
 

  )تا قرن هفتم( بررسي تصوير بهشت و دوزخ در متون نثر صوفيه
  1فرانك جهانگرد
  2احمد حاجبي سرگروئي

  :چكيده
مرگ، به صورت بقاي نفس و خلود پس از . ي بشري داردي مرگ و خارخار جاودانگي، عمري به درازاي انديشهدغدغه

صوفيه در متون نثر فارسي، كه . ترين عناصر اعتقادي بسياري از اديان و مذاهب استزندگي در بهشت يا دوزخ، از مهم
هاي باطني خويش از مفهوم بهشت و اند دريافتمانده، همواره كوشيده جاي ي قرن سوم برهاي آن از ميانهنخستين نشانه

در اين مقاله، تصوير بهشت و دوزخ در آثار ده صوفي . ها و با زباني رمزآلود بيان كنندها و كنايهعارهاي از استدوزخ را، در پرده
، بهشت حقيقي را مقام قرب گوني آنان، با تعبيرهاي گونهدهد، همهواكاوي اين آثار نشان مي. برگزيده و بررسي شده است

ي  مشاهده. ي محرومان و ناكامان طريق قرب استشده در شريعت، بهره، بهشت وعده داده در نظر آنها. دانندخداوند مي
در . اند هاي بهشت و دوزخ را هم به تصوير كشيدهدر كنار اين موارد، آنان ويژگي. بهشت و دوزخ در همين جهان است
هايي از المي، نشانههاي اسعالوه بر ريشه -ويژه بهشت روحانيبه-ي بهشت و دوزخ نظريات اين دسته از صوفيان درباره

  .خوردچشم ميهاي آيين زرتشت بههاي ديگر، به ويژه آموزهتعاليم دين
     ، صوفيه، مقام قرب، نثر فارسي، دوزخبهشت :گان كليديواژ

  :مقدمه
هاي بشر در طول تاريخ واكنش. ، واقعيتي گريزناپذير است كه هر انساني سرانجام طعم آن را خواهد چشيدمرگ

گاه به جستجوي راهي براي جاودانگي پرداخته، اما به تجربه دريافته كه . متفاوتي در برابر مرگ نشان داده است
خواهد مرگ را پايان همه چيز بداند؛ انسان نمي. جاودانگي در اين دنيا ناممكن است و گاه مرگ را انكار كرده است

اساطيري كه متضمن باور داشتن «. روح معتقد شده است ي زندگي دانسته و به جاودانگيآن را تغييري در نحوه
مرگي و زندگاني پس از مرگ است، واكنش عقالني در قبال معماي هستي نيست، بلكه بيانگر ايمان روشني است،  بي

  )171: 1377استروس، (» .ترين تصورات داردهاي بشري در برابر شگرفترين واكنشكه ريشه در غريزي
هاي آن، مانند روح، هاي ملل مختلف، مربوط به جهان پس از مرگ و وابستهعارف در اسطورهحجم وسيعي از م

. ها به يك شكل تكوين نيافته استي فرهنگپس از مرگ، در همه اعتقاد به جهان. بهشت، دوزخ و مانند اينهاست
) 180: 1383رضايي،. ك.ر(. زيرِ زمين استمثالً، در اساطير يونان، قلمرو هادس و سرزمين مردگان، مكاني تيره و تار در 

در باور برخي از . ها و آرياييانِ قبل از زرتشت، اين جهان در آسمان قرار داردولي در نزد اقوام ديگر، مانند هندي
تاريخ جهانگشاي جويني گزارش . دهند و به وسايل حيات نيازمندندي حيات مياقوام بدوي، مردگان در گورها ادامه

پيكر و آراسته به انواع جواهرات، با اسبان ميرد، بازماندگان او چهل دختر ماهمي دهد هنگامي كه چنگيز خانمي
  )149: 1384جويني، . ك.ر(. كُشندگرانمايه، براي همراهي روح چنگيز خان مي

رت سه دنياي توان نخستين كتاب مقدسي دانست، كه در آن، اعتقاد به جهان پس از مرگ، به صواَوستا را مي
وجه مشترك تمام طبقات، . بهشت، دوزخ و برزخ نمايانده شده است؛ بهشت در آسمان است و هفت طبقه دارد

دوزخ در درون زمين واقع شده و . يابندخور نيكي خود، به يكي از اين طبقات راه ميروشنايي آنهاست و بهشتيان در
همستگان بين . دهندواع موجودات موذي دوزخيان را آزار ميبو و وحشتناك است و در آنجا انبسيار تاريك و بد

در آنجا نه پاداش بهشت . ي افرادي كه اعمال نيك و بد آنها برابر استزمين و آسمان قرار دارد؛ جايي است ويژه
شوند و در هاي مذكور خارج ميها از مكانپس از رستاخيز و زنده شدن مردگان، روان. است و نه عذاب دوزخ
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بينند و سرانجام تمام شود و در مدت سه روز، پاداش و جزا ميسپس به اعمال رسيدگي مي. كنندسم حلول ميج
  )203: 1379سرگلزايي، . ك.ر(. شوندشوند و همه به بهشت وارد ميگناهكاران پاك مي

هد عتيق به سرنوشت ي عتنها اشاره .در دين يهود تصويري مبهم و ابتدايي از جهان پس از مرگ ارائه شده است
گويد  تورات، تنها مي«. با هم برابرند روند و در آنجا همهها پس از مرگ، اين است كه همه به دنياي مردگان ميانسان

  )55: 1376باقري، (» .اي به سرنوشت ابدي او كندكه اشارهرود، بدون اينكه پس از مرگ، شبحي در ته زمين مي
هاي جهنم، كه به صورت آتش است، براي انذار م برده شده و بارها از عذابدر انجيل، از بهشت و دوزخ نا

پس اگر چشم راست تو، «: ، آمده است21ي به عنوان نمونه در انجيل متي، باب پنجم، آيه. بندگان استفاده شده است
يك عضوي از  تر آن است كهاز اين جهت كه تو را سودمند. مر تو را بلغزاند، قلعش كن و از خويشش برافكن

  )10: كتاب مقدس، انجيل متي(» .اعضاي تو تباه شود، تا اين كه تمام جسدت در دوزخ افكنده شود
ترين ركن ايماني و بيني و پس از توحيد، مهمدر اسالم، اصل ايمان به حيات اُخروي، يكي از اصول جهان

هاي هاي بهشت و عذابكه بيانگر خوشيدر قرآن كريم، براي هدايت مردمان، بيشتر، از آياتي . اعتقادي است
  .اند، بهره گرفته شده است جهنم

. توصيف شده است... طوبي، فردوس، دارالسالم، جنّه المأوي و : هاي مختلف مانندمراتب بهشت در قرآن، با نام
عسل، همسران  ها، نهرهايي از شير وهاي جسماني و روحاني متعددي نيز براي بهشتيان، مانند باغ ها، قصرنعمت

هاي مختلف در قرآن آمده مراتب يا طبقات دوزخ نيز، با نام. ترسيم شده است... پاك، صلح و صفا، دوستان خوب و 
هاي متعددي نيز براي دوزخيان ذكر شده؛ عذاب. جحيم، هاويه، حطمه و سعير: است كه برخي از آنها عبارتند از

  .ي سوزان، زندان و زنجير، غم و اندوه و تحقيراد كُشنده، سايههاي مرگبار مانند زقوم، بغذاها و نوشيدني
هاي خود را درباره جهان پس از هايي بودند كه پس از ورود اسالم به ايران، انديشهعارفان و صوفيان از نحله

 .گون ابراز داشتندو بهشت و دوزخ، با تعبيرات گونه مرگ
ي معرفت در نزد آن دسته از صاحبنظران است، كه بر خالف اهل برهان، در كشف حقيقت، بر ذوق عرفان، طريقه

. اين طريقه، در ميان مسلمانان تا حدي به صوفيه اختصاص دارد. و اشراق اعتماد بيشتري دارند، تا بر عقل و استدالل
آنان در . قيقت و وصول به آن استمقصود تصوف، سلوك نفس انساني براي طلب ح )12-9: 1389زرين كوب، .ك.ر(

  .گيرندي رسول و صحابه بهره مياين راه از قرآن، حديث و سيره
اگر اعمال آدمي نيك باشد، مرگ او تولد جديدي خواهد بود . در نظر صوفيه، مرگ، تحول و تطور حيات است

  .شودبيشتر ميي او با خدا كند و در غير اين صورت، فاصلهتر ميكه وي را به خدا نزديك
صوفيه، عبادت براي دستيابي به بهشت را، . بهشت و دوزخ در نزد صوفيه، معنايي متفاوت با مفهوم ديني آن دارد

در واقع، در حالي كه اديان مختلف، پيروانشان را با . دانندنوعي معامله با خدا و در نتيجه حجاب راه وصل مي
انگيختگي را با انگيزه عشق به مبداء و انگيزند، صوفيه اين بربرميكرداري ي بهشت و وعيد دوزخ، به نيك وعده

ي جهان پس از مرگ و بهشت و دوزخ، هاي خاص آنان را دربارهدريافت. كنندآرزوي وصال معشوق ازلي بيان مي
  . توان ديددر آثارشان به وضوح مي

هاي  جدال. گيري متون نثر صوفيه بوده استاوضاع اجتماعي روزگار و مضايق تاريخي، عواملي تأثيرگذار بر شكل
ي بين ادراك عميق عارف از عوالم روحاني و فهم ناقص عقيدتي از يك سو و تعصب قشريون از سوي ديگر، فاصله

ترين زيرساخت متون اصلي«. ي عوامل مهم تأثيرگذار در تكوين نثر رمز آلود صوفيه بوده استعقول عوام از جمله
: 1379روزبه، (» .شود گر ميي عارف است كه در هيأتي قدسي و خيالي جلوهروحاني مورد مكاشفه نثر صوفيه، دنياي

  .آوردو تصاوير و فضاي رازآلود معنايي نثر صوفيه را پديد مي) 4
حاضر سعي دارد با  يمقاله. مفهوم و جايگاه بهشت و دوزخ در متون نثر صوفيه، از اين تصاوير رمز آلود است

به اين منظور، آثار منثور فارسي بايزيد بسطامي، ابوسعيد ابوالخير، . ج اين مفاهيم، آنها را توصيف كنداستخرا
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القضات همداني، ابوالحسن خرقاني، خواجه عبداهللا انصاري، محمد غزالي، احمد غزالي و بهاءالدين ولد، عين
. ي بهشت و دوزخ، بررسي شودآنان درباره هايها و ديدگاهعبدالقادر گيالني و شمس تبريزي واكاوي و دريافت

هاي احتمالي خلق چنين تصاويري، هاي اسالم و قرآن و نيز سرچشمهوجوه تشابه و افتراق اين تصاوير، با آموزه
  .تحليل گردد

  :ي تحقيقپيشينه
و مرگ در اساطير آفرينش : ي حاضر در پيوندند عبارتند ازهايي از مقالههايي كه به نوعي با بخش يا بخشتحقيق

ي نخست، نويسنده تعاريف اسطوره و مكاتب در پاره: اين كتاب مشتمل بر دو بخش است. از مهدي رضايي
ي آفرينش جهان، آفرينش انسان و جهان شناسي را شرح داده و در بخش دوم، اساطير ملل مختلف دربارهاسطوره

  .پس از مرگ را معرفي كرده است
نويسنده در اين . پور استي ابوالقاسم اسماعيلبين النهرين از نانسي ساندرز و ترجمهبهشت و دوزخ در اساطير 

ي گيل گمش و داستان نزول ايشتر، باورهاي اي و حماسي بين النهرين؛ حماسهكتاب با نقل دو داستان اسطوره
  .ي جهان پس از مرگ و بهشت و دوزخ شرح داده استاساطيري مردم اين سرزمين را درباره

   سعيد غفار زاده در كتاب رازهاي رستاخيز كوشيده است با تكيه بر آيات قرآن و روايات معصومين، مختصات و
 . هاي روح، مرگ، قيامت، بهشت و دوزخ، كيفر و پاداش را توصيف كندويژگي

ايات، ابتدا ، با اشاره به آيات قرآني و رو»هاي بهشت و دوزخ در ادب فارسيجلوه«احمدي بيرجندي در مقاله  
تصويري از بهشت و دوزخ و سرنوشت مؤمنان و بدكاران ارائه داده، سپس با جستجو در شعر شاعران عارف 

  .گونه تحليلي آورده استهايي از شعرهاي اين شاعران را بدون هيچمسلكي مانند مولوي، سنايي و حافظ، نمونه
هاي زرتشتي از جمله اوستا، هاي متعدد به متنجاع، با ار»بهشت و دوزخ در دين زرتشتي«سرگلزايي در مقاله 

ها پس از مرگ بسته به نوع اعمالشان به بهشت، دوزخ يا همستگان داده كه در اعتقاد زرتشتيان، روان انسان نشان
 نويسنده در ادامه، جايگاه بهشت و دوزخ و مختصات هر يك را،. مانندروند و تا برپايي رستاخيز در آنجا باقي ميمي

  .ي پاداش و جزا در اين آيين را بيان كرده استبا توجه به متون زرتشتي شرح داده و نحوه
هاي متعدد، ديدگاه ي نمونه، با ارائه»هاي حديقه الحقيقه و مثنوي معنويزندگي جاويد در مثنوي«سيف در مقاله 

وي در پايان به اين نتيجه رسيده  .مولوي و سنايي را نسبت به مرگ، قيامت، بهشت و دوزخ به تصوير كشيده است
ي اند و بهشت را زمان وصال و دوزخ را لحظهكه اين دو شاعر عارف، عاشقانه به توصيف سراي جاويد پرداخته

  .اندفراق محبوب ازلي دانسته

  مقام قرب؛ جايگاهي برتر از بهشت: آراء صوفيان
  . دانندي اُخروي ميههاي وعده داده شدو نعمتصوفيه رسيدن به مقام قرب حق را بسيار ارزشمندتر از بهشت 

كند كه سالك در طي مقامات داند و تأكيد ميبايزيد توجه به بهشت و دوزخ را حجاب راه معرفت حق مي
ها توجه كند، بلكه بايد همواره كسب معرفت در جهت رسيدن به مقام قرب ها و رنجسلوك، هرگز نبايد به خوشي

وي از حجاب بهشت آن گونه گريزان است كه دوزخيان براي رهايي از دوزخ . قرار دهدي همت خويش را وجهه
كند بايزيد بهشت را در طي مقامات قرب، حجاب اكبر معرفي مي )142-141: 1384سهلگي،.ك.ر(. كنندفريادخواهي مي

بنابراين براي ) 168: همان. ك.ر(. اند، در حجابي عظيم گرفتارندو معتقد است چون بهشتيان به چيزي جز حق آرام يافته
خداي را بندگاني «: اندسالكان طالب قرب، بهشت با دوزخ تفاوتي ندارد؛ زيرا هر دو مانع وصال به حضرت حق

  ).103: همان(» .ها بر ايشان ظاهر شود چنان ضجه كنند كه اهل دوزخ از دوزخباشد كه اگر بهشت با همه آرايش
هاي نفساني، است و بهشت هاي وي و پيروي از نفس و خواهشن، خودخواهيدر نگاه ابوسعيد، دوزخِ انسا

ابوسعيد تنها مانع و  .خويش رها شده باشد» توئي«هاي نفس، خبري نباشد و آدمي از آنجاست كه از خودخواهي
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س رهايي هاي نفدر نظر او اگر انسان از خودخواهي. بيندخواهي انسان ميحجاب ميان بنده و معبود را، خويشتن
مندي از بهشت، در طلب ابوسعيد براي بهره )196: 1386شفيعي كدكني، . ك.ر(: يابد، به مقام قرب حق نائل خواهد شد

ي يك ذره اگر هشت بهشت در مقابله«: اي نداردحق نيست؛ بهشت در مقابل نيستي و خداخواهي او ارزش و مرتبه
  )842: 1387عطار، (» .نيستي ابوسعيد افتد، همه محو و ناچيز گردد

تواند آدمي را واجد تمام منزلت اين نيستي و خداخواهي، در مقايسه با بسياري از مراتب ايمان، واالتر است و مي
ي نيستي را بسيار واالتر از مشغولي به بهشت و ابوسعيد مرتبه )182: 1386شفيعي كدكني، . ك.ر(. صفات متعالي سازد

ي طي طريق در اين مسير را پشت پازدن به تمام وي الزمه. دانديار دشوار ميدوزخ و وصول به اين مقام را بس
  )265و232:ك همان.ر(. بيندمي» توئي«هاي دنيوي و اُخروي، اعم از خويش و پيوند، بهشت و دلبستگي

، اما دور از تر از بودنِ در زير درختان بهشتيبه باورداشت خرقاني، در زير خار بني با اهللا بودن، بسيار شيرين
او بهشت . اي را بدان راه نيستوي در جهان ديگر، در جستجوي جايگاهي است كه هيچ آفريده. پروردگار است

ي خداوندند و كند، كه بهشت و دوزخ، در نظرش ارزشي ندارد؛ زيرا هر دو آفريدهودوزخ را باور دارد، اما تاكيد مي
  ) 47و  45: 1354مينوي،. ك.ر(. ي حق نيست، بلكه در جستجوي خود حق استاو طالب آفريده

اي است، از اين رو هيچ ي ممكن براي هر بندهدر نظر خرقاني، دستيابي به مقام قرب حق، واالترين مرتبه
االتر از اي وي مقرب از آنجا كه در مرتبهي ديگري، حتي بهشت و دوزخ را بدان جايگاه راه نيست و بنده آفريده

، 57: همان. ك.ر(. بهشت و دوزخ و فرشتگان قرار دارد، توانايي دخل و تصرف در اين مخلوقات را نيز خواهد داشت
مقام اين  )52:همان(» .بهشت در فنا برم، تا بهشتيان را كجا بري و دوزخ در فنا برم، تا دوزخيان را كجا بري«. )64، 58

ر آرزوي وصال آنان است و دوزخ همواره با بيم و هراس از آنان گريزان بندگان آن چنان رفيع است كه بهشت د
اگر بهشت و «: تر از بهشت و دوزخ استزيرا حقيقت وجودي آنان به جهت اتّصال به مبدأ فيض، بسيار عظيم. است

ند من است دوزخ اينجا كه من هستم گذر كنند، هر دو با اهل خويش در من فاني شوند، چه اميد و بيم من از خداو
  ).59:همان(» .و جز او كيست كه ازو بيم و اميد بود

از نظر خواجه عبداهللا انصاري، آفرينش بهشت مكر است و دوزخ جز براي همان چيزي كه خداوند فرموده، 
رسند و ديدار او را منظور از مكر در آفرينش بهشت، اين است كه آنان كه به مقام قرب حق نمي. آفريده نشده است

در حالي كه در حقيقت تصوف، سخن و نشاني از بهشت و دوزخ نيست، زيرا . آويزنديابند، در بهشت مينميدر 
بهشت و دوزخ وجود  )644و 630: 1362انصاري،. ك .ر(. حقيقت، يعني معرفت پروردگار، وراي بهشت و دوزخ است

اند، بلكه براي عوام را كه آنان اهل حقيقتدارد و صوفي بدان اعتقاد دارد، ولي بهشت و دوزخ براي صوفيه نيست چ
حق تعالي دنيا را بيافريد و بر قومي بياراست و گفت اين جاي بالست و «) 456و 17،370: همان. ك.ر(. مردم است

آخرت را بيافريد و بر قومي بياراست و گفت اين جاي عطاست، و حضرت، خود را بر قومي بياراست، يعني ايشان 
  )171: همان(» .اي جوانمردان، دنيا و آخرت و دوگيتي از آن شماست: گردانيد و گفترا به خود شناسا 

ها و ها و خوشيخواجه عبداهللا معتقد است صوفي هرگز نبايد در طي طريق به سوي مقام قرب حق، به نعمت
ها، سالك را از قرب حق، ارزشي ندارند و توجه بدان حتي بهشت التفاتي داشته باشد، زيرا اين امور در قياس با

موال را با بهشت چه كار  يگل بهشت در پاي عارفان خار است، جوينده«: وصول به مقام قرب باز خواهد داشت
است؟ اگر دست همت عارف به حور بهشت باز آيد، طهارت معرفتش شكسته شود و اگر درويش از اهللا جز اهللا 

است، از كم يافتن است، بهشت خواستن، آبروي كاستن بهشت اگر چه عزيز . خواهد، درِ اجابت بر وي بسته شود
  )515: 1372انصاري، (» .است

. از نظر خواجه عبداهللا، عنايت و توجه باري تعالي در حق بنده، بسيار ارزشمندتر از دستيابي به بهشت است
قرب او محروم  صوفي حاضر است در دوزخ مخلّد، اما مورد التفات حضرت حق باشد، تا اينكه در بهشت و از مقام

  )516و 436، 388، 196: همان. ك.ر(. بماند
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ي او براي دستيابي به مقام قرب از نگاه امام محمد غزالي دليل آفرينش انسان در اين جهانِ مادي، استعداد بالقوه
 گيري از حواس خويش، نسبت به صنع الهي معرفت حاصل كند، تا دربنابراين آدمي بايد با بهره. حق است حضرت

در نظر او واالترين مقام آدمي، مقام بندگي  )71: 1387غزالي، . ك.ر(. ي بعد، به معرفت حق تعالي نائل شودمرتبه
خداوند است و آدمي در اين مقام، آن چنان مشتاق اُنس با حضرت حق است، كه ديگر تعلّقي به بهشت وعده داده 

اي دوري از جمال الهي را تاب بيند و لحظهيش ميشده ندارد؛ زيرا مقام قرب حق تعالي را بهشت واقعي خو
   )4: همان(» .آن بهشت را كه نصيبِ شهوت چشم و فرج و شكم است، نزديك وي مختصر شود«آورد و  نمي

اين طايفه پس از . داندمي) اهللاي فناء فيسالكان حاضر در مرتبه(ي حاضرانِ غايب، احمد غزالي مقام قرب را بهره
كنند تا به عالم صفات هاي نفس و از خودي خود رستند، در وادي عشقِ حق طي طريق ميخواهيشتناز خوي كهآن 

اندازان، حرم دنيا و عقبي و خلق را بيندازند و از هر چه نصيب خود است، به تيغ صدق به سنگ«حق راه يابند و 
اين بندگان را در حرم قرب خويش جاي  اي آن است كه خداوندحاصل چنين مجاهده )49: 1388غزالي، (» .قربان كنند

... «: باشد تر از دنيا و آخرت با تمام تعلقاتش مياي بسيار عظيمآيند كه مرتبهاينان به ديدار جمال الهي نائل مي. دهد
ي من يافت، وصال من مونس وي گشت، ننهم وي را داغ فرقت، محجوب نكنم بصيرتش را تا آزاد بدان كه مشاهده

گردد از دنيا و رنج آن، و از خَلقان و وحشت آن، از دوزخ و دركات آن، از بهشت و درجات آن، كه اين است عطاي 
 - هشت حضور ندارند و در مرتبه اي واالتر بنابراين مقربين حق تعالي در ب )49: 1388غزالي، (» ... خداوند بر بندگان

چنين كسي را اندر بهشت نبينيد، كه او را از خلقِ . اين مردان را در دنيا و عقبي نيابي«: اندگزيدهسكني  -مقام قرب
  )50: همان(» .اين درويشان را به هر دو عالم نشان اين است. بيند نه آن جا يابند جاشنه اين . هر دو عالم بستدند

هاي نفس و فروتني يا به تعبير او نظر بهاء ولد، مانند بسياري ديگر از صوفيه، نفي خودپرستي و خودخواهي از
توانند خوارتني را تحمل البته به باور او، تنها كساني مي. تنها راه رسيدن به بهشت و مقام قرب حق است "خوارتني"

دهند، زيرا اعتقاد دارند كه عزت اهميت نمي در دنيا به عزت تنچنين بندگاني . كنند، كه اعتقاد راسخ به قيامت دارند
ي همين منيت و خودخواهي انسان در اين بهاء ولد تمام عناصر ناخوشايند اُخروي را زائيده. جسم در آخرت است

عقبه قيامت ابليس و ديو همين هستي و مني و دوزخ همين مني است و «) 196، 150: 1382بهاءولد، . ك.ر(. بيندجهان مي
  )364:همان(» .همين مني است

، سالكان ناكام 3»أكثَرُ أهلِ الجنّه البله«و  2»علَيكم بِدينِ العجائز«: القضات در تفسيري متفاوت از احاديث نبويعين
به باور وي سالكان عاجزي كه طاقت و توانايي طي طريق در وادي عشق حق . داندرا مصداق اين احاديث مي

علت اين ناتواني آن است كه اين بندگان هنوز در بند . بهتر است ابلهي اختيار كرده و به بهشت قانع شوند ندارند،
نفس خويش اسيرند و بهشت نصيب نفس است، اما عشق نصيب جان است و قاطعان طريق عشق، به مقامي كمتر از 

  )114-111: 1389عين القضات، . ك.ر(. شوندي قرب و محبت الهي راضي نميمرتبه
هاي بسياري حائل است كه برخي مانند شهوت، غضب، القضات، ميان عوام و خداوند، حجابدر باورداشت عين

هاي ظلماني و نوراني مانع وصال عوام به اين حجاب. اندظلماني و برخي ديگر نظير نماز و روزه، نوراني... حسد و 
هاي طور سينا، آنچه را كه در قرآن و حديث با عنوان يوي همه. مقام قرب حق تعالي و درك نور الهي هستند

در . داندمي آمده است، تعبيرهاي مختلفي از نور خداوند و مقام قرب حضرت حق... المنتهي و درخت طوبي، سدره
-253: 1389القضات، عين. ك.ر(. قادر به درك اين تعبيرها هستند) ص(نظر وي، تنها سالكان واصل نظير رسول اكرم 

254(  
. ، بهشت و تجلّي عكس صفات الهي است)علم شريعت(از ديدگاه عبدالقادر گيالني، پاداش عملِ به ظاهر علوم 

اي قادر به پرواز و سير در بنابراين عالم تنها به خاطر دانستن علوم ظاهري، به حريم قرب الهي راه ندارد؛ زيرا بنده
ام هر گاه اي بنده: حق تعالي فرمايد«: طن را با هم داشته باشدي قرب الهي است، كه دو بال علم ظاهر و بامرتبه

زيرا ملك، شيطانِ عالم است، و ملكوت، . خواهي كه به حريمم درآيي، به ملك و ملكوت و جبروت اعتنا مكن



 423)   /   تا قرن هفتم(بررسي تصوير بهشت و دوزخ در متون نثر صوفيه 

. استهر كه به يكي از اين عوالم خرسند گردد، از درگاهم رانده شده . شيطانِ عارف است، و جبروت، شيطانِ واقف
  ) 63: 1387گيالني،(» .شود نه از ثواب و پاداشمقصود از اين طرد آن است كه تنها از مقام قرب مطرود مي

در حالي كه براي اهل . رسنداند، بدان نمياما چون تمهيدات آن را فراهم نياورده. انداين بندگان، طالب مقام قرب
شنيده و نه به قلب بشري خطور كرده است، و آن بهشت  آنجا چيزهايي است كه نه چشمي ديده و نه گوشي«قرب 

عبدالقادر، خودبيني و هستي آدمي و ) 64: همان(» .ها، انگبين و شير استقرب است، نه بهشتي كه در آن حوريان، كاخ
كسب «: دانديابي به مقام قرب حق تعالي ميدوستي او را، بزرگترين مانع در راه دستبه عبارت ديگر خويشتن

حسنات األبرار سيئات المقَرّبين و «: اندچنان كه گفته. ود، خود گناهي است كه هيچ گناهي با آن قابل قياس نيستوج
» .كرددر هر روز صد بار از گناه هستي خود استغفار مي) ص(از اين رو پيامبر  4»سيئات المقرّبين حسنات األبرار

  )69: همان(
وي . داندت آدمي را مانع اصلي در طي طريق به سوي مقام قرب حق تعالي ميپرستي و منيشمس تبريزي، خود

او عدم ثبات و پايداري . معتقد است اگر آدمي پاي بر سر تعلّقات دنيا و آخرت نهد، به ديدار حق نائل خواهد شد
خطوه محمدي نداري، «: كندها را موجب ناكامي و بازماندن از مقام وصل معرفي ميبنده در نفي و ترك خودخواهي

! باز فرعون آمد، موسي رفت، اين دليل كند بر تلون، تا كي باشد. موسي آمد، او را راند. در تو فرعون سر بر كرد
  ) 130:1377شمس تبريزي ،(» ...اين تلون حساب كار نيست. خود موسي را همچنين بگير، تا فرعون ديگر نيايد

ها و س و فارغ شدن از تعلقات را، قدم نهادن در راه مجاهده و تحمل سختيي رستن از هواهاي نفشمس الزمه
گفتن  "ال اله اال اهللا"شود در نظر وي همين دلبستگي به تعلقات موجب مي. داندهاي بسيار در راه حق ميرياضت

اند، مجالي ول كردهانسان از روي اخالص نباشد؛ زيرا تا زماني كه معبودهاي ديگر ضمير و دل آدمي را به خود مشغ
به باورداشت شمس، اگر آدمي بتواند نيتش را براي خدا خالص كرده و فعلش از روي . ماندبراي اهللا باقي نمي

ي وي ريا را نتيجه )259: 1377شمس تبريزي، . ك.ر(. اخالص باشد، خود را در بهشت پرودگار خواهد يافت
اند از رنگ برون اي شيخ تو را گفته! سجاده بيني هفت رنگ«: داندخواهي نفس و آفت بزرگ راه سلوك مي خويشتن

  ) 260: همان(» .آي
ي خداوند قرار دهد و موصوف شدن به صفات حق تعالي را شمس معتقد است اگر سالك، خود را در سايه
ز وي اي ايابد كه در آن مرگي نيست و مرگ با ديدن چنين بندهوجهه همت خويش سازد، از جانب حق حياتي مي

ي نماز، اگر خالي از نياز عاشقانه باشد، در هايي مانند اقامهدر نظر شمس عبادت) 716: همان. ك.ر(! گريزان مي شود
يابند و به ها هرگز از اين جهان به جهان ديگر راه نميآخرت سودي براي بنده نخواهد داشت؛ زيرا اين گونه عبادت

  )132: همان. ك.ر(! گردندكنندگان باز ميآنجا همراه مشايعتتر نرفته و از تعبير شمس تا لب گور پيش
تواند دست اغواي شيطان را از او كوتاه كند و هيچ عبادت و در نظر او تنها عشق مرد خدا به حق تعالي مي
هاي شيطان خواهد شد؛ چرا كه تر شدن وسوسهها موجب قويرياضت ديگري قادر بدين كار نيست، بلكه رياضت

اما آتش . ها ممكن است در دام حب نفس گرفتار آيداند و سالك در طي رياضترا از آتش شهوات آفريدهشيطان 
ي قرب رسيده، نيست و حقير و نابود شونده ي عاشق كه به درجهوجود شيطان و مكر و فريب او در برابر نور بنده

گيرد، بنابراين الهي كه قديم است سرچشمه مياز نور ذات اقدس  ي حقدليل اين امر آن است كه نور بنده. است
: 1389و بقلي،  233: 1377شمس تبريزي، . ك.ر(. نيست و ناچيز كند شيطان را كه حدث است،وجود  "نار "قادر است

210(   

  تحليل آراء صوفيان
قدند سالك ي محرومان و ناكامان طريق قرب دانسته و معتبنا بر آنچه گذشت اين صوفيان، بهشت موعود را بهره

آنها براي ناچيز شمردن بهشت شريعت، آن را با تعبيرهاي . در طي مقامات سلوك، هرگز نبايد بدان توجه كند
، بهشت عوام )81: 1387غزالي، . ك.ر(، بهشت جسماني )624: 1362انصاري، . ك.ر(اند؛ معرفت رسمي گون آورده گونه
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و 11: 1384سهلگي، . ك.ر(النعيم ، جنه)713: 1377شمس تبريزي، . ك.ر(، بهشت مخلوق )291و 238: 1389القضات، عين. ك.ر(
176 .(  

  :هاي مختلف ياد شده استاي واالتر از اين بهشت، مقام قرب قرار دارد، كه از آن با عنواندر مرتبه
جنت معرفت جاودانه است و جنت نعيم . جنّت نعيم و جنّت معرفت: بهشت بر دو گونه است«: جنت معرفت

  )110: 1384سهلگي،(» .قت استمو
به اين معرفت خبري و شواهد به بهشت رسند و از دوزخ برهند، و از خشم وي آزاد شوند و احكام « :معرفت حقيقي
در حقيقت اين كار نه از بهشت آواي بود و نه از دوزخ ... اما حقيقت معرفت وي چيزي ديگر است. به پاي شود

  )644: 1362انصاري، (» .اما حقيقت از محققان پوشيده نيست... نشان
كنيم، و رنج و الم و ي قالب باشد، نام، بهشت روحاني ميواسطهما نعيم و لذت دل را كه بي« :نيبهشت روحا

  ) 81: 1387غزالي، (» ...گوييمقالب بود،آتش روحاني ميشقاوت وي را كه بي
اي نزده است؟ آن غمزهبا تو  5»إلي ربها ناظرَه. وجوه يومئذ ناضرَه«اي و دريغا كه به بهشت نرسيده« :بهشت خواص

چه . خواص با خدا باشند. چنان كه دنيا زندان مؤمنان است. اند زندان خواص باشدبهشت كه عامه را وعده كرده
بلي در بهشت باشد، وليكن در بهشت خود باشد، در آن بهشت كه ! در بهشت باشد؟ -تعالي –گويي كه خداي 

در بهشت جز خدا ديگري نيست و نباشد، در اين بهشت : گفت 5» تَعاليما في الجنَّه أحد سوي اهللا«: شبلي گفت
كسي را كه بهشت اين  6».ما العين رأَت وال اُذُن سمعت و ال خَطَر علي قَلبِ بشَر«داني كه چه باشد؟ آن باشد كه 

به بهشت كشند و نروند و بهشت عوام طلب كردن خطا باشد كه اين طايفه را به زنجيرهاي نور و لطف  باشد، او را
  ).136- 135: 1389القضات، عين(» .قبول نكنند
. ام هر گاه خواهي كه به حريمم درآيي، به ملك و ملكوت و جبروت اعتنا مكناي بنده: حق تعالي فرمايد« :مقام قرب

هر كه به يكي از اين عوالم . زيرا ملك، شيطان عالم است، و ملكوت شيطان عارف است، و جبروت شيطان واقف
شود نه از ثواب و مقصود از اين طرد آن است كه تنها از مقام قرب مطرود . خرسند گردد از درگاهم رانده شده است

  )63: 1387گيالني، (» .پاداش
اال جهت فهم آن را . اين بهشت مخلوق هست؛ جايي كه محل ديدار مخلوق باشد هم با مخلوق... « :بهشت خالق

: 1377شمس تبريزي، (» .ابدي گويم اما ازلي ني، خداي است ازلي و ابدي. ابتدايي ببايد نهادن، تا فهم محيط آن شود
713 (  

  ب انسانمرات
  :اندها را به سه گروه كلي تقسيم كردهاين دسته از صوفيه، با تعبيرهاي خاص خود، انسان

اند و همتشان به خور و خواب و خشم و شهوت هاي آن بسنده كردهاين گروه به دنيا و نعمت :اهل دنيا - الف
اين گروه در دنيا و آخرت در دوزخ قرار ي صوفيه، به عقيده. انديشنداي فراتر از آن نميمقصور است و به مرتبه

، اهل ):1377شمس تبريزي، . ك.ر(ي دنيا ، بنده )41: 1389القضات، عين. ك.ر(براي آنها تعبيراتي مانند عاشقان دنيا . دارند
  .آمده است )108: 1387غزالي، . ك.ر(، محرومان از حق )30: 1388غزالي، . ك.ر(، غايبان از حق )81: 1387گيالني، . ك.ر(دنيا 
اين گروه جهان ديگر را باور دارند و با عبادت و تسبيح پروردگار، در پي كسب بهشت وعده داده  :اهل آخرت -ب

، عاشق آخرت )غزالي(، حاضران به علم )خرقاني و انصاري(تعبيرات مزدوران . شده در شريعت هستند
  .اشاره به اين دسته دارد) شمس تبريزي(ي آخرت ، بنده)عبدالقادر گيالني(، اهل آخرت )القضات عين(
به دنيا و آخرت و بهشت و دوزخ اعتنايي . اين دسته از بندگان، تمام هم شان عشق به خداوند است :اهل اهللا -ج

، )ابوسعيد(ي نيستي تعبيرات ويژه اين دسته حاضران در مرتبه. طلبندي قرب حق تعالي را ميندارند و فقط مرتبه
، اهل )القضاتعين(، عاشق اهللا )احمد غزالي(، حاضران به عين )خرقاني(، صوفي واصل )شمس تبريزي(ي اهللا بنده
  .است) عبدالقادر گيالني(اهللا 



 425)   /   تا قرن هفتم(بررسي تصوير بهشت و دوزخ در متون نثر صوفيه 

ها متوجه شوند، اما شديدترين انتقادها و سرزنشآگاهي نسبت به خالق نكوهش ميگروه نخست به جهت عدم
ايمان دارند، عشقي به اهللا ندارند و مانند مزدوران با پروردگارشان بر چرا كه آنان با آن كه اطالع و . گروه دوم است

ي صوفيه، اين دسته از بندگان را به جهت اخالص نداشتن در عبادت، پرستنده. كنندسر طاعات خويش تجارت مي
  .ي حق تعاليدانند نه پرستندهخود مي

  مرگ ارادي
ي آنان، به عقيده. دانندرا نفي خودخواهي ميوي حق تعالياين عده از صوفيه، اولين گام در سلوك بنده به س

ي سلوك با صوفيه از اين مرحله. ي خداخواهي حقيقي، نفي تمام تعلّقات نفس، حتي ميل به بهشت استالزمه
  : اندعناوين مختلف نام برده

علم عالمان و تصوف صوفيان و  در حالت نزع، برقي از هيبت بتابد كه در آن هيبت، جمله معرفت عارفان،... « :نيستي
بالغت بالغان و طاعات مطيعان و واليت أوليا و نماز و روزه و عشق و محبت و توكل و تسليم و صدق و اخالص 

اگر آن . و اسالم و ايمان و صفات همه فرو شود و محو گردد و آثار نماز از آن جمله، چنان كه گويي هرگز نبودت
آيد، آن مركب بدان راه فرو تواند شد و به جمله صفات خويش تواند رسيد و كسي  اي نيستي مركب راه اووقت ذره

شفيعي (» .كه خود همه نيست بود، خود مپرس كه چون بود و آنكه در هستي فرو رود از سختي او سخن نتوان گفت
  )182: 1386كدكني، 

كساني كه از خود و از محسوسات خود غايب شوند و به خود فرو شوند و به ذكر « :تاسيده شدن روح حيواني
احوال آخرت ايشان را به ذوق  -چنان كه بدايت راه تصوف است -شوند مستغرقمشغول و  -تعالي -خداي

و چون  مشاهدت بباشد، كه آن روح حيواني ايشان، اگرچه از اعتدال مزاج بنگرديده باشد، لكن چون تاسيده شده بود
خدري در وي پديد آمده باشد، تا از حقيقت ذات ايشان را به خود هيچ مشغول ندارد، پس حال ايشان به حال مرده 

آنگاه چون با . پس آنچه ديگران را به مرگ مكشوف خواهد شد، ايشان را اينجا مكشوف شود. تر بودنزديك
از آن، چيزي بر ياد وي نمانده بود، ولكن اثري از آن با خويشتن آيند و به عالم محسوسات افتند، بيشتر آن باشد كه 

وي نموده باشند، روح و راحت و شادي و نشاط آن با وي بود؛ اگر دوزخ بر وي عرضه كرده باشند، كوفتگي و 
ي خيال آن چيز خستگي آن با وي باشد؛ و اگر چيزي از آن در ذكر وي بمانده باشد، از آن خبر باز دهد؛ و اگر خزانه

  ) 91: 1387غزالي، (» .ا محاكاتي كرده باشد، به مثالي بود كه اين مثال بهتر در حفظ بمانده باشد كه از آن خبر باز دهدر
اگر فضلِ . خوارتني را كسي تحمل كند كه اعتقاد آخرت دارد، كه او را عزت تن در آخرت حاصل شود« :خوارتني

عزت تن خود  كهخوارتني را تحمل كند، ابداالباد در آتش بماند،  را دست نگيرد و راه ننمايد، كه او چنين كسياهللا 
اكنون در بند عزت تن مباش . بيند و در اندرون خود، هر چه از متاع راحت و ذوق گرد كرده بود، همه سوخته شود

  )150: 1382بهاءولد، (» ...تا اهللا تو را بر زبر اينچنين درياي آتش نگاه دارد و در عين بهشت راحت باشي
 "فقد قامت قيامته "چون اين موت حاصل آمد. اول قدم مرد آن باشد كه او را موت معنوي حاصل آيد« :موت معنوي

  )322: 1389القضات، عين(» .كندبر وي جلوه 
اند، از دنيا و آخرت، آن گاه مرا چيزي به من درآمد، كه مرا سي روز مرده كرد، از آنچه اين خلق بدان زنده« :مرگيبي

  )56: 1354مينوي، (» .زندگانيي داد كه در آن مرگ نبود

  ي بهشت و دوزخ مشاهده
بيان اين . اندصوفيه به مشاهدات عيني خود از جهان ديگر و بهشت و دوزخ در همين دنيا، اشاراتي كرده

با جزئيات بيشتري همراه است، به طور كلي اين  تر وي غرب ايران مفصلمشاهدات و توصيف آنها، در آثار صوفيه
  :توان در چهار دسته جاي دادمشاهدات را مي

  



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      426

  ي پيامبران مشاهده -1
دريدم و بر روح هيچ پيامبري نگذشتم، مگر اينكه برو سالم كردم و ها بردند، ملكوت را برروح مرا به آسمان... «

مون او هزار حجاب از نور بود كه نزديك بود در نخستين نگاه كه در پيرا) ص(بدو سالم رساندم، جز روح محمد 
  ) 106: 1384سهلگي، (» .مرا بسوزاند

دريغا در اين قيامت، انبياء را، عليهم السالم، بر من عرضه كردند با اُمتان ايشان؛ هر پيغمبري دو نور داشت، و «
واتَّبِعو النُّور الّذي اُنزَِل « تا به پاي همه نور بود كه  ديدم كه از سر -عليه السالم –اُمت او يك نور؛ اما محمد را 

  )322: 1389القضات، عين(» .اُمتان او را ديدم كه دو نور داشتند 7»معه

  ي احوال بهشتيان مشاهده -2
. بهشت راجويد نه او اين بهشت است كه او را مي. بهشت مر او را گويد اين بنده را در ميان باشندگان من در آر«

پس دوزخ از او سرسبزي و نعمت . نشاندو چون دوزخ او را بدين حال بيند، داند كه نور او، آتش دوزخ را فرو مي
  ). 136: 1384سهلگي،(» .گيردمي

اي را در درد و گفتم اينها بهشتيانند و طايفه. اي را در خوشي و در سماع و در شادي ديدمباز نظر كردم طايفه«
ديدم در بعضي، گفتم كه باري در پس اينها نظر باز نظر كردم حسد و عداوت مي. گفتم كه اين دوزخيانندناله ديدم، 

همان ساعت ديدم كه آن درخت ... اهللا را ديدم. نمايدكنم تا ببينم كه كيست كه اينها را در هوا كرده است و مرا مي
  )15:  1382بهاءولد، (» ...گل شد حسد و عداوت و كين همه در پيش من ياسمن سپيد شد و شكوفه و

  ي دوزخيان و طلب شفاعت براي آنان مشاهده -3
ي شفاعت در جهان ديگر معتقدند و از آنجا كه جايگاه خود را در جهان اين صوفيان، بدون استثناء، به مسأله

شفاعت و نجات از عذاب  يشان وعدهدارانبينند، به پيروان و دوستاي فراتر از بهشت و دوزخ ميديگر، در مرتبه
. )80: 1384سهلگي، . ك.ر(. دهنداي ميبرخي از آنان نظير بايزيد بسطامي به دشمنانشان نيز چنين وعده. دهنددوزخ مي

دانند و  مي) ص(ي نخست از جانب خداوند و رسول اكرم وهله برخي ديگر مانند امام محمد غزالي، شفاعت را در
. به بهشت خواهند رفت) ص(مؤمن و چه عاصي، سرانجام با شفاعت پيامبر اسالم  ي مسلمانان، چهمعتقدند همه

  )129: 1387غزالي، . ك.ر(
» .تر بودرونقخداوندا اگر فردا اين مشتي سرگردانان را در بهشت نكني، هزار خوان بهشت از خوان بوسعيد بي«

  )177: 1386شفيعي كدكني، (
تر از آن كه آورند و مردي ديگر را با حالتي نيكوخت دشوار از دوزخ ميدر روز رستاخيز، مردي را با حالتي س«

بيني كه با چنان بدو گويند آن مرد را مي. اند، افزوده شودبتوان گفت از بهشت، تا بر درد و رنج آن كه از دوزخ آورده
 اوند صداي او را بدان وليپس خد. گويد آري، نامش را در دنيا شنيده بودم. رود؟ او فالن استزينتي به بهشت مي

روي؟ و او گويد از اينجا به جايي نخواهم رفت، تا آن بدو گويند چرا نمي. ايستدرساند و او در جاي خويش ميمي
دستش را بگير و با او به بهشت . پس منادي كنند كه او را به تو بخشيدم. كس كه اسم مرا شنيده است همراه من شود

  ). 58: 1384سهلگي، (» .آيدر
هركه مرا چنان نداند كه من در قيامت بايستم تا او را در پيش نكنم در بهشت نشود، گو اينجا ميا و بر من سالم «
  ) 56: 1354مينوي، (» .مكن
بايد كه معين او كو؟ ني مرا مي: مرا اگر بر در بهشت بيارند، اول درنگرم كه او در آنجا هست؟ اگر نباشد گويم«
بگويم مرا با تو كار نيست، . ام معاينهديدهدوزخ از من پرسد بارها . اگر نبود، رفتم به دوزخ. نمش، همچنين برابرببي

از . آن چه گفتم رفت. بعد از اين، هر چه خواهد گفت او داند، مرا دگر به آن كار نيست. او را به من ده، تو داني
  )619: 1377شمس تبريزي،(» .طرف او هم بايد چنين بود
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  ي عناصر موجود در بهشت و دوزخمشاهده -4
گرديد، و هر دو سراي مرا ميدر كرد و به دوزخشد و بوالحسن به بهشت تماشا ميظاهرم اينجا در خواب مي«

ي خلق بديده بودم تا وقتي كه دوزخ را ديدم، از حق ندا آمد اين آن جايي است كه خوف همهبا حق همي. يكي شد
نتوان گفتن كه . دوزخ با اهلش به هزيمت شد. اين جاي من است: گفتم. بجستم و در قعر دوزخ شدم از آنجا. است

  ).95: 1354مينوي،(» ...چه ديدم 
و اهللا را ديدم كه صد هزار رياحين و گل و سمن زرد و سپيد و ياسمن پديد آورد و اجزاي مرا گلزار گردانيد ...«

و آنگاه آن همه را اهللا بيفشارد و گالب گردانيد و از بوي خوش وي حوران بهشت آفريد و اجزاي مرا با ايشان در 
  )1: 1382بهاءولد، (» ...سرشت

گرگ از صفت . است و خرس از صفت خشم و چيرگي بر زيردست استپلنگ از صفت خودپسندي «
روباه از صفت خيانت و نيرنگ در معامالت دنياي پست . خواري، دنيادوستي و خشم گرفتن از براي دنياست حرام
  ) 141: 1387گيالني، (» ... است
آرد، ر معشوقان به عاشقان ميآيد و خباما از بوي بهشت كه پيش باز مي. گرد بر گرد باغ بهشت، خارستان است«

آيد، اما بوي دوزخ پيش مي. شود و گرد بر گرد خارستان، دوزخ همه ره گل و ريحان استآن خارستان خوش مي
  )146: 1377شمس تبريزي، (» .اگر تفسير خوشي اين راه بگويي برنتابد. نمايدآن ره خوش، ناخوش مي

  شطح
. آميخته استهمهشت و دوزخ، سرشار از رمز و همواره با شطح درسخنان صوفيه در بيان مشاهدات خود از ب

در . ترين اين شطحيات، سخناني مبني بر توانايي صوفيان، براي دخل و تصرّف در بهشت و دوزخ استيكي از رايج
ز ها و فرستادن آنها به بهشت، اي انسانمواردي حتي ادعاي توانايي محو كردن بهشت و دوزخ و يا شفاعت همه

  . سوي اين صوفيه مطرح شده است
: گفت! اي بايزيديكي از ما ازو پرسيد از بهر چه» .ي خويش بر در دوزخ زنمخواهم كه قيامت برخيزد تا خيمه«

  )148: 1384سهلگي، (» .دانم كه دوزخ چون مرا بيند سرد شود و من رحمتي باشم خلق را
) 68: 1354مينوي، (» .دمم، تا از ما كدام غالب آيددم تا من ميتو مي: پس از آنجا به قعر دوزخ فروشدم، گفتم...«

اگر بهشت و دوزخ اينجا كه من هستم، گذر كنند، هر دو با اهل خويش در من فاني شوند، چه اميد و بيم من از «
  ).59:همان(» .خداوند من است و جز او كيست كه ازو بيم و اميد بود

گويم كه يار من پيش تست، به من ده، مرا با تو كار . ترسدكند و ميحذر مي دوزخ من از من. شما گواه باشيد«
  )620: 1377شمس تبريزي، (» .نيست

  بهشت روحاني -بهشت جسماني
بهشت . ي غرب ايران، توصيف شده استمختصات و عناصر بهشت و دوزخ در آثار اين صوفيان، به ويژه صوفيه

بندي، بر مبناي اين تقسيم. ي جسماني و روحاني تقسيم شده استونهو دوزخ در سخنان اين صوفيان، به دو گ
هاي موجود در بهشت و دوزخ جسماني، مشابه مواردي است كه در قرآن و شريعت ذكر شده ها و عذابنعمت

، رنج و عذاب محروم )روحاني(ها، حضور در مقام قرب است و دوزخ حقيقي است، اما بهشت حقيقي براي انسان
  .از جمال الهي و گرفتار شدن در آتش شرم و تشوير ناشي از كردارهاي بد اين جهاني استماندن 

هاي متعدد و متنوعي از آن در آثار اند، توصيفتوجهاي نازل دارد و صوفيه بدان بيبا آن كه بهشت جسماني مرتبه
ي اين تصاوير، عناصر موجود عمدهدر . خوردولد به چشم ميبهاء» معارف«ي مورد بررسي به خصوص در صوفيه

در خود نظر كردم، ديدم كه صد هزار «: ي باطن اعمال آدمي در اين جهان استدر بهشت و دوزخ، تجسم يافته
رياحين گوناگون غيبي از هر جزو من بِرَستي و آب و لطافت هوا و حور و سماع از آنجا قابل بود كه اهللا بيرون 
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ديدم كه طهارت آن جهاني و نور آن ماليدم، ميم، در هر عضو خود كه آب ميساختآوردي، باز چون وضو مي
بهاءولد، (» .خوانمهايي كه در وضو ميآورد، به سبب تسبيحهاي اهل بهشت، از اعضاي من بيرون ميجهاني و پيرايه

1382 :86 (  
و دوزخ، امري خارج از وجود هاي موجود در بهشت ها و عذاببنابراين از ديدگاه اين دسته از صوفيه، نعمت

انسان نيست، بلكه از وجود خود آدمي سرچشمه گرفته و در جهان ديگر به اشكال گوناگون نظير حور و قصور و 
  . شوندگر ميدرختان بهشتي يا مار و كژدم و بادهاي سوزان دوزخي، پيوسته بر آدمي جلوه

دهند، متنوع و با آن چه در شت روحاني ارائه ميهايي كه اين صوفيان از بهبر خالف بهشت جسماني، توصيف
دانند اي فراتر از آن ميصوفيه، مقام قرب را نه جايگاهي در بهشت بلكه مرتبه. اي متفاوت استشرع آمده، تا اندازه

و حاضرند در دوزخ مخلّد بوده، اما مورد عنايت حق تعالي باشند، تا اينكه در بهشت به عيش و خوشي بگذرانند و 
صوفي . هاي صوفيه، عشق به پروردگار استها و كششتوان گفت محور تمام كوششمي. از ديدار او محروم باشند

. يابدبا تفكر در آفرينش و كسب محبت الهي، به مقصود خود كه پرواز روحاني به سوي مقام قرب است، دست مي
مندي از اين عشق، خويشتن را يه به جهت بهرهصوف. اما عبادت زاهد، در نهايت، او را به بهشت رهنمون خواهد شد

اين پرواز در باطن «. بينندها جلوتر از زاهدان متشرّع ميتر و فرسنگدر پرواز به سوي مراتب قرب، بسيار سريع
از اين . هم اوست دوست خداوند متعال و محرم اسرار و عروس او. عارف است، عارف همانا انسان حقيقي است

  )50: 1387گيالني، (» .تش در حجاب اُنس مستورند و جز خداي تعالي، آنان را در دنيا و آخرت نبينندرو آنان در حضر
ي اين گروه از را بيشتر توصيف كرده است، عقيده) جسماني(ي اين كه چرا شريعت بهشت و دوزخ مادي درباره

اده سر و كار دارند، بايد تصوير و تصوري هاي نفساني جهان مي مردم، كه با لذّات و رنجصوفيه بر آن است كه عامه
مندي يا  هاي آن جهان داشته باشند و درك عظمت بهشت و دوزخ روحاني، كه همانا بهرهتقريبي از لذّتها و عذاب

از اين رو، شريعت بيشتر بهشت و دوزخ جسماني را، . محروميت از مقام قرب است، براي عوام بسيار دشوار است
  : فهم است، توصيف كرده، تا عظمت بهشت و دوزخ را بهتر دريابند اماكه براي عموم قابل

در پيش دوزخ، محروم ماندن از جمال حضرت حق، چون گوشمالي بيش نيست، در جنب  جسمانيدوزخ «
  )108: 1387غزالي، (» .و رياست واليتبازماندن از 

هايي مشغول ي است، بايد به صورتديگر آن كه، روح آدمي براي توجه به حقيقت هستي، كه ذات اقدس اله
اي از حقيقت ها، واسطه و مرتبهكه از طريق اين صور بتواند به صانع رهنمون شود و هر كدام از اين صورت. باشد

گفتم، پيري از اهل معرفت گفت كه درين جهان گفتم و جنّات و فراديس ميمن صفت حور مي«. ازلي هستند
پس چه وقت به اهللا بازگردند و اهللا را چه وقت ببينند؟ جواب . نيز مشغولي باشدها مشغولي، در آن جهان  بدين

گفتم، كه روا باشد كه حور و قصور و جنّات و سلسبيل و زنجبيل، عبارت از احوال ديدن اهللا باشد كه هر باري كه 
  )353: 1382بهاءولد، (» .ي ديگر يابيبيني، مزه

  بهشت و دوزخ دروني
اي از سخنانشان، بهشت و دانند، در پارهآن كه جايگاه بهشت و دوزخ را در جهان ديگر ميرغم صوفيان، علي

اي دوست، بهشت و «: داننددوزخ حقيقي را در وجود خود انسان و بهشت و دوزخ مشهور را تصويري از آن مي
  )288:  1389القضات، عين( »...ي او باشددوزخ نيز با توست، در باطن خود بايد جستن؛ و هر كسي را بر قدر مرتبه

آنچه در دل اينان ذخيره است، جبرئيل در آن . هشت بهشت كه بوستان اوست، عكسي از دل دوستان اوست«
بهشت در تو است و جان آن ... جان اين عزيزان، كان لطافت است، يافت محبت اينان، نه به كفايت است. خيره است

  ) 81: 1372انصاري، (» .را خزانه است
ديدم كه آخرت و بهشت و دوزخ و شياطين و ملك مختلف و عرش و كرسي و محبت، اين همه بواطن ز ميبا«

  )88: 1382بهاءولد، (» .هاست كه هر كسي را رنگ ديگر است و عالم او ديگر استخلقانست و رنگ دل



 429)   /   تا قرن هفتم(بررسي تصوير بهشت و دوزخ در متون نثر صوفيه 

نزد انبياء عالم صغري اين است و عالم كبري . نزد حكما، عالم صغري نهاد آدمي است و عالم كبري اين عالم«
  )718: 1377شمس تبريزي، (» .پس اُنموذجي است اين عالم از عالم آدمي. آدمي است

مثالي از عالم  ...در اين نظرگاه، وجود آدمي، عالم اعظم است و تمام عناصر آن جهاني نظير بهشت و دوزخ و 
صوفيه از اين بهشت و . ها، با توجه به باطن اعمالشان، هر يك عالمي جداگانه دارندوجود انسان هستند و انسان

در چنين ديدگاهي، عالم . اندتعبير كرده» بهشت و دوزخ دروني«و » بهشت و دوزخ باطني«دوزخ با عناويني نظير 
توان گفت چنين ديدگاهي تا مي. گيري تمام عناصر اُخروي استشأ شكلحقيقي، وجود انسان، و باطن اعمال او، من

  .افالطون است» عالم مثُل«اي عكس اندازه

  هاي آيين زرتشتتشابه برخي از تعاليم صوفيه با آموزه
اند، با قرائتي از دين زرتشت، كه بهشت و دوزخ را ي بهشت و دوزخ دروني، كه صوفيه از آن سخن گفتهنظريه

ها كه سرودهاي خود زرتشت از آنجا كه در گات«. داند، بسيار شباهت داردوجداني و در وجود خود انسان مي امري
اند كه زرتشت به بهشت و دوزخ وجداني اي بر اين عقيدهاست، موضوع پاداش و جزا بسيار مبهم و كلي آمده، عده

بنابراين . شودعمال نيك يا بد خود، بدان مبتال مينظر داشته و منظور از آن، تحوالت روحي است كه انسان در پي ا
آورد و اين حالت بهشت اوست و اگر بدكار باشد، دچار دست ميكردار باشد، خاطري آسوده بهاگر انسان نيك

اما بنابر آنچه در ساير متون ديني باقي مانده از عهد باستان موجود است، . گردد و اين دوزخ اوستعذاب وجدان مي
  )215-213: 1379سرگلزايي، (. اندهشت و دوزخ زرتشتي را در عالم پس از مرگ دانستهوجود ب

ي بهشت و زمين مقدسي در روي آميز حالج در مورد بهشت و دوزخ، نزديك شدن روزانهيكي از سخنان شطح
قدس هر سال اما زمين م. شودبه اعتقاد وي، بهشت هر روز به زمين مقدس نزديك مي. ارض خاكي به يكديگر است

به حيات قدس، رياح «: كندمي روزبهان بقلي اين شطح حالج را اين گونه تشريح. كنديك بار به سوي آن حركت مي
لواقح خواهد يا حيات فعل در همه اجسام، يا أرواح أشجار و أنهار يا انوار روح ناطقه، يا بحر قدس ملكوت بهشت، 

قبالن هر لحظه، تا اخيار از عالم فنا به عالم بقا كشند، از شوق حق كه نزديك شود به جان قاصدان و مشتاقان و م
، نزديك  8»إنَّ الجنَّه لَتَشاق إلي عمار و سلمان«:  -عليه السالم –بديشان، چنان كه طبيب دردمندان معرفت گفت 

اي از زمين بهشت پاره: ي زمين استتر از همهالمقدس است؛ او به آسمان نزديكشدن أرض مقدس هر سال، بيت
 اين تعبير حالج )272: 1389بقلي، (. قربتش از اين سبب است. معراج سيد از آنجاست، مصعد اَرواح از آنجاست. است

مطابق تعاليم اين آيين، پس از آن كه . هاي دين زرتشت در مورد بهشت و دوزخ داردهايي با آموزههمانندي
ها؛ از نيك و بد، وارد بهشت جاويد ي انسانآتش دوزخ پاك شدند، همه ي عذاب سه روزه درگناهكاران بوسيله

در وصف اين بهشت جاويد آمده است كه پس از پاداش و جزاي سه روزه، سوشيانس به درگاه اهورامزدا . شوندمي
ترين طبقه عالي( سپس گَرزمان. رسدمي پايهرود، تا به ستارهكند و در اثر آن، زمين به سوي آسمان باال مينيايش مي

طبقه را آيد و تمام طبقات بهشت به هم پيوسته و بهشتي بيفرود مي) ترين طبقه بهشتپايين(پايه به ستاره) بهشت
  ) 205: 1379سرگلزايي، . ك.ر(. آورندبوجود مي

دن شمس تبريزي نيز در جاهاي مختلف در مقاالت خويش، بهشت و دوزخ را، هر روز و هر لحظه در حال بازش
اي خواهد رسيد، كه عقل آدمي توانايي درك آن را در نهايت اين گشادگي به اندازه. كندو گستردن معرفي مي

اين تعبير شمس با سخنان حالج و نيز با آنچه از تعاليم زرتشت ذكر  )714: 1377شمس تبريزي، . ك.ر(. نخواهد داشت
  . شد، بسيار همانند است

در نظر . نيز بازتاب دارد آيين زرتشت نمود فراوان دارد، در سخنان صوفيهكنندگي آتش، كه در خاصيت پاك
  .ي عذاب گناهكاران است، از ويژگي ياد شده نيز برخوردار استصوفيان، آتش عالوه بر اين كه وسيله

نب نهايت به اهللا، حتي رنج و عذاب آتش دوزخ را نيز، اگر از جادر نظر بايزيد، عارفان حق، به سبب عشق بي
از نظر وي امتحان محبان با آتش، براي سنجش عيار آنان نافع است، همان گونه . معشوق باشد، با آغوش باز پذيرايند
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الهي، قومي را كه بيگانه از عذاب « )54: 1384سهلگي، . ك.ر(. رودكه آتش براي شناسايي ميزان خلوص زر به كار مي
ي خويش را دهي، كه عذاب دهندهداد؛ چرا مرا عذاب نمياند، فردا به دوزخ عذاب خواهي ي خويشدهنده
ي گويم كه بال از آن دوستان است، آن گونه كه آتش از براي زر ناب و كلف ماه از براي درجهشناسم؟ و من مي مي

  )55: همان(» .شرف
در نظر . رسدبه تدريج به شايستگي مقام قرب مي) آتش دوزخ يا آتش عشق به حق(بنده در اثر سوختن در آتش 

تواند آتش اين آتش حتي مي. تر از آتش دوزخ استصوفيان، آتش عشقي كه در وجود مشتاقان است، بسيار سوزنده
با آتش  9»قُلنا يا نار كُوني برداً و سالماً علي إبراهيم« دريغا اين كلمه را خواهي شنيدن كه «: دوزخ را فرونشاند

اي بزدي كه هرگز در دنيا كس چنان ر نه اين خطاب كردندي، آتشِ دلِ ابراهيم، شعلهابراهيم، اين خطاب كردند، و اگ
بار خدايا مرا يك لحظه با دوزخ گذار، تا بيگانگان از آتش دل ما : مگر آن بزرگ از اينجا گفت! اي آتش نديديذره

كه كافران را عذاب باشد، از  اي از آتش دل مشتاقان، بر آتش دوزخ آيد، چناناگر ذره. به يكبارگي نجات يابند
  )240-239: 1389القضات، عين(» .دوزخ، دوزخ نيز عذاب يابد، از آتش دل ايشان

از آنجا . داندتر بودن اين آتش را، اتّصال آن به نور حق تعالي ميدليل سوزنده» شرح شطحيات«روزبهان بقلي در 
دث در ق210: 1389بقلي، . ك.ر(. دم تأثيرگذار نخواهد بودكه نور حق، قديم و دوزخ محدث است، بنابراين ح(  

  :گيرينتيجه
ي سازد كه آنان، بهشت وعده داده شده در شريعت را، بهرهكند و كاو در متون نثر فارسي صوفيه آشكار مي

 يدر نظر صوفيه، بهشت حقيقي، حضور در مقام قرب و مشاهده. دانندمحرومان و ناكامان طريق قرب حق تعالي مي
اين صوفيان بهشت معهود را حجاب راه حق دانسته، معتقدند سالك در طي مقامات سلوك، در . جمال الهي است
  . هاي آن، هرگز نبايد بدانها التفات داشته باشدي بهشت و خوشيصورت مشاهده

هاي و سرزنشكنند؛ اما شديدترين انتقادها صوفيه، اهل دنيا را، به سبب عدم آگاهي نسبت به خالق، نكوهش مي
آنان متوجه كساني است، كه با وجود اطالع و ايمان به خداوند، عشقي به او ندارند و مانند مزدوران با پروردگارشان 

اين گروه از صوفيه، اولين گام در سلوك بنده به سوي مقام قرب حق تعالي . كنندبر سر طاعات خويش تجارت مي
  . كنندياد مي» موت معنوي«و » مرگ ارادي«از آن با تعبيرهايي نظير هاي نفس دانسته و خواهيرا، نفي خويشتن

ي بهشتيان، دوزخيان مشاهده. اندهايي كردهصوفيه به مشاهدات عيني خود در همين دنيا، از بهشت و دوزخ، اشاره
باطن اعمال  يآنان تمام عناصر بهشت و دوزخ را تجسم يافته. اندو عناصرموجود در بهشت و دوزخ، از آن جمله

كنند، كه تنها با عشق به حق اي فراتر از آن تلقي ميدانند و مقام قرب را نه جايگاهي در بهشت، كه مرتبهآدمي مي
  . توان بدان جايگاه دست يافتتعالي مي

. آميخته استهمسخنان صوفيه در بيان مشاهدات خود از بهشت و دوزخ، سرشار از رمز و همواره با شطح در
در . ترين اين شطحيات، سخناني مبني بر توانايي صوفيان، براي دخل و تصرّف در بهشت و دوزخ استز رايجيكي ا

ها و فرستادن آنها به بهشت، از ي انسانمواردي حتي ادعاي توانايي محو كردن بهشت و دوزخ و يا شفاعت همه
سخت اعتقاد دارند و از آنجا كه خود را  ي شفاعت در جهان ديگرآنان به مسأله. سوي اين صوفيه مطرح شده است

برخي از نظريات اين صوفيان . كنندبينند، براي پيروانشان طلب شفاعت ميدر مقامي واالتر از بهشت و دوزخ مي
كنندگي آتش، مانند بهشت و دوزخ دروني، نزديك شدن ارض خاكي و بهشت به يكديگر و خاصيت پاك

  .تشت داردهاي زرهاي بسياري با آموزه شباهت
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