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16. ابوسعيد ابوالخير: حقيقت و افسانه، فريتس ماير، 
ترجمة مهرآفاق بايبوردى، تهران، مركز نشر دانشگاهى، 

چاپ اول، 1378ش، 652 + 16 ص.
كهن  و  معتبر  متن  دو  طريق  از  را  ابوالخير  ابوسعيد 
شيخ  سخنان  و  حاالت  و  التوحيد  اسرار  مى شناسيم: 
با  سويسى،  معاصر  شرق شناس  ماير،  فريتس  ابوسعيد. 
استفاده از اين دو اثر و منابع متعدد ديگر، به تحقيق در 
زندگانى، انديشه ها و طريقت ابوسعيد پرداخته و كوشيده 
پس  دوران  و  معنوى  چهرة  زندگانى،  از  خطوطى  است 
از حيات پير ميهنه را ترسيم نمايد. او حيطة كار خود را 
به بحث در مورد تاريخ تصوف، فرق مذهبى، مباحث و 
مكاتب خانقاهى، شرايط سياسى و اجتماعى دوران شيخ 
و حتى مسائل زبانشناسيك و ريشه شناسى نامها و واژه ها 
گسترش داده است. ماير عالوه بر استفاده از منابع معتبر، 
برخى از فرضيات خود را نيز به طور مشروط اساس كار 
قرار داده است. نويسندة كتاب كوشيده تا از چهرة قدسى 
انجام  او  خود  اعتراف  به  اما  كند،  افسون زدايى  ابوسعيد 

اين كار بسيار دشوار و گاه ناممكن است.
در  نويسنده  است،  شده  تدوين  باب   22 در  كتاب 
نخستين باب دربارة تعدد طريق در تصوف بحث مى كند 
و اين مسئله را ناشى از تفاوتهاى شخصى، جغرافيايى و 
فكرى مى داند؛ همچنين از تناقضات و تفاوتهايى كه در 
روايات مربوط به صوفيه راه يافته سخن مى گويد. باب 
دوم به طرح مطالبى در مورد منابع اصلى و فرعى تحقيق 
در زندگانى، افكار و عرفان ابوسعيد و تفاوتها و تناقضات 
عبارت اند  كه  ابوسعيد،  به  منسوب  متن  دو  و  منابع  اين 
از «مصابيح» و «مقامات اربعين»، اختصاص يافته، و در 
ادامه، زندگانى وى از كودكى تا اعتالى عرفانى تصوير 

مى شود؛ ماير سه گزارش متفاوت از زندگانى پير ميهنه 
ارائه داده است.

مرحله  دو  عمل،  و  نظر  در  ابوسعيد،  عرفانى  سلوك 
در  و  پرداخت  نفس  رياضت  به  اول  مرحلة  در  داشت؛ 
مرحلة دوم به ترك خود و مبادلة آن با خدا مبادرت كرد. 
ماير به تشريح اين مراحل توجهى ويژه دارد (بابهاى پنجم 
و ششم). باب هفتم به تفصيل اجزاى عرفانى ابوسعيد را 
با ارجاع به منقوالت خود او بررسى مى كند؛ در اين باب 
رضا،  و  تسليم  خود،  نفى  مورد  در  ميهنه  پير  گفتارهاى 

حكم وقت، غلبة لطف الهى بر قهر و... تحليل مى شود.
در ادامة كتاب دوباره با مطالب تاريخى و زندگى نامه اى 
و  معاصران  نزد  در  ابوسعيد  مقام  ماير  مى شويم.  روبرو 
سلسله هاى  و  قدرت  صاحبان  با  او  روابط  و  مريدانش 
غزنوى و سلجوقى را باز مى شكافد و از سه حلقة پيروان 
وى (محبان، مريدان، و خاندان) سخن مى گويد. نكاتى 
نيز در مورد اصحاب عشرة شيخ و تناقضات در روايات 
مى كند.  مطرح  دادا)  (دوست  ايشان  از  يكى  به  مربوط 
معنوى  قلمرو  و  نفوذ  مناطق  به  كتاب  پايانى  بابهاى 
كه  صوفيه  فرق  رهبرى  در  اساسى  شيوة  دو  ابوسعيد، 
نويسنده با عنوان اشتقاق معلق و انشعاب آزاد از آن ياد 
مى كند، خانواده هاى مرابطى، انجمنهاى متصوفه و اعقاب 

ابوسعيد اختصاص يافته است.
سيد محمد صاحبى

17. بهاء ولد: زندگى و عرفان او، فريتس ماير، تهران، 
مركز نشر دانشگاهى، چاپ اول، 1382ش، 508ص.

مؤلف در اين اثر بهاء ولد را از ساية موالنا جدا كرده، 
سخن  مستقل  طور  به  او  عرفان  و  زندگانى  دربارة 
تفسير  و  بررسى  به  كتاب  اين  در  نويسنده  است.  گفته 
تلفيقى  با  كتاب  اين  در  بنابراين  است،  پرداخته  معارف 
روبرو  ولد  بهاء  فلسفة  و  عرفان  و  ماير  انديشه هاى  از 
مى شويم. مرجع اين پژوهش، معارف بهاء ولد است كه 
و  ترجمه  خود  كتاب  در  را  آن  بخشهاى  مهمترين  ماير 

نقل كرده است.
بهاء  شخصى  يادداشتهاى  از  مجموعه اى  معارف 
تا   597 سالهاى  بين  زمانى،  برهة  دو  در  كه  است  ولد 
607ق پديد آمد، اما در زمان حيات وى در دسترس قرار 
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نگرفت. نسخة منحصر به فرد قونيه، كه در زمان حيات 
او كتابت شده است، شامل همين يادداشتهاست. پس از 
چندى، شخصى نامعلوم تحريرى منقح از معارف فراهم 
معارف  چاپ  نسخة  نخست  جلد  در  تحرير  اين  آورد؛ 
آمده است. بديع الزمان فروزانفر تحرير اولية اين متن را 

در جلد دوم آورده است.
كتاب 27 فصل دارد. ماير در فصلهاى آغازين كتاب، 
ترسيم  را  ولد  بهاء  دوران  جامعة  و  خانواده  زندگانى، 
بهاء  كه  مى كند  اثبات  ششم  فصل  در  سپس  مى نمايد؛ 
شمار  به  عارف  فقيهى  بلكه  نيست،  صوفيان  عداد  در 

مى رود.
به  گسترده  گونه اى  به  بعدى  فصول  در  نويسنده 
در  مى پردازد.  او  عرفان  و  انديشه  تشريح  و  بازخوانى 
افكار  باب  در  بهاء،  انديشگى  نظام  به  مربوط  بخشهاى 
فلسفى و كالمى او در مورد ذات خدا، رويت خدا، تضادها 
و سلسله مراتب جهان، وحدت صفات حق با ذات او و ... 
بحثهايى مطرح مى شود (فصلهاى هفتم و هشتم و نهم). 
در فصل دهم، از نظر متفكران اسالمى دربارة مكان خدا، 
احاطة او بر جهان و معيت خدا سخن مى رود. والد موالنا 
كنار  در  او  اليوصف  و  المكان  حضور  و  حق  معيت  به 
هر چيزى باور داشت؛ وى بر اساس اين انديشه، اصل 
عليت را مردود مى دانست. از ديد انديشمندان مسلمان، 
معيت به دو گونة ذهنى و ذاتى قرب خدا به انسان. در 
معيت  از  تا  است  ذهنى  معيت  از  سخن  بيشتر  معارف 
ذاتى. به گفتة اين متن، در قبال قرب و تفكر به خداوند، 
سه احساس اصلى بر بشر چيره مى شود: تعظيم، محبت، 
و خوف. در معارف از بيهودگى تفكر و مشاهدات علمى 
احساس  سه  باب  در  بهاء  نظرية  است.  رفته  سخن  هم 
عميق  ارتباطى  يكديگر  با  تفكر  بيهودگى  و  دينى  اصلى 
دارند؛ اين امر مبتنى بر اعتقاد دينى او است كه مى پندارد 
همة اشيا و ذرات جهان رو به سوى خدا دارند، تسبيح 
گويند، و از ديانتى بالقوه برخوردارند. ماير در فصلهاى 

يازدهم تا هفدهم به اين دست مطالب مى پردازد.
و  لذت  ايجاد  براى  تالش  و  آن  مزة  و  طلب  شوق 
عرفان  اصلى  عناصر  از  ديگر  يكى  حق،  معيت  در  مزه 
و  ذوق  از  است  مجموعه اى  مزه  او  باور  به  است؛  بهاء 
سرخوشى و وجد و شوق عارفانه كه سرچشمة رويش 

و جوشش روحانى و جسمانى است. ماير به اين مسئله 
نيز عنايتى ويژه نشان مى دهد (فصل هجدهم). با توجه 
به اين نكته كه بهاء لد از بهشت با عنوان مزه تعبير كرده 
صحبت  آن  حوريان  و  بهشت  از  كتاب  ادامة  در  است، 
مى شود. بهشت در انديشة بهاء از مكان اصلى خود در 
آن سوى عالم مادى، به سوى جهان خاكى سير مى كند؛ 
و  سويى  آن  سويى،  اين  دارد:  بخش  سه  فردوس  فلذا 
كه  كتاب،  نوزدهم  فصل  در  نكاتى  چنين  خداسويى. 

اندكى مبهم و تخيى و گاه متناقض است، آمده است.
تصاوير  و  معانى  داراى  اصطالح «روح»  معارف،  در 
گوناگونى است؛ فصل بيستم حاوى بررسى كاربردهاى 
اين اصطالح است. به باور بهاء، ميان اسماء خدا و ذات 
تجربة  اين  به  رسيدن  براى  اما  دارد،  وجد  وحدت  وى 
اعال، الزم است كه عارف تمام وجود خود را وقف ذكر 
اسماء حق كند؛ بنابراين فصلى از كتاب به اين مسئله و 
بررسى شيوه هاى تذكر در معارف اختصاص دارد (فصل 

بيست ودوم).
در مجاورت بى واسطة بشر و خدا، روابطى عاشقانه به 
وقوع مى پيوندد؛ اين روابط بر دو نوع است: در نوع اول 
وجود بشر شريك در محبت خدا مى شود. در معارف اين 
گونه محبت با كاربرد ضمير اول شخص بيان مى شود. در 
نوع دوم اجزاى وجود نيز وارد صحنه مى شوند. بهاء با 
كاربرد ضمير سوم شخص از اجزاى خود خبر مى دهد. 
بر اساس محتواى معارف، صفحات خدا در حد كمال و 
زمانى  صفات  كمال  ناپذيرند،  توصيف  جهت  همين  به 
تبديل به نقصان مى شود كه به مرز توصيف برسد؛ پس 
زيبايى هاى جهان هر چند مظهر جمال و كمال حق اند، 
از آنجا كه توصيف صفات او به شمار مى روند، حجاب 
جمال و جالل خدا نيز هستند. بهاء «من» را شامل عقل، 
تميز، قوة مدركه و مزه و تجلى گاه خدا مى دانست؛ به نظر 
او از آنجا كه خداوند مختار است، «من» نيز داراى اختيار 
سخن  مطالب  اين  از  جداگانه  فصل  دو  در  ماير  است. 
گفته است (فصل هاى بيست وسوم و بيست وچهارم). در 
دو فصل پايانى هم، امكان اتحاد با خدا در پيوند با معيت 
عاطفى، مورد بررسى قرار مى گيرد. كتاب با جمع بندى و 

فهرست راهنما به انتها مى رسد.
سيد محمد صاحبى


