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 همقدم .1

کانون عالم آفرینش  و محور ومخلوق برگزیده خداوند  عنوانبهدر تفکر عارفان مسلمان، انسان 

ترین و معاد او شاخص مبدأرود که چیستی انسان و تعریف . به این نحو، چنان توقع میشودمیمعرّفی 

 ظاهربه، نکته حالبااینمتفکّران مسلمان به شمار آید.  گروه از مسائل نظری در افق اندیشه این

، فاقد یک تعریف مشخص و همواره، «انسان»، آن است که مفهوم برانگیزبحثمتناقض، فلذا 

موجودی  صورتبهصوفیه آن است که انسان را  ۀماند. رویکرد کلی در اندیشقی میشده باتدقیق

 . به این معنا، انسانتعریف کنند« فرشته»و « حیوان»یِنی میان دو حدّ در برزخ نامتع ،متکامل و ذوقوه

تکامل و تعالی خویش  ۀخود را به فعل بدل کند و به نقط قوای ،قادر است با طی مراتب سلوک

« انسان»برای تقریب دو مفهوم  ایهتالشی زمین ،در تصوف ،بر مبنای همین رویکرد کلی یابد.دست 

مدیدی از  ، در برهۀرسد که متفکران صوفیه، چنان به نظر میهمهبااینخورد. به چشم می« فرشته»و 

 و تبیین جایگاه انسان در عالم هستی شناختییک طرح منسجم هستی ۀقادر به ارائ تاریخ تفکّر خود،

غایت  عنوانبههم تعریف فرشته ) و تعریف انسان هم تاریخی، ، در این برهۀترتیباینبه .اندبودهن

 ۀبه نتیج درنهایت موضع جدال و تنازع آرای گوناگونی است که ،انسان( و هم کیفیت این تبدّل

انگاره انسان متکامل  ا، نخستین تنگنای نظری آن است کهد. در اینجشومنجر نمیاتکایی قابلواحد و 

، فرشته )یا فرشته خودخودبه، شودمیتعریف  یو فرشتگان نیحیوادر طیف وسیعی میان دو سرحدّ که 

صوفیان بر این  کند. از سوی دیگر،در مسیر کمال انسان معرفی می ،مقصد غایی مثابهبهشدن( را 

، تبدیل انسان به فرشته از منظر وجودی یا واقعبهدارند که ذات انسان تغییرناپذیر است.  تأکیداصل 

ل در مسیر تعالی منوط به تغییر صفات انسان است. دومین است، فلذا هرگونه تحوّذاتی مُطلقاً محال 

 کهچنان؛ کندر دروازه تولّد آن متوقف میانسان به فرشته را ب انگارۀ تبدّل صفاتیتنگنای نظری، 

. این شودمیپذیر نهجویری امکان المحجوبکشفتحقق و تولّد این انگاره تا زمان تألیف کتاب 

راجع است به اصل توحید صفاتی خداوند نزد عارفان مسلمان. بر مبنای این اصل، صفات تنگنا 

تقریب صفات  یاشباهت  آن، موجببه. شودمیصفاتی انسان انگاشته  غایت تبدّل مثابهبهخداوند، 

عمده از فنای صفات  طوربه، صوفیان واقعبهگیرد. انسان به صفات فرشتگان تعریفی سلبی به خود می

گیرند که انسان در این حال از جهت رهایی از گویند و چنان نتیجه مینفس در انسان سخن می

، باور بنیادین به ساحت استعالیی ذات و صفات خداوند حالبااینشهوات به فرشتگان شباهت دارد. 

شناختی جایگاه و غایت هستیو امتزاج او با عالم مخلوقات، مانع دیگری است که  اتحادو عدم امکان 
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های سرانجام، هجویری، با تکیه بر مفاهیم و پرداخت گذارد.تعریفی باقی میانسان را در تعلیق و بی

و با عبور از دو تنگنای  کندمیرا ایجاد  ایتازهموجود در آثار متقدّمان صوفی خویش، انتظام نظری 

 نماید.را تثبیت می« ل صفاتی انسان به فرشتهتبدّ» ۀر تعریف کیفیت سلوک انسان، انگارموجود د

این  ه تبیینب نخست، ،در بخش اوّل حاضر، از دو بخش مجزا تشکیل شده است. ۀمتن اصلی مقال

حیوان  دو حدّ غایی برزخی میان صورتبهانسان را  متون صوفیه مفهوم پردازیم کهمی ایهباور زمین

نشان  ،هجویری متن در اصطالحات از ایهعریف پارضمن ت ،د. سپسننمایمی تعریفته و فرش

تبدّل صفاتی  ۀگاران ،از این اصطالحات خود فردمنحصربهکاربست با  ،هیم داد که او چگونهخوا

است.  پرداختهفهوم انسان و فرشته میان دو م آن به همگرایی تبعبه و هانسان به فرشته را مطرح نمود

مسائل  کهگیریم تا نشان دهیم تفکر هجویری را در آثار صوفیان پیشین پی می هایمایهبن ،ازآنپس

تفکر هجویری به یک انسجام نظری دست یافته است.  آن آثار، چگونه در و مضامین پراکنده در

انگارۀ تبدّل بر تحول تاریخی  د. این بخش،روبه شمار می حاضر ترین بخش مقالهبخش دوم، اصلی

 یک نقطه عطف در سیر تاریخی عنوانبهو نقش اساسی آرای هجویری را  دارد تأکیدانسان  صفاتی

)ع( با زنان  مواجهۀ یوسف ۀرشوندتکرامشتمل بر تحلیل روایت د. بخش دوّم، اندیشه بازنمایی کن

 ،مصر در متون صوفیانه بر اساس یک نظم تاریخی است. این روایت در متون قبل و بعد از هجویری

یک نقطه عطف مهم در  عنوانبهاست تا نقش هجویری را  تحلیل قرار گرفتهمورد ،گانهجدا طوربه

، نشان خواهد متأخراین گذار اندیشگانی نمایان کند. بررسی روند شرح این روایت در آرای صوفیان 

مراحل  یسوبه، پلی «فرشته»و « انسان»داد که چگونه هجویری، با ایجاد نوعی همگرایی مفهومی میان 

رود. همگرایی مفهومی موجود در آرای هجویری، صوفیانه به شمار می شناسیهستیبعدی تکوین 

 نماید.رخ می« امکان تبدیل ذاتی انسان به فرشته» صورتبه متأخراندر آرای 

 بیان مسئله .1.1

واقع  موردپژوهشیک انگاره بنیادین در عرفان  عنوانبهصفاتی انسان  تبدّل ۀدر پژوهش حاضر، مسئل

نکته حائز اهمیتی توجه پژوهشگران این مقاله را به خود  ،، در مسیر این مطالعهحالدرعینشده است. 

رسد که مؤلفان صوفیه، غالباً، در خالل شرح و تفسیر روایت معطوف داشته است. چنان به نظر می

اند. در پرداخته ( به توضیح و تبیین دقایق این مسئله31یوسف/  قرآنی یوسف و زنان مصر )قرآن:

ر این . داندرفتهمحملی برای تبیین مبانی نظری به کار  مثابهبهروایات و تماثیل، مکرراً،  ،متون صوفیه



541-127ص  ،98، بهار و تابستان 239، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  130 

 

 

های متحول بستر مناسبی را جهت مطالعه سیر تاریخی مفاهیم و انگاره تکرارشوندهمیان، روایات 

فیانه، پیش و پس از هجویری، به شرح بسیاری از متون صوآورند. شونده برای پژوهشگران فراهم می

اند، فلذا، پیرامون این روایت متون متعدد و موسعی شکل گرفته است که روایت مذکور پرداخته

، نظم ساختاری واحدی بر آنان حاکم حالدرعینخورد و ها به چشم میمضامین مشترکی در آن

پیگیری این متون در یک روند تاریخی و تحلیل و مقایسه آنان با یکدیگر، چگونگی تحوّل  نیست.

، همچنینکند. نزد پژوهشگران، آشکار مییک انگاره کلیدی را در سیر اندیشه عرفان اسالمی، 

است که این روایت در متن اثر هجویری نقشی محوری و مرکزی دارد، زیرا هجویری  ذکرقابل

انسان به فرشته در تفسیر این آیه  انگارۀ تبدّل صفاتیپیرامون  حات کلیدی خویش راتمامی اصطال

 بخشد.خویش می مصطلحاتگیرد و در خالل این تفسیر، نظمی ساختاری به قرآنی به کار می

 پیشینه تحقیق: .1.2

اند. اثر علی بن عثمان هجویری پرداخته المحجوبکشف، آثار متعددی به مطالعه کتاب ازاینیشپ

 ۀمنزلتوان بهها را نمییک از آنهیچ ، به دلیل تمایز اساسی در روش و رویکرد تحلیل متن،حالبااین

 ۀمنابع فارسی، سابق پژوهش حاضر به شمار آورد. مطالعات تاریخ انگاره، در ایران و در میان ۀپیشین

ادبیات و عرفان، با کاربست  ۀدر حوز کههایی است معدود نمونهز موردی ا ۀاندکی دارد و این مطالع

، نخستین همایش ملی و 1396تر، در سال این روش به تحقیق و پژوهش پرداخته است. پیش

در شهر گرگان برگزار شد. « کاربرد رویکرد تاریخ انگاره در مطالعات قرآنی»تخصصی با موضوع 

به  هاپژوهی و تاریخ انگارهقرآنهمایش، در کتابی تحت عنوان  شده در اینارائه ۀمقال 9، درمجموع

گرامی و ) ایهو اندیش ایهنگاری انگاربر تاریخ ایهمقدمّ(. دو کتاب 1397خانی، چاپ رسید )

ن نظری و کاربست نیز، هریک، به تبیی (1396)فرامرز قراملکی، قدرت انگاره ( و 1396همکاران، 

مطالعات  ۀاند. در حوزسیاست و... پرداخته مختلفی چون تاریخ، فلسفه،های این روش در حوزه

« بهرگی فرشته از عشق در شعر حافظبی ۀانگار»با عنوان  ایهادبیات و عرفان، برای نخستین بار، مقال
یخ حاضر، با کاربست روش تار ۀلفان مقال(، توسط مؤ163-133: 1397)ماحوزی و همکاران، 

« صفاتی انسان به فرشته تبدّل»حاضر، با رویکردی مشابه، به تحلیل انگاره  ۀرسید. مقالانگاره، به انتشار 

 پردازد.بر آرای علی بن عثمان هجویری می تأکیدبا 
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 ضرورت تحقیق: .1.3

گیرد. مطالعات راجع به پژوهش حاضر، ضرورت خود را، بیش از موضوع، از روش خویش برمی

گیرد. در اینجا، مراد است که در ذیل مطالعات تاریخ اندیشه جای می رویکرد نوینی 1تاریخ انگاره

از  کهینااز انگاره، آن دسته از تصاویر ذهنی است که از دو ویژگی مهم برخوردار است: نخست 

 فرایندمحصول یک  کهآناالذهانی یافته است و دیگر بین ایهساحت فردی بیرون رفته و جنب

 بر این تعریف، همچنین، .(1397:7احمد پاکتچی، گرامی و همکاران،  رک، مقدمّهاست )تاریخمند 

و سایر تصاویر ذهنی  هایگذارتصورات، تداعی معانی، ارزششامل  هاانگارهافزود که  چنین توانمی

م از امور کنند، اعجامعه را بازنمایی میدر ذهنیت غالب  یافتهساختیک درک  در عمل کههستند 

، مطالعات تاریخ انگاره در درجه ترتیباینبه(. 10: 1397)رک، خانی،  ذهنی ذهنی یا انتزاعات

ین آن در یک بستر تاریخی روشی تاریخی، به اعتبار سنجی مقوالت فرهنگی و تبی عنوانبهنخست 

تری از فرهنگ و متون بازمانده های عمیقدرک الیهمساعدی را برای  بعد، زمینه مدارجد و زپردامی

، نباید حالیندرع .ماندر رویکردهای تاریخی مغفول میمعمول در سای طوربهآورد که میفراهم  آن

در اندیشه عارفان  ،ترین مسائلاز ضرورت موضوعی این پژوهش نیز غافل ماند. یکی از بنیادی

غایت و مقصود نهایی حیات او است. صوفیان در یک  جویییپ مسلمان، تعریف چیستی انسان و

کنند. موجودی ذوحدین و میان دو حدّ حیوان و فرشته تعریف می صورتبهرویکرد کلی، انسان را 

ود، در بررسی تاریخ شمنجر « فرشته»و « انسان»، هر نقطه عطفی که به همگرایی مفهومی میان روازاین

شواهد، درصدد بازنمایی  ایهبود. پژوهش حاضر، با تحلیل پار، حائز اهمیت خواهد اندیشه عرفان

 آرای هجویری در این گذار اندیشگانی است.نقش کلیدی 

 بحث .2

 صفاتی: تبدّلتعریف صوفیانه انسان و مسئله  .2.1

 تعریف انسان در ساحت نامتعین میان حیوان و فرشته: .2.1.1

ترین مفاهیم و در عرصه تعریف، از کلیدیاز « انسان»در ساحت عرفان و تصوّف اسالمی، مفهوم 

توان تعریفی می یدشواربهرود. با رجوع به متون صوفیانه، ترینِ آنان به شمار میو دشوار نیرتریمتغ

مستقل از مفهوم انسان را یافت. از منظر صوفیه، در جهان آفرینش که در آن تمامی اصناف خلق در 

یگانه مفهومی است که او را جز در قیاس با سایر « انسان»اند، مقامِ معلوم خود به ثبوت رسیده
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، انسان را، غالباً، در برزخی نامتعیّن و در طیف وسیعی میان دو روازاینتوان شناخت. مخلوقات نمی

داند: ه.ق( خلق خداوند را بر سه قسم می 672بلخی )م.  نیالدجاللاند. حدّ حیوان و فرشته جای داده

ان که طبع آنان از عقل سرشته شده است؛ دیگر، بهایم که از شهوت محض هستند و نخست، فرشتگ

حیوان فرشته و نیمنیم توان او راقسم سوم، انسان که موجودی است مُرکّب از عقل و شهوت که می

(. به این نحو، انسان موجودی متحوّل و متکامل پنداشته 169: 1389)رک، مولوی،  به شمار آورد

ترین درجات و گیرد و در متعالیقرار می یمبهاکه در حضیض وجودی خود در درجه  شودیم

اران ذگیکی از بنیان عنوانبهه.ق(،  535در آثار حکیم سنایی )م.  یابد.حاالت به فرشتگان شباهت می

؛ همان، 609: 1383)رک، سنایی،  شودمیدیده  کراتبهزبان عرفان، مقایسه ممدوح با فرشتگان 

ص( را به برخی از فرشتگان تشبیه ) یامبرپ(. همچنین، او در موارد متعدّد، صحابی 691 و 42م: 1962

 (.245: 1383کند )رک، سنایی می

است که این آمیختگی و دوگانگی در تعریف انسان، فارغ از ذات الیتغیِر آدمی،  ذکریانشا

آمیخته )« مشوّه»ه ق( نفس آدمی را با صفت  774همواره، متوجه صفات او است. ابن کثیر دمشقی )م. 

بالقوه، هم حُسن خلقِ مالئکه و  طوربهکند؛ با این توضیح که در نفس آدمی، یا مرکّب( وصف می

ح صفات شیاطین موجود است. به اعتقاد او، با غلبه صفات مالئکه بر نفس آدمی، صفات انسان هم قب

و به همین دلیل، زنان مصر، در مواجهه با جمال یوسف )ع(، او را فرشته  شودمیبه فرشتگان شبیه 

ی که فنا شودمیه.ق( نیز، یادآور  386ابوطالب مکی )م.  (.62: 1رک، ابن کثیر، ج)پنداشتند. 

کند )رک، مکّی، دور و به صفت فرشتگان نزدیک می میبهاشهوات نفس انسان را از صفات 

سوی دیگر، در این تحوّل صفاتی، تمرکز اصلی این مؤلفان، همواره، متوجّه  ( از288 :2ج ق،1417

به شمار  میبهافنای صفات بشری یا صفات نفس )شهوات( است که همان وجه شباهت انسان به 

که آیا برای انسان صفاتی مخصوص به خود متصور  شودمیرود. باری، کمتر به این مسئله پرداخته می

 654الدین دایه )م. نجم تر در او محقق شود؟که با فنای صفات حیوانی و نیل به مراتب عالی است

وضیح ه.ق( ماجرای هبوط انسان و سرانجام فنای صفاتی و بازگشت او به منزل نخستین را چنین ت

کرد، صفتی را وام دهد که آدمی، در هنگام هبوط به عالم بشری، از هر عالمی که گذر میمی

تا وام خویش را ادا نکند و صفات عاریه  گرفت و هنگام مراجعت و صعود در مراتب قرب نیزمی

(. 373: 1391یابد )نجم رازی، ندهد، اجازه عبور و صعود به عوالم باالتر را نمی باز پسخود را 

کنند که فنا از صفات حیوانی، آدمی را به صفات می تأکید، صوفیان مدام بر این معنا ترتیباینبه
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، کیفیت و چیستی صفات انسان در ساحت فرشتگانی همواره حالبااینکند. فرشتگان نزدیک می

کند، سلب صفات، یعنی عاری بودن از ماند. گویی، آنچه انسان را به فرشتگان شبیه مییمسکوت م

صفات انسان به صفات  پستر. صفات نفس یا برائت از شهوات است، نه تحقِق در صفاتی عالی

کند و ثبوتی نیز پیدا می ایهسلبی. این شباهت، گاه، جنب ایه، مگر از جنبشودمیفرشتگان شبیه ن

 صورتبه، این سه مفهوم حالبااین. شودمیتعریف « عبودیّت»یا « علم»، «عقل»استکمال در  ورتصبه

 رود.در صفات به شمار نمی تبدّلپیشینی در انسان موجود هستند و استکمال صفات، به معنای واقعی، 

به باور او،  رد.شماه.ق( فرشته و حیوان را دو سرحدّ ساحتِ انسانی برمی 505غزّالی )م.  محمّدامام 

 )ذروه کمال انسان(، در گروی رهایی از صفات نفس، یعنی شهوت و غضب« علییناعلی»نیل به 

این شایستگی،  یابد کهاست و پس از این فنای صفاتی، انسان شایستگی بندگی حضرت الوهیت را می

که این نزدیکی به  شودمی(. او یادآور 4: 1، ج1393خود، از صفات مالئکه است )رک، غزالی، 

ه.ق(،  534خواجه احمد سمعانی )م.  (.214همان: رک، فرشتگان از جهت صفات است، نه مکان )

کند. او در توضیح موجودی بالقوه و محل تنازع دو قوای متضاد توصیف می صورتبهنیز، انسان را 

، آدمی حالدرعین. شودمی بدل ارزشیب ایهکه اگر انسان راه شهوات را پی گیرد، به بهیم افزایدیم

این قوه را دارد که با مشی بر مقتضای علم و عقل از درجه فرشتگانی چون جبرئیل و میکائیل فراتر 

 ایهرود و به چنان مقامی دست یابد که زنان مصر در باب یوسف )ع( اظهار داشتند، یعنی مقام فرشت

 یجابه، (ه.ق 381هّر بن طاهر مقدسی )م. مط(. 177: 1384)رک، سمعانی، « ملکی کریم»بزرگوار یا 

کند. او اشاره می «صفای نفس»بر پرهیز از شهوات نفس یا فنای صفات بشری، به اهمیت  تأکید

اند و انسان نیز با حصول توصیف کرده« نفوس صافیه»ای فرشتگان را با عبارت نویسد که عدّهمی

(. 251: 1؛ ترجمه فارسی، ج1374رک، مقدسی ) یردگصفای نفس در ردیف فرشتگان قرار می

آید که از نگاه صوفیان، یگانه صنفی از مخلوقات که فاقد از خالل این متون چنین برمی، درمجموع

آید، همانا انسان است. از این تعریفی خود به خودی است و جز با صفات دیگری به تعریف درنمی

سایر مخلوقات به عاریت بگیرد و با خلع و تلبّس از منظر، انسان، تنها، قادر است که صفات را از 

صفات عاریتی خود  واسطهبهصفتی به صفت دیگر، در مراتب گوناگون آفرینش حرکت کند و 

انسان در تفکر صوفیه، به این  2شناسانه. ویلیام چیتیک، در بیان جایگاه هستیشناخته و تعریف شود

انسان، جایگاهی  جزبه، همه اشیای عالم» نویسد:میکند و انسانی اشاره می فردمنحصربهخصلت 
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اند ها به رنگ صفات خاصی از وجود درآمدههرکدام از آن چراکهدارند؛  شدهفیتعرمشخص و 

 (54، ص 1394)چیتیک« که متمایز از بقیه است.

ترین مباحث علی بن آن از محوری تبدّلبه همین ترتیب، مسئله فنای صفات بشری و امکان  

توان یکی از را می یریهجو ، است.المحجوبکشف، در کتاب ه.ق( 465)م. عثمان هجویری 

ترین مدافعان نظریه فنای صفاتی و تبدیل صفات انسان به صفات فرشته در مسیرِ سلوکِ اهل شاخص

 یژهوبهدر آرای صوفیان متقدّم،  تصوّف به شمار آورد. الزم به ذکر است که پیش از آن، این انگاره

(. 848-847: 2ج ،1387ه.ق(، پرورده شده بود )رک، مستملی بخاری،  434مستملی بخاری )م. 

انگارۀ تبدّل گیری از مضامین پراکنده در آثار اسالف صوفی خویش، ، هجویری، با بهرهحالدرعین

کند. این انسجام ساختارمند عرضه میانسان به فرشته را در قالب یک دستگاه نظری منسجم و  صفاتی

که هجویری در ساختار متن خود به بازتعریف  شودیمنظری، با توسّل به چند اصطالح کلیدی ممکن 

، «صفا»، «صوفی»، «حجاب غینی»، «حجاب رینی»پردازد. این اصطالحات عبارت هستند از ها میآن

تبیین کاربرد  منظوربهدر ادامه، «. المحجوبکشف»و « فقر»، «روحانی»، «صفات بشر»، «کدر»، «صفو»

پردازیم. با تبیین نقش هایی از ساختار متن او میاصطالحی هجویری از این مفاهیم، به تحلیل بخش

خواهد  استخراجقابلساختاری این اصطالحات در اثر هجویری، انگاره کلیدی موجود در آرای او 

نقطه عطفی است که تحوالت  مثابهبه فاتی انسان به فرشته وص تبدّلبود. این انگاره ناظر است به 

، مراحل تحول این انگاره ازآنپس. نمایدیمتاریخ اندیشه صوفیانه متصل  متأخرپیشین را به مقاطع 

دهیم که این انگاره چگونه در آرای گیریم و نشان میرا در متون عرفانی پیش از هجویری پی می

 انسجام خود دست یافته است.هجویری به نقطه تکوین و 

 صفاتی انسان به فرشته در آرای هجویری تبدّل. 2.1.2

پیچیده؛ اما منسجم از  ایهصفاتی انسان به فرشته، شبک تبدّلتبیین چگونگی  منظوربههجویری، 

کسی « صوفی»نماید. از منظر او، اصطالحات را در مقدمه و پنج بابِ نخستِ کتابِ خود تعریف می

رسیده است. از سوی دیگر، زدودن « فقر»به « کدورت بشری»است که با فنای صفات نفس یا 

مخلوقی « صوفی» و نیل به لطافت و صفو روحانی است. از نگاه او،« صفا»کدورت مستلزم تحقق 

است که خداوند، با عنایت خویش، حُجُب صفات بشری را در برابر او کشف و او را به مکاشفه 

داند که را اسمی خاص می« صوفی» هجویری لفظ نموده است. نائل« المحجوبکشف»)معرفت( یا 

 یاگونهبهاو ، همهبااین. شودمیلغویِ دیگر مشتق نشده است و معنای آن دانسته ن از هیچ ریشه
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« صوفی»دهد که لفظ کند و چنین توضیح مینسبتی برقرار می« صفا»و « صوفی»تلویحی، میان دو لفظ 

لغات( ندارد و از  ازجملهضد همه اشیاء است و مجانستی با اشیاء )« صفا»تعریف ناپذیر است، زیرا 

، نزد ترتیباینبه (.48: 1392هجویری،)رک، تا با توسّل به آنان شناخته شود  شودمیآنان مشتق ن

غلبه کرده و « بشریّت»بر « صفا»از تکامل انسان است که در آن  ایهشدن مرحل« صوفی»هجویری؛ 

را « صفا»، او حالدرعین(. 52رها نموده است )رک، همان:« آفت نفس»و « کدورت بشریّت»او را از 

او نه فنای ذاتی، بلکه فنای صفاتی است )همان(. هجویری داند؛ به این معنا که فنا از نگاه می« عین فنا»

ورزد که ذات غیر از صفات است و با موجود امکان تبدیل صفات، تغییر در ذات ممکن اصرار می

او حجاب ذاتی هر انسان را که زایل ناشدنی است و حدّ  (.307؛ رک، همان: 5رک، همان: ) ستین

. در مقابل، (8)رک، همان:  نامدمی« حجاب رینی»رود، نهایی برای سلوک و مکاشفه او به شمار می

کند و در توضیح تفاوت پذیر برای هر انسان معرّفی میرا حجاب صفاتی و مکاشفه« حجاب غینی»

ب صفتی که آن غینی بود؛ روا باشد که وقتی دون وقتی برخیزد حجا»نویسد: این دو گونه حجاب می

که هست، که تبدیل ذات اندر حُکم غریب و بدیع باشد و اندر عین ناممکن؛ امّا تبدیل صفت، چنان

را، به ترتیب، « بقا»و « فنا»، هجویری فنای ذاتی را باطل و دو اصل ترتیباینبه)همان(. « .روا باش

 داند.می« اثبات او در صفات روحانی»و « بشری از آدمیمحو صفات »منوط به 

را معادل و معاینی برای معنای « صفا»، ابتکار عمل هجویری در آن است که از یک سو، واقعبه

و از ( 79؛ رک، همان: 50رک، همان:؛ 30: همان دهد )رک،)یا ترک صفات نفس( قرار می« فقر»

کند، به این معنا که برقرار می« کدر»و « صفا»اصطالح سوی دیگر یک رابطه ضدیت را میان دو 

(. به این نحو، تعریف صفات 45حضور هریک از این دو در حکم غیاب دیگری است )رک، همان: 

و فنای هر صفت در انسان، مستلزم تحقق صفتی اثباتی در او است.  شودمیتعریفی رها نانسان در بی

آن شیء « صفو»در عالم ماده حدی لطیف )روحانی( دارد که که هر موجود کائن  شودمیاو یادآور 

(. او با اشاره به عبارت 43آن است )رک، همان: « کدر»و نیز حدی کثیف )مادی( که  شودمینامیده 

، تباین و جدایی قطعی را میان صفات خداوند و صفات صوفی ایجاب «هر موجود کائن در عالم مادّه»

کند که صوفی با فنای صفات بشری، به صفات می تأکیدی بر این نکته ، هجویرترتیباینبهکند. می

که از صفات انسانی نیست  شودمی، صفات متفاوتی در او ظاهر حالدرعین. شودمیحق نزدیک ن

در تبیین چگونگی تبدیل  ازاینیشپ، هجویری مشکلی را که دیگرعبارتبه(. 45)رک، همان: 

با صفات قدیم  وجههیچبهکند که انسان کند و صراحتاً عنوان میصفات انسان وجود داشت حل می
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( و تبدیل صفاتی انسان میان صفات عالم بشری و صفات عالم 417یابد )رک، همان: الهی نسبتی نمی

فات بشری است و لطافت کند که کدورت خاصیت صمی تأکید یریهجو افتد.روحانی اتفاق می

به باور او، روح نوری است که به عالم ظلمت ماده قدم گذاشته است و زمانی که خاصیت روح. 

)رک،  شودمی نائلبه مشاهده عالم روحانی  ،کدورت نفس زدوده شود، نفس انسانی به یاری روح

افتد و از انسان اتفاق میبر کدورت بشری در قلب « صفا»غلبه روح یا (. به همین ترتیب، 13همان: 

نامد می« نور ربّانی»جانب خداوند تظاهری نورانی در ظاهر و سیمای انسان دارد و هجویری آن را 

دارد، پس احوال و جوارح « دلی ربّانی»و « تنی روحانی»که صوفی  شودمیاو یادآور  (.46)همان، 

(. به 31)رک، همان: ر منسوب دانست. او از خطا معصوم است و در این حال نباید او را به نوع بش

آورد که هم بر ظاهر و هم بر باطن این نحو، او تبدیل صفات انسان را تحوّلی اساسی به شمار می

گذارد. از منظر هجویری، صفای روحانی و نور آن قدرت عبور از کدورت )قلب( آدمی اثر می

کند. این اثر روحانی نوری است که می بشری را دارد، فلذا اثر خود را بر تن و جسم صوفی نمایان

، این نور روحانی قادر حالدرعین. شودمیکند و بر چهره صوفی نمایان از جسم بشری عبور می

است که در اجسام سایر افراد بشر نیز تصرّف کند و آیات جمال خداوند را بر آنان پدیدار کند. در 

ود صورت یا صفتی ندارد، نمودار نور خدا اینجا، صوفی همچون آینه که فقر مطلق است و از خ

کند که صوفی مغلوب مشاهدات انوار حق و از نفس )صفات بشری می تأکید. هجویری شودمی

کند که می تأکید، هجویری بر این نکته اساسی حالدرعین(. 56خود( غایب است )رک، همان:

اگرچه این معرفت از  ومکاشفه حجب خداوند و ادراک نور او درواقع نوعی خودشناسی است 

رؤیت حق حاصل شده است؛ اما محتوا و موضوع آن معرفت حق نیست؛ زیرا که حق، از اساس، 

، با دیدن غنا و تجلیات انوار حق، به المحجوبکشف، انسان در مقام واقعبهاست.  یرناپذادراک

مشاهدات و معرفت  یابد. در این مقام، جمله کلماتی که عارف در شرححقیقت فقر خود معرفت می

گردد و حق، همواره، از کلمات گیرد؛ برآمده از خویشتن او است و به خود او بازمیخود به کار می

باری، هر موجود که از صفات بشری بری باشد و به صفا دست  (38)رک، همان: عارف منزه است 

کند که می تأکیدل بر این اص کند. هجویرییابد، الجرم انوار حق را در وجود خویش آینگی می

؛ 497یابد )رک، همان: مراتب معرفت و کشف و حجاب از مصاحبی به مصاحب دیگر تسری می

گیرد و آن انتقال نور، صوفی نور خویش را از خداوند می مراتبسلسله. بنابراین، در این (241همان: 
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را از حق کسب کرده و به بشر ، صوفی نور معرفت دیگرعبارتبه؛ دهدرا به سایر افراد بشر انتقال می

 کند و این درست همان نقشی است که فرشته حامل وحی بر عهده دارد.منتقل می

 انسان به فرشته انگارۀ تبدّل صفاتیاندیشه هجویری در تکوین  هایمایهبن. 2.1.3

 خورد.طور پراکنده در آرای صوفیان دیگر نیز به چشم میهای فکری هجویری، پیش از آن بهمؤلفه

کان عدم امناپذیر است. ر و ذات انسانی الیتغیّر و تحوّلگذشت، از نگاه هجویری، جوه کهچنان

 ایهکند، انگاریاد می« حجاب رینی»که هجویری از آن تحت اصطالح  تبدیل و تغییر در ذات انسانی

ه.ق(  378)م.  ه.ق(، ابونصر سرّاج 298تر در آثار صوفیانی همچون جنید بغدادی )م. است که پیش

 1425خورد )رک، جنید، های مختلف، به چشم میه ق( صراحتاً، امّا بیان 386و ابوطالب مکّی )م. 

؛ 427: 2ق، ج 1417؛ رک، مکّی، 374؛ رک، همان: 427م: 1914؛ رک، سرّاج، 270؛ همان: 68ق: 

 (.900: 2، ج1387مستملی بخاری،

صفاتی انسان در آرای صوفیه مفهومی است که عمدتاً در دیالکتیک  تبدّلمسئله  از سوی دیگر،

فنای صفات در عین  یابد.تر ساخت میانسان و تبدیل او به وجودی متعالی با مسئله امکان تغییر ذات

« پوست انداختن مار»ع.ق( با تعبیر  234ذات همان مفهومی است که بایزید بسطامی )م.  یریرناپذییتغ

« فنای صفات» مثابهبه« فنا». در آرای صوفیان پیش از هجویری، بارها، اصطالح 3کنداز آن یاد می

؛ 488؛ رک، همان، 433:1391رک، قشیری، ؛ 401: 3، ج 1369، سُلَمی)رک،  تعریف شده است

فنای صفات » صورتبهگیرد و تری به خود می. این تعریف گاه شکل دقیق(121رک، همان، 

(، یا در قالب 346ق:  1424، سُلَمی؛ رک، 430؛ رک، همان: 302م: 1914)رک، سرّاج، « بشریت

 4. باید توجه داشت که در این مواضع، همواره، مراد از صفات نفسشودمیبیان « فنای صفات نفس»

 (.211ق:  1423رک، تستری، ؛ 305ق:  1420)رک، محاسبی،  یا میل به دنیا است« شهوات»

رود، گاه مؤلفان خصلت فرشتگان به شمار می ه تجرید و عصمت از شهوات، عموماًک روازآن

تقریب یا تشبیه صفات آدمی به صفات  مثابهبهآثار عرفانی، پیش از هجویری، فنای صفاتی انسان را 

رک، ؛ 214: 1، ج1393غزالی، ؛ رک، 288 :2ج ق،1417اند. )رک، مکّی، فرشتگان قلمداد کرده

از دست دادن صفات  صورتبه، تغییر در صفات انسان، منحصراً، ترتیباینبه(. 16: 8تا، جغزالی، بی

آن مستفاد  از، فلذا فاقد یک تعریف ثبوتی است و معنای معیِنی شودمی)یا ترک شهوات( فهمیده 

ن تقریب ه.ق(، نخستین کسی است که در تعاریف خود به ای 434. مستملی بخاری )م. شودمین
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را بر فرشتگان اطالق « روحانیان»دهد. او در گام نخست، عنوان صفاتی تا حدودی جنبه اثباتی می

صفات فرشتگان )روحانیان( عبارت است از تسلیم بودن به اوامر  دهد کهکند و توضیح میمی

هر که خویشتن را بدین صفت گردانید، »افزاید: خداوند و پاکی از شهوات و بر توضیح خود می

: 1ج ،1387)مستملی بخاری،« خلقت بشر است ظاهربهروحانی گشت به معنی و صفت، هرچند 

دهد که قرار می« صفات نفس»، در مقابل «طیب و موافقت است همه» را که« صفات روح»او  (.188

صفاتی انسان به فرشته را  بدّلت، مستملی همهبااین(. 856)رک، همان، « همه خبث و مخالفت است»

که از میان تمام ارکان و جوارح انسان، تنها دل آدمی است  شودمیداند و یادآور یکسره ممکن نمی

، تقریب صفات انسان به صفات واقعبه (.33رک، همان: ) یابدتواند به جواهر فرشتگان شباهت که می

رود و به معنای تبدیل صفات نیست. به همین دلیل، او فرشتگان از نگاه او جز از حد تشبیه فراتر نمی

، واقعبه( 174کند )رک، همان: یاد می« انسان با فرشتگان نشینیهم» صورتبهاز این تقریب صفاتی، 

 داندفرشتگان، بلکه مغلوب شدن در صفات حق میاو غایت فنای صفاتی انسان را نه تحقق در صفات 

حائز اهمیّت در آرای مستملی آن است که به باور او، صفاتی که از  نکته (.848: 2)رک، همان، ج

تواند همچون می کهچناناست؛  یثبوت، نه سلبی، بلکه مطلقاً شودمیتجلی حق بر در انسان ظاهر 

فات خود فانی کند. این در حالی است که سایر افراد آتش در جان صوفی بیافتد و سوخته را از ص

رسند، امّا نور آن آتش را در سوخته )صوفی( سوزند و به فنای صفاتی نمیبشر در این آتش نمی

برای  ایهآین مثابهبه(. به این نحو، او، پیش از هجویری، صوفی را 115رک، همان، ) کنندمشاهده می

شمار  بهکند که همچون فرشتگان واسطه انتقال معرفت پروردگار به انسان تجلی انوار حق تلقی می

تخلق به »را اصطالحاً  رود. مستملی این غایت صفاتی آدمی، یعنی تجلی صفات حق در انسانمی

 (.90: 1، ج1378نامد )رک، مستملی بخاری، می« اخالق خداوند

 منزلهبهشباهت انسان به صفات فرشتگان ، در اندیشه بسیاری از صوفیان پیش از هجویری، واقعبه 

در انسان( در  تحقق صفات خداوندمیانی برای تبدیل صفات انسان به صفات خداوند )یا  ایهمرحل

(. از 19، ترجمه فارسی: 1374قشیری، ؛ رک، 162: 2، ج1369، سُلَمیرک، ) .شودمینظر گرفته 

نیز همواره وجود دارد که ذات و صفات وابسته به ذات  ایهدیگر، در تصوّف این باور زمینسوی 

 1423، تستری، رک ؛176ق: 1421امتزاج است. )رک، محاسبی، غیرقابلادراک و غیرقابلخداوند 

؛ 429-428؛ رک، همان: 35م: 1914؛ رک، سرّاج، 142-141: 2ق، ج 1417؛ رک، مکّی، 194ق: 

( این مسئله موجد ابهام بزرگی در چگونگی اتصاف انسان 851: 2، ج1378بخاری،  رک، مستملی
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کوشند تا ابهامی به صفات حق یا تخلق به اخالق خداوند است. صوفیان متقدم بر هجویری، گاه می

را که در مسئله تبدیل صفاتی انسان، خواه به صفات حق و خواه به صفات فرشتگان، وجود دارد؛ به 

شوند. متوسّل می« روح»و « نور»مایند. در این مسیر، صوفیان، عمدتاً، به دو اصطالح نحوی حل ن

و مسئله را در  شودمیآنان پیرامون این دو اصطالح با موانعی نظری روبرو  پردازیمفهومباری، 

از سوی دیگر، این هردو اصطالح در کنار اصطالح کلیدی  ؛ ونهدهمچنان در وضعیت تعلیق باقی می

انسان به فرشته، سرانجام، در متن  انگارۀ تبدّل صفاتیو  شودمیتوسط هجویری به کار گرفته « فاص»

 یابد.منسجم نظری خود را می بندیصورتاثر هجویری 

ه.ق(  412)م.  سُلَمیغایت صفاتی انسان، در ابتدا، در آرای ابوعبدالرحمن  عنوانبه« روح»تعبیر 

دهد که انتساب صفات الهی به خداوند اطالقی مشکل توضیح می. او برای حل این شودمیعنوان 

آن به بندگان  واسطهبههایی است که خدا خود را مجازی است و مراد از صفات خداوند، صورت

( به این 118ق:  1424، سُلَمیخویش نمایانده است. همچنین، این صور همان ارواح هستند. )رک، 

غایت صفاتی  منزلهبهو روح نیز  شودیمصفات روح مزیّن نحو، انسان ضمن فنای صفات نفس به 

« روح» سَُلمیدر این تعریف،  (.479: 3، ج1369، سُلَمیانسان، خود، مخلوق خداوند است. )رک، 

صفاتی را نه تقریب به صفات  تبدّلغایت و مقصود  کند ورا موجودی متباین از فرشتگان قلمداد می

 ایهداند. چارمی« روح»فرشتگان یا صفات خداوند، بلکه اتّصاف به صفات مخلوق موهومی به نام 

راجع به مفهوم  طورکلیبهاندیشد، به دلیل تشتّت و ابهامی که برای حل این مشکل می سُلَمیکه 

« روح»پس از او، مستملی بخاری  ملهازج. شودمیپیگیری ن متأخروجود دارد، توسط صوفیان « روح»

خواند که انسان با ترک شهوات داند و روحانیت را صفت فرشتگانی میرا به فرشتگان منسوب می

 (81: 1، ج1378جوید. )رک، مستملی بخاری، به آنان تقرب می

. شودمیبرای بیان کیفیت تبدیل صفات انسان به کار گرفته « نور»از سوی دیگر، اصطالح 

، تبدیل و تحوّلی که در داللت این اصطالح موجود است، هرگز متضمّن یک تغییر دائمی حالینباا

کند. او اظهار این مشکل اقدام می ه.ق( به نحوی دیگر برای حل 546. نیست. ابوالقاسم قشیری )م

است که بر « نور»کند که این تبدیل صفاتی به معنای تجلی صفت لطف خداوند است در قالب می

صفات  تبدّل( قشیری 212: 2007رک، قشیری، ) پذیرد.و آدمی از آن اثر می شودمینسان عرضه ا

کند چه این تبدیل تشبه به صفات فرشتگان )رک، بیان می 5«لباس نور»انسان را تحت اصطالح 

( 211( باشد یا به معنای قرب به خداوند و اثرپذیری از صفات حق )رک، همان: 173: 2007قشیری، 
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اشاره به قابلیت خلع دارد، به این معنا که این تبدیل ذاتی نیست و تغییرپذیر و مرتفع « لباس نور» ریتعب

خداوند پس از  کهچنانتبدیل دائمی صفات نیز برای انسان ناممکن است،  حالدرعینشدنی است و 

دنیا بازگردد و به امر  )ص( پوشانده بود از او بازگرفت تا به محمّدواقع معراج نیز انواری را که بر 

که اثرپذیری  شودمی( عالوه بر قشیری، سرّاج نیز متذکّر 213رسالت خویش اقدام کند )رک، همان: 

به معنای واقعی تبدیلی در صفات انسان  روازآنتحولی پایدار و بردوام نیست و « نور»صفات انسان از 

که فنای صفات انسان و نزدیکی به صفات فرشتگان با تجرید  شودمیسرّاج متذکر  افتد.اتفاق نمی

( و حتی تبدیل صفات با پذیرفتن انوار 427م: 1914است. )رک، سرّاج،  ریپذبازگشتامری موقتی و 

یا « فقر»است همان  پذیرامکانالدوام صفاتی که برای انسان علی رییتغو ( 115حق نیز )رک، همان: 

 مثابهبههرگز « نور»به  اتصاف( بنابراین، 49-48ترک میل به دنیا و شهوات نفس است. )رک، همان: 

 .شودمیصفاتی برای انسان معنا ن تبدّل

نزدیک « تبدیل صفات انسان»مدام به « فنای صفات انسان»به این نحو، پیش از هجویری، مفهوم 

که انسان  شودیم، دانسته دیگرعبارتبه؛ کنداداری از آن عرضه نمیمعن بندیصورت، امّا شودیم

فنای صفات است. باری، مراتب  در راه تعالی سلوک و تکامل خویش نیازمند گذار از مرحله

به معنای تحقق آدمی در صفات  تواندیمهمواره در پرده ابهام است. فنای صفات انسانی  ازآنپس

و چگونگی و چیستی  تبدّل، تعلیقی دائمی در معنای این حالبااینفرشتگان یا صفات خداوند باشد. 

به شرح آن پرداختیم، هجویری با تعریف خاص خود از اصطالح  کهچنان، درنهایتآن وجود دارد. 

اصطالح کلیدی )صفا، فقر، کشف( کامل تعریف خود را با سه  اوکند. از این تعلیق عبور می« صفا»

« مکاشَف»و  شودمی نائل، در مقام کشف، به رؤیت حق «محجوب»کند. به این نحو که فرد می

گردد. این کشف، البته، مالزم معرفت است؛ معرفتی که از مواجهه فقر انسان با ضد خود، یعنی می

به گفته او جمله مشایخ طریقت بر این نکته اتفاق دارند که زمانی که  .شودمیغنای حق، حاصل 

و صفات او محمود  شودمیرها شود از همه اوصاف پیشین خود جدا « تلوین»انسان از کدر احوال یا 

، در تعبیر هجویری، هم متضمن از دست «المحجوبکشف»( به این نحو، 47رک، همان: ) گردد.می

)از دست دادن صفات  «فقر»، صوفی مکاشَف که با فراینددن است. در این دادن و هم به دست آور

آینه « صوفی»، ترتیباینبهکند. و ظرفیتِ پذیرشِ نورِ حق را حاصل می شودمینائل « صفا»خود(، به 

است و با تجلّیِ جمالِ حق در ظاهر و کلمات و سیمای خود سببی برای مکاشفه  خداوندجمال 

اند، خواهد بود. به این شیوه، صوفی میانی که در مرتبه کدورت و بشریّت ماندهمحجوبان؛ یعنی آد
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واسطه انتقال معرفتِ حق به بشریّت است و این عمل قابل قیاس با انتقالِ پیام خداوند توسط فرشته 

که  یاد کرد «صفاتی انسان به فرشته تبدّل»توان با عنوان کلّی وحی به بشر خواهد بود. از این نکته می

صورت تمثیلی آن را در تفسیرِ روایتِ قرآنیِ مواجهه زنان مصر با یوسف،  المحجوبکشفمؤلف 

 (، به نمایش کشیده است.31در مهمانی همسرِ عزیزِ مصر )یوسف/ 

 . تحلیل روایت قرآنی یوسف و زنان مصر در متون صوفیانه:2.2

 و زنان مصر در آثار عارفان مسلمان تفسیری اشاری از این آیه قرآنی است: مواجهۀ یوسفروایت 

مِنْهُنَّ سِکِّینًا وَقَالَتِ اخْرُجْ  هفَلَمَّا سَِمعَتْ بِمَکْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَیْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّکَأً وَآتَتْ کُلَّ وَاحِدَ»

)یوسف، « نَهُ وَقَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَکٌ کَرِیمٌ.عَلَیْهِنَّ فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أَکْبَرْ

 (31آیه 

ترجمه: پس چون ]همسر عزیز[ از مکرشان اطالع یافت نزد آنان ]کسى[ فرستاد و محفلى برایشان 

و ]به یوسف[ گفت بر آنان درآى پس چون  آماده ساخت و به هر یک از آنان ]میوه و[ کاردى داد

خود را بریدند و گفتند منزه  یادسته]زنان[ او را دیدند وى را بس شگرف یافتند و ]از شدت هیجان[ 

 اهلل فوالدوند(عزّت ۀست. )ترجمبزرگوار نی یافرشتهخدا این بشر نیست، این جز  است

صوفیان پیش از هجویری، روند تحول در زمانی در ادامه، با بررسی این روایت قرآنی در آرای 

را پی خواهیم گرفت. سپس، به تحلیل این روایت در اثر هجویری « صفاتی انسان تبدّل»انگاره 

در « صفاتی انسان به فرشته تبدّل»پردازیم و این مسئله را دنبال خواهیم کرد که چگونه انگاره می

ن، با تحلیل همین روایت، در متون صوفیان پس از . در پایاشودمیآرای این مؤلف صوفی تثبیت 

اند، نشان خواهیم داد که چگونه آرای آثار خود پرداخته تألیفهجویری که در قرن ششم به 

یک نقطه عطف، زمینه تحوالت بعدی را در آرای عارفان مسلمان فراهم آورده  مثابهبههجویری، 

 تبدّلامکان »ری آن است که با تصریح بر ، گردش گاه مهم نظری در آرای هجویواقعبهاست. 

را فراهم  یمتأخر ظهور انگاره و فراهم آوردن تبیینی نظری در باب آن زمینه« صفاتی انسان به فرشته

 )فرشته شدن انسان( تمرکز دارد.« امکان تبدیل ذاتی انسان به فرشته»آورده است که بر 



541-127ص  ،98، بهار و تابستان 239، شماره 72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  142 

 

 

 پیش از هجویری:. روایت یوسف و زنان مصر در آرای صوفیان 2.2.1

وهی از پیش از هجویری نیز، گراین داستان قرآنی در بسیاری از کتب صوفیه نقل شده است و 

میت آن است نکته حائز اهاند. به تفسیر این روایت قرآنی پرداخته مشابه 6مؤلفان صوفی با قصدیت

 دارند. نظرفاقاتبر سر سه مسئله  ات تفسیر اشاری خود از این آیه،که جملگی این مؤلفان، در جزئی

؛ جمال یوسف )ع( از آیات حق است و راجع به خود او نیست کهینانخست  .1

، یوسف )ع( نماد صوفی واصلی است که با فنای صفات بشری و نیل به صفا، به دیگرعبارتبه

 کند.انوار و جمال حق را بازنمایی می صفات حق بدل شده است و همچون یک آینه گاهیتجل

یوسف )ع( فرشته نبوده است و امکان تحول در ذات انسان  کهآننکته دیگر   .2

یوسف )ع( ضمن ابقای ذات انسانی خود، از صفات بشری خویش فانی و به فلذا  باطل است،

 صفات حق بدل گشته است. گاهجلوه

فاقد « صفاتی انسان به فرشته تبدّل»همچنین، در آرای صوفیان پیش از هجویری، انگاره 

متعددی راجع به این انگاره وجود دارد،  ایه، اشارات زمیندیگرعبارتبه؛ منسجم است بندیصورت

 .شودمیامّا تبیین دقیقی از آن عرضه ن

نمایند که عمل یوسف، در ، به این نکته توجه مییحاًتلو ، برخی از صوفیان متقدم،حالدرعین

هنگام مواجهه با زنان مصر و عرضه آیات جمال حق بر ایشان، به عملی فرشتگانی شباهت دارد. از 

، رفتار این پیامبر، در واقعبهتوان اطالق عنوان مجازی فرشته را بر یوسف )ع( پذیرفت. همین رو، می

طور معمول وظیفه رسالت مصر(، شبیه به نقش فرشتگانی است که بهافاضه انوار حق به بشریت )زنان 

 و القای پیام حق به انسان را بر دوش دارند.

نکته سوم مشترک در این آثار آن است که فنای صفات بشری در انسان الزاماً   .3

به معنای تحقق صفات حق در او نیست. با فنای صفاتی دو سرنوشت متفاوت برای آدمی متصوّر 

روند. ع( و زنان مصر، هریک، نمایندگان یکی از دو سوی آن به شمار می) یوسفکه  است

یوسف )ع( نماینده انسانی است که با فنای صفات بشری، انوار صفات حق را در خود پذیرفته 

آیت حق(، موقتاً، از صفات بشری  مثابهبهاست. برخالف او، زنان مصر در مواجهه با یوسف )ع( )

انجامد. به همین ضدّ معرفت( می)« جهل»یا « حیرت»د، امّا فنای صفاتی آنان به شونتطهیر می

کنند. مظهر تجلی انوار حق، ادراک نمی عنوانبهسبب است که آنان حقیقت یوسف )ع( را، 
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یابند و نور جمال یوسف )ع( را به خود او نسبت آنان تجلی حق را در ورای این آیت درنمی

 دهند.طا در مقام فرشته و یا حتی خداوند قرار میدهند و وی را به خمی

و مسئله  شودمی تأکیدگفتنی است که در تمامی این متون، بر تجلی صفات حق در یوسف )ع( 

، مؤلفان این آثار در واقعبهگیرد. از سکوت یا ابهام قرار می ایهدر هال« صفاتی انسان به فرشته تبدّل»

جویند که مقتضی پیوسته از الفاظ و اصطالحاتی بهره می« فنای صفات بشری»بیان و تبیین مسئله 

فنای صفات »یا « فنای صفات»، «فنای بشریت»، نیستی و از دست دادن است. خألمعانی سلبی و معرِّف 

التزام »، «تجرید»طالحاتی چون و با اص شودیمفروکشتن صفات نفس تعریف  صورتبهغالباً « بشری

. مضمون تمامی این شودمی)یا فروکشتن میل به مظاهر دنیوی( و...به آن پرداخته « فقر»، «به جوع

، در ترتیباینبهاز اسباب و لوازم مادّی و مخالفت با شهوات است.  یاستغنااصطالحات مشتمل بر 

تطهیر و پاک عمدتاً در معنای « صفا»و  «فنای صفاتی»آثار صوفیانه پیش از هجویری، اصطالحات 

از سوی دیگر، این آثار با قیاس و تشبیه دو اصطالح فوق به صفات فرشتگان،  .شودمیشدن فهمیده 

 بندیصورت، یتمامبهآورند که در آرای هجویری، را فراهم می ایه، بستر تولد مفهوم تازمروربه

به پیش « صفاتی انسان به فرشته تبدّل»تکوین انگاره ای که هجویری در گام تازه یابد.خود را می

پیش از «. صفا»جهت تعریف اصطالح  راند، عبارت است از فراهم آوردن محتوایی اثباتی درمی

صفتی انسانی که از شهوات نفس صافی شده است، مدام، در قیاس با صفت تجرید هجویری، بی

با صفت  صفتییب، پیوسته، دیگرعبارتبه؛ تعلِقی ندارندگیرد که ذاتاً به عالم ماده فرشتگانی قرار می

تعریف صفات  پذیرد. در این مواضع،؛ فلذا هرگز یک تشبیه و قیاس واقعی صورت نمیشودیمقیاس 

به »است، نه « از دست دادن»، همانا، گریینتبهای بشری و کیفیت فنای آن، محور اساسی تمام گزاره

در امتداد اتّصاف آدمی به  کهآنبیش از « صفاتی انسان تبدّل»مسئله ، ترتیباینبه«. دست آوردن

صفات فرشتگان باشد، متوجه مبرّا شدن او از صفات بشری است. از همین رو، در روایات مربوط به 

 که یوسف )ع( فرشته نبوده است. شودمی تأکیدداستان یوسف و زنان مصر نیز، همواره، بر این نکته 

 مثابهبهه.ق( نخستین تن از مؤلفان صوفی است که از این داستان قرآنی  243 حارث محاسبی )م.

به  بار صراحتاًجوید. محاسبی برای نخستین می« فنای صفات انسانی»تمثیلی در جهت تبیین مسئله 

آن جمال  چراکهکند که جمال یوسف )ع( را نباید به شخص او منتسب دانست، این نکته اشاره می

 منزلهبهکه مواجهه زنان مصر با یوسف )ع(،  شودمینوار خداوند بوده است. او یادآور ای از اجلوه

افزاید، به خویشی زنان مصر بوده است. او در ادامه میمواجهه با وجه جمالی خداوند و مستلزم بی
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در مشاهده وجه جالل و هیبت  همین ترتیب، ممکن است که قلب سالک نیز، با طی مدارج سلوک

به  کهچنان(. 272-271م: 1986برسد. )رک، محاسبی، « مکاشفه قلوب»خداوند به مقام حیرت یا 

« امکان تبدیل صفاتی انسان به فرشته»رسد، محاسبی در کاربرد این تمثیل، تصویر دقیقی از نظر می

دارد و  تأکید« فنای صفات» بر مفهوم نداشته است. او منحصراً« صفات انسانی تبدّلامکان »و یا حتی 

گذارد؛ همچنان که در توصیف کیفیت چیستی صفات انسان را پس از تحقق این فنا مسکوت باقی می

توان تصور نمود که چگونه ، میهمهبااینجوید. بهره می« خویشیبی»حال زنان مصر نیز، تنها از لفظ 

ب صوفیه، با عطف توجه به این روایت قرآنی و گر آثار مکتوتألیفنخستین  عنوانبهمحاسبی، 

گذار بوده تأثیر متأخرآیت جمال خداوند، بعدها در اندیشه صوفیان  عنوانبهتعریف یوسف )ع(، 

لب سالک( در قیاس میان حال زنان مصر در مشاهده یوسف با حال سالک )ق ،است. همچنین محاسبی

از  کند. این انگارهرا تثبیت می« سان در مقام مشاهدهفنای صفات ان»انگاره  ،در مشاهده انوار خداوند

ایستد و از ذاتی انسان می تبدّلدهد و در مقابل امکان فنای ذات یا جهت می« فنا»یک سو به مفهوم 

 سازد.برقرار می« فنا»و « مشاهده»مستقیمی را میان دو اصطالح  سوی دیگر، رابطه

( قطع انگشتان زنان مصر را، در مشاهده یوسف، 412)م.  سُلَمیپس از محاسبی، ابوعبدالرحمن 

ای محاسبی این حال را، در مقام مقایسه، درجه تبعبهداند و مصداق صریحی از فنای صفاتی می

 (.104: 1، ج1369 سُلَمیشمارد )رک، تر اما مشابه با فنای صفاتی سالک در مشاهده حق برمیخفیف

، رویکرد واقعبهکند. دیگر، به این تمثیل قرآنی رجوع می بار ه.ق(، 434مستملی بخاری )م. 

. او نخستین رودمیبه شمار « فنای صفاتی»مستملی به این داستان قرآنی کلید مهمی در فهم ایده 

به این  پردازد. اومی« امکان تبدیل در ذات»و « فنای صفاتی»کسی است که به بیان تمایز اساسی میان 

ای از قوت و انبیاء صاحب باالترین مقامات هستند و صفات آنان به درجه کند کهنکته اشاره می

های عادی در ، گاه صفات انسانروازاین«. همه غالبان را مغلوب گرداند»شدت رسیده است که 

نامد )رک، مستملی بخاری، می« غلبه»را اصطالحاً  فرایند. او این شودمیمواجهه با صفات انبیاء فانی 

کند که در خالل را به غلبه نور خورشید بر ستارگان تشبیه می فرایند(. مستملی این 1472: 4، ج1986

شود میماند، اما نور آنان در نور آفتاب منطمس آن، اصل )ذات( ستارگان برجای خود باقی می

مراتب  باواسطهواسطه یا انسان چه در پی مشاهده انوار حق، بی، ترتیباینبه(. 1470رک، همان: )

 شودمیدهد و از بشریّت خود جدا تر انسانی، صفات برخاسته از طبع بشری خود را از دست میعالی

به باور مستملی، یکی از وظایف صوفی فروکُشتن صفات بشری  کهچنان (؛172: 1)رک، همان، ج
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(. 122رک، همان: باشد )تواند صفات مردم عادی را دارا می( و صوفی ن173است )رک، همان:

او یکی از این سه قسم  .شودمیمستملی بر این باور است که انوار حق به سه شکل بر انسان متجلی 

، او، برای نخستین ترتیباینبه( 855: 2رک، همان، ج) نامد.می« موضع نور»یا « صفات ذات تجلی»را 

کند. به گفته مستملی، سالک همگرایی معنایی ایجاد می« صفات»و « نور»هوم بار، میان معنای دو مف

دهد و به همان ترتیب، ، یکایک، صفت بشری خود را از دست می«تجلی صفات ذات»در مواجهه با 

ترین صفات کند و این مکاشفه تا رسیدن به متعالیحجب نوری یا صفات حق را، یکایک، کشف می

مستملی نیز، همچون محاسبی، جمال  رسد کهند. )همان( در اینجا، به نظر میکحق، ادامه پیدا می

« موضع نور»کند که خود به تجلی صفتی از صفات جمال خداوند ادراک می مثابهبهیوسف )ع( را 

ع( بر ) وسفیکه غلبه نور جمال  شودمیمستملی یادآور گاه صفات حق بدل شده است. و جلوه

دچار کرد. او « حیرت»خویشی آنان شد و ایشان را به فنای صفاتی و بی زنان مصر موقتاً موجب

عبارت است از فنای « فنا»و  رودمیبه شمار « فنا»تر از ای از نازلدرجه« حیرت»که  شودیمیادآور 

(. به این 1433؛ همان: 1488؛ همان: 1447: 4همان، جنفس عارف با غلبه انوار حق بر سرِّ انسان )

غلبات مشاهده حق به مراتب  کهآنکند، مبنی بر لی همان انگاره محاسبی را بازتکرار مینحو، مستم

و مشابهتی  یسنخهماز غلبه مشاهده مخلوق شدیدتر است، با این دقیقه که میان این دو نوع غلبه 

، «حیرت»که  شودمی، مستملی، اکیداً، یادآور حالبااین(. 380: 1)رک، همان، جوجود دارد. 

مَلٌَک »باور او، توصیف زنان مصری از یوسف، یعنی  به ، مستلزم نیل به معرفت نیست.«فنا» برخالف

بود که آنان شاهد فنای صفات و شهوات خود بودند و آن را امری منسوب به خداوند  روازآن ،«کَرِیمٌ 

زنان  این معنا که آنخداوند است. به  ، در اینجا، همان«ملک»دانستند. به گفته مستملی، مراد از لفظ 

خدا  غلطبهحق ادراک نکردند و او را « موضع نور» عنوانبهنور حق را شناختند، امّا یوسف )ع( را 

در این آیه را بر معنای فرشته « ملک»(. در موضعی دیگر، مستملی لفظ 380پنداشتند )رک، همان: 

که فنای صفاتی زنان مصر به معنای تبدیل صفات دانی به  شودمیو بار دیگر، متذکر  کندحمل می

دهد که غلبه نور یوسف عالی نبود، فلذا سخن آنان فاقد اعتبار و عاری از معرفت بود. او توضیح می

)ع( بر صفات زنان مصر، موجب حیرت شد و آنان را مغلوب نمود و حکم مغلوب نیز همان حکم 

ع( ) یوسف، آن مغلوبان درنیافتند که ترتیباینبهندارد. دیوانه است که قدرت تمیز و تشخیص 

قهرمان این واقعه و مُدرِک  عنوانبه، زلیخا شرح التعرّف(. در روایت 1475: 4همان، ج)فرشته نیست 

در  بارگییکمشاهده یوسف )ع( صفات خود را به . زلیخا باشودمیواقعی مقام یوسف )ع( معرفی 
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کند و فنای صفات او همچون دیگر زنان مصری گذرا نیست؛ یعنی این حال برای او به مقام او فنا می

ها اگر زنان مصر برای یک لحظه درد بریدن دست را حس نکردند، زلیخا سال کهچنان؛ شودمیبدل 

یر سا برخالف( زلیخا، 1433حس بود )رک، همان: نسبت به سرما و گرما و جوع و عطش بی

صفاتی و تحقّق صفات عالی در خویش  تبدّلگران یوسف، عالوه بر فنای صفات نفس، به مشاهده

؛ همان: 1536رک، همان: شود )می نائلو با واسطه یوسف )ع( به فنا در صفات حق  شودمینائل 

کان تبدیل ام»عنوان یک نکته کلیدی در تبیین (. پرداخت مستملی بخاری از این تمثیل به1412

ی که مستملی بر تمایز تأکید، همهبااینگیرد. هجویری قرار می موردتوجه ، بعدها، موسعاً«صفاتی

است  روازآن. این اختالف شودمیگران یوسف دارد؛ در آرای هجویری دیده نزلیخا با سایر مشاهده

اثبات آن است که فنای صفات، همواره،  درصددکه هجویری، درست برخالف این سلف صوفی، 

، از نگاه هجویری میان غلبه صفات خالق و غلبه صفات مخلوق دیگرعبارتبه؛ صفات است تبدّل

، نزد هجویری، فنای صفاتی زنان مصر، در روازاینآیت صفات حق( تفاوتی وجود ندارد.  عنوانبه)

تی مواجهه با یوسف )ع(، جز از جنبه دوام و شدت، تفاوتی با فنای صفاتی همسر عزیز مصر و یا ح

 (.37: 1392حق ندارد )رک، هجویری،  در صفاتفنای خود یوسف )ع( 

فنای صفاتی، حال زنان مصر، در مواجهه با  بر اصل تأکیده ق(، بار دیگر، با  465قشیری )م. 

(. او 108:1391)رک، قشیری، نماید یوسف )ع(، را به حال مکاشَف در مقام مشاهده حق تشبیه می

موجد  تنهانهکند و فنای صفاتی زنان مصر را می تأکیدبا شدت بیشتری بر موضع مستملی بخاری 

(. او جهل زنان مصر را 182: 2م، ج1981کند )رک، قشیری، تلقی می« جهل»، بلکه سبب «حیرت»

ه شبهه درافتادند و آن دو را خدا و عیسی )ع( ب القدسروحکند که با مشاهده با مسیحیانی مقایسه می

(. از نگاه قشیری، جهل زنان مصر تفاوتی با جهل برادران یوسف )ع( 321پنداشتند )رک، همان: 

ها بعد نیز، پس از نداشت که صفات برادر خود را نشناختند و او را با صفات بندگی فروختند و سال

بر  تأکید(. قشیری با 191اختند )رک، همان: وی را با صفات پادشاه )ملک( دیدند، او را نشن کهآن

است و یوسف فرشته نبوده است )رک،  ناپذیرتبدیلکه ذات انسان  شودمیجهل زنان مصر، یادآور 

 (.182همان: 

 . تحلیل هجویری از روایت قرآنی یوسف و زنان مصر:2.2.2

در  عرضه مضامینی اثباتی ایت قرآنی بهرو این ازهجویری، برای نخستین بار، در خالل تفسیر خود 

پردازد؛ مضامینی که متضمن نورانی شدن )کسب نور( و روحانی می« صفا»جهت تعریف اصطالح 
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، هجویری این مضامین نظری را از متون واقعبهشدن )لطافت / نزدیکی به خاصیت روح( است. 

گیرد. ه کار میگیرد و آن اشارات پراکنده را در ساختاری منسجم باسالف صوفی خویش وام می

 رودمیبه شمار « صفاتی انسان تبدّل»نقطه عطفی در تحوّل انگاره  مثابهبه، آرای هجویری روازاین

پردازد. هجویری، برای می« صفاتی انسان به فرشته تبدّل»به تبیین مسئله « صفا»که با تکیه بر اصطالح 

مفهومی سلبی نیست، بلکه تعریفی اثباتی دارد  ، صرفاً«صفا»فشارد که نخستین بار بر این نکته پای می

مستنیر  تنهانهتشبّه انسان به نور و لطافت روحانی فرشتگان است. این نور  و آن تعریف اثباتی ناظر به

)فائض نور به غیر( است. به این معنا، یوسف از منظر صفاتی « رمنوّ»نور از غیر( بلکه  کنندهیافتدر)

، بر فرشته یدرستبهنان مصری نیز، با ادراک فیضان نور از یوسف )ع(، در مقام فرشتگان بود و ز

ع(، با نیل به فنای صفات بشری ) یوسفکنند. به این معنا، زنان مصر نیز، همچون بودن او حکم می

 معرفت است. از نورو الجرم سخن آنان نیز در این حال برخاسته  شوندیمالزاماً نورانی و روحانی 

دهد. دشواری عبارات هجویری ریشه در وایت قرآنی را با بیانی پیچیده شرح میهجویری این ر

 اند.اصطالحاتی دارد که هریک، در کلیّت ساختار متن او، معنای خاص خود را یافته

به مسئله تضاد میان صفا )صفت صوفی( و کدر  این روایت قرآنی، ابتدا، شرح، در هجویری

در این مواجهه در یک سو، یوسف که صوفی و  (.45:1392)هجویری، گردد. )صفت بشر( باز می

اند و بنا بر قاعده صاحب صفا است و در سوی دیگر زنان مصر که بشر و عین کدر هستند قرار گرفته

که از تقارن اضداد معرفت  رودمیچنین انتظار  7«باضدادها تُعرَف االشیاءُ»ر صوفیه مبنی بر مشهو

همچنین، هجویری بر در اینجا همان آگاهی زنان مصری به فقر خویش است. پدیدار شود. معرفت 

او به  واسطهبهنشان و نور الهی سیمای صوفی و قدرت تصرّف وی در بشر و انتقال نور خداوندی 

)همان( در « حقیقت صوفی بود آن که او را از کدر گذر بودو به»کند: می تأکیدکدورت بشریّت 

روند. غلبه صفا و زنان مصر هریک غلبه بشریّت و کدورت به شمار می یوسفمواجهۀ میدان این 

است که زنان مصر تحت تصرّف سیمای یوسف و غلبه نور وی، با ضد خود رویاروی  ترتیباینبه

السّالم علیه –حال استغراق مشاهدت یوسف  که اندرچنان»شوند: و الجرم به فقر خویش عارف می

)همان( همچنین، باید توجه داشت که در « زنان مصر را بشریّت غالب شدو لطایف جمال وی،  -

گویای آن است که آنچه در آن دیدار در نظر زنان مصر آمد « لطایف جمال یوسف»بر  تأکیداینجا 

، دیگرعبارتبه؛ نه جمال کدر و جسمانی یوسف، بلکه جمال نوری ربانی او و از جنسی لطیف بود

کند که جمال یوسف آینه جمال خداوند بوده است. هجویری در ادامه هجویری نیز تصدیق می
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آن غلبه به عکس بازگشت. چون به غایت رسید، به نهایت رسید و چون به نهایت رسید، » افزاید:می

کند که )همان(. در اینجا، مؤلف عنوان می« ایشان را بر آن گذر افتاد و به فنای بشریّتشان نظر افتاد

وسف بر کدورت زنان مصر و مشاهده این ضدیت توسط آن زنان در ابتدا باعث شد غلبه صفای ی

که آنان به شناخت و معرفتی دست یابند و حقارت خویش را در برابر عظمت مقام یوسف )ع( 

ای از صفا دست یافتند که و با شدت گرفتن این معرفت، زنان مصر به درجه ازآنپساحساس کنند. 

که قول زنان مصر  شودیمیوسف را در خود منعکس دیدند. هجویری یادآور  ای انوارهمچون آینه

نشانه وی را کردند،  گفتند: ما هذا بشراً.» در خطاب به یوسف شرحی از حال خود ایشان نیز بود:

، میان فنای صفاتی یوسف و فنای صفاتی در زنان ترتیباینبههمان(. «)عبارت از حال خود کردند

« صفا»ت و هر دو در حکم فنای بشریت و رسیدن از کدورت به صفا است، زیرا مصری تفاوتی نیس

 -رحمهم اللّه  -و از آن بود که مشایخ این طریقت »تواند در عین حفظ بشریت محقق شود: نمی

اند: ...صفا از صفات بشر نیست؛ زیرا که مدار مدر جز بر کدر نیست، و مر بشر را از کدر گذر گفته

. به گفته هجویری، زنان مصر در ابتدای کار که عین کدورت بودند و با صفا بیگانه، )همان(« نیست

تنزیهی او را وصف کردند  ایهای ثبوتی به توصیف یوسف بپردازند و ناگزیر به شیونتوانستند به شیوه

این . «بَشَرًا مَا هَذَا»راجع به خود این ایشان بودند بهره بردند و گفتند:  و در این توصیف از عبارتی که

مرتبه معرِّف فنای صفاتی است، امّا به باور هجویری، تحول صفات زنان مصر در این مرتبه متوقف 

. گفتنی است که شودمیگردد و تبدیل صفات نیز حادث بازمی عکسبه، غلبه ازآنپسو  شودینم

، گفتنی است که باقی آیه قرآنی همهبااینبرد، هجویری روایت خویش را در همین نقطه به پایان می

داستان یوسف نیز ناگزیر در تقدیر روایت او موجود است، آنجا که معرفت تنزیهی زنان مصری، 

و ناگهان حقیقت آن صوفی  شودمیغلبه نورانی یوسف بر ایشان، به معرفت ثبوتی بدل  واسطهبه

إِنْ هَذَا »که  شودمینان چنان جاری گردد و بر زبان آفرشته شده در برابر چشمان ایشان پدیدار می

صفات  تبدّلبه این نحو، با عبور از کدورت بشری و رسیدن به صفای روحانی، «. إِلَّا مَلَکٌ کَرِیمٌ

 افتد.انسان به صفات فرشته اتفاق می

 روایت یوسف و زنان مصر در آرای صوفیان پس از هجویری .2.2.3

آن است که گویی یک قرن پس از هجویری، در میان آثار مؤلفان صوفی قرن  توجهجالبنکته 

گردد. در متون دستخوش تحولی اساسی دیگری می« صفاتی انسان به فرشته تبدّل»ششم، انگاره 

مواجهه بشریت با روحانیت  مثابهبهقرن ششم، تمثیل یوسف در مهمانی زن مصر همچنان  عرفانی
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ی بر ذات انسانی یوسف تأکیدگردد. باری، صوفیان قرن ششم، برخالف اسالف خویش، تفسیر می

وجه جمال خداوند  دهندهبازتابندارند. همچنین در این متون، جمال یوسف از آیات خداوند و یا 

رسد نیست. چنان به نظر می ، فلذا دیدار او موجب فنای صفاتی و حیرت زنان مصریشودینمدانسته 

رانند و بر امکان تبدیل که صوفیان قرن ششم، با عبور از آرای هجویری، گام دیگری را به پیش می

گذارند. در این متون، یوسف )ع( نماد انسانی ذات بشری به ذات روحانی )یا فرشتگانی( صحّه می

نور خود بشناخته  واسطهبه است که به درجه روحانیت )ضد کدورت بشری( دست یافته است و

کنند معرفتی اثباتی ادراک می مثابهبه. همچنین، زنان مصر در مواجهه با این روحانیت آن را شودمی

و قول آنان در باب یوسف )ع(، نه هذیان ناشی از حیرت؛ بلکه سخنی موجّه و صادق قلمداد 

ه.ق( به این تمثیل رجوع کرده  530گردد. از مؤلفان قرن ششم، نخست، رشیدالدین میبدی )م. می

ه.ق( کتابی مستقل را در باب یوسف پیامبر  6ق )م.  احمد بن زید طوسی ینالدتاجاست. همچنین، 

قصه )ع( نگاشته و در آن به شرح عرفانی داستان زندگانی این پیامبر پرداخته است. طوسی، در کتاب 
انسان نورانی  عنوانبهکاملی از یوسف )ع( را ، تصویر الستین الجامع للطائف البساطینیا  یوسف )ع(

کند که در سرتاسر زندگانی این پیامبر مشهود است و و درگذشته از مراتب بشریت عرضه می

یحیی سهروردی )م.  ینالدشهاب، حالدرعین. یستمصر نمنحصراً راجع به ماجرای مهمانی زنان 

به تبیین  مونس العشّاق،یا  العشق هفی حقیقه.ق( در یکی از رساالت عرفانی خود، موسوم به  587

انسان »نمادی از  عنوانبهپردازد و هریک از این دو شخص را رابطه میان یوسف )ع( و زلیخا می

« صفاتی انسان به فرشته تبدّل»نماید. الزم به ذکر است که در جملگی این آثار معرفی می« فرشته شده

 ه.ق( 606در اواخر قرن ششم، روزبهان بقلی )م.  کهچنان ،رودمیبه شمار  شدهیتتثب ایهانگار

ع( از منظر اخالق )صفات( فرشته و در صورت و ظاهر خود بشر ) یوسفنویسد که می صراحتبه

(. او همچنین فنای صفاتی زنان مصر در مشاهده یوسف 170: 2م، ج2008بوده است )روزبهان بقلی 

داند. )همان( عالوه بر آن، در همین دوره است صفات بشر، در مشاهده انوار حق، شبیه می تبدّلرا به 

 .شودمیفراهم « امکان تبدیل ذاتی انسان به فرشته»برای تولّد انگاره  ایهکه زمین

فشارد و فنای صفاتی زنان مصر را همچون تر، پای میمیبدی بر دیدگاه هجویری، با لحنی قاطع

میبدی، صواحبات  زعمبهداند. ع( موجد معرفت )و نه جهل یا حیرت( می) یوسففنای صفاتی 

یوسف )ع( « روح»ر به ادراک عین یا ذات یا یوسف، با مشاهده او، از نفس خود فانی شدند فلذا قاد

بود، با صفات  کهچنانگشتند. به این معنا، آنان از صفات انسانی یوسف )ع( غایب شدند و او را 
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(. 441: 1، ج1371)رک، میبدی،  فرشته توصیف کردند با لفظ یدرستبهشناختند و او را  اشروحانی

با حس و دیدار ادراک شود و  هر آنچهیعنی « بشر»نویسد که می« بشریت»میبدی در مورد چیستی 

ظاهری خود ادراک  حواسیوسف )ع( را از بشریت جدا دانستند که وی را با  روازآنزنان مصر 

(. میبدی این مواجهه را، به معنای دقیق، مواجهه بشریت با روحانیت 121: 2نکردند. )رک، همان، ج

یافتند. کند؛ همچنان که گاه پیامبران خداوند )ع( حضور جبرئیل یا دیگر فرشتگان را درمیقلمداد می

. میبدی شودمیفیضان نور حاصل  واسطهبهانسانی، بلکه  گانهپنج حواس واسطهبهاین ادراک نه 

)رک،  که اشراق شعاع جمال یوسف )ع( بر زنان مصری، اسباب حیرت آنان شد شودیممتذکّر 

الل در شناخت معروف نیست؛ هرگز موجد اخ« حیرت»او این  زعمبه(. باری، 60: 5همان، ج

تر از چیستی کاملنیل به شناخت  یجهدرنتشناخت و  یطوسابه معنای ارتقای اسباب و  ،عکسبه

به باور او، قلب انسان با واسطه نور قادر به ادراک چیزها است، همچنان که تن آدمی  معروف است.

همچون ادراک حاصل از حواس واقعی و  تنهانه. ادراک حاصل از نور گانهپنجبه واسط حواس 

تر ت حقیقی چیزها نزدیکتر و به کیفیباید آن را از ادراک حسی عالی راجع به امر عینی است، بلکه

به شمار آورد. به باور میبدی، تن انسان برای حصول ادراک مجهز به پنج عضو حسی و در مقابل، 

دل آدمی مجهز به پنج پرده است. او پنج پرده قلب و سنخ ادراک معانی توسط آنان را به ترتیب، از 

را محلّ حصول معرفت عشق « شغاف»ترین پرده قلب یا برد و سرانجام درونیدانی به عالی نام می

که حصول این معرفت مستلزم دگردیسی در دستگاه شناخت عارف است،  شودمیداند. او یادآور می

که عارف جملگی امور را بر محور چیستی معشوق )معروف( خود ادراک و تفسیر  یاگونهبه

حال  جهتینازاده بود و کند. به تصریح میبدی، عشق یوسف )ع( نزد زلیخا به شغاف قلب رسیمی

دید معشوق خویش را می یزهاچدر همهاو قابل قیاس با وضعیت مجنون )قیس عامری( بود که 

، از نگاه میبدی، فنا در مواجهه با محبوب در حکم فنای از صفات نفس است، ترتیباینبه)همان(. 

صفات عارف به معروف خویش نیست. این تبدیل به معنای استغراق معرفت  تبدّلامّا الزاماً به معنای 

امر به اتّحاد وجودی عارف  درنهایتعارف در ذات و حقیقت معروف خویش است، استغراقی که 

بر مواجهه روحانی بر حصول نوعی شناخت راجع به  تأکید، میبدی با واقعبهانجامد. با معروف می

این دگردیسی دستگاه شناخت، حقیقت معروف در مقام معنایی قرار  ورزد. درحقیقت اصرار می

گردد. به گفته میبدی، ها راجع به او است و بر محوریت چیستی او تأویل میگیرد که همه صورتمی

نزد زلیخا تمکینی و بردوام و موجد اتّحاد با ذات  این استغراق برای زنان مصر تلوینی و موقّت و
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قیقت و ذات یوسف )ع( را ادراک کرده و در آن ذات متمکن شده بود، فلذا؛ معروف بود. زلیخا ح

 شد. )همان(سایر زنان مصر؛ در مواجهه با او دستخوش تغییر صفات نمی برخالف

جوید. در بهره می« نور»زید طوسی، برای بیان امکان تبدیل ذات انسان به فرشته از اصطالح 

نور خود توسط سایر افراد  واسطهبهروایت او از داستان زندگانی یوسف )ع(، این پیامبر همواره 

شتگان خاصیتی منسوب به فر« نور»گران ، گویی که همواره نزد آن مشاهدهحالبااین. شودمیشناخته 

طوسی  (.145: 1382است و تنها در مواجهه با فرشتگان انتظار مشاهده آن وجود دارد )رک، طوسی، 

کند که در زمان ورود یوسف )ع( به مصر، گروهی از فرشتگان محافظ او را همراهی روایت می

نزد  حالدرعینهستند و  یترؤقابلکردند. این فرشتگان و نیز نور آنان، برای ناظران این واقعه، می

نور یوسف بر نور فرشتگان برتری دارد و در میان نور آنان مشهود است. در این حال،  ناظران،

است کنند که از آسمان بر زمین فرود آمده گران یوسف )ع( را یکی از فرشتگان قلمداد میمشاهده

د و او را فرشته کننبه همین ترتیب، زنان مصر نیز نور یوسف را ادراک می .(229: همان رک،)

 .(356: همان رک،) پندارندیم

فلسفی خویش به تعریف  -از سوی دیگر، سهروردی )شیخ اشراق( در منظومه فکری

: 2، ج1375پردازد )رک، سهروردی، می« نور محض مجرد»ی از فرشتگان تحت عنوان مراتبسلسله

(. 145)رک، همان:  شماردیرا از مصادیق این فرشتگان برم« نفس»و « عقل»( و انواری چون 203

آن فرشتگان مرتبه عالی  واسطهبهجزئی فرشتگانی هستند که « لوامع»یا « لوایح»همچنین، به باور او، 

(. سهروردی در رساله 319: 3کنند )رک، همان، جبا فرشتگان مادون خویش ارتباط برقرار می

، با بیانی استعاری و تمثیلی به تعریف این فرشتگان و تظاهر آنان در العشق هفی حقیقعرفانی خود، 

)در « حُسن»برد: پردازد. او از سه مخلوق نخست خداوند، در قالب سه برادر، نام میقالب انسان می

او دو برادر دیگر، یعنی  تبعبهمقام عقل( برادر بزرگ و نخستین مخلوق خداوند در روز ازل بود و 

« حُسن»کند که در مقام لوامع( آفریده شدند. سهروردی روایت می)« عشق»مقام نفس( و  )در« حُزن»

برای نخستین بار قدم به عالم خاکی گذاشت و در وجود آدم ابوالبشر )ع( متجلی شد و به دنبال او 

 نیز راه دنیا را در پیش گرفتند و در جستجوی قالبی انسانی« عشق»و « حزن»دو برادر دیگر، یعنی 

پس از درگذشت آدم )ع( در جستجوی « حُسن» به روایت او، 8برآمدند تا با آن مصاحبت کنند.

مصاحب دیگری از میان نفوس انسانی برآمد و سرانجام در قالب یوسف )ع( متجلی گشت. همچنین، 
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(. 272-271در نفس زلیخا جای گرفتند )رک، همان: « عشق»در نفس یعقوب )ع( و « حُزن»

 کند.، سهروردی این سه تن را مظهر تجلّی ذات فرشتگانی در قالب انسانی قلمداد میترتیباینبه

 گیری:نتیجه .3

، آدمی را در طیف نامتعیِنی میان دو موجود «انسان»عارفان مسلمان، در تعاریف کلی خود از مفهوم 

مثابه غایت سلوک انسان رو، نیل به مقام فرشتگان بهایناند. ازدیگر؛ یعنی حیوان و فرشته جای داده

آرای آنان  ؛ لیکنانددر باب کیفیت این تبدیل و تحوّل سخن گفته ،. صوفیان، مکرراًشودمیتعریف 

یابد. در آرای به دست هجویری به انسجام نظری دست نمی المحجوبکشفکتاب  تألیفتا زمان 

شود و میبدل « صفاتی انسان تبدّل»مرور به به« فنای صفاتی انسان»صوفیان پیش از هجویری، انگاره 

 تبدّل»مثابه یک نقطه عطف مهم در تکوین این سیر اندیشگانی، برای نخستین بار، انگاره هجویری، به

حال، آرای نماید. درعینمی بندیصورت ساختارمند ایهصورت نظریرا به« صفاتی انسان به فرشته

پلی برای عبور  رو،است و ازاین« فرشته»و « نسانا»فهوم هجویری متضمن همگرایی معنایی میان دو م

. در قرن ششم، مؤلفان صوفی، رودمیبه مراحل بعدی تکوین انگاره تبدیل انسان به فرشته به شمار 

ذاتی انسان  تبدّل» ۀنظری آن اقدام نموده است، انگار تر هجویری به بسطبا تکیه بر مفاهیمی که پیش

گیری این سیر تحول انگاره با نگاه به تفاسیر و اشارات موجود در متون کنند. پیرا طرح می« به فرشته

نان شونده، یعنی روایت قرآنی یوسف )ع( و زتاریخی یک روایت تکرار ۀیل و مقایسصوفیانه با تحل

 توضیح و بازنمایی است.(، قابل31مصر )قرآن: یوسف / 

 یادداشت ها:
1. The History Of Idea 
2. Ontological position 

 (.164: 1، ج1393)عطار، « از بایزیدی بیرون آمدم، چون مار از پوست» .3

در آرای صوفیه این میل غالب وجود دارد که ذات نفس و جمیع صفات آن در حکم شر قرار بگیرند.  .4

 گرددحال، گروهی نیز بر این باورند که ذات نفس شر نیست و رذالت نفس به صفات آن بازمیبااین

 (.410-408: 1ج، 1369)رک، سلّمی، 

کسوه »کند که زنان مصر یوسف )ع( را در صفتِ فرشتگان یا بعدها، روزبهان بقلی نیز، اشاره می .5

مشاهده کردند چراکه در آن هنگام پوششی از سواطع نور و برهان الهی بر او بود )روزبهان « فرشتگان

یوسف در کسوت ربوبیّت، شود که حال آنان هنگام مشاهدۀ (. او یادآور می169: 2م، ج2008بقلی 

 همچون حال مالئکه بود زمانی که آدم )ع( را دیدند و به سجده افتادند )همان(.
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6.  Intentionality 

 شوند.اشیاء با اضداد خود شناخته می .7

واسطه و جز با واسطۀ نفوس، با هیاکل )یا قوالب انسانی( ارتباط برقرار در تفکر سهروردی، عقول، بی .8

واقع، سهروردی با این تمثیل در صدد بیان این نکته است که در ابتدای امر، عقل بود که بهکنند. نمی

متوجه عالم ماده گشت و با واسطۀ نفوس تحت امر خویش، فیضان نور را در عالم اجسام جاری نمود. 

ن ارادۀ )عقل( در آدم )ع( )تعبیری استعاری برای بیا« حسن»شود، تجلی سهروردی در ادامه یادآور می

النوع انسانی بر افاضه وجود به انسان(، موجب آن شد که جملۀ اهل ملکوت از پی عقل عازم دنیا رب

سجده کردند. او این امر را مصداق حقیقی سجده « حسن»شوند و به این نحو و با ادای این تابعیت بر 

 (.272-271: 3، ج1375داند )رک، سهروردی، فرشتگان بر آدم )ع( می

 منابع:
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