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مقدمه
اومانیسم از مفاهیمی است که دارای ابهام معنایی زیادی است .برخی اومانیسم را
انساندوستی ترجمه میکنند و برخی دیگر آن را اصالت بشر ترجمه کرده و در
مقابل اصالت خدا قرار دادهاند .آنچه مسلم است ،مذهب اصالت بشر ،یک نظریه
در میان نظریات دیگر نیست ،بلکه طرح انسان دیگر است و تمام فلسفهها و
تئوریها و علوم جدید هم فرع بر آن و تابع آن است .اومانیسم در تمام فلسفهها
و تئوریها ساری است .حتی از دین هم قرائتی اومانیستی میشود( .بروجردی
296 :1111؛ داوری 64 :1161؛ فردید 11 - 16 :1110؛ هاشمی 121 :1111؛ حجت و

وندنوروز 11 :1114؛ راسل  )61 :1191به راستی اومانیسم چیست و عناصر و
مؤلّفههای آن کدام است؟

معنا و مفهوم اومانیسم
اومانیسم

()1

هم چون تمامی مفاهیم در حوزة علوم انسانی نظیر لیبرالیسم ،ایده

آلیسم ،رئالیسم و  ...مفهومی انتزاعی دارد؛ از این رو هیچ کس انکار نمیکند که
همچون تمامی مذاهب و ایسمها ،معانی متعددی از «اومانیسم» در تاریخ و جریان
منازعات ایدئولوژیکی وجود داشته است( .سوفر  )62 :1111برداشت عامة مردم از
این واژه همان چیزی است که یونانیان آن را انساندوستی مینامند و بر نوعی
روحیه و احساسات دوستانه نسبت به تمام انسانها بدون هر گونه تمایزی داللت
میکند .در تعریف اومانیسم میتوان گفت نظریهای است که به طور مشخص بر
عالیق ،منافع و ایدهآلهای انسانی تأکید دارد و در جستوجوی ارزشهای
اخالقی و معنوی حیات از طریق فلسفه ،علم ،هنر و ادبیات است( .خاتمی :1111
)101
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اومانیسم یعنی تأکید بر اهمیّت انسان و بر شناخت و اقبال به هرچه «انسانی»
است( .جعیط  )66 :1111دشواری تعریف اومانیسم موجب شده است تا برخی به
جای تعریف آن ،از اومانیسمهای گوناگون از قبیل اومانیسم دولت  -شهرهای
ایتالیایی قرن پانزدهم ،اومانیسم پروتستان شمال اروپا در قرن شانزدهم ،اومانیسم
خردباوری انقالبهای مدرنیتة روشنگری ،اومانیسم رومانتیک و اثباتگرایانة
بورژوازی اروپا ،اومانیسم انقالبی ،اومانیسم لیبرال ،اومانیسم نازیها و قربانیان و
مخالفان آنها ،اومانیسم انسانستیز هایدگر و ضد اومانیسمهای اومانیسم فوکو و
آلتوسر سخن برانند( .دیویس 2 :1111؛ توماس و توماس )999 :1112

اومانیسم یک معنی عام دارد و یک معنی خاص؛ اومانیسم به معنی عام ،یعنی
حالت روحی و شیوة فکری که اهمیّت شخصیت فردی و شکوفایی کامل آن را
مقدم بر همه چیز میشمارد و عمل موافق این حالت و شیوة فکر ،و به عبارت
دیگر اندیشیدن و عمل کردن با آگاهی به حیثیت انسانی و کوشیدن برای
دستیابی به انسانیت اصیل.
اومانیسم به معنی اخص ،به جنبشی فرهنگی اطالق میشود که در اروپا بر اثر
آشنایی با فرهنگ باستانی یونانی ـ رومی میکوشید تا آرمان فرهنگی تازهای
مبتنی بر آرمان فرهنگی باستانی ـ در برابر آرمان فرهنگی قرون وسطایی ـ به
چنگ آورد .به دیگر سخن ،هدف این جنبش عبارت بود از شکوفا ساختن همة
نیروهای روحی و درونی آدمی و پدید آوردن انسانی خودآگاه و رهایی علم و
زندگی اخالقی و دینی آدمیان از قیمومیت کلیسا( .بورکهارت 12 :1116؛ شایگان
)121 :1116

از دید آشوری در کتاب ما و مدرنیته مهمترین ویژگی تمدن غرب که اساس و
بنیاد آن را تشکیل میدهد ،تکیة آن بر انسان و یا اصالت بشرـ اومانیسم ـ است.
صورت اصلی و بنیادین تمدن غربی را ،صرف نظر از تمامی اختالفها در آن
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میتوان تحت عنوان اومانیسم یا اصالت بشر مشخص کرد؛ بدین معنا که در
تمدن جدید «انسان» اسم اعظمی است که کل ارزشهای این تمدن از آن
سرچشمه میگیرد و مفهوم «انسانیت» به عنوان دربرگیرندة کل ارزشهای «نیک»،
سنجة کردار و رفتار آدمیان در جهان امروز است( .آشوری )14 :1111

شاید بتوان سخن معروف پروتاگوراس را که گفته بود «انسان معیار همه چیز
است» ،بنیاد اندیشة اومانیستی دانست .این سخن پروتاگوراس در ادوار مختلف
تاریخی با واکنشهای مختلفی روبهرو شده است؛ گاه با آن مخالفت کردهاند ،گاه
مورد بیاعتنایی واقع شده است و مواقعی نیز با اقبال گستردهای مواجه شده
است .اندیشه فلسفی غرب پس از رنسانس در حقیقت تعمیم فلسفی
معرفتشناسی و منطقی این نظریه است( .حجت و وندنوروز  )10 :1114هردر 1نیز
از این منظر انسانیت را هنر نوع بشر میداند ،یعنی ایدآلی که انسان باید بپروراند
تا دوباره به حیوانیت سقوط نکند( .شایگان )199 :1116

اومانیسم از قرن چهاردهم تا پایان قرن نوزدهم حداقل عبارت بود از.1 :
برنامهای آموزشی بر مبنای آثار نویسندگان دوران کالسیک و متمرکز بر مطالعه و
بررسی دستور زبان ،معانی و بیان ،تاریخ ،شعر و فلسفة اخالق؛  .2تعهد به
چشمانداز ،عالیق و مرکزیت افراد انسانی؛  .1باور به عقل و خودمختاری به
عنوان وجوه بنیادی وجود انسان؛  .9باور به اینکه عقل ،شکگرایی و روش علمی
تنها ابزارهای مناسب برای کشف حقیقت و بنای جامعة انسانی است؛ و  .1باور
به اینکه بنیادهای اصول اخالقی و جامعه در خود مختاری و برابری اخالقی
یافت میشوند( .دايرةالمعارف فلسفه :1412 2ذیل واژه)

2. Rotlege Encyclopedia of philosophy

1. Herder
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گفتمانهای اومانیستی
بر مبنای دورة تاریخی از چهار گفتمان کالن اومانیستی سخن گفته شده است؛ هر
یک از این چهار گفتمان میتواند به اومانیسمهای خردتری تقسیم شود .این چهار
گفتمان عبارتند از اومانیسم کالسیک ،اومانیسم رنسانس ،اومانیسم روشنگری و
اومانیسم قرن بیستم .همچنین میتوان تعریفی اختیار کرد که اومانیسم را با
فیلسوف یا نهضت فلسفی خاصی پیوند میدهد؛ نظیر اومانیسم مارکسیستی،
اومانیسم هایدگری یا اومانیسم اگزیستانسیالیستی و . ...
در یک تقسیمبندی دیگر اومانیسم به دو دستة کلی تقسیم میشود:
 .1اومانیسم انسانمرکز :در این شیوه نگرش اومانیستی ،مذهب مخرب و مردود
است و یا مُسکّنی است که میتوان انسان را از آن بینیاز کرد .این اومانیسم خود
به دو دسته تقسیم میشود :الف :اومانیسم دئیستی :ممکن نبودن ارتباط با خدا؛
ب :اومانیسم آتهایستی :تفکر الحادی ـ افراطی و انکار خدا.
 .2اومانیسم مذهبی و خدامرکز :در این شیوه نگرش اومانیستی ،دامنة مذهب
محدود میگردد و تنها وجهی از وجوه متعدد حیات آدمی را دربرمیگیرد.

اومانیسم کالسیک دوران باستان
در تاریخ اندیشة غربی ،سوفسطاییان نخستین کسانی بودند که چشم پژوهش و
فلسفه را از طبیعت به سوی انسان برگرداندند و خود انسان و به طور کلی خود
تفکر انسانی و اوضاع و امکانات و مرزهای تفکر انسانی را بررسی کردند و حتی
دربارة معیارهای اخالقی و دینی به نقد عاقالنه پرداختند و از این طریق این
امکان را پدید آوردند که اخالق به روش علمی مورد بحث و تحقیق قرار گیرد و
وارد نظام فلسفه شود و بدین سان بذر مکتبی را افشاندند که قرنها بعد در اروپا،
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مکتب اومانیسم یا اصالت انسان خوانده شد .آنها در این اندیشه تا جایی پیش
رفتند که پروتاگوراس انسان را«میزان هر چیز» قلمداد کرد .سوفسطاییان با اشاعة
این اندیشهها راه را برای فلسفة سقراط (خود را بشناس) و افالطون هموار
نمودند( .بورکهارت 12 :1116؛ دورانت  ،1111ج)121 :1

به طور کلی با سوفسطاییان و سپس با سقراط ،افالطون و ارسطو سیر تفکر از
هستیشناسی و کیهانشناسی و طبیعتشناسی به انسانشناسی تحول یافت و
انسان بدل به پرسش اساسی گردید .تا قبل از این دوران پرسش اساسی این بود
که طبیعت چیست ،امّا بعد از این دوران پرسش این شد که انسان چیست؛ در
واقع کانون و مرکز فکر و تفکر تغییر کرد و بر محور انسان ،انگیزهها و عالیق او
شکل گرفت .هراکلیتوس در حد فاصل فکر افالکی (کسمولوژیک) و فکر
انسانشناسی (آنتروپولوژیک) قرار دارد .این فیلسوف با اینکه فیلسوف طبیعی
است و خود را از مکتب «طبیعیّون قدیم» میپندارد ،یقین دارد که الزمة تعمق در
معمای طبیعت ،مطالعة معمای انسان است .جملة «من در نفس خود جستوجو
کردهام» مؤید این نکته است .سرانجام با سقراط این نگرش جدید به دوران
پختگی خود میرسد .در فلسفة سقراط فقط یک سؤال مطرح است و آن اینکه
انسان چیست؟ تنها جهانی که سقراط میشناسد و تمام تحقیقاتش به آن راجع
میشوند ،عالم انسانی است .فلسفة او مطلقاً معطوف به شناخت انسان یا
«انتروپولوژی» است .او در رسالة «آپولوژی» میگوید« :زندگیای که عاری از
تأمّل و معاینه باشد ،به زحمتش نمیارزد( ».حجت و وندنوروز 91 :1114؛ توماس
وتوماس )11 :1112

سقراط فلسفه را «از هستیشناسی به انسانشناسی کشاند» و مسائل اخالقی و
در نتیجه سیاسی را اساس تفکر و پژوهش فلسفی قرار داد ،و افالطون با بسط
اندیشة او ،اساس متافیزیک و سنت تفکر دو هزار و پانصد سالهای را نهاد که
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همواره غایت اخالقی و سیاسی و رسیدن به مدینة انسانیّت ،به آرمانشهر فلسفی،
آشکار و نهان ،در بنیاد آن قرار داشته است .در تفکر یونانی و اندیشة ارسطو،
شاگرد افالطون ،تعریف ماهیت انسان یکباره معنای سیاسی به خود میگیرد.
ارسطو انسان را «حیوان سیاسی» (فاستر  )210 :1110یا اجتماعی تعریف میکند؛
یعنی رخداد ذات انسانی را در جهان ،حاصل حضور انسان ،یعنی حضور در
«مدینه» و زیستن در آن میداند؛ حال آنکه از دیدگاه دیگر متفکران در تمدنهای
پیشین  ،رخداد ذات انسان در جهان ،حاصل حضور در جهان و در پیشگاه
خدایان یا خدا است .از نظر ارسطو انسانی که قادر به زندگی کردن در جامعه
نباشد ،یا خدا است یا جانوری وحشی( .همان 211؛ ارسطو  )11 :1111در یک نگاه
کلی فلسفه یونان از همان آغاز دو صورت از اومانیسم را عرضه کرد :اومانیسم
نسبیگرا و انسان محور سوفسطاییان که بر اساس آن انسان بدون ارتباط با
متعالی ،محور و مدار عالم تلقی میشود ،و دیگری اومانیسم خدامحور و
مطلق گرای سقراط و افالطون که انسان را با توجه به خود متعالی و ارتباطش با
خدا داری شأن و منزلت و محوریّت میداند.

اومانیسم تاریخی رنسانس
اومانیسم به معنی اخص به جنبش اومانیسم رنسانس اطالق میشود که جنبشی
ادبی فلسفی بوده است که در خالل آن نوعی تأکید و توجه دوباره به انسان و
عقل او شده است .این جنبش در نیمه دوم قرن چهاردهم در ایتالیا پدید آمد و به
کشورهای دیگر اروپا کشانده شد .اومانیسم رنسانس جنبش اعادة میراث ادبی و
هنری یونان قدیم و روم و تشویق مطالعه نویسندگان قدیم به منزلة سرمشقی
آموزشی بود( .حجت و وندنوروز  99 :1114؛ راسل )22 :1191
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انسان در اواخر قرون وسطی با بحران بزرگی مواجه بود .رنسانس نمایندة یک
بحران تاریخی بزرگ است( .ای گاست  )212 :1116انسان رنسانس در خود گم
بود؛ در حالی که از یک نظام باورها میگسلد ،هنوز به نظامی دیگر نپیوسته است.
اومانیستها از جمله کسانی بودند که تالش میکردند بر این بحران فائق آیند.
اومانیستهای دورة رنسانس مصمم بودند حیات روحی انسان عصر کالسیک را
که در قرون وسطی از دست رفته بود ،از طریق ادبیات کالسیک به او باز گردانند.
این حیات روحی همان روح «آزادی» بود که خودمختاری و خود ساالری آدمی
را توجیه می کرد( .دايرةالمعارف فلسفه )64 :1412

زرینکوب ضمن تأکید بر اینکه اومانیستها دانش کهنة اسکوالستیک را تقریباً
بیحاصل میشمردند و در مقابل آباء کلیسا که حیات انسان را تابعی از مشیت
خدا میدیدند ،به حق استقالل فرد انسانی و حق تمتع وی از زندگی ایمان قطعی
داشتند ،معتقد است در ارزیابی اومانیسم تأثیر اسالم و ایران را نباید نادیده
گرفت( .زرینکوب 1111ب)114 :

برنامة اومانیسم دورة رنسانس را میتوان اینگونه خالصه کرد :بازگشت به
سرچشمههای اصلی .وضعیت نابسامان قرون وسطی باید پشت سر نهاده شود تا
شکوه و عظمت فکری و هنری دورة کالسیک احیا شود( .مک گراث )122 :1111

در قرون وسطی نظام کلیسایی چنان القا میکرد که تمام امور مادی و روحانی از
نظمی که انسان به آن تعلق دارد ،برگرفته شده است و سران روحانی ،مفسران و
نگهبانان آن نظم حاکم بر جهان به شمار میآیند .اومانیسم از آزادی انسان به
منظور طراحی حیات وی در جهان به گونهای مستقل دفاع میکرد و دستورهای
سنتی سران روحانی را سدی در برابر انسان میدانست( .دايرةالمعارف فلسفه :1412
)10

س  11ـ ش  14ـ تابستان 49

چشماندازهای اومانیستی در عرفان ایرانی164 /

اومانیسم دورة رنسانس که تحت تأثیر ادبیات کالسیک یونان باستان بود ،بر
تعلیم و تربیت آدمی به عنوان موجودی مختار ،آزاد و مستقل تأکید میورزید و
معتقد بود انسان میتواند حیات خویش را مستقل از نظام کلیسایی قرون وسطی
طراحی کند( .صانعپور 11 :1111؛ شایگان )11 :1116

دانته ،پترارک ،پیکوت المیراندوال ،اراسموس ،بوکاچو و  ...از مهمترین
اومانیستهای این دوره محسوب میشوند( .صانعپور 141 :1111؛ دورانت  ،1111ج:1

 )129پیکوت المیراندوال در خطابة «مقام انسان» از قول خدا میگوید« :ای آدم من
به تو مقامی از پیش مقدر شده ،سیمایی مخصوص یا امتیازهایی ویژه اعطا
نکردهام؛ زیرا تو باید تمام اینها را از طریق تصمیم و انتخاب به دست آوری.
محدویتهای سرشت مخلوقات دیگر ،مشمول قوانین تعیین شده از سوی من
است؛ اما تو باید سرشت خویش را بدون فشار هرگونه حصاری ،توسط قدرت
اختیاری که به تو واگذار کردهام ،معین کنی .من تو را در مرکز جهان قرار دادهام
به طوری که میتوانی از آن نقطه آنچه را در جهان است ،بهتر ببینی .من تو را
آسمانی ،زمینی ،فانی یا باقی نساختهام .میتوانی مانند یک استاد مطلق و مختار
قالبی بریزی و خود را به همان شکل که انتخاب کردهای ،بسازی( ».دايرةالمعارف
فلسفه )10 :1412

به طور کلی اومانیستهای نوافالطونی مانند فیچینو و پیکوت المیراندوال انسان
را در مرکز سلسلة هستی قرار میدهند و او را خالقی خداگونه و شکل دهندة
عالم توصیف میکنند و باز بر این تعلیم معنوی تأکید میکنند که باقی مخلوقات
برای نفع و استفادة انسان ساخته شدهاند( .سوفر )61 :1111

اومانیسم فلسفی روشنگری
از یک نگاه اومانیسم دارای دو جنبة سلبی و ایجابی است .در اومانیسم رنسانس
جنبة سلبی اومانیسم نمود آشکار دارد و در اومانیسم روشنگری جنبة ایجابی آن
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نمایان است .اومانیسم در عصر روشنگری چهرهای فلسفی به خود میگیرد و
ماهیت اومانیسم عبارت میشود از مبدل کردن انسان به شیئی زیستشناختی و
دارای عقل ،قرار دادن انسان به عنوان بنیاد و مرکز هر وجود؛ و تلقی تفکر به
منزلة کوششی فعال برای سلطة فنی بر واقعیت .چون این معنای فلسفی به ماهیت
اومانیسم تاریخی (رنسانس) داده شود ،اومانیسم فلسفی پدید میآید که در دورة
رنسانس یافت نمیشود؛ بلکه در «من میاندیشم ،پس هستم» دکارت« ،ایدهآلیسم
استعالیی» کانت و «تفکر ارزشی» نیچه یافت میشود که هر یک فاعل شناسا ـ
سوژه ـ را واپسین بنیاد هستی وضع میکنند( .سوفر  )61 :1111دیدرو میگوید تنها
حضور انسان است که به وجود موجودات دیگر معنا میدهد؛ زیرا انسان ،تنها
نقطة آغاز و پایانی است که همه چیز باید به او مرتبط شود( .رودا)111 :1411 1

اومانیسم قرن بیستم
راجع به اومانیسم قرن بیستم میتوان گفت حداقل چهار نوع اومانیسم در قرن
بیستم وجود دارد که سه نوع آن مدعی پیوندهایی با بنمایههای اومانیسم
روشنگری هستند ،و یک نوع دیگر آشکارا هر گونه ارتباط با آن را انکار میکند.
این چهار نوع اومانیسم عبارتند از:
مارکسیستی 2که در آن اومانیسم میتواند بیگانگی انسان از خویش را که
محصول مالکیت خصوصی و جامعة سرمایهداری است ،منسوخ کند .شعار
انسانگرایی پرولتاری «همه چیز در خدمت انسان و سعادتش» بود که به اتکای
جهانبینی مارکس وارد عرصة تاریخ شد( .طبری 144 :1111؛ شایگان )191 :1116

2. Communism

1. Rude
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پراگماتیسم 1به دلیل دیدگاه انسان محورانهای مانند پروتاگوراس ،انسان را
میزان همه چیز میداند.
اگزیستانسیالیسم 2که با «انسانگرایی بورژوازی» که در دوران نوزایی (رنسانس)
و رفرم مذهبی در قبال خداگرایی (ته ئیسم) و رهبانیت و جزمیات کلیسای
کاتولیک بهوجود آمد و مسأله انسان ،آزادی انسان ،ضرورت پرورش او ،ضرورت
توجه به سرنوشت او و ضرورت توجه به زندگی این جهان را مطرح ساخت.
(طبری )141 :1111

پرسونالیسم( 1هایدگری) یا مکتب اصالت روح که قابلیت انسان را برای
اندیشیدن به حقایق ابدی یا عموماً برای وارد شدن به ارتباطی با واقعیت متعالی
اثبات میکند( .هایدگر )941 :1116

البته این چهار نوع اومانیسم ،تمامی انواع اومانیسمهای قرن بیستم را شامل
نمیشوند؛ زیرا در کاربرد عمومی در کنار اینها از اومانیسم علمی ،مسیحی و
سکوالر نیز نام برده میشود .اومانیسم پراگماتیک ،یکی از این چهار نوع ،به
اومانیسم روشنگری از همه نزدیکتر است .اومانیسم اگزیستانسیالیستی به
خصوص آنگونه که سارتر در سخنرانی خود «اگزیستانسیالیسم اومانیسم است»
صورتبندی کرده است ،در انکار ماهیت جهان شمول انسانی کامالً هم راستا با
اومانیسم پراگماتیک است .با این حال اومانیسم اگزیستانسیالیستی در حالی که با
اومانیستهای پراگماتیک در خصوص ماهیت افراد انسانی موافق است ،و بر
خالف اومانیستهای روشنگری ،نسبت به توانمندیهای خود عقل بر میزان

2. Existensialism

1. Pragmatism
3. Personalism
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زیادی از شکاکیت تأکید میورزد ،در بزرگداشت خودمختاری انسان اومانیست
روشنگری با آن هم نظر است( .حجت و وندنوروز )91 :1114

اومانیسم مارکسیستی بیشتر بر مبنای تعریفی دقیق از آرمانهای اجتماعی شکل
گرفته است و اومانیسم مارتین هایدگر آن گونه که در اثر معروفش «نامهای در
باب اومانیسم» میگوید ،به وضوح اومانیسم متافیزیکی را رد میکند و بر عقل و
تفکر به عنوان امری محوری تأکید میکند( .همان)94 :

اومانیسم و دین
درباره ارتباط اومانیسم و دین میتوان گفت تفکر اومانیستی در تاریخ اندیشة
غرب در یک تقسیمبندی کالن به دو شکل «انسان مرکز» و «خدا مرکز» رخ
نموده است .نسبت این دو نوع اومانیسم با دین متفاوت است .در نخستین نوع
اومانیسم ،خداوند مرکز و محور انسانیت است .بر این بنیاد ،فیض و آزادی انسان
نیز در برداشتهای دینی ریشه دارد .نوع دوم اومانیسم انسان را محور و مرکز
خویشتن و همة اشیا و حتی خالق خدای خویش میداند .این برداشت به مفهومی
طبیعتگرایانه از انسان و آزادی اشاره دارد( .مارتین)21-21 :1411 1

نوع انسانمرکز اومانیسم با جملة پروتاگوراس که «انسان میزان اشیاء است»
آغاز شد ،در مقابل اومانیسم سقراط ،افالطون و ارسطو با تکیه بر مقام محوریت
انسان در جهان ،بر خدامرکزی جهان انسانی تأکید میورزند و کشش و عشق
انسان به ذات متعالی و ارتباط با آن ذات را نقطة آغاز این حرکت رو به کمال
میدانند( .حجت و وندنوروز )10 :1114

1. Maritain
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اومانیسم در جهان اسالم
اندیشة اومانیستی در جهان اسالم اندیشهای بیگانه نبوده است ،هر چند همیشه
اندیشهای در حاشیه بوده است و هیچگاه به اندیشة متن و مسلط بدل نشده است.
در گفتمان سنت در جهان اسالم ،خدا ،دین و نصوص دینی بر انسان سلطة
پیشینی داشتهاند .در جهان اسالم تفکر اومانیستی ـ تفسیر عقلی از خدا ،متون
دینی و به طور کلی هستی به دلیل آشنایی نسبی مسلمانان با فلسفة یونان همواره
در کنار اندیشة غیر اومانیستی ـ تفسیر نص محورانه و نقلی از خدا ،متون دینی و
به طور کلی هستی وجود داشته است .اومانیسم بر منزلت انسان ،آزادی و اختیار
وی تأکید میورزد .این امور در اومانیسم اسالمی نیز مشاهده میشود .از
سدههای سوم تا هشتم (نهم تا چهاردهم میالدی) به عنوان عصر رنسانس اسالمی
یاد شده است.
ویژگی اومانیسم در این عصر چند چیز بود1 :ـ قبول آثار فلسفی ممتاز باستان
به منزلة سر مشقی آموزشی و فرهنگی در تقدم فکر و شخصیت؛  2ـ تصور
خویشاوندی مشترک و وحدت نوع بشر؛ و  1ـ انسانیت یا انسان دوستی به
معنای عشق به تمام انسانها و دلسوزی و شفقت بر آنان( .کرامر 91 :1111؛ فارابی

 )129 :1114از متفکرانی چون فارابی ،ابنسینا ،ابنمسکویه ،ابنراوندی ،زکریای
رازی به عنوان متفکران اومانیسم در جهان اسالم یاد شده است.

تصوّف
تصوّف یا عرفان در نزد مسلمانان عبارت است از :طریقة مخلوطی از فلسفه و
مذهب که به عقیدة پیروان آن ،راه وصول به حق منحصر بدان است و این وصول
به کمال و حق ،متوقف است بر سیر و تفکر و مشاهداتی که منجر به وجد ،حال
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و ذوق می شود و در نتیجه به نحو اسرارآمیزی انسان را به خدا متصل میسازد.
پیروان این طریقه به صوفی ،عارف و اهل کشف معروفند و خود را اهل حق
مینامند( .غنی )1 :1111

نقاط مشترك عرفان اسالمی و اومانیسم
مکتب اومانیسم به نوعی شعار سفر به خویشتن و شناختن ابعاد مختلف و
استعدادهای انسان را سر میدهد و انسان را الیق ایجاد هرگونه تغییر و تحول در
جهان میداند تا آنجا که بهره بردن از جهان را وسیلهای برای اعتالی خویشتن
سازد و با نیروی اراده و اختیار خویش بر نیروهای قهار طبیعت و ماورای آن
غالب آید ،و حقیقت وجودی خویش را عمالً ثابت کند.
نقطة مشترک عرفان و مکتب اومانیسم نیز در محوریت انسان و
خویشتنشناسی وی است .عرفان انسانساالر است .انسان را موجودی اصیل و با
اراده ،خالق ،خودمختار ،خودساز ،دگرگونگر خود و پیرامون خویش میشناسد.
در بینش عرفان اسالمی ،بهویژه در تصوّف ،عشق انسان به طور بالقوه ،بیشتر
فعال است ،تا منفعل؛ بیشتر سازنده است ،تا پذیرنده؛ بیشتر عامل است ،تا
معمول؛ بیشتر «اکتیو» است تا «پاسیو» .از نظر تصوّف ،انسان تنها موجودی است
که میتواند خویشتن را تغییر دهد و نوسازی کند؛ شکوفایی انسانی ،یکسره تابع
عوامل بیرونی نیست ،بلکه بیشتر از درون خویش الهام میگیرد ،و چه بسا که
عوامل خارجی را ،در خود یا به کلی خنثی میکند یا به سود خویش ،دگرگون
میکند .از این روی مهمترین اصل ،در عرفان اسالمی ،بهویژه تصوف عاشقانه،
«انسانشناسی» یا برای هر فرد« ،شناخت خویشتن» است( .صاحب الزّمانی:1110
)902
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انسانساالری و انسانمحوری در عرفان
اگر اومانیسم را به معنی «انسانمحوری» یا «انسانساالری» بدانیم ،در این صورت
میتوان نمونههایی از عرفان اسالمی به عنوان نقاط مشترک این دو مکتب ذکر
کرد .در عرفان اسالمی انسان مظهر «خدا» و «جهان اصغر» است و هر آنچه در
جهان اکبر هست ،همه در انسان پنهان است و بالقوه دارای همة استعدادهای
طبیعی است .موالنا در مثنوی ،انسان را عالم اکبر 1و دنیا و مافیها را عالم اصغر

2

مینامد .او در مثنوی بارها از«اصالتهای انسان» دفاع کرده است( .شریفیان :1116
)106
پس به صورت عالم اصغر تویی

پس به معنی عالم اکبر تویی

ظاهر آن شاخ اصل میوه است

باطناً بهر ثمر شد شاخ ،هست

گر نبودی میل و اومید ثمر

کی نشاندی باغبان بیخ شجر

پس به معنی آن شجر از میوه زاد

گر به صورت از شجر بودش والد
(موالنا  121 /9 /1111ـ )129

صاحب مرصادالعباد نیز گوید« :مجموعهای میبایست از هر دو عالم روحانی و
جسمانی که هم آلت محبت و بندگی به کمال دارد و هم آلت علم و معرفت به
کمال دارد تا بار امانت مردانه و عاشقانه در سُفت جان کشد و این جز والیت دو
رنگ انسان نبود ،مالیکه نور و صفای روحانی بدیدند ،اما قوّت صفات جسمانی
نداشتند ،بر نتوانستند گرفت ،حیوانات قوّت و استعداد صفات جسمانی داشتند،
اما نور و صفای روحانی نداشتند ،شرف بار امانت ندیدند ،قبول نکردند .چون
انسان مجموعة دو عالم روحانی و جسمانی بود ،او را به کرامت حمل امانت
مکّرم گردانیدند( ».نجمالدین رازی )10 :1161
دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند

گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
2. Microcosmos

1. Macrocosmos
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ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت

با من راهنشین بادة مستانه زدند

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرعة کار به نام من دیوانه زدند
(حافظ )129 :1111

حافظ بیشک قهرمان تبیین نقش اصالت انسان در ساختار شعر عرفانی است.
او اومانیستترین شاعران ایرانی است( .شریفیان  )101 :1116انسانگرایی حافظ
بینشی است که نقش انسان را در مجموعة دستگاه هستی برجسته میکند ،و آن را
یا مطلقاً در مرکز قرار میدهد ،یا تا جایگاه خداوند باال میکشد و لذا احترام و
عالقه به انسان را به یک آیین اساسی اخالقی و عملی مبدل میسازد( .طبری
)141 :1111
زین آتش نهفته که در سینه من است

خورشید شعلهایست که در آسمان گرفت
(حافظ )196 :1111

شیخ فریدالدّین عطار نیز در وصف انسان میگوید:
روز و شب این هفت پرگار ای پسر

از بــرای توست در کــــار ای پـــسر

طاعت روحــانیــان از بـهر تــوست

خلد و دوزخ عکس لطف و قهر توست

قدسیـان جمله سجـودت کردهاند

جزو و کل ،غــرق وجودت کـردهاند

جسم تو جزو است و جانت کل کل

خــویش را عـاجــز مبیـن در عیـن ذّل

نیست تن از جان جدا جزوی ازوست

نیست جـان از کل جدا ،عضوی از اوست
(عطار )101 :1110

همائی در معرفی موالنا گوید« :صریح و عریان و پوستکنده میگویم که
مولوی در کیش تصوّف و عرفان و مذهب عاشقی ،پیرو "آیین بشرپرستی است"،
یعنی آنجا که جلوة حق را در مظهر بشری و نور خدا را در مشکات آدم خاکی
ببیند ،او را میپرستد و پرستش او عین خداپرستی است( ».همایی )1411 :1116
ای هـزاران جبـرئیل انـدر بشـر

ای مسیحان نهــان از جـوف خــر

ای هزاران کعبه پنهان در کنیـس

ای غلط انــداز عفـریت و بلیــس

سجـده گاه المکــانی در مکــان

مــر بلیـسان را زتو ویـران دکــان
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که چرا من خدمت این طین کنم

صورتی دون را لقب چون دین کنم

نیست صورت چشم خود نیکو بمال

تـا ببینــی شعشــه نــور جــالل
(موالنا )9114-9119 /6 /1111

یکی از او [بایزید] سؤال کرد که :عرش چیست ؟ گفت« :منم» گفت« :کرسی؟»
گفت« :منم» گفت« :لوح و قلم؟» گفت« :منم» گفتند« :خدای– عزّوجّل– را
بندگانند بدل جبرئیل و میکائیل و اسرفیل و عزرائیل ،علیهم السّالم» گفت« :آن
همه منم ».مرد خاموش شد( .عطار 202 :1119؛ سپهساالر)111 :1141

علیرغم مخالفتهای مرامی فالسفه با عارفان و تنشهای فکری خاصی که
بین این دو تفکّر در عالم اسالمی وجود دارد ،در این مسأله کلیدی –
انسانمداری و انسانمحوری – بین آنان شباهتهای زیادی وجود دارد( .غالمی

 )100 :1112حکیم ناصر خسرو در مثنوی کوتاهی جایگاه انسان در هستی را
اینگونه برمیرسد:
بنی آدم گـروهی بس لطیفاند

حقیقت هم خسیس و هم شریفاند

تن از خاکند و جان از جوهر پاک

شــرف دارند بر خـــاصـان افــالک

هم از نفس و هم ازعقل و ز اجرام

ز چار و سه (نه ؟) که اول بردهام نام

همه در ذات انسان هست حـاصل

گــلش ظلمــانــی و نــورانیاش دل

مر این را عالم صغراش گفتنـد

مـر آن را عـالم کبـراش گفتنــد

شده بر آفــرینش جملـه ســاالر

به معنــی هم جهــان و هم جهـانــدار
(ناصر خسرو )101 :1119

ابنعربی نیز این اصل انسانی را اینگونه تقریر مینماید« :یعنی چون موجودات
با سرها مظهر حقیقت انسان واقع شدهاند و اصل انسانی است که به صورت همه
ظهور یافته ،پس همة اشیاء نسبت به انسان ،همچو بدن باشند و انسان کامل ،جان
همه باشد و چنانچه ابدان را با ارواح که جان میگویند ،عالقهای هست ،تمامت
موجودات را با انسان از جهت آن ارتباط که با موجودات دارد ،مسمّی به انسان

 /111فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی

مهدی شریفیان

گشته ،از جهت آنکه او را با همه انسی و تعلّقی به سبب آن ارتباط هست ،تَعَلُّقُ
الکُلِّ مَعَ األَجزاء( .ابنعربی )191 :1116

سهروردی نیز در مقام پاسداشت انسان اینگونه میسراید:
ما

گوهر

کان

ما

شاهد

ما
ما

نقطة
از ازل

یک

نکته

کن

فکانیم

ما

جاللیم

ما چشم و چراغ انس و جانیم

مرکز
و ابد

زمینیم
برونیم

آسمانیم
سرّ
نکتة
ما
وز عین و زغیب در نهانیم

ار

بدانی

جانیم

حضرت

بگویم

ما

مردم

جام

دیده

را

جهاننمای

عیانیم

(سهروردی ) 12 :1119

خویشتنشناسی به عنوان خاستگاه شناخت
خویشتنشناسی و اصطالحاً «سفر در خود» موجب رفع حجابهای مادی در
انسان میشود و صعود را به حقیقت آسان میکند و ظاهراً همین شناخت
خویشتن ،خود حقیقت است .بهترین نمونه برای خویشتنشناسی در ادبیات
عرفانی ایران ،داستان منطقالطیر است که در آن مرغان به هدایت هدهد سفری
طوالنی و پررنج (سفر به خویشتن) را آغاز میکنند.
پس

همه

با

جایگاهی

آمدند

سر به سر جویای شاهی آمدند
(عطار )11 :1110

در ضمن حکایت ،هدهد یاران خویش را به وارستگی و رهایی از نفس
فرامیخواند:
وارهید از ننگ خودبینی خویش

تاکی از تشویر بیدینی خویش
(همان)90 :

در ادامة سفر ،مرغان یک به یک با دالیل واهی از همراهی با هدهد تن میزنند و
نهایتاً سی مرغ به جایگاه سیمرغ در کوه قاف نایل میشوند:
چون نگه کردند آن سی مرغ زود

بی شک این سی مرغ آن سیمرغ بود

در تحیّـــر جمله سرگردان شدند

بــاز از نـــوعی دگـــر حیـران شدند
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خــویش را دیدند سیمــرغ تمـام

بود خود سیمــرغ سی مــرغ مــدام
(عطار )211 :1110

نجم دایه در مرصادالعباد به این نکته به درستی توجه کرده است و اهمیت
شناخت نفس را برای رسیدن به کمال انسانی بارها مورد توجه قرار داده است.
«چون نفس انسان که مستعّد آینگی است تربیت یابد و به کمال خود رسد ،ظهور
جملگی صفات حق در خود مشاهده کند ،نفس خود را بشناسد که او را از بهر
چه آفریدهاند .آنگه حقیقت "مَنْ عَرَفَ نَفْسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه" محقق او گردد .باز
داند که او کیست ،و از برای کدام سر ،کرامت و فضیلت یافته است .این ضعیف
گوید:
تویی

وی آینة جمال شاهی که تویی

ای

نسخة

نامة

الهی

که

بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست

در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی
(نجمالدین رازی )1 :1161

در نظر موالنا انسانی که جایگاه خود را در هستی نداند و برای شناخت خود
کوششی نشان ندهد ،دارای ارزش و اعتبار نیست و منش انسانی خود را در
نیافته است.
صد هـــزاران فصــل داند از علوم

جان خود را مینداند ،آن ظلوم

دانــد او خــاصیّت هر جــوهــری

در بیان جـوهــر خود ،چون خری

 ...قیمت هر کاله میداند که چیست

قیمت خـود را نـدانی احمقیست
(موالنا )2612 – 2691 /1 /1111

ناصر خسرو نیز به عنوان حکیمی مسلمان همین نکتة عرفانی را مورد توجه قرار
داده است و میگوید:
تو صورت نیستی ،معنی طلب کن!

نظر در جسم و جان بلعجب کن!

زهی نادان ،که خود را جسم دانی!

رها کن این سخن! زیرا که جانی!

کدامین جان؟ نه این جـان طبیعی

نکــو بنگر! که جسم بـس بدیعــی
(ناصر خسرو )102 :1119
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آزادی و خودرهبری
در عرفان آزادی و خودرهبری برمبنای محوریّت انسان بنا میشود و رستن از
نفس و نفسانیّات ،تعیّنات و به طور کلی خالص شدن از هر آنچه رنگ تعلق
دارد ،به نحوی انسان را به آزادی رهنمون میشود .اومانیستها نیز معتقدند که
انسان ،آزاد پا به عرصة گیتی نهاده است و میتواند به سوی کماالت انسانی سیر
نماید و اساساً گرایش به نیکیها در فطرت او به ودیعه نهاده شده است .آیا این
سخنان بوسعید یادآور سخن سارتر نیست که گفت« :انسان محکوم به آزادی»
است( .سارتر )91 :1110

درویشی از شیخ ابوسعید سؤال کرد« :یا شیخ ! بندگی چیست؟ شیخ ما گفت:
«خَلَقَکَّ اهللُ حُرّاً کُنْ کَما خَلَقَک» خدایت آزاد آفرید ،آزاد باش» گفت« :یا شیخ!
سؤال از بندگی است» .شیخ ما گفت :ندانی تا از هر دو کون آزاد نگردی ،بنده
نشوی( ».میهنی )119 :1116

حافظ نیز بارها بر «حرّیت انسان» مهر تایید نهاده است.
بر در میکــده رنــدان قلنـــدر باشنـد

که ستــانند و دهند افســر شاهنشــاهی

خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای

دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی
(حافظ )940 :1111

قلمرو قدرت و اقتدار ارادة انسان
اسپینوزا از متفکّران معروف اومانیستی ،برای فکر انسان آن حد از توانایی قایل
بود که قدرت احاطه بر تمامی امور بی پایان را داشته باشد ،گویی به عوض این
که فکر آدمی زیر مجموعهای از عالم وجود باشد ،عالم وجود ،خود زیر
مجموعهای از فکر انسان است« .وی عقیده داشت ،آدمی در حالی که شامل
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تعقل ،اراده و عشق است ،تمامی جهان ،اعم از ماده و روح ،را در برمیگیرد.
اسپینوزا بر خالف دکارت مدعی بود که عقل انسان حتی بر امور بینهایت نیز
میتواند احاطه داشته باشد و عالم وجود را محاط در فکر انسان معرفی میکرد».
(صانع پور )10 :1111

بدیهی است انسانی که در اندیشة اسپینوزا متجلی است ،انسانی ایدهآل و کامل
است که در عرفان ما مراتب مختلفی دارد (ابدال ،اوتاد ،نقبا ،نجبا و  )...و از
همین جا است که در عرفان و تصوّف اسالمی ،انسان کامل «جواسیسالقلُوب»
است.
گفت :بهلول آن یکــی درویش را

چـــونــی ای درویش؟ واقف کن مرا

گفت :چون باشد کسی که جاودان

بــر مـراد او رود کـار جهــان؟

سیــل و جــوها بر مــراد او روند

اختران زآن سان که خواهد آن شوند

زنــدگی و مــرگ سرهنـــگان او

بــرمـــراد او روانـه کـو بـه کـو

هر کجا خواهد ،فــرستد تعــزیت

هر کجـا خــواهد ،ببخشد تهنیت
(موالنا )1111-1119 /1 /1111

موالنا از همین منظر در غزل  949میگوید:
ای عاشقان ای عاشقان من خاک را گوهر کنم

ای مطربان ای مطربان دفّ شما پر زر کنم

ای تشنگان ای تشنگان امروز سقّایی کنم

وین خاکدان خشک را جنتّ کنم کوثر کنم

ای کیمیا ای کیمیا در من نگر زیرا که من

صد دیر را مسجد کنم صد دار را منبر کنم
(موالنا  ،1111ج)116-112 :2

هر فرد مسئول بشریّت است
سارتر میگوید« :هنگامی که ما میگوییم بشر مسئول وجود خویش است ،منظور
این نیست که بگوییم آدمی مسئول فردیت خاص خود است ،بلکه می گوییم هر
فرد مسئول تمامی افراد بشر است( ».سارتر  )11 :1110از همین جا است که سارتر
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روشنفکر را مرحلة «خودآگاهی شوربخت» در فلسفة هگل میداند( .شایگان

 )191 :1116بیگمان عارفان مسلمان نیز همین قاعده را سرلوحة فعالیتهای
انسانی خود قرار دادهاند و عمالً به آن پایبند بودهاند .ابوالحسن خرقانی گوید:
«اگر از ترکستان تا به در شام ،کسی را خاری در انگشت شود ،آن از آن من
است ،و هم چنین اگر از ترک تا شام ،کسی را پای در سنگ آید ،زیان آن
مراست ،و اگر اندوهی در دلی است آن دل از آن من است( ».عطار  611 :1119و
نیز ر.ک .خرقانی )91 :1119

این اصل در عرفان اسالمی به عنوان «شفقت بر خلق» مطرح است .از بایزید
نقل است که میگوید« :بار خدایا اگر در سابقة علم تو آن است که کسی را به
آتش دوزخ بسوزانی ،پس پیکر مرا چندان بگستر تا دوزخ برای دیگری گنجایی
نداشته باشد( ».بایزید بسطامی )291 :1119

سعدی نیز با اشاره به این جمالت شیخ در بوستان میسراید؛
شنیــدم که بگــریستی شیــخ زار

چــو بر خواندی آیات اصحاب نــار

شبی دانم از هـول دوزخ نخفــت

به گوش آمدم صبحگاهی که گفت

چه بودی که دوزخ ز من پر شدی

مگــر دیگــران را رهــایی بــدی

کسی گــوی دولت زمیـدان ربـود

که در بند آســایــش خلــق بـود
(سعدی ،بیتا)116 :

«روزی شیخ ما ...در میان سخن گفت" :از در خانقاه تا بن خانقاه همه گوهر
است ریخته ،چرا برنچینید؟" جمع ،جمله ،باز نگریستند پنداشتند که گوهر است
ریخته تا برگیرند .چون ندیدند گفتند" :ای شیخ کجاست که ما نمیبینیم" شیخ
گفت« :خدمت ،خدمت( ».میهنی )210 :1116

1. das ungluckliche Bewusstein
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یکسان انگاری و نفی ملیّت ،مذهب ،نژاد و طبقات اجتماعی انسان
یکی از اصول اصلی مکتب اومانیسم «یکسان انگاری» است .اومانیسم انسان را
در ماورای طبقات ،ملیّتها ،فرهنگها ،مذهبها ،رنگها ،خونها ،به صورت یک واحد
میبیند و هرگونه تبعیض و تفاوتی را نفی میکند .اعالمیههایی که به نام «حقوق
بشر» در جهان منتشر شده است ،بر این فلسفه تکیه دارد و مبلّغ این نوع
خودآگاهی در جهان است .آنچه ادبیات کالسیک ایران را از هر چه غیرانسانی
است ،از هرچه به حدود و قیود مربوط به مرز ،نژاد ،محیط و طبقه وابسته است،
از هر چه تصنعی و تقلیدی و احیاناً غیراخالقی است منزه کرد و آن را به سطح
آرمانهای انسانی ،به افق بینش و معرفت جهانی ،و به پایة بعد وجدانی انسان باال
برد ،همین مجموعة آثاری است که آن را به طور کلی ادبیات عرفانی ایران باید
خواند .فقط در آینة این جام جادویی است که فرهنگ ایرانی نقش تمام انسانیّت
را جلوهگر میبیند( .زرینکوب 1111الف)211 :

مخالفت با تعصّب ،پذیرش اصل تسامح و تساهل ،سلوک انسانی با تمامی
انسانها از هر رنگ ،نژاد و مذهب در تصوّف اسالمی ،تماماً از این زاویه قابل
بحث است .بوسعید ابوالخیر تمامی تعالیم صوفیّه را در این جمله بیان میکند:
«تصوّف دو چیز است :یکسو نگریستن و یکسان زیستن( ».میهنی )211 :1116

بیگمان انگیزه این «شفقت انسانی» در درون و بیرون انسان و جامعه «عشق»
است .از همین رهگذر است که صوفیّه پریدن بیبال عشق را نه ممکن میدانند و
نه معقول .عشق «گرمابخش و الهامبخش» برای دوست داشتن و دوست شدن
است .عشق درمان تمامی دردها است .گذشت ،فداکاری ،ایثار ،عطوفت و بهویژه
«شفقت بر خلق» ،تنها و تنها از راه عشق ممکن است .عشق در صوفیه تنها امری
مجرد و درونی نیست ،بلکه کامالً اثرات مثبت اجتماعی دارد و اجتماع باید بر

 /119فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی

مهدی شریفیان

مدار عشق بچرخد .عشق این سری و آن سری ،کامالً بر یکدیگر اثر میگذارد و
«خدا و انسان» دو روی یک سکه میشوند( .شریفیان )110 :1116
بیا

تا

قدر

همدیگر

بدانیم

که

چو مؤمن آینهیْ مؤمن یقین شد

چرا

کریمان جان فدای دوست کردند

سگی

غرضها

تیره

دارد

دوستی

ناگه

تا
با

آینه
بگذار،

ز

یکدیگر

نمانیم

رو

گرانیم؟

هم

مردمانیم

ما
ما

را

غرضها را چرا از دل نرانیم...

چو بر گورم بخواهی بوسه دادن

رخم را بوسه ده ،کاکنون همانیم
(موالنا  :1111غزل )101: 164

«لحظهای برویم به خرابات! بیچارگان را ببینیم! آن عورتکان [روسپیان] را ،خدا
آفریده است! اگر بدند ،یا نیکاند ،در ایشان بنگریم! در کلیساها برویم ایشان را
[هم بنگریم]( ».شمس تبریزی )296 :1111
مسلمان گر بدانستی که بت چیست

بدانستی که دین در بت پرستیست

و گــر مشــرک زبـت آگــاه گشتی

کجا در دیــن خود گمـــراه گشتــی
(الهیجی )111 :1111

از همین جا است که عارفان ایرانی مبارزه با نفس را بسیار ستوده و آن را
«گاوی میدانند که درین شهر خرابیها میکند( ».سهروردی )241 :1111

«شیخ ما گفت" :هرکجا پنداشت تست دوزخ است و هر کجا تو نیستی بهشت
است"( ».میهنی )211 :1116

«خواجه امام مظفر حمدان یک روز میگفت" :کار ما با بوسعید همچنان است
که پیمانهای ارزن .یک دانه شیخ است و باقی من" .مریدی از آن شیخ پیش شیخ
آمد و آنچه از خواجه شنوده بود با شیخ حکایت کرد .شیخ گفت" :خواجه امام
مظفر را بگوی که آن یک هم تویی ما هیچ نیستیم"( ».همان« )142 :روزی شیخ ما
در نیشابور به تعزیتی میشد .معرفان پیش شیخ باز آمدند و خواستند که آواز
دهند و القاب برشمردند .چون شیخ را بدیدند فرو ماندند و ندانستند که چه
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گویند .از مریدان شیخ پرسیدند که "شیخ را چه لقب گوییم؟" شیخ آن
فروماندگی دریشان بدید ،گفت" :در روید و آواز دهید که هیچکس بن هیچکس
را راه دهید"( ».میهنی )261 :1116

وحدت وجود و وحدت موجود
حکمی که به باال بردن نقش انسان از جهت فلسفی و جهانبینی کمک میکند
حکم «وحدت وجودی» مظهریّت انسان است .حکم اساسی وحدت وجود
(پانتهئیسم) که از جمله ابوبکر محیالدّین ابنعربی ،عارف برجسته ()611/161
آن را در اثر خود فصوصالحکم ذکر میکند چنین است« :سبحان من خلق
االشیاء و هو عینها» (ابنعربی  )41 :1116به دیگر سخن بین خالق و مخلوق تفاوتی
نیست .از نگاه او وحدت وجود دو طرف دارد :از طرفی خداوند را با طبیعت و
انسان یکسان میگیرد ،ازسوی دیگر انسان را جلوگاه سرشت خدایی میداند و
مقام انسان «خاکی» و «ناسوتی» را تا بارگاه کبریایی بر میکشد .اشعار وحدت
وجودی در ادبیات عرفانی ما فراوان است .حافظ گوید:
در خرابات مغان نور خدا میبینم

این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم
(حافظ )40 :1111

بیدلی در همه ایام خدا با او بود

او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد
(همان)19 :

موسیی نیست که فریاد «انالحق» شنود

ورنه این زمزمه در هر شجری نیست که نیست
(همان)14 :

در منظومة عرفانی اسرارنامه ،اثر عطار این مسأله اینگونه بیان شده است:
تویی معنی و بیرون تو اسم است

تویی گنج و همه عالم طلسم است

زهی فرّ حضور نور آن ذات

ز

ذرات

اهلل»

بینم

ترا

بر

ذره

ذره

راه

بینم

که بر
دو

هر

عالم

ذره میتابد
«ثم

وجه

(عطار )40 :1116

 /116فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی

مهدی شریفیان

شبستری در گلشن راز از این منظر میسراید:
شد این کثرت از آن وحدت پدیدار

یکی را چون شمردی ،گشت بسیار

چو هست مطلق آمد در عبارت

به لفظ «من» کنند از وی اشارت

«من» و «تو» عارض ذات وجودیم

مشبکهای

وجودیم

همه ذرات عالم همچو منصور

تو خواهی مست گیر و خواه مخمور

درختی

نیکبختی

روا

باشد

اناالحق

از

چرا

مشکات
روا

نبود

از

(الهیجی )16 :1111

مولوی از وحدت وجود ،ضرورت اتحاد انسانیّت و غلبه بر تفرقه و نفاق را نتیجه
میگیرد:
منبسط بودیم و یک جوهر همه

بیسر و بیپا بدیم آن سر همه

آفتاب

بیگره بودیم و صافی همچو آب

چون به صورت آمد آن نور سره

کنگره

یک گهر بودیم همچون
کنگره

ویران

کنید

از

منجنیق

شد
تا

عدد
رود

چون
فرق

از

سایههای
میان

ا ین

فریق

(موالنا )614-616/1 /1111
چون که بیرنگی اسیر رنگ شد

موسئی

با

موسئی

در

جنگ

شد

(همان)2961 /1 /

از حکم وحدت وجود ،استدالل ویژهای برای اثبات ضرورت خلقت ناشی
میشود و آن نیاز مخلوق و اشتیاق خالق است .به همین سبب از زبان انسان
میگویند« :فلست تظهر لوالی ،لم اک لوالک» یعنی« :اگر من نبودم تو ای خداوند
پدیدار نمیشدی و اگر تو نبودی من نیز وجود نمیداشتم( ».طبری  )129 :1111بر
همین پایه است که حافظ میگوید:
سایة معشوق اگر افتاد بر عاشق چه باک

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود
(حافظ )61 :1111

شوق خداوند و نیاز انسان ،مایة کشش این دو مبدأ و گوهر عشق است:
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
(همان)16 :
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زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
(حافظ )11 :1111

حکم دیگری که برای برجسته کردن مقام انسان اهمیت فراوانی دارد آن است
که انسان در نزد خدا بر فرشته مقدم است .در سورة احزاب ،آیة  12چنین آمده:
«اِنَّا عَرَضْنَا االَمَانَة عَلی االسَمَواتِ وَ االَرضِ وَ الجِبالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَ حَمَلَهَا االنسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلوماً جَهوالً» و نیز در سورة اعراف آیة  111چنین می
خوانیم« :وِ إِذَا اَخَذَ مِنْ بَنی آدَمَ ظُهُورِهِم وَ ذُرّیَتِهِم وأَشْهَدَهُم عَلی أَنْفُسِهِم اَلَسْتُ
بِرَّبِکُمْ قالوا بَلَی شَهَدْنا» و عبارت «روز الست» درشعر شاعران ما از همین جا
آمده است :فرشته عشق نداند که چیست ساقی /بخواه جام وگالبی به خاک آدم
ریز (حافظ  )41 :1111یا بر در میخانة عشق ای ملک تسبیح گوی /کاندر آن جا
طینت آدم مخمر میکنند (همان)41 :

اسپینوزا نفس و بدن را دو شأن یا دو حالت متناهی از دو صفت جوهر الهی
میداند و این امر یکی شمردن آنها است با خدا ،و این همان مکتب «همه
خدایی» است( .صانعپور  )11 :1111به نظر او خدا در طبیعت است و ماهیّت خدا
همان قوانین حاکم بر طبیعت است .حقیقت اینگونه بیان شده است «و خدا
گفت :باشد که انسان را به صورت خودمان و مانندة خودمان خلق کنیم( ».عهد

عتیق ،سفر پیدایش )1/26 :1141 ،هایدگر نیز از همین زاویه به استناد به یکی از
اسطورههای آلمانی میگوید« :از آن جا که انسان به باال به سوی خدا و کالمش
مینگرد ،پس به روشنی نشان میدهد که او بالذات نزدیکتر به خدا زاده شده ،و
شبیهتر به خداست و به نحوی به سوی خدا کشیده میشود .همة اینها بدون شک
ناشی از آنند که بر صورت خدا آفریده شده است( ».هایدگر )162 :1116

بیگمان جهانبینی عارف ،عبارت است از «شهود و وحدت در کثرت .تمام
کثرات عالم که نزد اهل حکمت به خلق و صنع مصنوع و اینگونه الفاظ تعبیر
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میشود ،نزد عارف نمود و نمایشی است که حقیقت آن وحدت است و وی آن
را حقّ میخواند و وجود واقعی( ».زرینکوب )211 :1111
به صحــرا بنگـرم صحرا تـو بینــم

به

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت

نشان

دریا

بنگرم

دریا

تو

بینم

از

قامت

رعنا

تو

بینم

( باباطاهر )212 :1111

بیشتر کسانی که معتقد به وحدت وجودند ،قایل به اصالت وجود نیز هستند؛
جمعی از محقّقان فالسفة مشّایی نیز به اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیّات
گرویدهاند؛ یعنی میگویند که اصل در تحقق و فعلیّت خارجی و آنچه ذاتاً متعلّق
جعل علت اولی واقع شده همان وجود است و ماهیّات و تعیّنات همة امور
اعتباری است که از حدود و مراتب وجود انتزاع میشود( .شفیعی کدکنی :1116

 )216به قول گلشن راز:
امـــور

اعتـبــاری

است

وجود اندر کمال خویش ساری است

تعینها

چــو ممکن گــرد امکــان بـرنشاند

به جز واجب دگر چیزی نماند
(همایی )209 :1116

نتیجه
«انسانگرایی» به معنای اعم و فلسفی آن با «انساندوستی» رابطة کل با جزء است.
انسانگرایی نوعی بینش است و انساندوستی نوعی شیوة عمل که البته و به
ناگزیر از این بینش میتراود .در زبانهای اروپایی برای هر دو مفهوم ،همان
اصطالح «هومانیسم» به کار میرود .با عصر روشنگری ،مفهوم «انسانّیت» 1تعیین
کنندة ذات انسان تعبیر میشود .این مفهوم «انسانّیت» یا «هومانیتاس» وارث
هومانیسم دورة رنسانس است .هومانیسم از فرهنگ رم نشأت میگیرد .اولین آثار

1. humanitas
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هومانیسم را در فرهنگ رم مییابیم« .هوموهومانوم» 1یا انسان آراسته به صفات
انسانیت در مقابل «هوموبارباروم» 2یعنی «انسان بربر» قرار میگیرد.
اومانیسم دارای معانی متعدد ،مختلف و حتی متضادی است .در این رابطه از
چهار گفتمان کالن اومانیستی سخن راندیم که عبارتند از اومانیسم کالسیک
یونان باستان ،اومانیسم تاریخی رنسانس ،اومانیسم فلسفی روشنگری و اومانیسم
مدرن قرن بیستم .در ادامه نسبت اومانیسم و دین و سپس به مشابهتهای
اومانیسم غربی با اومانیسم عرفانی پرداختیم.
متفکران اومانیست درصدد شناساندن نیروی خالّق انسان بودند و تالش
میکردند انسان را با همة استعدادهای درونی خود با جهان خود در اصطکاک
پیروزمندانه قرار دهند تا اختیار و ارادة انسان محوریت خود را تثبیت نماید.
انجمن روانشناسان اومانیست پنج شرط اساسی را در این خصوص عنوان
میکنند .1 :انسان جانشین استعدادهای خویش است؛  .2انسان مالک هستی
خویش در زمینة انسانی است؛  .1انسان آگاه است؛  .9انسان انتخابگر است؛ .1
انسان موجودی آزاد است.
عرفان اسالمی منبع مفاهیم متعالی در مورد انسان و انسانیّت است و هدف کلی
آن چیزی جز فراخواندن انسان به معرفت و شناخت خویشتن نیست تا آنجا که
خویشتن را معادل و همسوی با شناخت حق تعالی میداند .کتابهای منظوم و
منثور عرفانی ،حاوی مفاهیم واالی انسانمداری و انساندوستی است .اصل
مشترک عرفان اسالمی با اومانیسم در «درونگرایی»« ،بازگشت به خویشتن» ،نفی
نژاد ،طبقات ،مذاهب ،تساهل ،عذر نهادن «جنگ هفتاد و دو ملت» و تبین فلسفة
وحدت وجود و وحدت موجود است.
2. Homo Barbarum

1. Humo Humanum

 /140فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی

مهدی شریفیان

آنچه مسلم است اندیشة بشری «سیّال» است و شرق و غرب از یکدیگر متأثر.
گرچه با جرأت میتوان ادعا کرد که اندیشههای عرفانی ایرانی و هندی در قرون
وسطی به غرب سرایت کرده و بسیاری از اندیشههای متفکّران عارف در
نحلههای فکری مغرب زمین به حیات خود به گونهای دیگر ادامة زندگی دادهاند.

پینوشت
( )1واژة «هومانیسم» 1که سیسرون خطیب و نویسندة روم باستان آن را به معنای روش مردمی
و شیوة انسانی به کار برده بود بعدها توسط لئوناردو برونی (1999-1164م) در قرون جدید با
اقتباس از سیسرون به کار رفت .هومانیستهای قرنهای 19و 11که نقش بزرگی با از نو زنده
کردن سنن و فلسفه و هنر باستانی روم و یونان ،در تحول فکری زمان خود داشتند ،بسیارند و
مهمترین آنها عبارتند از فرانچسکو پتراک ،لئوناردو داوینچی ،میکل آنجلو ،جوانی بکاچو در
ایتالیا؛ اراسم در رتردام؛ رابله در فرانسه؛ نولریش فن گوتن در آلمان؛ توماس مور در انگلستان.
افراد نادری از میان آنها با مردم تماس داشتند و غالباً روشنفکران دور از مردم بودند .ولی آثار
فکری و هنری آنها تأثیر بزرگی در تحول جامعه و در مبارزه با کلیسا داشته است .واژة
هومانیسم در قرن نوزدهم بر پایة اصطالحی که لئوناردو برونی از سیسرون اقتباس کرده،
ساخته شده که به فارسی انسانگرایی ترجمه شده است( .طبری )141 :1111

کتابنامه
قرآن کریم.
عهد عتیق .1141 .ترجمة پیروز سیار .چ .4تهران :نی.
آشوری ،داریوش .1111 .ما و مدرنیته .تهران :موسسة فرهنگی صراط.
ابنعربی ،محییالدّین .1116 .فصوصالحکم .شرح و تعلیق ابوالعالء عفیفی .بیروت :دارالکتاب
العربی.
1. Humanita
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ارسطو .1111 .سیاست .ترجمة حمید عنایت .چ .1تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
ایگاست ،خوسه اورتگا .1116 .انسان و بحران .ترجمة احمد تدین .تهران :علمی و فرهنگی.
باباطاهر .1111 .دو بیتیهای باباطاهر .تصحیح جهانگیر منصور .تهران :ناهید.
بروجردی ،م .1111 .روشنفکران ایرانی و غرب .ترجمة جمشید شیرازی .چ .2تهران :نشر و
پژوهش فرزان روز.
بسطامی ،بایزید .1119 .دفتر روشنایی .به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی .چ .2تهران :سخن.
بورکهارت ،یاکوب .1116 .فرهنگ رنسانس در ایتالیا .ترجمة حسن لطفی .تهران :طرح نو.
توماس ،هنری و دانیل توماس .1112 .ماجراهای جاودان در فلسفه .ترجمة احمد شهسا .چ.9
تهران :ققنوس.
جعیط ،ه .1111 .بحران فرهنگ اسالمی .ترجمة سید غالمرضا تهامی .تهران :دفتر پژوهشهای
فرهنگی.
حافظ ،خواجه شمسالدّین محمد .1111 .دیوان .تصحیح بهاءالدّین خرمشاهی .چ .2تهران:
نیلوفر.
حجت ،مهدی و جواد وندنوروز« .1114 .تبارشناسی اومانیسم» ،فصلنامة سیاست و اندیشه.
تهران .س .1ش.9
خاتمی ،م« .1111 .پراگماتیسم و اومانیسم» ،فلسفه (فصلنامة فلسفی) .تهران .س .1ش  9و .1
خرقانی ،ابوالحسن .1119 .منتخب نورالعلوم (نوشته بر دریا) .به کوشش محمدرضا شفیعی
کدکنی .تهران :سخن.
داوری اردکانی ،رضا .1161 .انقالب اسالمی و وضع کنونی عالم .تهران :مرکز فرهنگی عالمه
طباطبایی.
دورانت ،ویل .1111 .تاریخ فلسفه .ترجمة عباس زریاب .تهران :چاپ دانشجویی.
دیویس ،تونی .1111 .اومانیسم .ترجمة عباس مخبر .تهران :مرکز.
راسل ،برتراند .1191 .تاریخ فلسفة غرب .ترجمة نجف دریا بندری .چ .1تهران :شرکت سهامی
افست.
زرینکوب ،عبدالحسین1111 .الف .نه شرقی نه غربی ،انسانی .چ .1تهران :امیرکبیر.
ـــــــــــــــــــــ1111 .ب .نقد ادبی .تهران :امیرکبیر.
ــــــــــــــــــــــ  .1111 .ارزش میراث صوفیّه .چ .1تهران :امیرکبیر.
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سارتر ،ژان پل .1110 .اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر .ترجمة مصطفی رحیمی .چ  .1تهران:
نیلوفر.
سپهساالر ،فریدون احمد .1141 .رساله در مناقب خداوندگار .تصحیح محمدعلی موحد و
صمد موحد .تهران :کارنامه.
سهروردی ،شهابالدین .1119 .عوارفالمعارف .ترجمة ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی .به
اهتمام قاسم انصاری .چ .1تهران :علمی و فرهنگی
ــــــــــــــــــــ .1111 .مجموعة آثار فارسی شیخ اشراق .به اهتمام حسین نصر .تهران:
انجمن فلسفه.
سعدی ،مصلحالدّین .بیتا .کلیات .با مقدمة محمد علی فروغی .تهران :ایران.
سوفر ،گایل« .1111 .هایدگر انسانگرایی و تفکیک /تخریب تاریخ» ،ترجمة محمد سعید
حنایی کاشانی ،فصلنامة ارغنون .س .1ش 11و .12
شایگان ،داریوش .1116 .آسیا در برابر غرب .تهران :امیرکبیر.
شریفیان ،مهدی .1116 .جامعهشناسی ادبیات صوفیه .همدان :دانشگاه بوعلیسینا.
شفیعیکدکنی ،محمدرضا .1116 .قلندریه در تاریخ .تهران:سخن.
شمس تبریزی .1111 .مقاالت .به کوشش جعفر مدرس صادقی .تهران :مرکز.
صاحبالزّمانی ،ناصرالدّین .1110 .خط سوم .چ .11تهران :عطایی.
صانعپور ،مریم .1111 .نقدی بر مبانی معرفتشناسی اومانیستی .تهران :اندیشة معاصر.
طبری ،احسان .1111 .برخی بررسیها دربارة جهان بینیها .تهران :آلفا.
ــــــــــــ .1111 .خدا و دین در رویکردی اومانیستی .تهران :اندیشة معاصر.
عطار ،فریدالدّین .1119 .تذكرةاالولياء .به تصحیح محمد استعالمی .چ .9تهران :زوار.
ـــــــــــــــ .1110 .منطقالطّیر .به اهتمام سید صادق گوهرین .چ .11تهران :علمی و
فرهنگی.
ـــــــــــــــ .1111 .دیوان غزلیات ،قصاید و ترجیعات .به تصحیح تقی تفضّلی .چ.4
تهران :علمی و فرهنگی.
ــــــــــــــ .1116 .اسرارنامه .تصحیح محمدرضا شفیعیکدکنی .تهران :سخن.
غالمی ،محمد .1112 .تفکر اومانیستی عارفان ایرانی .پایاننامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
اسالمی سنندج.
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غنی ،قاسم .1111 .بحثی در تصوف .تهران :زوار.
فارابی ،ابونصر .1114 .سیاست مدنیه .ترجمه و تحشیه سید جعفر سجادی .چ .1تهران :چاپ و
انتشارات ارشاد.
فاستر ،مایکل .ب .1110 .خداوندان اندیشة سیاسی .ترجمة جواد شیخ االسالمی .ج  .1تهران:
امیرکبیر.
فردید ،ا« .1110 .فرهنگ و زندگی» ،مجله فرهنگ و زندگی .تهران .س .6ش .1
کرامر ،جول .ل .1111 .احیای فرهنگی در عهد آل بویه .ترجمة محمد سعید حنایی کاشانی.
تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
الهیجی ،شمسالدّین محمد .1111 .مفاتیجاالعجاز فی شرح گلشن راز .تصحیح محمدرضا
برزگر خالقی و عفّت کرباسی .چ .1تهران :زوار.
مک گراث ،آلیستر .1111 .مقدمهای بر تفکر نهضت اصالح دینی .ترجمة بهروز حدادی .تهران:
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
موالنا ،جاللالدّین محمد .1111 .مثنوی معنوی .از روی نسخة نیکلسون .تهران :صفی علیشاه.
ــــــــــــــــــــــــ .1111 .غزلیات شمس تبریز .به کوشش محمدرضا شفیعی کدکنی.
چ .1تهران :سخن.
میهنی ،محمدبن منوّر .1116 .اسرارالتّوحید .به اهتمام محمدرضا شفیعی کدکنی .چ .9تهران:
آگاه.
ناصرخسرو ،ابو معین .1119 .دیوان .به تصحیح کرامت تفنگدار .تهران :چکامه.
نجمالدین رازی .1161 .مرصادالعباد .به اهتمام محمد امین ریاحی .تهران :علمی و فرهنگی.
هاشمی ،م .م .1111 .هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید .تهران :کویر.
هایدگر ،مارتین .1116 .هستی و زمان .ترجمة سیاوش جمادی .تهران :ققنوس.
همایی ،جاللالدّین .1116 .مولوی نامه .چ .4تهران :هما.

English source
The Encyclopedia of philosophy ed by Paul Edwards, IV, 1972 ,p . 69
– 70
Rude, g . (1988) europeam in the eighteen Century, Cambridge,
Harvard uni. Press, 1985 Cambridge ,p 155.
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Maritain, jacques: Integral Humanism, trans by joseph w. Evans,
university of N otredume press, 1973. pp.27-28.
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