دك ك ي ع ي ف ا ش درض م ح مدكتر » ي  روس م س ي ال رم ا ف د ت زي اي ب

    ... و ي ن دك  ك ي ع ي ف ا ش درض م ح  م ه م رج ؛ ت ي گ ل ه  س ي ل  ع ن دب م ح  م ي اي ن ر روش ت دف كتاب - 4 .1380
بايزيد بسطامي دارند؛ اما پژوهشي ي   كه ذكر شدند اطّالعات ارزشمندي را دربارهآثاري

كه به طور مستقل مشرب عرفاني بايزيد بسطامي را مورد بحث و بررسي قرار دهد؛ پديد 
به همين منظور در پژوهش حاضر مشرب عرفاني او مورد بحث و مداقّه قرار . نيامده است

  . گيرد مي
  

  ايزيدتوحيد از نظر ب

بحث درباره آراي بايزيد را بايد با موضوع توحيد آغاز كرد، كثرت آيات و رواياتي كه در 
آيات قرآني با صراحت . اي مستقيم دارد اين خصوص وجود دارد، به خوبي به اهميت آن اشاره

. كنند ها را به عبادت پروردگار واحدي كه جهان و انسان را خلق كرده، دعوت مي تمام، انسان
وحدت . خداوند يكتاست» عبوديت«بندگي كردن و » ناس«بخش نام  به نحوي كه گويا زينت

و يگانگي حق تعالي اساس مشرب عرفاني بايزيد است؛ اما اين وحدت در معناي يگانگي در 
مقابل چندگانگي و به معناي برتري و تعالي خداوند نسبت به ساير موجودات نيست، بلكه به 

اهللا «: از اين روست كه بايزيد.  اوستد در مقابل هيچ بودن ما سوايمعناي بودن يك وجو
كند، زيرا از منظر او در كنار وجود  را به خدا از همه چيز بزرگتر است، معنا نمي» اكبر
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خداوند برتر از هرآن چيزي است كه در . خداوند، چيزي وجود ندارد كه او از آن بزرگتر باشد
ي چنين توحيدي،  نتيجه). 115:  م1949سهلگي، (» .نجدگ وهم، خيال و پندار آدمي مي

حركات و سكنات بندگان را از ي  اي از معرفت است كه سالك در آن همه رسيدن به مرتبه
يابد كه فاعل مطلق خداوند است و آغازگر سلوك و توبه و  بيند و به يقين در مي فعل حق مي

كند و به فعل خود بنده را در مسير  مياوست كه اراده . ذاكر و دوستدار و عارف همه اوست
انگيزد و سرانجام بنده را به لطف خويش به مقصود  معرفت به حركت و كوشش برمي

ي  بايزيد بر اين باور است كه اين معرفت خدادادي است و وي علم آن را از زنده. رساند مي
ي  نگرد و به واسطه ناميرا گرفته است  و خود چون نوري است كه بنده با آن به همه چيز مي

همه بندگان خداوند و حتي «: كند كه سلّمي خاطر نشان مي. يابد آن حقيقت امور را در مي
ي اولياي او گنجايش و توان پذيرش اين معرفت را ندارد، از اين رو، خداوند آنان را به  همه

ها خدا را بنابراين، عارف در عالم تن). 63: 1362انصاري، (» .دارد ل ميعبادت خويش مشغو
دارد و در فرجام  يابد و خود را به چيزي غير از او مشغول نمي بيند و تنها وجود او را در مي مي

با اين همه، در نگاه بايزيد، كمال مراتب عارفان و . سوزد آتش محبت او ميي  در شعله
ايتي است، غ) ص(صديقان بدايت احوال انبياست و نهايت انبياء را كه مقام پيامبر خاتم 

در «: پس بايزيد گفت. يق آشكار نيستاي از سرّ او بر هيچ يك از خال چنانچه ذره. نيست
رسيدم و بين خود و او هزار ) ص(درياي معارف غواصي كردم، تا آنجا كه به درياي محمد 

ابونصر ) 83: 1949سهلگي، (».سوختم شدم، مي فاصله ديدم كه اگر به يكي از آنها نزديك مي
و ) ص(بايزيد به يقين دريافته بود كه شناخت همگان از پيامبر «:دارد كه ذعان ميسرّاج ا

شأن او همچون شناختي است كه شخص از نم بيرون تراويده از خيك سربسته نسبت به 
اي از حقيقت پيامبر بر خلقت آشكار شود، هر آنچه در زير عرش  محتواي آن دارد كه اگر ذره
و مقامي كه در قرب حق دارد ) ص( كه شناخت حقيقت محمداست نابود خواهد شد، زيرا

  ).408: 1380سرّاج، ( » .فوق طاقت و ظرفيت خاليق است
بندي به  ي وي، پاي مشرب عرفاني بايزيد و همچنين سير و سلوك عارفانهي  در حوزه

ايت اي كه وي رع به گونه. اي برخوردار است احكام شريعت و حفظ حدود الهي از جايگاه ويژه
دانست، از اين رو پيروي از  را بر خود فرض مي) ص( سنّت حضرت محمد  ترين آدابجزئي

با پرهيز از دنيا و از طريق زهد : گفت ديد، با آنكه خود مي شريعت را شرط سلوك صوفيانه مي
او با آن كه ترك دنيا را . توان به مقصود رسيد  مي-  به تعبير او با شكم گرسنه و تن برهنه- 
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اگر «: گفت شمرد و مي ثمر مي دانست، در عين حال زهد تنها را كوششي بي ت اوليا ميسنّ
زاهد تنها به زهد خود مشغول و خرسند باشد، خود را معطوف به آن چيزي كرده كه خداوند 

خواند و منتهاي همت خود را در دنيا كرامت و در آخرت بهشت قرار داده  آن را قليل مي
از ). 163: 1949سهلگي، (» .ه بازمانده و از حقيقت دور افتاده استچنين كسي از را. است

كار مرد خدا آن «: چرا كه. نمايد مقدار مي اين روست كه كرامت صوفيان در نزد بايزيد بس بي
به ). 173: 1386عطار، (» . نبندد و به چيزي جز حق مشغول نباشداست كه دل در كس

ي مشرب عرفاني بايزيد وجود دارد، چنين   حوزههرحال با توجه به كثرت رواياتي كه در
هاي االهياتي  ي تجربه شود كه وي در هزار و دويست سال پيش از اين در عرصه استنباط مي

به گفتن چنين سخناني مبادرت كرده و در طي دوازده قرن مايه اعجاب و حيرت بسياري از 
با حشمت و عزّت زيست، به جز از همين رو، در تمام مدت عمر خود . عارفان گرديده است

مواردي كه گروهي از متعصبان و كژانديشان به ستيزه با او برخاستند و او را به اجبار به ترك 
  .بسطام واداشتند

  

  جايگاه عشق در عرفان بايزيد

يكي از اركان بس مهم در مكتب عرفان اسالمي، عشق و محبت است، چرا كه شخص 
هاي عرفاني و به طور كلي  تواند تجربه گذر اين عشق ميعارف و طالب حقيقت تنها از ره

كران حقايق مستغرق گرداند و  حقايق ماوراي اين جهان را حل و خود را در درياي مواج و بي
جالل . به عالم ماوراي ماده كه با هفتاد حجاب از نظرها پوشيده و غايب است، اتّصال يابد

  :  عشق  چنين داد سخن مي دهدالدين مولوي اين شاعر واال مقام در باب
  

  

  

  

  

 عشق آن شعله اسـت كـو چـون برفروخـت           

 تيــــغ ال در قتــــل غيــــر حــــق برانــــد

 مانــــد اال اهللا، بــــاقي جملــــه رفــــت   

ــود اولـــين و آخـــرين     ــود هـــم او بـ  خـ

ــز عكــس آن     ــود ج ــسني ب ــب ح  اي عج
  

  

 هرچه جـز معـشوق بـاقي جملـه سـوخت          

ــد؟   ــه مان ــد از ال چ ــه بع ــر ك ــر آخ  در نگ

 ز رفــتســو شــاد بــاش اي عــشق شــركت

 ي احـــول مبـــين شـــرك جـــز از ديـــده

 نيــست تــن را جنبــشي از غيــر جــان     
  

  )593-  589 / 5: 1375مولوي، (    

اين عشق كيمياي . »يحِبهم و يحِبونَه« :يك عشق دو سره است زيرا، عشق عرفاني
ماني فرا ها به خداست كه با شناخت و معرفت توأم است و ز سعادت و عشق واالي انسان
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در آن صورت عازم حرم . دست آيد كه انسان از خود و شهوات و هواجس جسماني تهي شود
عشق آتشي ! اي درويش«:ي عشق زيبا گفته است في دربارهعزّالدين نس. شود كبريايي مي

هاي دروني سالك را كه جمله بتان  افتد و اسباب بيروني و انديشه است كه در دل سالك مي
شود و  بت مي قبله و بي اند، به يك باره نيست گرداند، تا سالك بي ه سالكنفس و حجاب را

همچنين عشق ).303: 1379نسفي، ( ».اهللا فرد و يحب الفرد«. گردد پاك و صافي و مجرّد مي
همان امانت الهي است كه خداوند آن را به تمامي موجودات عرضه داشت؛ ولي همه از قبول 

الدين نسفي  اين مطلب را نيز عزّ. دار اين امانت الهي گرديد نسان عهدهآن سرباز زدند و تنها ا
ي موجودات عرض كردند، جمله ابا  آن امانت كه بر جمله! اي درويش«:كند چنين بازگو مي

اگر آدمي بدانستي كه عشق كار . كردند و قبول نكردند و آدمي قبول كرد، امانت عشق است
  ).232: همان(» .انّه كانَ ظلوماً جهوالً:  نكرديسخت است و بالي عظيم، هرگز قبول

عشق  :انديشد فقط به يك عشق مي«بايزيد. اي دارد در عرفان بايزيد عشق جايگاه ويژه
كوب،  زرين.(»حق، كه آن نيز در بيان وي بيشتر رنگ وصال داشت تا رنگ عاشقانه

گويي كه تار و .  بود هرورزيي فداكاري و م گر عشق، ايثار و نمونه بايزيد ستايش). 36:1369
در » عشق«اي كه از  به گونه. بافته بودندپود زندگيش را از محبت و وصال با محبوب 

وي تنها راه رسيدن به . جاي كالم خود، هر چند مختصر ولي ارزنده سخن رانده است جاي
رد و هايي دا داشت كه عشق به خدا نشانه ديد و اذعان مي محبوب و معبود را در عشق مي

: عالمت آن كه حق را دوست دارد، آن است كه سه خصلت بدو بدهند«: كرد اشاره مي
» .سخاوتي چون سخاوت دريا، شفقتي چون شفقت آفتاب و تواضعي چون تواضع زمين

العارفين مورد توجه است،  همچنين از نكات لطيفي كه در عرفان سلطان ).167: 1386عطّار، (
اي از محبت  قش را هرچند بسيار باشد، كم گيرد و حتي جرعهاين است كه عاشق ميزان عش

محبت آن بود كه بسيار خود اندك داني و اندك «: فزون تلقي شود، چرا كه بايزيدمعشوق 
  ).402: 1381هجويري، (» .دوست بسيار داني

بيند كه  نگرد، خدا را مي  نگرش بايزيد به خداوند نگرشي عارفانه است وي به هر جا مي
گشايد و همه چيز را با  بنابراين، چشم دل مي. ش در جهان خلقت جاري و ساري استعشق

به صحرا شدم، عشق باريده بود و «: كند م خود را اين چنين نقل مييابد و كال عشق مي
). 158: 1386عطّار، (» .شد ف فرو شود، به عشق فرو ميچنان كه پاي به بر. تر شده زمين

بيند و عشق خاصي نيز به او دارد و آنچه را  حق را خاص مي،  خودي بايزيد در نگرش عارفانه
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داند، و بر اين باور است، معرفتي كه از عشق به خدا  كند، ناشي از فوران عشق مي كسب مي
پنداشتم كه من او را دوست «: گويد چنان كه مي. دارد شود، بنده را به حيرت وا مي حاصل مي

ر جاي ديگري اين مطلب د). 174: همان. (و مرا سابق بوددارم، چون نگه كردم دوستي ا مي
. خواهم، خود اول مرا خواسته بود چندين گاه پنداشتم كه من او را مي«: نيز بيان شده است

  ).300 / 4: 1381غزّالي، ( » .يحِبهم پيش از يحِبونَه بود
طريق مي داند بايزيد بسطامي جهت نيل به معشوق، از خودي خود تهي شدن را شرط 

از بايزيدي بيرون آمدم، چون مار از پوست؛ پس نگه كردم، عاشق و «: دارد كه  و بيان مي
عشق ) . 164: 1386عطّار، ( » .معشوق را يكي ديدم كه در عالم توحيد همه يكي توان ديد

و هر ماند  اي كه از عاشق هيچ نمي كشاند به گونه عرفاني در مراحل بعدي بايزيد را به فنا مي
در عشق و محبتي كه «: گويد د غزالي در اين مورد ميامام محم. چه هست معشوق است

  ).300 /4: 1381غزّالي، ( » .بدون مرگ و فنا باشد، خيري نيست
  

  بايزيد باني سكر و فنا

اند، بر اساس اين  داشته» سكر«صوفيان در متون عرفاني تعاريف مختلفي از اصطالح 
خودي و سرمستي است، كه  سكر عبارت از حالت بي: توان گفت يتعاريف در يك كالم م

آيد،  هنگام ذكر و يا به علّت وارد قلبي و يا مشاهدات عيني و باطني سالك براي او حاصل مي
: اند ماند و از اين جهت است كه گفته كه از تميز نيك و بد و خير و شر و نفع و ضرر باز مي

در اين حالت هرگونه ). 527: 1364سهروردي، ( »الكسكر استيالي سلطان حال است بر س«
گردد و از به جا آوردن هرگونه  تميزي از جمله تميز احكام ظاهر و باطن از سالك ساقط مي

اساس سكر وجد است و «: كهاند  ي كيفيت اين حالت گفته درباره. ماند عمل و فريضه باز مي
، و البته وجدي كه منشأش ذات باشد، منشأ وجد يا محبت به ذات است و يا محبت به صفات

). 96: 1385كاشاني، (» .تر از وجدي است كه منشأش محبت به صفات باشد باالتر و قوي
ي در خور تأمل در مشرب عرفاني بايزيد اين است كه وي در ميان اهل حقيقت و  نكته

ي سكر و  ظريهي بايزيد بيشتر مربوط به ن اشتهار عمده. معرفت از مدافعان مكتب سكر است
دانند، چرا كه سكر صوفيانه نخست به وسيله  گذار فنا و مبتكر سكر مي بايزيد را بنيان. فناست

ي  به ميان آمد و سپس به وسيله» سبحاني ما اعظم شأني«ي فروزان با كلمات  و چون جرقّها
بنابراين، . دهاي صوفيانه را به يكباره تغيير دا معتقدانش مدام در خروش و غوغا بود و شيوه
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زيرا در . كه شناخت بايزيد بدون شناخت سكر و فنا كاري سخت دشوار است: توان گفت مي
. ي وي است تراوشات فكري و زندگي عارفانهي  سلوك و عرفان بايزيد، سكر و فنا ثمره

ي آنچه بايزيد  بر پايه. همچنين بايزيد در سير عرفان با سكر و فنا كامالً يگانه و آشنا است
انديشد، تنها مركب حقيقي وي در راه رسيدن به توحيد و يگانگي خداوند، معرفت و  يم

وي از طريق دو جام ازلي و الهي معرفت و محبت به سكر و از شراب سكر به . محبت اوست
بيند  شود و جز معشوق نمي حو ميي فنا در معشوق م بايزيد در مرحله. يابد فنا راه مي

اينجاست كه عارف خود را به طور كامل در معشوق )  و معشوقي يكي شدن عاشق مرحله(
اي است كه در سلوك  اين همان مرحله.  شود بيند، در واقع محلّ تجلّي معشوق مي فاني مي

بعد از . حق را به عين بديدم«: گويد ين ميالعارف شود، چنان كه سلطان عرفاني بايزيد يافت مي
عجايب ملكوت بنمود، آنگاه مرا هويت . خود روشن كردآن كه مرا از غير بستند، دل به نور 

بنمود به هويت خود، هويت او بديدم و نور او به نور خود بديدم و عزّ او به عزّ خود بديدم، آن 
گه از هويت خود در عجب بماندم و در هويت خود شك كردم، چون در شك هويت افتادم به 

به عزّت من كه جز من ! يست؟ اين منم، گفت نهحق را گفتم اين ك. چشم حق، حق را بديدم
» من«هويت » خويش«آورد و به هويت » خويش«به هويت »  من«نيست، آن گه از هويت 

فاني كرد و آن وقت هويت خويش بنمود يكتا، آنگاه به هويت حق در حق نگاه كردم، چون از 
نفس و «ندم، زماني چند با من به حق بماحق را به حق بديدم، با حق ، حق به حق نگاه كردم

مرا از علم خود علمي داد و از لطف خود زباني و از طور خود » حق«ديگر » گوش و علم نبود
در جايي ديگر ). 166: 1386عطّار، (» .به نور او، او را بديدم و دانستم كه همه اوست. چشمي
دون اثري نگذاشت تا يگانه عشق او در آمد و هر چه دون او بود برداشت و از ما«: گويد نيز مي

  )همان(» .ماند، چنانكه خود يگانه اوست
سوزاند و  كند و مي اين عشق عرفاني، همان آتشي است كه عاشق را به خود نزديك مي

  :به آييني زيبا خاقاني در شعر خود اين سه حالت را بيان مي دارد. سازد فاني مي
 وار چيست عاشق را جز آنكه آتش دهد پروانه        

  

  

لش قرب و ميانه سوختن و آخر فنااو 
  

  )1: 1378خاقاني، (

هاي عرفاني بايزيد ارتباط مستقيم دارد؛ زيرا كه  فنا و بقا با زندگي و سلوك و انديشه
براي نمونه .  فنا و بقا در عرفان و تصوف اسالمي برگرفته از قرآن كريم استي  مبناي انديشه

هرچه بر روي زمين است » .الجاللِ و االكرامِ وجه ربك ذوكُلُّ من عليها فانِ و يبقي «آيات
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ماند وجه پروردگار توست كه صاحب عزّت، عظمت و رحمت و  فاني است و آنچه باقي مي
هاي مشابه به اين حقيقت اشاره  ها و ديگر آيه اين آيه).27 -26: الرّحمن(» .مغفرت است

باشد و  شوند، هر آنچه در اختيار انسانهاست عاريه مي دارند كه همه از زندگي دنيا جدا مي
هايي كه خداوند به آنها داده فاني مي  ها و نعمت انسان. شود ها بازپس گرفته مي روزي از آن

ات دنيوي پيش درآمدي براي ماند، زيرا حي شوند و در پايان دنيا نشاني از آنها باقي نمي
  .زندگي جاودانه و باقي جهان آخرت است

 عرض كردم دو جهان بر دل كار افتاده  
  

  

 به جز از عشق تو، باقي همه فاني دانست
  

 )48غ : 1378حافظ، (

 حقيقت است كه آن را حقيقت فنا، رجوع به سوي پروردگار و فاني شدن در حق و نيلبه
مرد كي داند به حقيقت «: از بايزيد پرسيدند كه. گويند»  باهللا  و بقااهللا فنا في«در اصطالح 

آن وقت كه فاني گردد در تحت اطّالع حق و باقي شود بر بساط : معرفت رسيده است؟ گفت
اي بود  اي بود زنده و زنده پس او فاني بود باقي و باقي بود فاني، مرده. خلق نفس و بي حق، بي

   ).168 / 2: 1356غني، (» .كشوفي محجوبمرده، محجوبي مكشوف و م
 

  شطحيات بايزيد

اي است كه تعريف علمي آن  شطح كلمه«: استاد شفيعي كدكني براين باور است كه
هاي هنري و عاطفي ظاهري  اين گونه گزاره» هنري و عاطفي«است » اي گزاره«. محال است

راي بعضي ديگر غير قابل  و بغامض و پيچيده دارند و معناي آن براي بعضي قابل قبول است
اما شطح در نظر صوفيان، كه در سخنان بايزيد از همه ). 24: 1384شفيعي كدكني، (» .قبول

سازد و در آن  بيشتر است، ناشي از قوت وجد است كه آتش شوق را به معشوق ازلي تيزتر مي
كه ظاهر آن حوال و ارتفاع روح  حالت از صاحب وجد كالمي صادر شود از مشتعل شدن ا

شود با عباراتي كه كلمات آن را غريب گويند، زيرا وجه تأويلش را ) پذير تأويل(» متشابه«
مفتون شوند و اگر صاحب نظري توفيق يابد آن را انكار . نشناسند و به انكار و طعن گويند

بايزيد همچنان كه باني سكر و ). 15: 1385بقلي، . (ند و بحث در اشارات شطح نكنندنك
است، گويا در پيدا شدن شطحيات در دوران اسالمي نيز پيشگام است، اگر چه پيش از وي فن

نيز ) ق. ه185 يا 180:م(ي عدويه و رابعه.) ق. ه166:م(آميزي از ابراهيم ادهم سخنان شطح
پروايي و شور خاصي نهفته  اما در شطحيات وي بي). 42:1369زرين كوب،.(نقل شده است
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سازد، بر همين اساس است كه عبارت وي  تر مي رنگ انگيزتر و پر ا هيجاناست كه كالم وي ر
تمام شطحيات او نيز بيان كشش و كوشش روحاني «.دهند را الگويي از براي شطح قرار مي

در تمامي شطحيات، بايزيد ). 44:همان(».اوست جهت نيل به حق با داستان تجارب عرفاني
سبحاني ما اعظم «ي  سپس نعره، لم توحيد راه يافتهعاشق و معشوق را يكي ديده و به عا

در نظر . دمد در حقيقت بايزيد چون ناي است كه حق در آن چنين مي. سر داده است» شأني
روزبهان منبع شطح، و از جمله شطحيات بايزيد در اصول و معارف اسالمي است، نه در منابع 

» هايم« تفسير و تأويل آن دارد و او را او بحث مفصلي در شطحيات بايزيد و. هندي و خارجي
اند  حق به من گفت همه بنده«: داند و اين شطح او را كه بيابان وحدت مي» ي سرگشته«و 

شمارد و آن را با سخن زنان مصر  از سر وحدت و يگانگي مي) 15: 1385بقلي، (» جز تو
اين آدمي » لّا ملَك كريمما هذا بشراً اِن هذا اِ«: كند كه گفتند ي يوسف مقايسه مي درباره

بدون شك بخش اعظمي از  ).31: يوسف. (اي زيبا و بزرگوار است نيست، بلكه فرشته
ي حالت سكر دانست و مقاصد  شطحيات بايزيد را بايد ناشي از استهالك در شهود حق و غلبه

 و كعبه و ي حج او يا تجريد امور ديني از حسيات و ماديات است؛ مانند مطلبي كه درباره
ي باالتر بودن لواي خود از لواي حضرت محمد  بهشت و دوزخ بر زبان رانده، يا آنچه درباره

هاي جنگ بر  در ميدان) ص(لوايي كه براي حضرت رسول ، گفته است، يعني) ص(
. افراشتند، لواي مادي و جسماني بود، اما از نظر بايزيد لواي خود وي معنوي و روحاني بود مي

بيند و جز خدا چيزي  اه حصول حالتي معنوي براي اوست كه در آن همه را يكي مييا از ر
سي سال خداي را «: گويد داند چنان كه مي تّحد ميبيند و خود را با جهان و خدا م نمي
همچنين در ). 145: 1386عطّار، (» .طلبيدم چون بنگريستم او طالب بود و من مطلوب مي

رفتم  خانه ديدم، دوم بار كه رفتم ) خدا( بار كه به خانه اول«: باب كعبه بيان مي دارد
در )159: همان(» .خداوند خانه ديدم، اما سوم بار كه رفتم نه خانه ديدم نه خداوند خانه

ديدگاه عرفاي اسالمي، معراج بايزيد نمونه كاملي از فنا و از شطحيات معروف او در شمار 
  .آيد مي

نمايد كه بايزيد در توصيف درجات و منازلي كه در اين  يادآوري اين نكته بايسته مي
مشرّف شدم و مدت ده » ليسيت«به ميدان «: گويد كرده است، باورمندانه ميمعراج طي 

سپس در توحيد، در غايب شدن خلق از عارف و نايب شدن ، سپس بر تضييع پرواز كردم
  ).468: م1914، سراج(» .عارف از خلق مشرّف شدم
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آورد كه با ظاهر   با ذوق و فهيم و بزرگ بود و سخنان بلندي بر زبان ميبايزيد مردي
سبحاني ما «:چنان كه يك بار گفت.يافتند آمد و مردم عامي آنها را در نمي شرع راست نمي

شما چنين لفظي «:مريدان گفتند كه. چون اين سخن را گفت در حال بسط بود»اعظم شأني
ا خصم باد كه اگر يك بار ديگر اين سخن بشنويد، مرا خداي تعالي شما ر«:شيخ گفت».گفتيد

مگر . پس هر يكي را كاردي داد تا وقتي ديگر، اگر همان لفظ گويد، او را بكشند».پاره نكنيد
خانه را از بايزيد پر . چنان افتاد كه ديگر بار همان گفت، و اصحاب قصد كشتن او را كردند

چنان بود كه كسي . اصحاب كارد مي زدند. پر بودخانه از او ي  ديدند، چنان كه چهار گوشه
اي  ساعتي برآمد، آن صورت خرد مي شد،تا بايزيد پديد آمد چند صعوه. كارد بر آب مي زند

 كه مي بينيد،آن بايزيد اين است«:شيخ گفت.اصحاب آن حالت را با شيخ بگفتند. در محراب
خويش به يگانگي مي ي  خداي جبار،خويش را از زبان بنده«:گفت پس».بايزيد نبود

  ).280:1388مدرسي،(».ستود
  

  انديشه وحدت وجودي بايزيد 

افالطوني در ميان مسلمين  ي نو از جمله مباحث ذوقي و نظريات عرفاني كه از فلسفه
است كه بيش از هر چيز توجه صوفيه را به خود جلب » وحدت وجود«انتشار يافته موضوع

ز نفوذ در تصوف، يك انقالب و وجد و حال عجيبي را در كرد، به طوري كه اين عقيده پس ا
بايزيد بسطامي و شبلي سرمست ، اي از سرآمدان صوفيه نظير حلّاج تصوف پديد آورد و عده

  .گشتند» وحدت وجود«ي  باده
ي عرفاني  شتر جنبهآميخته شد، بي» فنا«ي  ي وحدت وجود، هنگامي كه با مسأله نظريه

ي تند و ذوقي صرف درآمد، كه به معني اتّصال با خدا و  رت يك عقيده به صوبه خود گرفت و
رسيدن، » سبحاني ما اعظم شأني«گفتن و »  انالحق«خود شدن و به مقام دعوي  ود بياز خ

بايزيد بارها به مشتاقان و . اطالق گرديدكه با هيچ منطق و دليلي قابل توجيه نيست
پيوستن و اتّصال به محبوب از خود گسستن و از كرد كه راه  دوستانش توصيه و تأكيد مي

: گويد در اين باب . ك گشتن استخودي خود بيرون آمدن و در وجود حق فاني و مستهل
خودم، يعني آن چه بودم نماندم، كه ي  ي من بود اكنون من آينه سي سال حق متعال آينه«

ي  ينك بگويم كه آينهي خويش است، ا من و حق شرك بود، چون من نماندم حق تعالي آينه
از ).163: 1386عطّار، . ( »حق است كه به زبان من سخن گويد و من در ميان ناپديد، خويشم
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اي  شود، مخصوصاً در قطعه استشمام مي» وحدت وجود«زيد نيز بوي اقوال و نگرش عارفانه باي
 بيشتر نمود پيدا االولياء ثبت شده اين مسأله  در تذكره 1»معراج و مناجات بايزيد«كه به نام 

  .كرده و به صورت يك نظريه مطرح گرديده است
مثل من  «:ي مسأله وحدت وجود اين سخن است ي ديگر از اقوال بايزيد درباره نمونه

مثل درياست كه آن را نه عمق پديد است نه اول و آخر پيداست و يكي سؤال كرد كه عرش 
. لوح و قلم چيست؟ گفت منم: گفت. منم: كرسي چيست؟ گفت: منم و گفت: چيست؟ گفت

آن همه : السالم، گفت واه و عليهم الصل، گفت خداي را بندگانند بدل ابراهيم و موسي و محمد
آن : گويند خداي عزّوجلّ را بندگانند بدل جبرئيل، ميكائيل و اسرافيل، گفت مي: گفتند.منم

شد و به حقيقت هر چه بله هر كه در حق محو :  مرد خاموش شد، بايزيد گفت. همه منم
: همان(» .ق همه خود را ببيند عجب نبودهست رسيد، همه حق است، اگر آن كس نبود ح

»  شأني سبحاني ما اعظم«ي وحدت وجود اشاره دارد   مسألهي ديگر بايزيد كه به گفته).174
اي  وي برخالف صوفيان ديگر غيرمتعارف سخن گفته به گونه: توان گفت است كه مي

يز و عادت شكن گشته و با گفتن اين جمله در ظاهر خويشتن را ستوده است ولي هنجارگر
خويش را فاني در هستي حق » انانيت«در حقيقت، ذات حق را تسبيح و تنزيه كرده است و 

هاي آن و معني ژرفي كه در  اي كه دوازده قرن است در باب لطايف و زيبايي ديده است، جمله
القضات و روزبهان سخن   اسالم، امثال موالنا، عطّار، سنايي، عينآن نهفته است عارفان بزرگ

  :ي آنها را در اين بيت بيان كرده است اند، تا جايي كه سنايي خالصه گفته
 امروز بدانست او، كان صدر مسلماني  

  

  

 »سبحاني و سبحاني«چون گفت، ز بي خويشي، 
  

 )214: 1377سنايي، (
  

تا هيچ چيز از صفات بشريت با رونده «: ين باره آمده استحيد نيز در ادر اسرار التّو
 اه رونده را در رفتن پديدباقي است، هنوز به مقصد نرسيده است و تلّون حاالت ر) سالك(

آيد، چون به مطلوب و به مقصد رسيد از آن همه با وي هيچ چيز نماند همه وحدت مجرّد 
و ديگري » ما اعظم شأني، سبحاني، سبحاني«: گويد جاست كه يكي از مشايخ مياز اين. گردد

منور، . (»اهللا ليس في جبتي سِوي«: گويد  ما ابوسعيد ابوالخير ميو شيخ» انا الحق«: گويد مي
آري چنين است كه بايزيد با رسيدن به مقام وحدت و فنا از تمام صفات ). 48/ 1: 1371

شود، تا جايي كه هيچ چيز با وي  يگردد و متّصف به صفات الهي م بشري و انساني تهي مي
  .بيند ماند و جز خداي چيزي نمي نمي
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  ي اشراق بايزيد و فلسفه

ي  كنند، در حقيقت نوعي فلسفه نيز تعبير مي» علوم سلوكي«حكمت اشراق كه از آن به 
نو افالطوني است كه با اصطالحات مأخوذ از آئين قديم ايرانيان توأم شده است و پيروان آن 

 در نظر سهروردي). 125 – 124: 1353، كوب زرين. (خوانند راقيون و اهل اشراق ميرا اش
نور مطلق اول، خداوند، مستمراً در حال درخشندگي و  ذات«: مورد حكمت اشراق چنين است

آيد؛ يعني اينكه با شعاع  نورافشاني است، از تجلّي اين نور است كه همه چيز به وجود مي
ي  اند و همه ي اشياي عالم از نور ذات او سرچشمه گرفته همه. بخشد يها را احيا م خويش آن

باشند و حصول كامل به اين مرتبه از  كران وي مي اي از مخزن بي ها و كلمات عطيه زيبايي
حكمت سهروردي مثل حكمت صوفيه ). 69: 1345نصر، ( » .اشراق به معناي رستگاري است

داند و  خويش مي» منازالت«و » خلوات« حاصل ذوق و كشف است و او آن رامبتني بر 
بيند، در حالي كه حكمت  ي نظري از آن خالي نمي حكمت ذوقي حكماي قديم را از جنبه

  .شمارد ي حقايق با كمك حقايق رباني مي اشراق خويش را حاصل تجريد از بدن و مشاهده
حكمت « او را از وارثان يم قرار داده،سهروردي، بايزيد را در صدر عرفا مورد تجليل و تكر

هاي  به نظر او گروهي از آنها به نسل«. دانست مي» ي ازلي خميره«و يا يا علم حقيقت » عتيق
و از او به )  مصريذوالنون( يا فيثاغورثي به برادر اخميمي بعد منتقل شده، خميره افالطوني

« سي كه وي آن را ي حكماي فار و پيروانش منتقل گشت، اما خميره) ابوسهل(سيار تستري 
 رسيد، و پس از او به جوان) بايزيد بسطامي(در سلوك به سيار بسطام . نامد مي» خسروانين

و ) ابوالعباس قصاب(و بعد از ايشان به جوانمرد آمل ) حسين منصور حالج( بيضاء مرد
  ).258: 1386فاخوري و ديگران، (» .گردد منتقل مي) ابوالحسن خرقاني(جوانمرد خرقان 

 اين ، اوستزيد بود، پايه و اساس حكمت اشراقانديشه وصول به حق كه هدف اصلي باي
جويي،  كه را مي: مردي در سراي بايزيد را كوفت، پرسيد«:سخن حاكي از اين نكته است

، سهلگي(».جز خداي در اين خانه كسي نيست! برو واي بر تو: گفت. جويم بايزيد را مي: گفت
 اشراق وي است، اين اي از حكمت دهنده جلوه وال بايزيد كه نشاناز ديگر اق ) .76: 1384

دنيا را اهل غرور در غرور است و آخرت اهل آخرت را سرور در سرور : و گفت«: سخنان است
به چشم : شيخ گفت«) 192: 1386حقيقت، (».است و دوستي حق اهل معرفت را نور در نور

ي موجودات به درجه استغنا رسانيد و به نور  يقين در حق نگريستم بعد از آنكه مرا از همه
مت هويت خويش بر من پيدا خود منور گردانيد و عجايب اسرار بر من آشكار كرد و عظ
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  ). 205: همان( ».آورد
ريزي كرد كه پس از او  توان اذعان داشت بايزيد مكتب جديدي در عرفان ايران پي مي

، القضات همداني قاني، ابوسعيد ابوالخير، عينتوسط عارفاني چون منصور حلّاج، ابوالحسن خر
الدين ابن عربي و ديگران  در قرون بعدي به سر حد  الدين سهروردي و محي شيخ شهاب

همتاي منصور حلّاج  توان بايزيد را پيشواي يكتا و بي به همين سبب، مي. كمال رسيده است
هاي  راني دانست كه انديشهعصيانگر و موحد قرن سوم و چهارم هجري و ديگر عارفان اي

آميخته و در قرون  در »حكمت اشراق«ي ايران باستان  واالي اسالمي وانساني را با فلسفه
  .نخستين اسالم طرح نويي در عرفان اسالمي ايراني درانداخته است

  

  نتيجه گيري

هاي  برآيند پژوهش حاكي از اين است كه اقوال و سخنان بايزيد آكنده از مضمون
شايد بتوان ادعا كرد كه باورهاي وي در باب كائنات و حقيقت از دو نظر عيني .  است عرفاني

وي جهان را منظري از تجليات . و ذهني با بيشتر عارفان و مشايخ زمانش فرقي متمايز دارد
  .داند كه از حقيقت جدا نيست اي مي روحاني و انسان را پديده

او نخستين عارفي است كه . ان و تصوف استبايزيد مبتكر بحث فنا و باني سكر در عرف
سلوكي . با طرح اين مسائل، در زمان خود تحولي ژرف آفريد و افكاري نو و بديع پديد آورد

ي  ي عرفان را با ظرافت به سرپنجه تازه را به جهان طريقت معرفي كرد و اسرار ژرف ناگشوده
تا كاشف حقايق نهفته و باطني   زالل دل بگشود و از رمزهاي عجيب معرفت پرده برگرفت

. از اين رو بايزيد از جايگاه و مقام واالي ويژه و خاصي نزد صوفيه برخوردار است. سلوك باشد
تأثيري كه او در معاصران و سالكان پس از خود گذاشته است و توصيفات بلندي كه بزرگان 

ب گواهي كامل و تمام اند، نسبت به اين مطل انديشه و سلوك عرفاني در حقّ وي مطرح كرده
حسين و ي منظوم و منثور عرفاني سده هاي پس از بايزيد با ت در آثار نگاشته شده. است

شود كه در اثر عرفاني خود  داني يافت مي  كمتر عارف يا معرفت.اعجاب از وي ياد شده است
  .از او حكايت و يا روايتي نقل نكرده باشد

  

   نوشت پي

  )166: 1386عطار، (به . ك.  ر-1
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