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چکیده

کــه از منظــر  در ســپهر عرفــان اســامی و عرفــان مســیحی، همــواره عارفــان پــرآوازه ای ســر برآورده انــد 
وحــدت بــه جهــان هســتی نگریســته اند و بینش هــای عرفانــی مبتنی بــر توحیــد خویــش را مبنایــی بــرای 
رواداری در رفتــار بــا دیگــران قــرار داده انــد. در ایــن میــان، دو عــارف مســلمان و مســیحی، محمــد 
کــوب بومــه، از تأثیرگــذاراِن ایــن عرصــه هســتند. بــر همیــن اســاس، مســئلۀ ایــن مقالــه  داراشــکوه و یا
کــه چــه نظــام رفتــارِی روادارانــه ای بــر مبنــای بینش هــای عرفانــی ایــن دو عــارف از  چنیــن اســت 

ــان دریافــت می شــود. کلمــات آن ــه الی  الب
کیفــی،  در مقالــۀ پیــش رو بــا رویکــرد توصیفی - تحلیلــی و اســتفاده از روش تحلیــل محتــوای 
از میــان مبانــی هستی شناســی، انسان شناســی و نجات شناســی موجــود در آثــار محمــد داراشــکوه و 
ــد در مالکیــت،  کــوب بومــه، بینش هایــی همچــون وحــدت وجــود، ســریان عشــق در هســتی، توحی یا
ک در خلقــت و...، اســتخراج شــد و ارزش هایــی مبتنی  بــر ایــن بینش هــا  توحیــد در عبــادت، اشــترا
کرامــت انســانی، امــکان عشــق ورزی بــه انســان ها و امانــت بــودن داشــته ها نــزد انســان ارائــه  همچــون 
، رفتــار نیکوکارانــه،  کنش هــای روادارانــه ای ماننــد ایثــار شــد. ایــن بینش هــا و ارزش هــا خــود رفتارهــا و 
کــه بــرای همزیســتی مســالمت آمیز در جهــان معاصــر از بهتریــن  محبــت و فروتنــی را به دنبــال دارنــد 

نمونه هــا هســتند.
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مقدمه

کــه ماهیتــی  ــده ای اســت  ــه پدی ــد دارد. همزیســتی ناظــر ب ــۀ همزیســتی پیون ــا مقول مفهــوم رواداری ب
بــر  کــم  بــا وجــود »خــود« و »دیگــری« شــکل می گیــرد. همــواره، ســلوک رفتــارِی حا اجتماعــی دارد، و 
و  بینش هــا  مبتنی بــر  آورد،  به شــمار  آن  ترجمــان  می تــوان  را  همزیســتی  کــه  اجتماعــی«،  »تعامــات 
گرفــت،  نظــر  در  گونــه  دو  می تــوان  همزیســتی،  بــرای  می گیــرد.  شــکل  فــرد  پذیرفته شــدۀ  ارزش هــای 
ــا منازعه آمیــز. آنچــه همزیســتی را مســالمت آمیز می کنــد، پذیــرش »دیگــری«  همزیســتی مســالمت آمیز ی
کــه آن را بایــد به مثابــۀ ســرآغاز  اســت؛ ولــی »ســتیز« یــا »گریــز« از »دیگــری« بــه طــرد »او« منجــر می شــود 

کــرد. همزیســتی منازعه آمیــز تصــور 

یخی هســتند که در »شــریعت«  هریــک از ادیــان ابراهیمــی دارای نوعــی هویــت متمایز اجتماعی و تار
آنهــا نمــود می یابــد و معیــار »شــریعت«های ابراهیمــی در ترســیم »دیگــری« بســیار جــدی اســت؛ ولــی 
کــه خــود را همچــون راهنمایــی به ســوی »وحــدت« در  ی دیگــر ســکۀ ادیــان ابراهیمــی اســت  »عرفــان« رو
ــِی عرضه شــده ازســوی  ــۀ الگوهــای رفتــاری عرفان عیــن »کثــرت« نمایانــده اســت. الفبــای ســلوک به مثاب
کــه درصــورت تحقــِق چنیــن  ابراهیمــی، شــناخت »خــود« و ظرفیت هــای وجــودی آن اســت  ادیــان 
گاهــی  ــا دغدغه هــا و نیازمندی هــای متعــدد و  کثــرت مصادیــق انســانی ب ظرفیت هایــی ازســوی افــراد، 
متعــارض در بیــن آنهــا مانعــی بــرای رســیدن بــه وحدتــی حقیقــی ذیــل وجــود یگانــۀ باری تعالــی نخواهــد 
بــود؛ بلکــه ایــن تکثــر خــود مایــۀ رحمــت می شــود. آنچــه امــروزه عرفــان مبتنی بــر ادیــان ابراهیمــی، ازجملــه 
کننــد، فراهــم آوردن زمینــۀ پذیــرش  عرفــان اســامی و مســیحی، می تواننــد بــه حیــات اجتماعــی عرضــه 
گــون اســت. چنیــن پذیرشــی نظــم نوینی از همزیســتی  »دیگــری« ازســوی »خــوِد« افــراد مؤمــن بــه ادیــان گونا

کــه همــگان را بــه آرامــش، امیــد و تعالــی خواهــد رســاند. در حیــات اجتماعــی را پدیــدار می کنــد 

کم وبیــش هم عصــر، محمــد داراشــکوه1  در میــان عارفــان اســامی و مســیحی، دو متفکــر عرفانــی 
ــود، در جوامــع  ــه از نپذیرفتــن دیگــری ناشــی شــده ب ک ــا بحران هــا و درگیری هایــی  ــه ب ک کــوب بومــه2  و یا
گورکانــی اســت. او ادیــب، شــاعر پارســی گو، صوفــی )از سلســلۀ  کبرشــاه  گورکانیــان هنــد و از نــوادگان ا کمــان دورۀ  1. محمــد داراشــکوه )10۲4ـ10۶9ق( از حا
گردان اســتاد نســتعلیق ایرانــی،  قادریــه( و دارای تألیفــات فارســی و نیــز دیــوان اشــعار اســت. همچنیــن، وی را در تذکره هــا در زمــرۀ خوشنویســان و از شــا
کــه دربــارۀ هماهنگــی فلســفۀ  کتاب هــای داراشــکوه عبارت انــد از: »مجمــع البحریــن«  کرده انــد )جهانــی 1390(.  گردان میرعمــاد، ذکــر  عبدالرشــید دیلمــی از شــا
صوفیــه در اســالم و فلســفۀ ودانتــا در هندوئیســم بحــث می کنــد، )مــری ۲00۶, 1, 194-195(، »ســفینة االولیــاء«، »حســنات العارفیــن« و »حق نامــه«. او عالوه بــر 
کــرده و آن را »ســّر  کتــاب »اوپانیشــادها« را از زبــان سانســکریت بــه فارســی ترجمــه  ــا زبــان سانســکریت آشــنا بــوده و  اینهــا دیــوان شــعری نیــز دارد. داراشــکوه ب
کبــر« یــا »سراالســرار« نــام نهــاده اســت. آثــار دیگــری چــون رســالۀ طریقــة الحقیقــه یــا رســالۀ معــارف، نادرالنــکات، ترجمــۀ بهگوادگیــا و ترجمــۀ یوگاواشیســته را  ا
کتــاب مشــهورش »جهــان  کتــاب »سراالســرار« او تأثیــر انکارناپذیــری بــر آرتــور شــوپنهاور در نوشــتن  نیــز منســوب بــه داراشــکوه دانســته اند )داراشــکوه 1335، 4(. 

.)10 ,۲013 Cross( گذاشــته اســت همچــون اراده و تصــور« برجــا 
کــه  کــوب بومــه )1575 ـ1۶۲4م( اســت. او عــارف پروتســتان )لوتــری( به نــام آلمانــی بــود  کم وبیــش هم عصــر دارشــکوه، یا Jacob Boehme .۲، عــارف مســیحِی 
کــه دانشــمند و شــاعر آلمانــی، شــلگل و فیلســوف بــزرگ آلمانــی، هــگل، بومــه  جریــان تفکــر فلســفی و دینــی را در مغرب زمیــن ســخت تحــت تأثیــر قــرار داد؛ تاآنجا
ــام آوری چــون هــگل، شــلینگ، شــوپنهاور، نیچــه، هارتمــن،  را »نخســتین فیلســوف آلمانــی« نامیده انــد )Martensen 1۸۸5, 1۲(. فیلســوفان و دانشــمندان ن
گوســتاو یونــگ تحــت تأثیــر جنبه هایــی از تفکــر او بوده انــد )پیــج 13۸۶، 39(. همچنیــن، بومــه بــر متفکــران دینــی  کارل  برگســون، هایدگــر، وایتهــد، نیوتــن و 
کــس، فیلیــپ اسپنســر و جیــن لیــد تأثیرگــذار بــود و الهام بخــش عارفانــی چــون ویلیــام الو و ویلیــام بلیــک و نیــز رومانتیک هــا و فیلســوفان آلمــان  ج فا ماننــد جــر
ع  کــه هــگل فلســفۀ خــود را بــر عرفــان بومــه بنــا نهــاد )Martensen 1۸۸5, 1۲(. برخــی از تألیفــات مهــم وی عبارت انــد از: آرورا: طلــو شــد. برخــی بــر ایــن باورنــد 
ــاب اشــراق؛  ــات فراحســی؛ در ب ــر(؛ حی کب ــر عظیــم )ســّر ا ــارۀ روح؛ ّس ــش درب ــل پرس ــه چه ــات ســه گانۀ بشــر؛ پاســخ ب ســپیده دم؛ اصــول ســه گانه ذات الهــی؛ حی

شــصت ودو رســاله در بــاب حکمــت الهــی و... )مارتنســن 1۸۸5, 13-1۲(. 
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کوشــیدند تــا بــا بیــان بینش هــای عرفانــی ویــژۀ خــود، مردمــان خویــش را بــه  خویــش روبــه رو بودنــد، 
کــه بــه درگیری هــا پایــان دهنــد و در اندیشــۀ صلــح، اتحــاد و همزیســتنی روادارانــه  کنش هایــی برانگیزنــد 
کــه داراشــکوه در آن زندگــی می کــرد، اختافــات مذهبــی میــان هنــدوان و مســلمانان  برآینــد. در دورانــی 
ــدوان و  ــع آن، هن ــتان و به تب کس ــد و پا ــا هن ــد ت ــبب ش ــرانجام س ــر س ــن ام ــد و همی ــتر می ش ــه روز بیش روزب
کــه بومــه در آنجــا زندگی  مســلمانان از یکدیگــر جــدا شــدند )ارنســت 1391، 109(. ازآن ســو، منطقــه ای هــم 
یختــه بــود. حــدود دو قــرن پیــش از بومــه،  ژان هــوس  ی، بــه ســبب نــزاع دینــی، به هــم ر می کــرد در دوران و
کاتولیــک، مــوج اصــاح دینــی را بــه راه انداختــه بــود. همچنیــن، در بیــن پروتســتان ها  کلیســای  بــر ضــد 
گرفتــه بــود. در سراســر عمــر بومــه،  هــم درگیری  هایــی درگرفتــه بــود و در منطقــۀ او، ایــن نزاع هــا بســیار بــاال 
یکــز1 1991، 14ـ1۷(.  ی تأثیر می گذاشــت )و کــرده بــود و بــر و ایــن جــو درگیــری دینــی و عقیدتــی او را احاطــه 

کــه در آثــار ایــن دو عــارف، امــکان اســتخراج نظامــی  در پژوهــش پیــش رو، فرضیــۀ نگارنــده ایــن اســت 
بــرای همزیســتی مســالمت آمیز  کنش هــای روادارانــه  بــرای  کــه می توانــد مبنایــی  رفتــاری وجــود دارد 
کیفــی از میــان آثــار ایــن دو عــارف، شــواهدی بــر  به شــمار آیــد. نگارنــده بــا تکیــه بــر روش تحلیــل محتــوای 

کــرده اســت. ادعــای خویــش ارائــه 

وهش پیشینۀ پژ

کــه آثــار چنــدی در بــاب اندیشــه های عرفانــی ایــن دو عــارف مشــهور حتــی در بــاب  واقعیــت آن اســت 
ــن  ــن دو ت ــای ای ــق دیدگاه ه ــارۀ تطبی ــری درب ــی اث ــت؛ ول ــده اس ــام ش ــان انج ــۀ آن ــه های وحدت گرایان اندیش
ــرای ســبک زندگــی روادارانــه توجــه  انجــام نگرفتــه و بــه بینش هــای ایــن دو اندیشــمند به عنــوان مبنایــی ب
نشــده اســت. داریــوش شــایگان در کتــاب آییــن هنــدو و عرفــان اســامی )1384(، به اندیشــه های تطبیقی 
کتــاب مجمع البحریــِن او پرداختــه اســت. همچنیــن، روشــنک جهانــی در مقالــۀ  داراشــکوه از دریچــۀ 
»داراشــکوه و اندیشــۀ وحــدت ادیــان« )1390(، هــدی حســین زاده در مقالــۀ »نقــش داراشــکوه در وحــدت 
ادیــان« )1384( و مقالــۀ »واکاوی اندیشــۀ وحــدت ادیــان در ترجمــۀ داراشــکوه از اوپانیشــادها« )1393(، بــه 
کرده انــد. ازآن ســو، دربــارۀ بینش هــای عرفانــی  کل و وحــدت ادیــان داراشــکوه اشــاره هایی  اندیشــۀ صلــح 
کــوب بومــه و اســام« نوشــتۀ روالنــد پیــج و ترجمــۀ احمــد رجبــی )138۶( و مقالــۀ  کــوب بومــه، دو مقالــۀ »یا یا
کــوب بومــه« نوشــتۀ علیرضــا کرمانــی )139۶( به بررســی برخی  »نقــد و بررســی وجودشناســی عــارف لوتــری یا

دیدگاه هــای وی پرداخته انــد؛ ولــی در ایــن دو اثــر نیــز موضــوع پژوهــش پیــِش رو بررســی نشــده اســت.

کلیــدی ایــن پژوهــش تبییــن شــده  اســت؛ پــس از آن، بــه روش ایــن  در ایــن مقالــه، نخســت مفاهیــم 
کتاب هــای مقدسشــان پرداختــه شــده و  بــرای اســتخراج بینش هــای عرفانــی روادارانــه از  دو عــارف 
ســپس مبانــی بینشــی، ارزشــی و کنش هــای مســتخرج از آنهــا در آثــار داراشــکوه و بومــه بیــان شــده اســت.

1 . Weeks.
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تبیین مفاهیم

بینش، ارزش و کنش

مطــرح  زندگــی  ســبک  مباحــِث  چهارچــوب  در  کــه  اســت  مقوله هایــی  کنــش  و  ارزش  بینــش، 
زندگــی  ســبک  تعریــف  در  اســامی،  زندگــی  ســبک  مبانــی  کتــاب  در  فعالــی  محمدتقــی  می شــود. 
می نویســد: »ســبک زندگــی مجموعــه ای از الگوهــای رفتــاری نســبتًا پایــدار جهــت نیــل بــه هــدف اســت 
بــوده، به صــورت عینــی و در متــن زندگــی تجلــی  الهــی متأثــر  از بینش هــای دینــی و ارزش هــای  کــه 
گفتنــی اســت الگوهــای رفتــاری از مهم تریــن  می یابــد« )فعالــی 139۷، 132(. ایــن تعریــف اجزایــی دارد. 
عناصــر ســازندۀ ســبک زندگــی هســتند. از ایــن منظــر، ســبک زندگــی ناظــر بــه الگوهــای رفتــاری اســت. 
ی پــس از تعریــف لغــوی الگــو در زبــان فارســی، عربــی1 و انگلیســی،2 بــه دو تعریــف اصطاحــی آن  و
کــه دارای ارتبــاط و انســجام  اشــاره می کنــد: 1. مجموعــۀ اجــزا: الگــو عبــارت اســت از مجموعــۀ اجزایــی 
گیرنــد؛ 2. مبنــای رفتــار: هــر رفتــار  معنــاداری باشــند و در راســتای تحقــق هدفــی یگانــه و مشــخص قــرار 
کنــش، الگــو یــا  انســانی از اصــل یــا مبنایــی برمی خیــزد. می تــوان بــه ایــن پایه هــا، مبانــی و اصــول رفتــار یــا 
گفــت. مــراد از الگوهــای رفتــاری در تعریــف فعالــی، همیــن معنــای دوم اســت )فعالــی،  مــدل رفتــاری 
ی، الگوهــای رفتــاری  ــه اعتقــاد و ــردازد. ب ــز الگــو از رفتارهــا می پ ــه تمای 139۷، 133-135(. او ســپس ب
گیرنــد  کردارهــای فراوانــی را دربــر  کنش هــا و  عام انــد و هرکــدام از الگوهــا و مدل هــای رفتــاری می تواننــد 

)همــان، 140-139(.

یکــی دیگــر از عناصــر ایــن تعریــف، نقــش بینش هــا و ارزش هــا در ســبک زندگی اســت. از نظــر فعالی، 
کنش هــا. براین اســاس،  بینش هــا، شــکل دهندۀ ارزش هــا هســتند و ارزش هــا شــکل دهندۀ رفتارهــا یــا 
کــه در طــی آن، هنجارهــا  ی، بــا فراینــدی خطــی و یک ســویه روبــه رو هســتیم  در ســبک زندگــی از منظــر و
ــع  کنش هــا و رفتارهــا نیــز تاب کــه  گرایش هــا برآمــده از باورهــا و بینش هــا هســتند؛ همچنــان  و ارزش هــا و 

گرایش هــا هســتند )همــان، 14۷(. ارزش هــا و 

یافت شــده از تعریــف فعالــی از ســبک  کنــِش در در ایــن مقالــه، بــا اســتفاده از مؤلفــۀ بینــش، ارزش و 
زندگــی، مبانــی هستی شناســانه، انسان شناســانه و نجات شناســانۀ داراشــکوه و بومــه بررســی می شــود. 
کشــیده می شــود. در اینجــا مقصــود مــا بیــان مبانــی  کنش هــای ُمدارامحــور بیــرون  ســپس، از میــان آنهــا، 
کامــل نیســت؛ بلکــه تنهــا بــه بخش هــای مشــترکی از تفکــرات ایــن دو،  تفکــری ایــن دو عــارف به صــورت 
کنش هــای مدارامحــور اســتنباط  کــه از آنهــا بینش هــا و ارزش هایــی بــرای الگــوی رفتــاری و در پــِس آن، 

کــرد. می شــود، اشــاره خواهیــم 

ــی  کــه بــه او تأســی می شــود، ذکــر می کنــد )فعال کســی  ــا  ــا مــدل را در عربــی معــادل »مثــال«، »امــام«، »اســوة« و »قــدوة« اســت و بــه معنــای مقتــدا ی 1. او الگــو ی
)133  :1397

کرده است )فعالی 1397: 133( ۲. وی الگو و مدل را معادل واژگان انگلیسی »pattern« و »example« ذکر 
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واداری )مدارا( ر

آهستگی،  آرامی،  مایمت،  کردن،  آشتی  و  صلح  رفق،  کردن،  »رعایت  معنای  به  لغت  در  مدارا 
نرمی، مماشات، تسامح، بردباری، تحمل، خضوع و فروتنی...« است )دهخدا 13۷3، 12، 18120(. از 
مترادف های »مدارا«، تسامح و تساهل است و آن آسان گیری، گذشت، چشم پوشی، جوانمردی کردن، 
و مخالف سختگیری و شدت در امور است و در اصطاح، به معنی برخورد مداراجویانه و احترام آمیز 
معادل   .)2۶8  ،1381 )زرین کوب  است  دینی  احکام  در  آسان گیری  و  دیگران  اعتقادات  و  عقاید  با 
تسامح در انگلیسی Tolerance است. در فرهنگ وبستر، تولرانس به ظرفیت درد یا سختی، استقامت، 
که با خودشان متفاوت است یا با آن مخالف اند، یا عمل  همدردی یا تسلیت برای باورها یا رفتارهایی 
پذیرش چیزی، تحمل یا توانایی تحمل وجود نظرها و رفتارهای مخالف یا غیرمخالف، تعریف شده 
یشۀ التین Torero به معنای تحمل  کرنستن، واژۀ Tolerance از ر است )هید 1383، 34(. از دیدگاه 
که تساهل می ورزد، باری را تحمل یا حمل می کند.  کسی  گویی  کردن است.  کردن، اجازه دادن و ابقا 

که تولرانس نزدیک ترین معادل معنای حلم است )کرنستن 13۷۶(. از این رو، برخی معتقدند 

کوشــش هایی را بــرای عرضــۀ ادبیــات مدارامحــور  بــا جســت وجویی در میــان آثــار داراشــکوه و بومــه، 
کتاب هــای مقدسشــان دارنــد و بــا روش هــای  کــه بــه  شــاهد هســتیم. ایــن دو عــارف بــا نــگاه ویــژه ای 
ویــژۀ خــود،1 درپــی ارائــۀ ایــن ادبیــات مدارامحــور بوده انــد. درادامــه، مبانــی ایــن بینش هــا در ادبیــات 

کــرد. کنش هــای برگرفتــه از آنهــا را بررســی خواهیــم  مدارامحــور داراشــکوه و بومــه و ارزش هــا و 

مبانی بینش های عرفانی داراشکوه و بومه

کــه در ایــن پژوهــش از آنهــا بــرای به دســت آوردن ارزش هــا  مبانــی بینش هــای عرفانــی ایــن دو عــارف، 
ــی هستی شــناختی، انسان شــناختی و نجات شــناختی اســت.  کنش هــا اســتفاده شــده، شــامل مبان و 

در آثــار و آموزه هــای متعــددی از ایــن دو عــارف بــه ایــن مبانــی اشــاره شــده اســت.

مبانی هستی شناختی

کــه در زمینــۀ  ــی منجــر می شــود  ــه برخــی بینش هــای عرفان ــی هستی شــناختی ایــن دو عــارف ب مبان
کنش هــای مدارامحــور راهگشــایند. ایــن بینش هــای عرفانــِی هستی شناســانه  رســیدن بــه ارزش هــا و 
ــد از: هســتی تجلــی واحــد، وحــدت وجــود، ســریان عشــق در هســتی، و توحیــد در مالکیــت.  عبارت ان
درادامــه، بــه بیــان جایــگاه ایــن بینش هــا در آموزه هــای ایــن دو عــارف و ارزش هــا و کنش هــای روادارانــه ای 

یــم. کــه از آنهــا به دســت می آیــد، می پرداز
1. داراشــکوه از چنــد روش بــرای بیــان افــکار مدارامحــور خویــش بهــره بــرده اســت: 1. تفســیر تأویلــی )ارنســت 1391، 109(؛ ۲. تطبیــق عرفان هــا )عرفــان 
گــروه مقابــل )شــایگان 13۸7، 1۸(؛ 4. همنشــینی بــا عارفــان و ســالکان ادیــان )داراشــکوه  تطبیقــی( )کانونگــو 1935(؛ 3. ترجمــۀ متــون دینــی بــه زبــان 
کتــاب مقــدس درپــی تبییــن دیــدگاه جهان شــمولش نســبت به ادیــان و ادبیــات مدارامحــور بــوده اســت  کــوب بومــه نیــز بــا روش تفســیر تمثیلــی  1۸53، 3-4(. یا
کــه  در ورای  اشــخاص، رخدادهــا و اشــیا نهفتــه  اســت؛  کتــاب  مقــدس  را دارای  ســطح  دیگــری  از معنــا می داننــد  )مارتنســن 1۸۸5, 1۲(. در روش  تفســیر تمثیلــی، 

کــه  در آغــاز مــورد نظــر خداونــد بــوده  اســت )فعالــی 1377، ۲47 - ۲49(. کشــتی  نــوح  را نمــاد »کلیســای  مســیحیت« می نامنــد  بــرای  نمونــه،  در ایــن  شــیوه ، 
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هستی تجلی واحد

از دیــدگاه عارفــان، جهانــی تجلــی یگانــه اســت. از منظــر ایشــان، موجــودات نــه مصنوع انــد و نــه 
معلول انــد و نــه در دفعــات و مراحــل عرضــی و طولــی متکثــر پدیــد آمده انــد، بلکــه همــه جلــوه و پرتــوی 
یگانــه از وجــود خداوندنــد )موحدیــان عطــار 1388، 33۷(. ایــن مقولــه بــا مفهوم عشــق رابطۀ مســتقیمی 
کثرت هــا از وحــدت می شــود. ارزشــی  کــه ســبب فیضــان و تجلی گــری واحــد و ظهــور  دارد و عشــق اســت 
ی او می داننــد و نظــام هســتی  کــه عارفــان، جهــان را عکــس رو کــه از ایــن بینــش رخ می نمایــد، ایــن اســت 
کمــال و زیبایــی می بیننــد. هــر چیــز در ایــن عالم، جلــوه ای از صفــات و  را بــر طریــق عــدل و تــوازن و عیــن 
کــه بایــد باشــد )همــان(. چنیــن ارزشــی )زیبــا دیــدن همه چیــز  افعــال او و درســت در همان جایــی اســت 
ــی دارد،  ــان را درپ ــه انس ــز ازجمل ــه همه چی ــدن ب ی ــق ورز ــاری عش ــوی رفت ــد(، الگ ین ی او ــس رو ــون عک چ

کنش هــای محبت آمیــز و مدارامحــور اســت.  کــه سرشــار از رفتارهــا و  الگویــی رفتــاری 

کــه هســتی تجلــی خداونــد اســت: »ای یــار، آنکــه ذات بحــت و آفتــاب  داراشــکوه معتقــد اســت 
کنــزًا مخفیــًا از آن خبــر می دهــد، چــون بــه دوســتِی فاحببــت  کنــت  کــه  حقیقــت و مرتبــۀ بی رنگــی، 
ظاهــر شــد و نقــاب اختفــا برافکنــد، تمامــی ذات مقیــد گشــت بــه لــذت وصــل و مشــاهده دیــدار خویــش« 

کلمــات داراشــکوه دیــده می شــود: )داراشــکوه 1335، 18(. ارزش زیبــا دیــدن هســتی نیــز در 

گر هست هست این پندار در جهان هیچ چیز بد نبود بد ا
)داراشکوه 13۶4، 113(.

همه جا اوست گرچه سومنات1 استبه چشم بد نبین، ای قادری هیچ
 )همان، ۶1(.

از دیـدگاه بومـه نیـز هسـتی تجلـی یگانـه اسـت. بینـش بومـه در ایـن  بـاره، ایـن اسـت: »کل جهـان 
ظاهـری و مشـهود بـا تمـام وجـودش، امضـا، اثـر و یـا طـرح دنیـای معنـوی باطنـی اسـت.« )اسـتود2 19۶8، 
کثـرت از  243ـ248(. مسـئله و دغدغـۀ همیشـگی و اصلـِی بومـه تبییـن چگونگـی آفرینـش یـا صـدور 
گفتـاری بـه توصیـف  کـه جـز سـکون و سـکوت و آرامـش هیـچ  ذات غیـب الغیوبـی یـا ارادۀ الذات اسـت 
آن قـادر نیسـت. از نظـر بومـه، آفرینـش جهـان »تجلـی خـدای جسـت وجوناپذیر« اسـت. همـۀ موجـودات 
از میـل و ارادۀ الهـی بـه تجلـی نشـئت می گیرنـد )بومـه3 2009 )3(، 1ـ3(. از دیدگاه بومـه، »خلقت چیزی 
نیسـت جـز ظهـور )مکاشـفه( خـدای مطلـق«. بـه بـاور بومـه، در آغـاز، قابلیـت بـدون فعلیـت وجـود دارد؛ 
کـه در  کـه تصویـری از خـود،  ولـی ارادۀ بی پایـان، نامحـدود و فهم ناپذیـر مشـتاق می شـود و آرزو می کنـد 

کــه ســلطان محمــود غزنــوی  گجــرات هنــد بــود  1. ســوَمنات بــه زبــان سانســکریت »ســومناتها« )از: ســومه، مــاه + نــات، صاحــب( بزرگ تریــن بتخانــۀ هندوهــا در 
کــرد و بتــش را شکســت )دهخــدا 1373، ۸، 1۲۲1۲(. آن را خــراب 
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آینـۀ حکمـت ازلـی خویـش دیـده اسـت، واقعـی شـود )بومـه 2010 )1(، 45( و بـر همیـن اسـاس، خـدای 
کن شـده اسـت )بومه ii ،)2( 2009(. براسـاس این دیگاِه بومه،  پنهان خود را به طبیعت آورده و در آن سـا
کن و پنهـان در هسـتی، خـدای جـاری در موجـودات اسـت؛ بـه ایـن  معنـا  کـه هرچـه را دیـده  خـدای سـا

بینـد، خـدای را دیـده اسـت؛ )هلـدن1 189۷( و همیـن امـر بـه موجـودات عالـم ارزش می بخشـد.

وحدت وجود

وحــدت وجــود از بینش هــای عرفانــی بســیاری از عارفــان ادیــان اســت. براســاس ایــن بینــش، همــۀ 
کثــرت اســت. بــه قــول حکیــم ســبزواری،  کثــرت موجــود، وحــدت در عیــن  هســتی وجــود یگانــه اســت و 
ــه اســت و مراتــب امکانیــه، از ظهــورات و تدلیــات و  »وجــود حقیقــی و موجــود حقیقــی حــق جــل جال
ــه  ــد؛ ب کرده ان ــل، برخــی وحــدت شــهود را مطــرح  تجلیــات اوســت.« )ســبزواری 13۶8، 1، ۷1(. در مقاب
کــه وحــدت وجــود حقیقــی نیســت؛ بلکــه عــارف در هنــگام تجربــۀ عرفانــی، همه چیــز را یکــی  ایــن معنــا 
کــه بــه  می بینــد، ولــی در هنــگام »تعبیــر« چه بســا دچــار ســوءتعبیر شــده، طــوری از آن تجربــه یــاد می کنــد 
کایــی 13۷9(. درهرحــال، هــم وحــدت حقیقــی وجــود و هــم  ــرده می شــود )کا گمــان ب »وحــدت وجــود« 
وحــدت شــهودی وجــود، ارزش هــای بســیاری همچــون ارزش ذاتــِی همــۀ عالــم و تک تــک مخلوقــات 
هســتی، به عنــوان جلــوه و ظهــور خــدای یگانــه را به دنبــال دارنــد. ایــن ارزش و پایبنــدی بــه آن، خــود 
کل مخلوقــات،  کــه رفتــار همــراه بــا احتــرام نســبت به  کنش هــای متعــددی را درپــی خواهــد داشــت 

ــرۀ رفتارهــای مدارامحــور جــای می گیــرد.  کــه در دای کنش هاســت  ازجملــه انســان، از ایــن دســته 

یکــی از بینش هــای اساســی و محــوری اندیشــۀ عرفانــی داراشــکوه نیــز همیــن مســئلۀ وحــدت وجــود 
کــه  اســت. داراشــکوه تحــت تأثیــر عقایــد ابــن  عربــی بــود و به یقیــن، مهم تریــن عقیــده و نظریــۀ ابــن عربــی 
بــر همــۀ عقایــد داراشــکوه چیرگــی دارد، نظریــۀ وحــدت حقیقــی وجــود اســت )جمعــی از نویســندگان 

.)4۷8-4۷۷  ،1384

حــق ظاهــر و جلوه گــر بــود بی حایــلای آنکــه ز توحیــد شــوی بــس عاقل

ولــی ز  نرنجــی  توحیــد  گفتــن  اصحــاب به وحــدِت وجودند قائل از 

)داراشکوه 13۶4، 80(.

ی بــرای  کــرده بــود. و داراشــکوه تفکــر وحــدت وجــود را هــم در مذهــب هنــدوان و هــم در اســام درک 
کــوزه  ــا و  ی ــه مخاطبانــش، از تمثیل هایــی همچــون تمثیــل خورشــید و در تفهیــم اصــل وحــدت وجــود ب

اســتفاده می کــرد:

ســوا خورشــید  ز  ندیــدم  ذره  یــایــک   هــر قطــرۀ آب هســت عیــن در
)داراشکوه 13۶4، 1۷۷(.
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گشــت... و این همــه را از  یــای حقیقــت چــون بــه حرکــت آمــد، مــوج و نقــش در آن پیــدا  »ای یــار، در
کنــی، صــورت نبنــدد و در نــام  یــا جــدا  گــر نقشــی و موجــی را خواهــی از در یــا جدایــی نباشــد؛ چــه ا آن در
گرچــه هریــک جداســت، امــا در ذات و حقیقــت یکتاســت« )داراشــکوه، 1335، 1۷(. در جایــی نیــز از  ا
کــوزه یکــی  کــوزه و بیــرون  کــه هــوای داخــل  کــوزه اســتفاده می کنــد و می گویــد  تشــبیه هــوای درون و بــرون 
کــه انســان از حصــار خویــش بیــرون رود و خدایــی  کافــی اســت  اســت و تفاوتــی بیــن آنهــا نیســت؛ تنهــا 
کــه انســان رنــگ خدایــی می گیــرد و دوئیــت میــان خــدا و انســان دیگــر معنایــی  شــود. ایــن هنــگام اســت 

نخواهــد داشــت )داراشــکوه 13۶4، 180(. 

بومــه نیــز پانتئیســم مســیحی )همه خدایــی( را نمی پذیــرد و بــه خــدای متشــخص تثلیــث اعتقــادی 
کیــد  قاطــع دارد )بومــه 2013 )1(، 11( و تعالیــم او بــر جدایــی واقعــِی جهــان هســتی و انســان از خــدا تأ
بســیار می کنــد: »جهــان بــا خــدا یکســان نیســت... حتــی مســیح بــا خــدا یکســان نیســت؛ زیــرا او انســان 
ــًا  ــود. جهــان صرف ــا وجــود جاودانگــی اش خــدا نخواهــد ب شــده اســت. جهــان خارجــی خــدا نیســت و ب
کــرده و نشــان می دهــد« )بومــه 2013 )1(،  کــه در آن خــدا خــود را آشــکار  یــک حالــت وجــودی اســت 

31۶(. بااین حــال، از نظــر او: 
 نخســت، ایــن خــدای یگانــۀ وصف ناپذیــر در همــۀ عالــم قابل مشــاهده اســت؛ بنابرایــن، او 	 

کلوخــی را از زمیــن برداشــتم و بــه  به نوعــی وحــدت شــهودی وجــود را بــاور دارد: »وقتــی ســنگ یــا 
کــردم، آنچــه در بــاال اســت را دیــدم و آنچــه در بــاال اســت در آنچــه در زیــر اســت، وجــود  آن نــگاه 

کل جهــان در آن اســت« )هلــدن 189۷(؛  دارد؛ بلــه، 
کــه خــدا نباشــد: »گفتــه 	   دوم اینکــه، از منظــری، خــدا همه چیــز اســت و هیچ چیــزی نیســت 

کــه خــدا همه چیــز اســت... چنیــن ادعایــی بــه یــک معنــا درســت اســت؛ زیــرا همه چیــز  می شــود 
از خداســت و از خــدا نشــئت می گیــرد« )بومــه 2018 )1(، 140(؛ 

ی 	   ســوم اینکــه، بومــه بــه حضــور و ســکونت الهــی در الیه هــای عمیــق وجــود انســان بــاور دارد. و
کــه هــدف غایــی عالــم اســت، دســت  هرگــز از جســت و جوی او در درون خــود و اتحــاد بــا خــدا، 

نکشــیده اســت )بومــه 201۷ )1(، 13(. 

سریان عشق در عالم

گذرگاهــی از غیــب  مفهــوم عشــق بــه مفهــوم تجلــی الهــی وابســته اســت و ایــن مفهــوم به نوبــۀ خــود، 
کــه در »نفــس رحمــان« متجلــی می شــود.  کشــف می افزایــد، رهایــی و خاصــی از اســماء اســت  بــه 
کــه می خواهــد خــود را آشــکار ســازد و بشناســاند  گنــج پنهانــی  انگیــزۀ نفــس رحمــان، عشــق اســت، آن 
)الهیجــی 13۷1، 2۷1(. از دیــدگاه عارفــان، عشــق ســبب آفرینــش و ســبب بازگشــت اســت. طبــق ایــن 
کمــال خویــش را دوســت  اصــل عرفانــی، همــۀ ماســوا طفیــل هســتی عشــق اند. خــدا چــون جمــال و 
کــرده و از ایــن پرتــو، جهــان هســتی پدیــدار شــده اســت. ازســویی، بــه  می داشــته اســت، آن را آشــکار 



125بررسی مبانی کنش های روادارانه ناظر بر بینش های عرفانی داراشکوه و بومه

کــه در سراســر عالــم ســاری و جــاری اســت، همه چیــز بــه خــدا بازمی گــردد؛ یعنــی  ســبب همیــن عشــق، 
ــگاه  ــان عطــار 1388، 338(. از ن گشــت )موحدی ــه همان جــا بازخواهــد  ــه آمــده اســت ب ک از همان جــا 
آنــان، راه وصــول بــه مبــدأ هســتی نیــز عشــق اســت و متعلــق ایــن عشــق نیــز واحــد و تجلیــات او هســتند؛ 
کــه تجلیــات خــدای واحــد هســتند، هــم عشــق اند، هــم عاشــق و هــم  بنابرایــن، همــۀ هســتی و انســان، 
یــد و بــا نگاهــی محبت آمیــز بــا آنــان رفتــاری نیکــو داشــت. در  معشــوق؛ پــس بایــد بــه همــۀ آنــان عشــق ورز
کــردن  ایــن بینــش ارزشــی، چــون معشــوق بــودن همه چیــز و در پــِس آن، قابلیــت عشــق ورزی و محبــت 
بــه همــۀ هســتی را درپــی دارد و رفتارهــای محبت آمیــز بــا دیگــران براســاس انســانیت و نــه رنــگ و نــژاد و 

دیــن، از ایــن ارزش برمی خیــزد.

کــردن خویــش را عشــق می دانــد. او عشــق عرفــان نظــری  ــرای آشــکار  داراشــکوه آغــاز تجلــی الهــی ب
کــرده اســت.  کلیــد درک همــۀ الهیــات »حکمــت ادوایتــه« اســت، همســان  کــه  اســام را بــا مفهــوم »مایــا« 
َکنــزا َمخّفیــا َفَاحَبْبــَت َان  کــه: »ُکْنــُت  داراشــکوه بــا نقــل ایــن حدیــث قدســی آغــاز تجلــی را شــرح می دهــد 

عــَرف« )فنــاری 13۷4، 38۷(.  ــَق اِلُ
َ
ْقــُت الخل

َ
ُاْعــَرف َفَخل

شــد هویــدا  عاشــقی  هــو  ز  شــدپــس  پیــدا  جملــه  عشــق  از  آخــر 

از همین خواست جمله شد موجوداز همین خواست جمله شد موجود

)داراشکوه 13۶4، ۷۷(.

گنــج پنهــان خــود را نمایــان ســاخت، آن گاه بــه هــر ســو نــگاه می کنــی، آیــات الهــی را  وقتــی ایــن 
می بینــی و جــز او چیــزی را نخواهــی دیــد:

آمــدهگنــج مخفــی ز پــرده بــه اظهــار آمــده بــازار  و  محلــه  و  کوچــه  در 
)داراشکوه 13۶4، 1۶2(.

ی بــه  ی در آن ســبب عشــق ورز از دیــدگاه داراشــکوه، درک وحــدت حقیقــی عالــم و عشــق جــار
کنون در  همــۀ عالــم می شــود: »چــون بــه ایــن مرتبــه رســیدی، آفتــاب حقیقــت و وحــدت طالــع شــد... ا
گشت... معشــوق و عشــق و عاشــق هــر ســه یکــی اســت« )داراشــکوه  کــر و مذکــور یکــی  اینجــا ذکــر و ذا

 .)19 ،1335

کلمــه می خوانــد، ســبب و ابــزار آفرینــش هســتی  گاهــی آن را پســر یــا  کــه  در اندیشــۀ بومــه نیــز عشــق، 
کــه وی از او بــه الذات1 تعبیــر می کنــد، نمی توانــد بی واســطه  اســت. بــه بــاور او، واحــد  توصیف  ناپذیــر، 
یافــت   خویــش در درون خویــش و  کار او به واســطۀ تعیــن بخشــیدن بــه خــود یــا در تجلــی یابــد و بــرای ایــن 
کــه در مرتبــۀ ذات  از طریــق خویــش، تجلــی می کنــد. بــه بیــان دیگــر، خواســتن و عشــق بــه آشــکار شــدن، 
نهفتــه اســت، و از آن بــه »اراده« یــا »عشــق ذاتــی« تعبیــر می کننــد، بــرای ظهــور، خواهــان مرتبــۀ شایســته ای 

کــرده، »grounlessness« )بی بنیــاد و اســاس اســت. مقصــود بومــه شــدت ســلب هرچیــز از آن واحــد اســت؛  کــه بومــه اســتفاده  1. واژۀ انگلیســی معــادل آن، 
به حدی کــه حتــی لفــظ ذات را هــم نمی تــوان بــرای آن بــه کار بــرد، چیــزی شــبیه و نزدیــک بــه عــدم.
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کنــد. ایــن مرتبــۀ ذات، یــا »آزادی ازلــِی دارای اراده« اســت و در اصــل، خــوِد  کــه خــود را در آن آشــکار  اســت 
اراده اســت. به موجــب ایــن اراده، واحــد بــا عشــق یــا تمایــل فعــال خــود باعــث می شــود آنچــه پیش تــر 
تنهــا تخیــل یــا اندیشــه ای در او بــوده اســت، مشــاهده پذیر و عینــی شــود )بومــه 2010 )1(، 12(. از نظــر بومــه، 
کــه همــان خــرد یــا  اراده درون خــود را می بینــد و بدیــن ترتیــب، آینــه ای را در درون خــود ایجــاد می کنــد 
کــه از دیــدن خــدا خــود را و همــۀ شــگفتی های بــزرِگ  حکمــت ازلــی اســت )بومــه 2011، 13(. عشــقی 
ســرمدی اش ایجــاد می شــود، ســبب می شــود تــا او همــۀ اشــیای پنهــان در مرتبــۀ غیــب را در خــود انعــکاس 
دهــد و بدیــن وســیله، آنهــا را پیــدا یــا آشــکار  کند)بومــه 2011، 1، 12(. ازســوی دیگر، خــدا در دیــدگاه بومــه، 
 .)dialogue 1 ،)2( 2010 کــه بــه شــیوۀ نامتناهــی جریــان و ســریان دارد )بومــه خــود عشــقی جهانــی اســت 
همچنیــن، بومــه معتقــد اســت کــه عشــق فی نفســه قدرتــی الهی ســاز اســت: »اوج عشــق بــه  انــدازۀ اوج خود 
خداســت و عظمــت آن بــه  انــدازۀ عظمــت خــدا. عشــق بــا یکــی ســاختن تــو بــا خــدا تــو را بــه  انــدازۀ خــدا 
ــا بلندتریــن  کــه عشــقش ت ــی انســانیت ســرور عزیزمــان عیســی را،  ــد؛ به طوری کــه، می توان عالــی می گردان
یابــی« )بومــه dialogue 1 ،)2( 2010(. ســرانجام، بــه اعتقــاد بومــه، انســانیت  ســریرها صعــود کــرده اســت، در
کــه خــدا  مســیح، عهــد اوســت و چیــزی نیســت جــز پیونــِد دوســت داشــتن )یکدیگــر( یــا میثــاق بــرادری، 
گفتــۀ او: »ای فرزنــدان و  به وســیلۀ آن در مســیح خــودش را بــه مــا و مــا را بــه او پیونــد می دهــد. پــس بــه 
یــد در ایــن دنیــا، بــا تواضــع و فروتنــی، قلب هــا، ذهن هــا و اراده هــای خــود را  بــرادران عزیــز در مســیح، بگذار

کنیــم، تــا در مســیح یکــی باشــیم« )بومــه 209 )1(، 414ـ41۶(. در یــک عشــق محصــور 

توحید در مالکیت

کــه مالــک عالــم خالــق عالــم اســت. مالکیــت بــا خالقیــت نســبتی  ایــن بینــش مبتنی بــر ایــن اســت 
ی دارد؛ بنابرایــن، آفریننــدۀ عالــم، حــق تصــرف در همــۀ اجــزای عالــم را دارد؛ پــس تنهــا او مالــک  مســاو
کســی تــوان مالکیــت نــدارد، مگــر بــا اجــازۀ او. هرگونــه مالکیتــی، چــه به صــورت  اســت و غیــر او در عالــم 
کــه از ایــن  تکوینــی و چــه به صــورت اعتبــاری، ظهــور و توســعۀ مالکیــت خداســت. نتیجــۀ مهمــی 
کــه مــا مالــک هیچ چیــز نیســتیم. بهــرۀ مــا در ایــن عالــم فقــط  مطلــب به دســت می آیــد ایــن اســت 
کوشــش و فعالیــت، چیــزی به دســت آمــد،  ــر براســاس  گ کــه آن  هــم از خداســت. حــال ا کوشــش اســت 
آن امــر مملــوک و »داشــتۀ مــا« نیســت، بلکــه »دادۀ خــدا و مملــوک اوســت« )فعالــی 139۷: 14۶(. ایــن 
کــه توحیــد مالکیــت نســبت به  بینــش ارزشــی را به دنبــال دارد بــا عنــوان »امانــت داری«؛ بــه ایــن معنــا 
ــا  ــی م ــه حت ک ــت  ــت آن اس ــت و واقعی ــدنی نیس ــیا  جمع ش ــبت به اش ــا نس ــت م ــاس مالکی ــا احس ــدا ب خ
کاهــش احســاس  نســبت به داشــته های خــود بایــد احســا س امانــت داشــته باشــیم. بهتریــن تمریــن بــرای 
تملک گرایــی، توجــه بــه همنوعــان، خدمــت بــه آنــان و بخشــش بــه دیگــران اســت. نتیجــۀ چنیــن ارزش 
کنش هــای بســیاری  کــه رفتارهــا و  و چنیــن تمرینــی، الگــوی رفتــاری بــا عنــوان نیکــوکاری و ایثــار اســت 

همچــون انفــاق، بخشــش را درپــی دارد )همــان، 14۷(.



127بررسی مبانی کنش های روادارانه ناظر بر بینش های عرفانی داراشکوه و بومه

ْو کاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة...« 
َ
ْنُفِسِهْم َول

َ
ی أ

َ
وَن َعل عارفان مسلمان همچون داراشکوه، بر مبنای آیۀ »َویْؤِثُر

)حشر، 9( کوششی پیگیر برای ایثار به مردم داشته اند؛ زیرا در اصل، خود را مالک چیزی نمی دیدند: »هر 
که خود را مالک چیزی داند، ایثار از او درست نیاید. از بهر آنکه نفس خود بدان چیز سزاوارتر  کس  آن  
گوید: به دست  که جملۀ اسباب، ملک و ملک حق تعالی دانند... و نفس را  می بیند و ایثار آن است 
و  ایثار  نیز  بومه  کوب  یا عرفان  در   .)۷5  ،1393 )سهروردی  رسید«  صاحب  به  ملک  بوده،  عاریت  تو 
که او خود را مالک چیزی نمی داند، جایگاه واالیی دارد: »موالی من!  ازخودگذشتگی به همین دلیل 
که تو مرا در میان آنها قرار دادی،  همۀ این امور از آن توست، من ارزش مالکیت آنها را ندارم؛ ولی ازآنجا

وظیفۀ خود را انجام می دهم« )بومه 2009 )2(، 54ـ۶3(. 

مبانی انسان شناختی

کــه می تــوان  مبانــی انسان شــناختی ایــن دو عــارف دربردارنــدۀ شــماری از بینش هــای عرفانــی اســت 
عرفانــِی  بینش هــای  ایــن  گرفــت.  بهــره  مدارامحــور  کنش هــای  و  ارزش هــا  بــه  رســیدن  بــرای  آنهــا  از 
انسان شــناختی عبارت انــد از: جایــگاه واالی انســان در نظــام هســتی به عنــوان اشــرف مخلوقــات، و 
ــراد بشــر در خلقــت. درادامــه، ایــن بینش هــا در آموزه هــای ایــن دو عــارف و ارزش هــا و  ک همــۀ اف اشــترا

کــه از آنهــا به دســت می آیــد، را تبییــن می کنیــم. کنش هــای روادارانــه ای 

جایگاه واالی انسان

انســان در دیــدگاه عارفــان از مقــام و جایــگاه رفیعــی برخــوردار اســت. آنــان ایــن مفهــوم را بــا برشــمردن 
بیــان می دارنــد.  او  الهــی، و مقــام خلیفة اللهــی  بــه تصویــر  او  آفرینــش  الهــی انســان،  اصــل اصیــل و 
ــده  ــرای انســان در اظهــارات عارفــان به راحتــی دی ــه اصلــی الهــی زندگــِی پیــش از ایــن ب ــاور ب ازســویی، ب
می شــود. در ایــن تبییــن، انســان همچــون غریــب دور از وطــن و اصــل خویــش مطــرح می شــود )موحدیــان 
ــرای جانشــینی خــدا  ــواع مخلوقــات الهــی، انســان ب عطــار 1388، 34۷(. از منظــری دیگــر، در میــان ان
در زمیــن آفریــده شــده اســت؛ بنابرایــن، اشــرف مخلوقــات در زمیــن به شــمار مــی رود و از دیگــر ســو، 
مطابــق نظــر عارفــان، خداونــد آدم را بــر صــورت خویــش آفریــده اســت. ایشــان هــدف از آفرینــش انســان 
کــه خداونــد در تنهایــی ازلــی خویــش، آرزو داشــت تــا شــناخته شــود و ازایــن رو،  را هــم ایــن می داننــد 
کــه جلــوه ای از وجــود خــوِد اوســت، را آفریــد )آملــی 1422، 2، 53- 58(. ایــن بینــش  در ســخنان  انســان، 
کــوب بومــه هــم آمــده اســت. به هرحــال، چنیــن بینشــی نســبت به انســان، ارزشــی را بــرای  داراشــکوه و یا
ــًا  کــه انســان اساســًا و اصالت ــا  ــه ایــن معن کرامــت انســانی نامیــد؛ ب ــوان آن را  کــه می ت انســان ها می ســازد 
کرامــت ذاتــی و قابــل احتــرام و  »وجــود معنــوی« و »روح الهــی« اســت و از ایــن نظــر، ذات انســانی دارای 
کنش هــاِی  گــر در زندگــی جریــان یابــد،  صاحــب جایــگاه بلنــد اســت. چنیــن نــگاه و ارزشــی بــه انســان ا
مدارامحــوری چــون رفتــار فروتنانــه بــا نــوع انســان را درپــی خواهــد داشــت. انســان عــارف همــواره جایــگاه 

ــا همــگان خواهــد داشــت. ــه ب ــه همیــن ســبب، رفتــاری فروتنان واالی انســان ها را در نظــر دارد و ب
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اشاره  اصل  این  به  به خوبی  حق نما  رساله  در  او  دارد.  الهی  اصلی  انسان  داراشکوه  اندیشۀ  در 
یار  ای  »بدان  می داند:  خویش  الهی  اصل  به  بازگشت  را  انسان  حقیقی  تنزل  سبب  اساسًا  و  می کند 
به  نهان است  آن  در  که  دوئیتی  که  آن است  انسانی درین هیکل جسمانی  تنزل حقیقت  که سبب 
کمال رسیده باز به اصل خویش پیوندد« )داراشکوه 1335، 1(. در همین زمینه، او انسان را صاحب 
است:  خود  برای  انسان  آفرینش  و  انسان  برای  جهان  آفرینش  آن،  کمترین  که  می داند  عظیم  کرامتی 
تشریف  به  و  فرموده  کرامت  او  به  خاص  مخلوقات  جمیع  از  جل وعلی  حق  که  استعدادی  »... و 
که همۀ موجودات را اهلل تعالی برای انسان  ْمَنا َبِني آَدَم...« مشّرف ساخته، ضایع نسازد  َقْد َکّرَ

َ
و » َول

آفریده و انسان را برای خود...« )داراشکوه 1335، 1(. از دیدگاه داراشکوه، خداوند انسان را جانشین 
کوه ها عرضه شد و  که بر آسمان ها و زمین و  خود در زمین خوانده است. او این را امانت الهی می داند 
کشید )احزاب، ۷2( و البته  که این باِر سنگین امانت را بر دوش  هیچ یک نپذیرفتند و تنها انسان بود 

کار را نیز نداشتند. دیگر موجودات سعۀ وجودی و ظرفیت این 

گران عشقش جز آدمی نبرده است  جن و ملک یقین دان کین بار برنتابندبار 
)داراشکوه 13۶4، ۷4(.

همچنیــن، داراشــکوه خلــق انســان را بــر  صــورت خــدا می دانــد و او را جامــع جمیــع اســماء و صفــات 
کبیــر نــزد موحــدان هنــدو  کــه از »برهمانــد« به منزلــۀ عالــم  کبیــر می نامــد؛ آنجا الهــی و نســخۀ صغیــر عالــم 
کبیــر اســت، شــخص واحــد دانســته...« »و  کــه عالــم  ســخن می گویــد: »موحــدان هنــد تمــام برهمانــد را، 
کبیــر اســت بــه طریــق اجمــال  کــه نســخۀ عالــم  هرچــه دریــن برهمانــد بــه ســبیل تفصیــل اســت، در انســان 

همــه موجــود اســت...« )داراشــکوه 13۶۶، 23-22(. 

کــه  در دیــدگاه بومــه، نیــز انســان اصــل و منشــأیی الهــی دارد )بومــه 2009)3(, 5 1(. او معتقــد اســت 
کــه آدِم شــبیِه خــدا، جایگاهــش  انســان شــبیه خــدا و بــه شــکل او خلــق شــده اســت. او بــر ایــن بــاور اســت 
تنهــا در بهشــت اســت و همــۀ صفــات، اخــاق، اراده، قــدرت و حتــی جســمش نیــز خدایــی اســت 
کــه انســان قــدرت خدایــی داشــت و زبــان خــدا و فرشــتگان و  )بومــه 2013 )1(، 2۶(. بومــه می گویــد 
ئکــه، آدم همــۀ  ــه دســتور خــدا و پیــش چشــم ما کــه بعدهــا ب ــان طبیعــت را می دانســت. همان طــور  زب
کــرد )بومــه 2011، ۷(؛ زیــرا انســان هماننــد خــدا  کیفیتشــان نام گــذاری  مخلوقــات را براســاس ماهیــت و 
کنــد )بومــه 2013 )3(، 1۷(. بــه بــاور بومــه، انســان قــدرِت  می توانســت درون همــۀ موجــودات را مشــاهده 
ــروردگاِر همــۀ  ــد پ کــه خداون ــر همــۀ موجــودات را داشــت )مقــام جانشــینی خــدا(. »همان طــور  تســلط ب
آفریــدگان اســت، پــس انســان نیــز بــا قــدرت خــدا بایــد اربــاب ایــن جهــان باشــد« )بومــه 2013 )2(، 4، ۷(. 
گنــاه اولیــه نیــز آن ذات الهــی را در درون خــود دارد؛ ولــی تنهــا زمانــی  کنونــِی بعــد از  از نظــر بومــه، انســان 
کــه تمــام میــل و ارادۀ خــود را  کامــل دســت می یابــد  ــا خــدا و ســعادت  بــه شــباهت واقعــی و بی نقــص ب

کــه قلــب، عشــق و نــور پــدر اســت، قــرار دهــد )بومــه 2013 )2(، 1۶(.  قاطعانــه در اختیــار پســر 
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اشتراک در خلقت بدن مادی

کتــاب مقدسشــان، انســان ها همــه از آدم اولیــه و  در دیــدگاه عارفــان اســامی و مســیحی بــر مبنــای 
گوشــت و خــون آفریــده شــده اند و از یــک پیکرنــد. چنیــن بینشــی ظهــور ارزشــی بــا عنــوان  حــوا و از یــک 
کــه بــا خــود الگــوی  برابــری در انســانیت، بــدون برتــری در نــژاد، رنــگ، دیــن و زبــان را به دنبــال دارد؛ ارزشــی 
کنــش برادرانــه را بــه همــراه دارد. داراشــکوه بــا بــاور بــه اینکــه همــۀ مــردم از یــک جســم  رفتــارِی برابــری و 
کــه همیــن امــر انگیــزه ای بــرای تســاهل و تســامح فکــری و  و روح انــد، همــۀ آنــان را اهــل نجــات می دانــد 
یــۀ او را  کــه ایــن تفکــر و رو مــدارای رفتــاری بــا آنــان اســت. داراشــکوه حکایتــی بــا ســلیمان مصــری دارد 
کــه یکــی از مفســران در تفســیر خــود نوشــته  نشــان می دهــد. او می نویســد: »]ســلیمان مصــری[ می فرمــود 
کــه نــور محمــد؟ص؟ را در قندیلــی آوردنــد. هرکــه را نظــر بــر ســر مبــارک محمــد؟ص؟ افتــاد، از پادشــاهان شــد 
کــه چشــم محمــد؟ص؟ را دیــد، ازجملــه عارفــان گشــت و هرکــه ســینۀ مبــارک محمــد؟ص؟ را دیــد،  و هرکــس 
گردیــد و هرکــه چشــم بــر بــدن اســفل آن حضــرت افتــاد، از نصــاری و یهــود و جهــود و  از جملــۀ عاشــقان 
ــم یــک شــخص باشــد و آن حقیقــت محمــد؟ص؟  گفتــم: هــرگاه همــۀ عال ــران شــد. مــن ]داراشــکوه[  کاف
کــه نصــف محمــد؟ص؟ در بهشــت باشــد و نصــف در دوزخ؟ چــه همــه تــن  اســت، چــرا راضــی می شــوی 

نیکــوکار اســت و رســتگار« )داراشــکوه 1352، ۷8-۷۷(. 

کنش هــای  کــوب بومــه نیــز همیــن مضمــون را پذیرفتــه و پیرامــون آن مباحــث بســیاری دربــارۀ  یا
گوشــت و  کــرده اســت. او بــا بیــان خویشــاوندی جهانــی یــا خویشــاوندی همــۀ مــردم در  مدارامحــور بیــان 
ــر  ــان، مســلمانان و بی دینــان( را نیــز شــامل می شــود، ب کــه به یقیــن، غیرمســیحیان )ماننــد یهودی خــون، 
کیــد دارد )بومــه 2009  کــه همــۀ مــردم برابــری معنــوی دارنــد و بایــد بــا یکدیگــر یکــی شــوند، تأ ایــن نکتــه 
کــدام  کــه در او زندگــی می کننــد و هــر  )1(، 418(. بومــه همــۀ انســان ها را اعضــای بــدن عیســی می نامــد 
کــدام ســبب خوبــی دیگــری  کــه خوبــی هــر  بــا وجــود اختــاف در شــخصیت و منــش، روح یکســان دارنــد 
گــر مــا در مســیح یــک بــدن هســتیم، چــرا یــک عضــو بایــد  و بــدی هریــک باعــث بــدی دیگــری اســت: »ا
گــر دهانــی مایــل اســت غــذا بخــورد، همــۀ اعضــا نیــرو می گیرنــد. همــۀ مــا در  کنــد؟ ا ــزاع  ــا دیگــری... ن ب

یــم« )بومــه 2009 )4(، 24(. مســیح فقــط یــک روح دار

مبانی نجات شناختی

از  کــه  می شــود  منجــر  ویــژه ای  عرفانــی  بینش هــای  بــه  عــارف  دو  ایــن  نجات شــناختی  مبانــی 
کنش هــای مدارامحــور رخ می نماینــد، ایــن بینش هــای عرفانــی عبارت انــد از:  ورای آنهــا، ارزش هــا و 
پلورالیســم حقیقــت و نجــات، توحیــد در عبــادت، و اتحــاد بــا خــدا در عرفــان مســیحی یــا همــان فنــای 
فــی اهلل در عرفــان اســامی. درادامــه، بــه بیــان جایــگاه ایــن بینش هــا در آموزه هــای ایــن دو عــارف و 

یــم. به دســت می آیــد، می پرداز آنهــا  از  کــه  روادارانــه ای،  کنش هــای  و  ارزش هــا 
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پلورالیسم حقیقیت و نجات 

هــدف اصلــی ایــن دیــدگاه در آرای داراشــکوه و بومــه، بیــان وحــدت متعالــی و جوهــرِی ادیــان و 
ــی  ــا ناش ــای آنه ــد و اختاف ه ــر و اعراض ان ــان دارای جوه ــدگاه، ادی ــن دی ــاس ای ــت. براس کل اس ــح  صل
ــر و قالب هــای ســنتی و فرهنگــی آنهــا و نیــز در روش هــا، اعمــال  از اختــاف در اعــراض، یعنــی در تعبی
و آداب اســت، ولــی در جوهــر و ذات خــود باهــم مشــترک و هم دل انــد )موحدیــان عطــار 1388، 3۶2(. 
ــی از  ــان دیگــر نیــز خال کــه دســت کم، ادی ــا  ــه ایــن معن ــان دیگــرارزش می بخشــد؛ ب ــه ادی چنیــن بینشــی ب
یارویــی بــا آنــان  حقیقــت نیســتند و پیــروان آنهــا بهــره ای از جهــان معنــوی الهــی را دارنــد؛ بنابرایــن، در رو
گــون روادارانــه،  گونا کنش هــای  کــه از  الگــوی رفتــاری همزیســتی مســالمت آمیز را پایه ریــزی می کنــد 

ــاری رســاندن، برخــوردار اســت. کــردن و ی گشــاده، محبــت  ی  ــا رو همچــون برخــورد ب

کل قائل است و آن را از منظر توحید و یگانگی خدا می نگرد: داراشکوه به اندیشۀ صلِح 

کل در  را  تــو  تــا  دیــد  گذشــتقــادری  کــرده از عنــاد  کل   صلــح 
)داراشکوه 13۶4، ۷2(.

ک و اتحــاد باشــد، راه  کیــد بــر حقیقــت دیــن می توانســت مایــۀ اشــترا کــه بــا تأ او تصــوف را ازآن رو 
کل می دیــد )جهانــی 1390(.  ایجــاد ایــن صلــح 

که تو را بود جز او مطلب هیچنبود به جهان نکوتر از مشرب هیچ باید 

 بگذار تعصب که بود مذهِب هیچتوحید گزین و صلح کل پیش بگیر

)داراشکوه 13۶4، 188(.

داراشکوه حق بینی و حق جویی را با تعصب و قیدوبند و دشمنی مذهبی ناسازگار می داند:

آن  رو  ز  کــرده ام  زنــار  زنــارتــرک  در  نبــود  وحــدت  تــار 
)داراشکوه 13۶4، 110(.

ی اختــاف میــان اســام و دیــن هنــدو و حتــی ادیــان دیگــر را فقــط در ظاهــر و مســائل فرعــی  و
کــه هــدف نهایــی و اصلــی ایــن دو دیــن یعنــی توحیــد اســت،  می دانســت. او بــاور داشــت در آنچــه 

 .)11  ،1352 )داراشــکوه  نــدارد  وجــود  دوئیتــی  و  اختــاف  هیچ گونــه 

کتــاب مقــدس بــه ادیــان  کــوب بومــه نیــز از همیــن منظــر و بــا اســتفاده از تفســیرهای عرفانــی خــود از  یا
کــه مبنــای  دیگــر نــگاه می کنــد و رابطــۀ آنهــا را بــا یکدیگــر از منظــر وحــدت آنهــا تبییــن می کنــد؛ وحدتــی 
کــه یــک درخــت  یشــه می دانــد: »همان گونــه  آن در یگانگــی خداونــد قــرار دارد. او همــۀ ادیــان را از یــک ر
کامــل، یکســان بــه نظــر نمی رســند، امــا  کــه آن شــاخه ها به طــور  ســاقه ها و شــاخه های بســیاری دارد 
ــا شــاخه های متفــاوت همــه از  یشــه هســتند؛ بــه همیــن ترتیــب بشــریت نیــز ب همــه دارای یــک اصــل و ر
یشــه اند؛ یهودیــان، مســیحیان، تــرکان )مســلمانان( و بی دینــان« )الو، بخــش 1(. بومــه بــر ایــن بــاور  یــک ر
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کــه نــزد خداونــد، فــرد و نــام و عقایــد او اعتبــاری نــدارد. او تنهــا اعمــاق دل هــا را می جویــد )بومــه  اســت 
کافــی نیســت؛ بلکــه عمــل مســیحانه داشــتن  2009 )1(، 400(. بــه اعتقــاد بومــه، تنهــا مســیحی بــودن 
کافــر  کــه یــک یهــودی، مســلمان و یــا حتــی  مهــم اســت )بومــه 2009 )1(، 213(. بنابرایــن، او عقیــده دارد 
کــه تنهــا نــام مســیحی را یــدک می کشــد و عمــل  گــر فرمــان خــدا )پــدر( را انجــام دهنــد، از یــک مســیحی  ا
مســیحی نــدارد، بــه خــدا نزدیک ترنــد )بومــه 2009 )1(، 214(. بــر ایــن اســاس، بومــه باتوجه بــه نســبت 
کــه ایــن دو دیــن در قداســت و عدالــت، نــزد خداونــد یــک امت انــد،  مســیحیت و اســام، بیــان مــی دارد 
گــر حجــاب از پیــش چشــمانت برگرفتــه شــود،  بــا نام هــای متفــاوت: »به راســتی تنهــا یــک خــدا هســت و ا
ــه  ــناخت؛ چ ــی ش ــد و خواه ــی دی ــز خواه ــت را نی ــی برادران ــی، آن گاه تمام ــی و بشناس ــه او را ببین چنان ک

کافــر.« )بومــه 2009 )1(، 213(. مســیحی باشــند، چــه یهــود و تــرک )مســلمان( و چــه 

توحید در عبادت

کــه همــۀ  کــه در میــان عارفانــی، همچــون داراشــکوه و بومــه، وجــود دارد ایــن اســت  بینــش دیگــری 
کــه خــود  موجــودات خواســته یــا ناخواســته فقــط یــک خــدا را می خواننــد و عبــادت می کننــد و آنــان 
گرچــه ایــن بینــش را می تــوان در مبانــی خداشناســی توحیــدی  گم کــرده راه هســتند. ا نمی داننــد، تنهــا 
کــردار انســانی می گنجــد، آن را در مبانــی  کــه مربــوط بــه عمــل فــردی و در ســاحت  جــای داد؛ ولــی ازآنجا
کــه ممکــن اســت بــر آن وارد  نجات شــناختی آورده ایــم. درهرحــال، چنیــن بینشــی بــا همــۀ نقدهایــی 
کنش هــای  باشــد، ارزشــی را همــراه بــا خــود دارد، آن هــم تعصــب نداشــتن در باورهاســت. ایــن امــر 

کــه از اســاس مدارامحــور   هســتند، را درپــی دارد. مبتنی بــر تســاهل و آســان گیری دینــی، 

داراشــکوه همچــون دیگــر عارفــان مســلمان، بــر ایــن بــاور اســت کــه کافــر و مؤمــن هــر دو مســّبح اند. او همــۀ 
نام هــا را از خــدا می دانــد و معتقــد اســت هرکــه بــا هــر نامــی او را بخوانــد، نــام خــدای یکتــا را خوانــده اســت: 

کــس توانــد خوانــدن هر اسم که هست، هست ز اسمای خداحــق را بــه چــه نــام 
)داراشکوه 13۶4، 1۷۷(.

در نظــر بومــه نیــز پیــروان همــۀ ادیــان، به ویــژه مســلمانان، یــک خــدا )پــدر( را می خواننــد و از او یــاری 
کنــون از پــدر اســتمداد می جوینــد، ولــی او خداونــد تنهــا در  می جوینــد: »هرچنــد آنــان )مســلمانان( ا
مقــاِم پســر، یعنــی تنهــا در صــدای متجلــی در صفــت انســانی خویــش، آن را می شــنود و البتــه آنــان پســر را 

ــه 2009 )1(، 213(. ــد« )بوم ــت می کنن ــدر خدم در پ

اتحاد با خدا )فنای فی اهلل(

کــه بــه  ایــن هــم از مبانــی نجات شناســی مشــترک میــان عرفان هاســت. در همــۀ فرهنگ هایــی، 
کــه انســان بــا تقویــت قــدرت  کرده انــد  امــکان ســیر تعالی جویانــه اعتقــاد داشــته اند، بــه مرحلــه ای اشــاره 
روحانــی اش بــا مبدئــی واال متحــد می شــود. در دیــدگاه بســیاری از عارفــان، همچــون داراشــکوه و بومــه، 
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مهم تریــن راه اتحــاد بــا خــدا )فنــای فــی اهلل( نفــی خــود )منیــت( اســت؛ بنابرایــن، بینــش غایــی در ایــن 
ــی  ــوق و نف کاری در راه معش ــدا ــون ف ــی همچ ــه ارزش ک ــی  ــت؛ بینش ــای در اوس ــا فن ــدا ی ــا خ ــاد ب ــر، اتح ام
گذشــتن  کنش هایــی مدارامحــور چــون ایثــار و از خویــش  خویشــتن را درپــی دارد و ایــن ارزش راه را بــرای 
بــرای دیگــران و تواضــع همــوار می کنــد. از نظــر داراشــکوه، بزرگ تریــن حجــاب و مانــع ســالک در وصــول 
کــه انســان در چنــگال نفــس اســیر اســت، نمی توانــد وجــود  بــه حقیقــت، حجــاِب »مــن« اســت و تــا زمانــی 

کنــد.  دیگــری را تحمــل 

دیــد را  او  ندیــد  را  خــود  کــه  افــرادهــر  شــد  خــاص  شــد  دوئــی  از 

ارشــادتــا خــودی هســت دائــم انــدوه اســت اوســتاد  کــرده  این چنیــن 

)داراشکوه 13۶4، ۷9(.

خودخواهی هــا،  ســد  از  عبــور  بــا  جــز  تعلقــات  قیــد  از  شــدن  رهــا  و  مطلــق  آزادی  بــه  رســیدن 
شــهرت طلبی ها، شــهوت های ســیری ناپذیر افزون طلبــی و تفاخــر و خودبرتربینــی امکان پذیــر نیســت.

باشــد او  خــدا  بــود  کســی  بنــده  چون جمله خودست خودنمایی نکندگــر 
)داراشکوه 13۶4، 193(.

کــه حیــات  گذشــتن از »مــن« بــاور دارد  بومــه نیــز در نفــی خویــش و خودخواهی هــای نفســانی و 
کــه نفــی نفــس  مســیحی واقعــی در مســیح و اتحــاد بــا عیســی مســیح وقتــی بــه حقیقــت می پیونــدد 
کنــد. او می گویــد: »او )انســان( بایــد ارادۀ معطــوف بــه خویــش و خویشــتن خواهی خــود را  خودخــواه 
نفــس به عنــوان اصلــی اســتقال طلب و  بومــه،  از نظــر  نابــود ســازد« )بومــه 2009 )2(، 55(.  و  بکشــد 
ــود شــود؛ به طوری کــه، عشــق  کامــل ناب ــد به طــور  کــه مــا را از خــدا جــدا ســاخته اســت، بای جدایی خــواه 
کنــد )بومــه dialogue 1،)2( 2010(. همچنیــن، بومــه توصیــۀ جــدی بــه  خــدا مالــک مــا شــود و در مــا عمــل 
دوری از منیــت، از راه فروتنــی و عشــق خالصانــه در راه اتحــاد بــا خــدا دارد )بومــه 2009 )1(، 414ـ41۶(. 

جمع بندی و نتیجه گیری

در ایــن پژوهــش، بــا هــدف یافتــن کنش هــای روادارانــه بــرای دســت یافتــن بــه صورتی از ســبک زندگی 
ی اندیشــه ها و مبانــی فکــری داراشــکوه و بومــه پرداختیــم.  کاو براســاس همزیســتی مســالمت آمیز، بــه وا
پــس از تحلیــل محتــوای آثــار ایــن دو عــارف، درمجمــوع، بــه چهــار بینــش عرفانــی هستی شناســانه، دو 
کــه از ورای آنهــا  بینــش عرفانــی انسان شناســانه و ســه بینــش عرفانــی نجات شناســانه دســت یافتیــم 
ارزش هایــی محــوری، هماننــد زیبــا بــودن هســتی و لــزوم زیبابینــی آن، ارزشــمندی تمامــی مخلوقــات، 
گفت وگومنــدی دیگــر ادیــان، لــزوم  کرامــت انســانی، برابــری در انســانیت،  کل هســتی،  معشــوق بــودن 
نفــی منیــت و خودبینــی، امانــت داری و تعصــب نداشــتن در باورهــا رخ نمــود. بــا تأمــل بــر ایــن ارزش هــا 
کنش هــای  کــه در دســتۀ  کنــش،  کنش هــای روادارانــه، درنهایــت بــه چندیــن  بــرای یافتــن رفتارهــا یــا 
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گفتــار و رفتــار، ایثــار  کــردن و احتــرام بــه دیگــران در  کــه محبــت  روادارنــه جــای می گیرنــد، رســیدیم 
گفتــار  کمــک مالــی جــای می گیــرد(، فروتنــی )در  کنش هایــی چــون انفــاق و  کــه بــا  )به ویــژه ایثــار در مــال 
و رفتــار(، رعایــت مســاوات و رفتــار برادرانــه، ســهل گیری و انصــاف از آن جمله انــد. نتایــج به دســت آمده 

در جــدول و نمــودار  مشــاهده می شــود:

کنش ارزش بینش

رفتار محبت آمیز زیبا بودن و زیبابینی همۀ هستی هستی تجلی یگانه مبانی هستی شناختی

رفتار احترام آمیز ارزش ذاتِی تک تک مخلوقات 

هستی، به منزلۀ جلوه و ظهور خدای 

یگانه

وحدت وجود

رفتار محبت آمیز معشوق بودن همه چیز و قابلیت 

عشق ورزی به همۀ هستی

سریان عشق در هستی

ایثار، انفاق و بخشش امانت داری )انسان امانت دار 

مایملک خود است(

توحید در مالکیت

تواضع یا رفتار فروتنانه با 

دیگران

کرامت انسانی جایگاه واالی انسان مبانی انسان شناختی

رعایت مساوات و برادری برابری در انسانیت و عدم تبعیض 

در نژاد، رنگ و دین 

ک در خلقت بدن مادی اشترا

یستن مسالمت آمیز با  با هم ز

پیروان ادیان 

گفت وگو به سبب  امکان تعامل و 

ک  دارا بودن نقاط اشترا

پلورالیسم حقیقت و نجات مبانی نجات شناختی

تساهل و سهل گیری  عدم تعصب در باورها توحید در عبادت

ایثار، محبت و تواضع نفی منیت، خودخواهی و خودبینی اتحاد با خدا )فنای فی اهلل(
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بینش های مبتنی بر مبانی 
انسان شناسی

بینش های مبتنی بر مبانی هستی شناسی

بینش های مبتنی بر مبانی 
نجات شناسی

مبانی عرفانی

مبانی 
انسان شناسی

جایگاه واالی 
انسان
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در هستی

توحید در 
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همه چیز
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 عشق ورزی
و محبت 

ایثار، انفاق و 
بخشش

 مبانی
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 مبانی
 نجات شناسی

ک در   اشترا
خلقت

وحدت وجود  هستی تجلی
 واحد

 برابری در
 انسانیت

 ارزش ذاتی
همه مخلوقات

 زیبابینِی
 همه هستی

 مساوات 
و برادری

 احترام به
مخلوقات
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و محبت

ش
ارز

ش
ارز

ش
ارز

ش
کن

ش
کن

ش
کن

ش
ارز

ش
ارز

ش
ارز

ش
کن

ش
کن

ش
کن

توحید در 
عبادت

عدم تعصب 
در باورها

تساهل دینی

ش
ارز

ش
کن

 اتحاد با خدا
فنای في اهلل

نفی منیت و 
خودبینی

 ایثار، محبت
 و تواضع

ش
ارز

ش
کن

 پلورالیسم
  نجات و
 حقیقت

 امکان
گفتگو    
و تعامل

همزیستی 
مسالمت آمیز

ش
ارز

ش
کن
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