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 چکیده            

گیری از دش، بهرشیکی از تغییرات بنیادین که در دو دهۀ اخیر در بررسییی و تحلیآ ارار هنری به وی ش رییهر به وجمد ام

ستاوردهای دانش روان ست. در میان نحلهد سی ا سانرنا سی ان شنا نه اهمیت گرایاهای متهدد این دانش، مکتب روان

سانیای دارد؛ زیرا به تمصیف مؤلفهوی ش شر و تمامی های مثبت ان  دهد.های او ارائه میناییپردازد و الگمیی برتر از نمع ب

و  ییخمدرکمفا ،یزاداو باور دارد که ارخاص حق  داندیرا در مرکز تمجه م یانسان و خمداگاه ،ییگراانساندر واقع، 

نظریۀ  ی اسییت، باگرایرییخصیییت مکتب انسییان ترینسییرریینا در این میان، ابراهام مزلم که  دارند. یرفتار اخالق

گانۀ نظریۀ اوست شهای پانزدیکی از مؤلفه ،خمدرکمفایی تحملی ژرف در این گرایش به وجمد اورد. تجربۀ اوج یا عرفانی

دبی با عنایت به مؤلفۀ رمد. خمانش متمن اای عرفانی دارند، به رورنی دیدش میمایهکه نممد ان در ارار ادبی ایی که بن

پردازد. یمماندۀ ان های مغفملکند و به جنبهپنهان سیییطک فکری مؤلفان ارار را اریییکار میهای تجربۀ اوج، بخش

رخصیت رانی یکی از  ست که در ارار خمد به عرفانی برجست-های ادبیمالمحسن فیض کا سی ا سترۀ ادب فار ه در گ

اسا  نظریۀ مزلم، در  های او بردیدگاشوی ش دیمان ارهار به انسان و نیازهای او تمجه رایانی نشان دادش است. بازخمانی 

 تحلیلی نگارش-پی بردن به الگمی انسانی ممرد نظر فیض کارانی مؤرر است. نتایج تحقیق حاضر که با روش تمصیفی

رت ردید و وجد و حی»، «ردن افق نامحدود در برابر دیدگانگشمدش»هایی چمن: دهد که راخصهردش است، نشان می

در  ،«گرایش به رییهر، عرفان و مبهب»و « خمیشییتنیاحسییا  یکرارچگی و بی»، «فرازمانیاحسییاسییی فرامکانی و 

اخصه ها در رهمچنین، تجلی این  ردش از سمی فیض کارانی مشابه بمدش است.های تبیینهای مزلم و تجربهازممدنی

 هنر اسالمی نممد بارزی یافته است. 
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 مقدمه

یه  یمم از جا ینیدر فرهنیگ، اداب و رسیمم ا هنر و زیبایی رناسی اسالمیتمجیه ب  برخیمرداریی ا شییو یگاشیمیرز و ب

 یهید مهنیمبُ بیه و ریدش یدشینام یدر روانشناسی یتیعنیمان قیرن بازگشیت بیه مهنم به میکیو  سیتیاسیت. قیرن ب

 یهاشیرفتیپ بیا رییاخ هایدهیهکه  از ان جاریدش اسیت.  اییی شیانسیان تمجیه و یاز ابهیاد اساسی یکییعنیمان  به

، ینیو همچن یو درونی یفطیری اسیتهدادها ییریکمفا یبیرا «یتیو مهنم ینید»تمجیه بیه  نیهیزم ،یروزافیزون علمی

ی ید و بالندگ یا  م ی ابهاد غیر مادی انسانرر یکارا احس یمدیار ی در ارار هنر های زیبایی رناس، تمجه به مملفهر

ضمعی که می سالمی نیز به عنمان مم سی کرد، ممرد ا سانه برر شنا و تاکید قرار  تمجهتمان ان را از دریچه مباحث روان

 . گرفته است

 نیا (.120: 1385ی، مهنی ادراک حسییییییی است  بمو به گرفته ردش است که 4کیاستت منانیی شهیاز ر رناسی ییبایز

ییز تجربه بدان مهنا است که ی ی یبارناس ی  یو ذهن ییحمزش مهنا به از قلمرو حس خارج و دیبا شیخم یاعتال ریدر س

 دشیبه خمد گرفت و در ارتباط با ادراک د یجنبه روانشناس شتریب ییبایبه بهد، مفهمم ز جدهمیاز قرن ه .وارد رییییییمد

سان اررات مهم یو اجتماع یکه عمامآ روان ییرد. از انجا سا  او از ز گبارند،یم یبر جا یبر ادراکات ان  ییبایدر اح

 ش از پیش ممرد تمجه قرار گرفته ردش است. لبا، ادبیات و هنر عرفانی از دریچه مباحث روانشناسی بی ممررند. زین
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ها، ختن به انهای روحی و روانی ادمی سییر و کار دارند و هدف اصییلی از پردارییناسییی با جنبهادبیات عرفانی و روان

دبیات اساختن ادمی به سمی کمال رخصیتی و مهنمی و افزایش گسترۀ رناخت و مهرفت است. انچه که در رهنممن

سالمی  ردش را میعرفانی ا سان کامآ مطرح  سالمی که روانتحت عنمان ان سان  سانتمان با ان سی ان سیم گرنا را تر

شۀ اهآ مهرفت و روانمی سیدنکند، قابآ قیا  قرار داد. در اندی رتن ممانع ر سان، از میان بردا رکمفایی،  رنا به خمد

صلی پبیرفته  ست. ررح و تبیین خمداگاش و ناخمداگاش جمهی افراا های میی تجربهد برجسته و خمدرکمفا و بازگردش ا

 رمد.یمرناسی دیدش های مثبت انسانی، به رورنی در گسترۀ هنر، ادبیات و روانها به عنمان نممنهرخصی ان

 مکتیبی دارد، اسیالم یهاشیهیبیا اند ییادیز یهاکیه ریباهت یاز مکاتیب یکیدر میان مکاتب روانشناسی نمظهمر، ی

یان یت 5یی یا اومانیسمگراانس یب در مقا ینیا. اس یهیمکت یب د س یا مکات یریب ی گ یتریب یروانشناس  یوجمد الیبه ام ش

یه سیم یهییطب یشیدارد و گرا یدر فطیرت انسیان شیهیر کیه پردازدیانسیان م و با  ازهاسیتین نیا یهیر انسیان ب

 .دارد یاریمشیترک بسی یاتیخصمص ،ریمندیانسیان محسیمب م یفطیر یازین ینمعی یزیکیه ن ینییدی هاشیهیاند

یا ینیا ینیهمچن یه ج یب ب ینی یمکت یه تمص یهیاول ینیقمان افت یان ب یار انس یر رفت یم ب یآ یفیحاک یان کام  انس

یردازدیم یترک ا ینیو ا پ یه مش ی یهینظر ینیوج یا بس یالم یاریب یان اس یمن عرف ی یاز مت یه در ان بهض یت ک ی اس

 . ریمدیانسیان کامیآ وصیف م یهیای گیو

 یکی یکاران ضین فرا در اریارش بیه وفیمر مشیاهدش کیرد مالمحس هاشیهیاند ینیا تیمانیم کیه یاز جملیه عارفانی 

 جملیه یمن ازگ گمنای هیاخیمد را در قالب یاسیت کیه ارا یفارس یعرفان اتیادب ۀدر گستر قابآ تأمآ هایتیاز رخص

ی رهر یه زبان ی یب تهالی بخشیدن به  بخش هستند و درساز و همیت. ارار او سررار از مضامین انسانکندیبازگم م مایر

سانی مؤررند. او تجربه رساختار فکری، گفتاری و رفتاری هر ان رایند مهرفتی را که در عالم  شف به های خم همد و ک

ات و لحظات ناب نمای مهنمیهای او ایینۀ تمامابراین، سییرودشدسییت اوردش، در دیمان ارییهار خمد بازتاب دادش اسییت. بن

گراها به انسان نمی  و تمصیفی از انسان کامآ هستند. علت پرداختن به فیض کارانی از ان جهت بمدش که او همانندهم

ست. همچنین شان دادش ا سیار تمجه ن سائآ پیراممن ان ب ستۀ ادبیِ عال ادمی و م صیت برج رخ مند به قهاو به عنمان 

. در نتیجه، های اوج عرفانی خمد پرداخته اسییتمسییائآ عرفانی، هممارش در دیمان ارییهار، به تشییریک و تبیین تجربه

ظممۀ فکری های زیرین منرناختی ارهار فیض کارانی، روری مناسب و علمی برای کشف الیهبازخمانی و تحلیآ روان

 انجامد. نظرات وی میساخت رمد و به خمانشی جدید از ژرفاو محسمب می

به  زین یدر حمزۀ روانشناس ،است کردشی را ط یتکامل ریبمدش و س یممرد تمجه مکاتب مختلف که انسان کامآ الحاصط

براهام ا ی اندیشمندانی چمنهاو کمرش ییگرامکتب انسان یریگرکآ بحث پرداخته ردش که رروع ان مقارن با نیا

                                                           
5 Humanism 
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سییلسییله مراتب نیازهای »گرایانه اسییت که به خاطر نظریه مزلم از پیشییروان و بزرگان مکتب انسییان .بمدش اسییت 6مزلم

سییلسییله مراتبی از پنج نیاز فطری را مهرفی کرد که »مهروف اسییت که در این نظریه،  8«هرم مزلم»یا همان  7«انسییانی

ازهای فیزیملمژیکی، ایمنی، تهلق پبیری و محبت، اند از: نیکند. این نیازها عبارترفتار انسیییان را انگیخته و هدایت می

حضمر زیبایی در  ییییییییازیبه ن ییمزلم پاسخگم دشیبه عق(. لبا 392: 1394 رملتز و رملتز، « احترام و خمدرکمفایی

سان رت دنیاز افراد با د یرا درمان کند، چرا که برخ یروانیییییییییی یهایماریباز  یتماند برخیم پیراممن ان  ماریب ،یز

یا،یز طیرمند و با قرار گرفتن در محیم ی یه آیدل نی. به همابندییبهبمد م ب ی یان هممارش س ی از  یاکند هالهیم یانس

؛ 1373،ی؛ مطهر1375خمد دخالت دهد  گروتر،  یبگسییتراند و ان را در همه رییزمن زندگ شیخم یرا بر زندگ ییبایز

 (.1380نصر، 

رییناسییی مالمحسیین فیض کارییانی خاصییه دیمان ارییهار، از دریچۀ روانتاکنمن در هیچ پ وهشییی ارار ادبی و عرفانی 

سان ست گرا و تمجه به مملفهان ست. این در حالی ا شدش ا سی و تحلیآ ن سالمی برر سی ا رنا ه بخش کهای زیبایی 

به زوایای ر پی بردن درناختی ارهار فیض، ای از ارار او به انسان و مسائآ مرتبط با ان ارارش دارد و خمانش روانعمدش

ست. تنها در چند پ وهش، به زمینه سیار مؤرر ا شگانی او ب سامانۀ اندی ردش های عرفانی ارپیدا و پنهان  ار وی پرداخته 

ست. صمیرافرینی( در مقاله1389خاتمی   ا سی کردش و به ایای، ت سیدش های عارفانۀ فیض را در غزلیات برر ن نتیجه ر

سازی و  صمیر ستای ت راعر در را ست که  شهاممزش بهتر و هنریا دبی به وی ش های اهای عرفانی خمد از ارایهتر اندی

ستهارش بهر شبیه و ا ررف  شت ست. ا ر( نیز، در مقاله1391امامی و چناری  بردش ا صمف و ایی رویکرد فیض کا انی به ت

در تبیین اراء خمد،  وبرامدش  اند که او در ارار خمد درصدد دفاع از صمفیانعرفان را بررسی کردش و به این نتیجه رسیدش

ای به چ ارییارشدر تحقیقات مبکمر، هیعربی، جامی و حیدر املی بمدش اسییت. بنبیشییتر تحت تأریر مالصییدرا، غزالی و ا

نسییان در اهای روانشییناختی ذهنیت به جنبهی های عرفانی مالمحسیین کارییانی در دیمان ارییهار و تمجهکیفیت تجربه

شدش و تحلیآبرخمرد با مبانی زیبایی  ست. های علمی و رورمنها سطحی، گبرا و عاری از چهارچمبرناسی ن د بمدش ا

 کند.  های خالقانۀ ان را مشخص میاین خأل پ وهشی، تمایز مقالۀ حاضر با دیگر تحقیقات و جنبه

صمرت، این پ وهش با روش تمصیفی رانی  -بدین  شریک و تفسیر اراء مالمحسن فیض کا سهی در ت در دیمان تحلیلی 

ستفادش از نظریۀ روان رهار با ا س بایز یهامملفه یبررس رناختی خمدرکمفایی ابراهام مزلم درا سالم یرنا ی ارار هنر ا

ستناد به منابع کتابخانه سی، دارد. بدین منظمر، با ا رنا ضیحاتی دربارۀ مبانی زیبایی  شی، تم ایی و مقاالت مهتبر پ وه

سالمی و دیدگاش مزلم دادش  سرس، مؤلفههنر ا ردش و  ستهردش و نظریۀ مبکمر ارائه  بندی های تجربۀ اوج، تفکیک و د

گردیدش است. سرس، ذیآ هر بخش، نظرات مزلم و مالمحسن فیض کارانی با هم مقایسه ردش است تا تحلیلی متقن و 
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ست ان در زندگی مهنمی و هن رانی و کارب رمند از ابهاد مختلف تجربیات اوج عرفانی فیض کا سالمی و تأریر ان رو ر ا

های زیبایی رناسی در در رکمفایی رخصیت انسانی وی و مخاطبان ارهارش به دست اید. در نهایت، به بررسی مملفه

های فرش، نگارگری و ی از هنر مهماری، طرحیهامثال هنر اسییالمی بر اسییا  انچه که دریافت ریید، پرداخته رییدش و

 بیان ردش است. ایی نقاری سقاخانه

 

 نظرات عرفانی مال محسن فیض کاشانی

 شدن افق نامحدود در برابر دیدگانگشوده

رمد. رسیدن به این عالم در گمید که فراتر از مفاهیم دنیایی تهریف میفیض کارانی در دیمان ارهار از عالمی سخن می

بخش، عالم دل این وادی تهالی های بالقمۀ خمد را رکمفا کند و به ظهمر رساند.یابد که سالک ظرفیتصمرتی تحقق می

داند، ولی عقیدش خمد را روی زمین می جسم گیری ادمی به جهان برین است. راعر اگرچه اریاننام دارد که محآ اوج

دارد که رخصیت او به قدری ررد کردش که رایستۀ حضمر در سرای سلطان عشق است. او دل و جان خمد را محآ 

در صمرتی که بتماند از عهدۀ  ،داند که نه اغازی و نه انجامی دارد. سالک  فیض(میافزای عشق دریافت مهانی کمال

تمان گام در وادی طمر مهرفت بنهد و همان ررایطی را که ممسی  ع( تجربه کردش تهبیب و تزکیۀ نفس خمد براید، می

دیدار با خداوند در این مکان است، تجربه کند. تجربۀ ممسی  ع( در کمش طمر، متفاوت و بسیار رگرف بمد و پس از 

های نامحدودی از مهرفت و بصیرت راستین را های مهرفت بیش از پیش به روی او گشمدش رد و افقمقد ، دروازش

انگاری خمد  در سلطک جزئی( و سالکان راش حق  در سطک کلی(، این فرض را متصمر کسب نممد. فیض کارانی با ممسی

د با تجربۀ نقطۀ اوج مهرفت، به جایگاهی همچمن پیامبر الهی دست پیدا کند و همنشین تمانردش که نمع بشر نیز، می

 و مصاحب خداوند رمد. 

 باال رویم بس که ز اندازش گبرتیم

 

 در عالم دل در چه رمارست دل ما 

 (7: 1371 فیض کارانی،                       

 گهیییی پیییییرواز بیییییاال اسمیییانم

 سلطان عشق است سر من کرسی

 چم با حق در سخن ایم، کلیمم

 چم از حق دم زنم، پرواز گیرم

 

 اگرچه اریییییان من زمیییییین اسیییییت 

 دل من مهنی عرش برین است ...

 کالمم ان دم ایات مبین است

 مسیحم ان دم، این تن مرغ طین است

 (53 همان:                                       
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های برامدش از سمی احدیت را با جان و دارد که همۀ زیباییبا خطاب قرار دادن حضرت دوست، بیان می فیض کارانی

ریشه دوانیدش و جای  ،دل پبیرفته و به عشق او گرفتار ردش است. از هنگامی که زیبایی حق در وجمد سالک  فیض(

او به واسطۀ تجربه و درک این حسن کبریایی، ایی از مهرفت و رناخت به روی چشمان جانش باز ردش و گرفته، دریچه

های الهی، جان انسانی او را خنثی کردش و با رخ دادن پا زدش است. از دید او، پرتم زیباییاز عالم مادش رهیدش و به ان پشت

گسترۀ  به منتهای درجۀ اگاهی دست پیدا کردش و بر -کندهمری یاد میکه راعر از ان با عنمان بی–این تحمل بنیادی 

رو ردش که پیش از این، بر او نا های روحی با مسائلی روبهرناخت او افزودش ردش است. سالک در ارر این دگرگمنی

جمی سالک را کمر کردش بمد و او را  ایی از پندار و تمهم چشم بصیرتمکشمف و نامأنم  بمدش است. پیش از این، پردش

رد، در خمابی ژرف فرو بردش بمد. این ررایط ناخمرایند از زمانی که سالک که برای زندش بمدن و زندگی کردن افریدش 

همری درامدش و به فردی همریار و صاحب بینش بدل ردش است. در وادی از بادۀ ناب ساقی ارواح چشیدش، از حالت بی

را رایستۀ اگاهی از  افرین است و اوبخش و مهرفتاید، تهالیمی جدید، هرچه از غیب الهی بر جان و دل سالک فرود

 بمد. شبهراسرار ملکمتی کردش است. ممهبتی که پیش از تجربۀ اوج عرفانی از ان بی

 هر جمالی که برافروخت خریدار ردیم

 کبریای حرم حسن تم چمن روی نممد

 پرتم حسن تم چمن تافت، برفتیم از همش

 بردیمدر پس پردۀ پندار بسر می

 ساغری ساقی ارواح فرستاد از غیب

 هرچه دادند به ما از دگری بهتر بمد

 

 هر که مهرش دل برد گرفتار ردیم 

 چار تکبیر زدیم از همه بیزار ردیم

 چمنکه همش از سر ما رفت خبردار ردیم

 خفته بمدیم ز هیهای تم بیدار ردیم

 ای داد که هشیار ردیم ...اش بیخمدینشزه

 تا سزاوار سراپردۀ اسرار ردیم

 (213 همان:                                     

های ان کامال اگاش ردش فیض کارانی که به عنمان سالک راش حق، نقطۀ اوج مهرفت را بارها تجربه کردش و از ممهبت

 کند که با نمریدن بادۀ ناب الهی پای در این وادی بگبارند و حضمر در طمراست، به مخاطبان مشتاق خمد تمصیه می

مهرفت را تجربه کنند. این راش، راش عارقان راستین است و در صمرت پیممدن این مسیر، جان جهان را دیدار خماهند 

رمد. اگر فردی به این مرتبه کرد. منظمر راعر از این دیدار، لقاءاهلل است که غایت ارزوی همۀ سالکان محسمب می

رهد. در صمرت تحقق این ررایط، چهارچمب اقلیم مادی می رمد و ازدست پیدا کند، خمد به جهانی دیگر بدل می

رود و از پیش چشم او کنار می ،ناپبیر از حقایق و اسرارای وصفکرانهرمد و بیسالک از کنه حقیقت هستی باخبر می

های تاریکیکند که در ان، از رمد و با فرارفتن از قالب تن، دنیایی متفاوت را تجربه میساکن همیشگی عرش اعلی می
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بیند. فیض کارانی رسیدن به این مرحله را منتهای جسمانی نشانی نیست و تنها پرتم فروغ ایزدی را با چشم جان می

 پرورند.  داند و عقیدش دارد که سالکان ارزوی زیارتی از این دست را در ذهن و جان خمد میامال اهآ وصال می

 هباچه چشمت گشت ازو بینا و رد سرمست از ان ص

رمد  جهان را جان رمی انگه رمی اقلیم جان را سر

 جان عرش از برایت فرش و گردد جسم بهرت

 

 قدم نه در رش عشاق تا جان جهان بینی 

 رمی از جاِن جان اگه، حقیقت را عیان بینی

                             رمد ظلمت همه نمر و زمین را اسمان بینی                                      

       (328 همان: 

 رسدم بشارتیهر نفس از جناب دوست می

 کشمش به دل طمافکهبۀ من جمال او می

 

 کندم ارارتیسمی وصال خمیشتن می 

 اهآ صفا کنند سهی بهر چنین زیارتی

 (335 همان:                                         

 احساسی فرامکانی و فرازمانیوجد و حیرت شدید و 

گمید، رمر و در دیمان ارهار فیض کارانی، هرگاش او از دیدار با خداوند و ارزوی مشرف ردن به وصال او سخن می

گیرد، گمیی سراپای سالک، هیجان رسیدن به مقصد است و چیز مانند و غیرقابآ وصف وجمدش را فرامیوجدی بی

رناسد و مفهممی ورای قمالب کند، مکان و زمان نمیررحه میها را ررحهارتیاق که جانکند. این دیگری را طلب نمی

گمید که فراتر از مکان رمد. فیض از کمی یار خمد سخن میعالم مادش دارد و در قماعد مرتبط با عالم مهنا تهریف می

 اند. را از دست دادش اند و مهناهای مهممل خمدهای دنیایی در انجا رنگ باختهاست و نام و نشان

 هاای کیییمی تییییم بیییرتییییر از مکییان

 سییییرگشته به بیییرّ و بحییییر گیییردند

 

 هیییاوی گییییم رییییدش در رهیت نشان 

 هیییییاانیییییدر طلیییییب تیییییم کاروان

 (5: 1371 فیض کارانی،                       

همراش با رمر و هیجان است و در سامانۀ فکری او اعتبار و روایی دارد که تحقق  ،فیض  سالک(دیدار با یار به قدری برای 

مدینۀ ها با سیر در انفس و افاق در اندیشۀ رسیدن به داند. سالک سالاین هدف را برایند و ماحصآ زندگانی خمد می

کند. با مشام جمیندگان طریقت را خمربم میوزد و بخش میافزای و مهرفتمهرفت است. سرزمینی که در ان بمی جان

کند رمد و از به فرجام نرسیدن این سفر عرفانی و حماسی رکمش میدچار تردید و خستگی می ،این حال، گاهی رهرو

ن گزا از سیر الی اهلل، به ایافزا و جاننالد. فیض کارانی با کنار هم قرار دادن دو تصمیر جانو از ناپیدایی این منزل می

های بسیار است، اما در نهایت، منجر به کمال و نکتۀ مهم ارارش کردش که این سفر در عین حال که همراش با درماری

 رمد.  ررد مهنمی می
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 ترش دل ز رمق دیدار است

 در سییییفر تا به کی ترد دل ما

 وزد در این وادیبمی جان میییی

 

 به از این چیست فیض حاصآ ما 

 کجییییاست منییییزل مانیست پیدا 

 سییییاربانا بیییییدار محمییییآ ما

 (8 همان:                                        

داند. سرایی که در فیض کارانی در سرودۀ ذیآ، انسان را ممجمدی نه متهلق به این دنیا، بلکه وابسته به سرای دیگر می

و درک نیست و برای پی بردن به ماهیت ان نیاز به حماسی فرازمینی و جهانی قابآ تهریف چهارچمب زمان و مکان این

کبریایی است. در منظممۀ فکری فیض، خانۀ ادمی نباید در زیر این گنبد دوار بنا رمد؛ زیرا او به سرزمینی المکان تهلق 

 -آ غربت روی دادش استکه به دلی–اش در ان دیار ساخته و پرداخته ردش است. حضمر ادمی در این دنیا دارد و خانه

های انسان به ممقتی و ناپایدار خماهد بمد و دوبارش بر صدر عرش الهی تکیه خماهد زد. فیض کارانی یکی از راخصه

داند. جایی که دیگر نشانی از غآ و کمال رسیدش و خمدرکمفا را ردت عالقۀ او به پرواز کردن در اسمان المکان می

جهانی، به پرواز دراید. به تهبیر دیگر، فیض کارانی رمر تماند به دور از تهلقات اینو میزنجیرهای دنیای دنی نیست و ا

رمد و بلبآ گلزار عالم مهنا داند که بدل به گلستان میعشقی را که در نهاد سالک وجمد دارد، به مثابۀ اتشی سمزان می

مکان خاصی نیست و این اتش پیش از انکه تبدیآ  دارد. گلزار عالم مهنا منحصر بهرا در دل و جانش به خماندن وامی

برد و وجمدش را امادۀ سکنی گزیدن در عرصۀ سمزاند و از بین میهای سالک را میبه گلستان رمد، همۀ ما و من

 کند.      مکانی میبی

 زیر ایییییین قبه نیست خانیییییۀ من

 غربیییییت افکندش اسییییت بیر خاکیییییم

 پیییییرواز المکییییییان دارمسییییر 

 

 عرضۀ المکیییییان سرای مییییین است 

 صدر ایمان عرش جیییییای مییییین است

 کیییییرۀ چییییرخ بند پای میییین است

 (52 همان:                                       

 رمر عشقی گر که دل را بر سییر کار اورد

 و مناتشی در من زند از من بسییمزد ما 

 

 بلبآ گییییلزار مهنییی را به گلییییزار اورد 

 های میادر حلقۀ ییییییار اوردگمش هسیتی

 (124 همان:                                     

 خویشتنیاحساس یکپارچگی و بی 

های همۀ انگارشای سخن به میان امدش که سالک در ان، خمد را فراممش کردش و در رهر فیض کارانی بارها از تجربه

های تجربیاتی است که ازممدنی مانند انسانی را از بین بردش و تنها به حقیقت مطلق و واحد چشم دوخته است. این تجربه 
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اند. بنابراین، حالت مبکمر را باید یک تجربۀ مشترک انسانی دانست که قابآ تهمیم به همۀ افراد مزلم هم، بیان کردش

رو، در سامانۀ فکری او، زمین و هر داند. از اینست و همۀ هستی را نممدی از خداوند میگرااست. فیض عارفی وحدت

پرورند و مدهمش ناپبیر برای وصال الی اهلل و درک مهرفت به وی را در دل میانچه در ان است، رمق و هیجانی وصف

ها ارتیاق و رمر ت که در اسمانعظمت کبریایی هستند. همچنین، به واسطۀ احسا  قرابت با حضرت باری تهالی اس

ای همرمند، زندش و پمیا دهد که فیض همۀ هستی را سامانهبرپاست و همگان رادمان هستند. این دیدگاش نشان می

 رمد.  داند که دل در گرو دوست دارند و هر لحظه بر ردت و حدت ارتیاق انها افزودش میمی

 از تمسییییت زمیییییین فتادش بیخیییمد

 بر سییییر دل فتییییادش مدهییییمشدل 

 

 ها ...وز رییییمق تم رییییمر اسییییمان 

 هاتییییین بر سر تیییین سرردش جیییییان

 (5: 1371 فیض کارانی،                       

عقیدش دارد داند و انگاری جهان هستی بدان مهناست که عارف همۀ مظاهر دنیایی را نممد و نمادی از خداوند میوحدت

مایۀ وجمدی انها ملکمتی و فراتر از زمین و اسمان که همۀ هستی اخگرهایی جدافتادش از اتش عشق الهی هستند و بن

جان های جاندار و بیانجامد؛ زیرا هیچ تفاوتی در ماهیت پدیدشانگاری میاست. این نگاش، در نهایت به اتحاد و یکرارچه

انگاری هستی به تمافق برسیم، یکرارچگی میان رمد. وقتی بر سر وحدتاقاتی دیدش میهستی نیست و تنها در ظاهر افتر

نمرند و به های فکری از یک ابشخمر میکند. در باور فیض، پیروان همۀ مسلکها و مباهب نیز، تمجیه پیدا میدین

ر روساخت است. به تهبیر دیگر، ساخت، بلکه دکنند. بنابراین، تفاوت میان ادیان، نه در ژرفسمی یک هدف حرکت می

متفاوت  ،های اربات و تبیین ان حقیقترمد، در حقیقت یکسان است و راشهای گمناگمن بردارت میمهنایی که از دین

 رسد.  به نظر می

 در نقییییش هر نگار نگر نقییییش ان نگار

 

 گرچه نگیییییار و نقش ندارد نگییییار ما 

 (6 همان:                                        

 هم صممهه هم میکدش هم مسجد و هم دیر

 

 یک مهنی و بنممدش هزار است دل ما 

 (6 همان:                                        

باور دارد که هر کجا قدم رو، بیند. از اینخمیشتنی می، خمد را در اوج بیهای عرفانی خمدفیض کارانی در تشریک تجربه

کند. او در جسم و جان فیض جای گرفته و هستی او با خداوند گرش خمردش گبراد، حق تهالی را در کنار خمد حس میمی

گاش فیض، ناست. بمدن یا نبمدن فیض با خماست الهی پیمند دارد. راش حفظ این ررایط و غرق ردن در دریای وحدت، از 

یابد و هیچ ای است که در ان تنها حقیقت مطلق نممد میکرانههای انسانی و حآ ردن در بیها و منیگبرتن از خمدی

ای که ماورای هستی زمینی و خاکی ادمی در جریان است و باعث قطع ارتباط انسان با عالم کرانهتفاوتی وجمد ندارد. بی
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وج عرفانی و حالت بیخمد ردن از منِ انسانی بدان ای ارجمند است که سالک در نقطۀ اتردید این تجربهرمد. بیمادش می

 کند.  دست پیدا می

 رویم، او با ماستهر کجا می

 

 اوست در جان ما و در دل ما 

 (8 همان:                                        

 من اگر هستم، اوست هستی من

 از خمد ار بگبرم رسم به خدا

 

 ور رمم نیست، او بجای من است 

 خدایی که منتهای من استبه 

 (53 همان:                                       

های خداوند و محم ردن در نمر اقد  الهی، رسد که با دیدن زیباییای میفیض کارانی در عالم کشف و رهمد به مرتبه

بیند. دقت و تمرکز روی وپاریدش میاش را منحآ و فررمد و ابهاد مادی و زمینیاش به طمر کامآ دور میاز خمدِ انسانی

همۀ ابهاد مهرفتی و عرفانی مظاهر هستی به او بینش و درکی دادش که ممجب دریدش ردن پردۀ پندار و نادانی و تابیدش 

بیند و عقیدش دارد که هستی ردن نمر دانش و بینش راستین در جان و دل خداجمی وی ردش است. او دیگر خمد را نمی

ای از او جدا نماند. به عبارت دیگر، فیض که از تفرد به اتحاد کند که با خداوند بارد و لحظههنا پیدا میاو در صمرتی م

اش ندارد و این رسیدش و ارار سمدمند ان را به خمبی دریافته است، دیگر تمایلی به گرایش به خمد انسانی و نفسانی

 داند. یکرارچگی با نیروی برتر را رمز سهادت خمیش می

 جلمۀ حسن تم دیدم طمع از خمیش بریدم

 کند تازش به تازش سره حسن رهیدممی

 جاهآ و مردش به خمد زندش و دانا به تم بارم

 تم سراپای زبانمیک دم ار بگبردم بی

 

 تا که رد محم در انمار وجمد تم وجمدم 

 چشم و ابرو و لب و خال و خط تمست رهمدم ...

 همه بمدم به خمدم هیچ نبارم، به تم بارم

 بگبرانم نفسی با تم سراسر همه سمدم

 (209 همان:                                         

 گرایش به شعر، عرفان و مذهب

دانست. او با رناختی خمد میهای پیچیدۀ مهرفتفیض کارانی رهر را ابزاری برای بازنمایی و تبیین هرچه بهتر اندیشه

های ارتباطی و افکار عرفانی و دینی خمد را در قالب ارار منثمر منهکس کردش، از ظرفیتوجمد اینکه بخش مهمی از 

ای رهر و نقش ان در انتقال مفاهیم پیچیدش غافآ نبمدش و ماحصآ همۀ باورهای خمد را در دیمان ارهارش انهکا  رسانه

بینی عرفانی و دینی فیض کارانی، در جهان دادش است. به سخن دیگر، رهرهای او برایند اراء او در ارار منثمر هستند.

رناختی او نیست، بلکه مفاهیمی را که از نگاش او درمار و دیریاب به نظر رهر صرفاً ابزاری برای اقناع حس زیبایی
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گبارد. بنابراین، دیمان ارهار فیض بر دهد و در اختیار مخاطبان عمام خمد میرسد، از طریق رهرسرایی ررح میمی

تری از مردم انتقال دادش است. فیض در این بارش مخاطبان او افزودش و پیام ممرد نظرش را به طیف گستردشگسترۀ 

دهد و تمصیف گمنه که باید، ررح میگمید که مقصد او حق و مرکبش عشق است، اما انچه مقصد و مرکب وی را انمی

دل اوست و تحت تأریر اوضاع و احمال روحی و جسمی وی، سراید برامدش از سمز هایی که او میکند، رهر است. ترانهمی

گاهی با رادی و طرب همراش است و گاهی با سمز و اندوش. به هر روی، رهر ابزاری سمدمند برای بازنمایی نقطۀ اوج 

هایی که به تصریک فیض، غمر در ان، روح تشنۀ سالکان راش حق و حقیقت را سیراب های مهرفتی اوست. تجربهتجربه

 رمد.ردش، میزان و چرایی تمایآ فیض به پدیدۀ رهر ارکار میخماهد کرد. با تمجه به مسائآ گفته

 مقصدم حق و مرکبم عشق است

 

 درای من استرهر من ناله 

 (52: 1371 فیض کارانی،                       

 به فغان گهی و گاهی به طرب ترانه کردم

 

 سرودمای که مگر تم رحم اری همه نغمه 

 (209 همان:                                       

 حیرتی در طالبان انتخاب انداختی  ترفیض گفتی بس غزل هر یک ز دیگر خمب

 (327 همان:                                       

فرجامی نمع بشر را در رمد. او سهادت و نیکدین و رریهت در نگاش فیض کارانی مفهممی ارزرمند و مهم محسمب می

گبارد، بسیار خرسند است. ردش از سمی قران میداند و از اینکه گام در وادی تمصیهسرردن به دین و مبانی ان میدل

همنشینی با قران و غمر در مفاهیم ان، یکی از پندهای ارزری فیض کارانی به مخاطبانش است که به صمرت غیرمستقیم 

های الهی، کلید گشایش دروازۀ خمربختی بیان کردش است. از دید او، فرمانبرداری از خماسته و با خطاب قرار دادن خمد

گرایی ممرد تأیید فیض است. مداری و رریهتسراری به سخنان اهآ بیت پیامبر  ص(، وجه دیگری از دیناست. گمش

ها در سامان بخشیدن به زندگی هر های انها و گفتهداند و عقیدش دارد که گرایش به کردشاهلل میاو اهآ بیت را وجه

 کند.   انسانی مؤرر است و ادمی را به سمی کهبۀ عشق و مهرفت راهنمایی می

 اندرکر اهلل دید سرم دادش

 طاعت حق راست این در را کلید

 انداهللاهآ بیت مصطفی وجه

 سر نهم در سیر قران و حدیث

 

 سرفرازم سیر در قران کنم 

 است حق، من ان کنمانچه فرممدش 

 روی دل را جانب ایشان کنم

 کار جان را سر بسر سامان کنم

 (208 همان:                                     
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 چم دادی مرا کشتی اهآ بیت

 دلم لمح و الهام حق کلک ان

 ایز قران به دستم خطی دادش

 

 سمی کهبۀ خمیش یادی بدش 

 ز امداد لطفت مدادی بدش

 ازین خط سمادی بدشبه چشمم 

 (302 همان:                                     

رفان و تصمف، امری گری و زهدورزی را در برابر هم قرار دادش است. از دید او، گرایش به عفیض کارانی دو پدیدۀ صمفی

بهرش ارفانه بیعبازی عشق مبهب را ازعاری از دغلکاری و همراش با خلمص نیت است و در مقابآ، زاهدان ریایی و خشک

رمارد. ا نادرست میی از مهرفت رقداند و این طرز تلو دور دانسته است. فیض، سبک فکری زاهدان را عاری از انهطاف می

ای پدیدش ،ند، اما زهدرممند میای عارقانه است که تنها خاصان درگاش الهی از ان بهرشدر ساختار فکری او، عرفان پدیدش

یآ، او را بر ذستایی فیض کارانی در ابیات به عمام و خماص محروم از بصیرت اختصاص دارد. عرفان که استعابدانه 

 گرا مهرفی کردش است.اسا  اراء مزلم، فردی خمدرکمفا و اوج

 اتشی از عشق افروز، اهآ غفلت را بسمز

 زاهدان خشک را بگبار با جهآ و غرور

 ماست بازی کارزاهدان را نیست درخمر، عشق

 دردها را کن دوا، بیمار را تیمار 

 خیآ رندان را می از جام هم الغفار

 عام را زین بادش کم دش، خاص را بسیار

 (303:  همان                                        

 

 نظرات عرفانی آبراهام مزلو

سالهای روانیکی از مکتب سی که در  ستفادش از مبانی نظری ان به تحلیآ ارار هنری و متمن ادبی رنا های اخیر با ا

های واال و خالق انسییانی اسییت. انچه در این مکتب اهمیت دارد، ارزش نهادن به وی گی 9گراییرییدش، انسییانپرداخته 

ی علمی خمد روایی بخشند. هاهای مثبت انسانی به یافتهکنند با تکیه بر راخصه گراها سهی میاست. در نتیجه، انسان

سانی دارند و مهتقدند این متغیرها به ها تأکید وی شان رکمفایی و کمال ان سالمت روانی، خمد ایی بر ارتباط خالقیت با 

 ها را مفهممی واحد در نظر گرفت. تمان اناند که میهم پیمند خمردشلحاظ مهنایی چنان به

ادمی »گمید داند که انسان در پی محقق کردن ان است و میدرستِ کاری می بر این پایه، مزلم خمدرکمفایی را انجام

(. به اعتبار این دیدگاش، 91: 1386 مزلم، « یک بارییید، یا در حد تمان خمد الیق بارییید هخماهد در هر کاری درجمی

سانی که روان سانان سی ان سیم میرنا سان ممرد نظر مکتبگرا تر تارگرایی تفاوت دارد. کاوی و رفهای روانکند با ان

                                                           
9 Humanism Psychology 
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تر رییدن از کاوی و نه رفتارگرایی از اسییتهداد بالقمۀ ادمی برای کمال و ارزوی او برای بهتر و بیشنه روان»کماکان که 

ست، بحثی نکردشان رملتز، « اندچه ه رملتز و  سان6: 1394  ست که در مکتب ان های گرایی، مؤلفه(. این در حالی ا

سانی در درجۀ نخست روایی قرار دارند و میها و خالقیت، ارزش ستی نیازهای ان تمان با تکیه بر قمای خالق، کیفیت ه

مکتب  یاسییا  نظام فکرادمی را باال برد و بهبمد بخشییید و از او رییخصیییتی بالندش و خمد رییکمفا سییاخت. بنابراین، 

 یروهاین زیو ن یرونیب یهاتمسط محرک مطلق استمار بمدش و با هرگمنه جبر یانسان یها و ارزش التیبر تما ییانسانگرا

است  یعامل نیترعمدش راممنشیپ یایفرد نسبت به خمد و دن نگرش مخالف و مهتقد است که یو درون یرناخت ستیز

 (. 10: 1392 گنجی،  داردیکه او را به حرکت وام

گرا که روانشناسان انسان فرارخصیییی مطالهیییاتدینداران بایییید بیییه جنبیییه ایجیییاب  و عالوش بر این، در این دیدگاش، 

 اییدین به این جهت بمدش است که دین را پدیدش دانند، تمجه کنند. تمجیه انیان بیهمهنمیت را براى انسان یک نیاز می

یهمی یاع  دانستند که ب یاریخ  و اجتم یاظ ت حامآ مهنمیت بمدش است. تأکید اینان بر تفکیک بین دین نهادینه و  لح

های مهنمى و عرفان  است، در رکآ این نکته بمدش که دین گرچه حاوى و مشمق تجربه دین فردى بیییا هیییدف بییییان

 (. 86-87: 1385الکینس، د  خمد ممکن است از محتما ته  رم نهادینه

سانی  صیت ان رخ رکمفایی را مطرح کرد، گام مهمی برای بازنگری در  رت و ابراهام مزلم هنگامی که نظریۀ خمد بردا

سیدن به قلهنگاش مثبت به ظرفیت شر برای ر سترش داد. از دید او، نمع ب رد و تهالی باید های درونی ادمی را گ های ر

ست پیدا کند.  سر بگبارد تا به منتهای کمال د شت  سی پیامدهای گمناگمنی به »پنک مرحله را پ سا ضای نیازهای ا ار

رکمفا نامیدها را مطلمب، خمتمان اندنبال دارد که می سالم و یا خمد سله 143: 1372 مزلم، « ب،  سل مراتب یا (. این 

سال  ،هرم ست، مهممال برای طبقه 1954که در  ردش ا سانی به کار میبندی انگیزشمیالدی ابداع  رود. ها و نیازهای ان

سطک باال ستی قرار دارند که باید پیش از ظهمر نیازهای  سطک زی رمند  در پایین این هرم، نیازهای  ضا   ,Pardeeتر ار

 (. در مجممع، نیازهای این هرم عبارت هستند از:5 :1970

ترین این نیازها به تهادل حیاتی یا کمبمدهای حقیقی در بدن، مهم . نیازهای فیزیولوژیکی، بدنی یا زیستتتی:1

(. در صمرتی که به این نیاز 234: 1390رمند  سیف، روند و رامآ نیاز به خمراک، هما، اب، استراحت و ... میرمار می

رو، این دسته از نیازها در باالترین سطک تمجه نشمد، ممکن است نیازهای دیگر ممجمدیت خمد را از دست دهند. از این

 (. Francis & Kritsonis, 2006: 2 المیت قرار دارند 

رامآ  . نیاز به ایمنی:2 رفتگی، »مزلم این نیازها را  ستگی، حمایت، رهایی از تر  ... ]و[ نگرانی و ا امنیت، ربات، واب

رتن حامی مقتدر و الی اخر سازمان، نظم، قانمن، محدودیت، دا صمرت فراهم 74: 1372داند  مزلم، می« نیاز به  (. در 

 رمد.رو میروبههای خطرناکی نشدن نیازهای امنیت روانی و جسمی، ادمی با چالش
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شق و تعلق )نیاز اجتماعی(:3 را پیراممنش  ایی نبمد عزیزان خمددر این مرحله، ادمی به طمر برجسییته . نیاز به ع

شیینۀ برقراری کند. کسییانی چمن همسییر، پدر، مادر، فرزند و ... . در نتیجه، فرد در این مرحله به رییدت تاحسییا  می

 (.234: 1390جایگاهی درخمر خمیش در خانمادش است  سیف، پیمندهای عاطفی با مردم و پدیداوردن 

ست.  . نیاز به احترام و عزت نفس:4 سمدمند بمدن در ادمی ا ضای این نیاز، پیدایی حس  ضای نیاز به ار»برایند ار

در جهان  عزت نفس به احسیییاسیییاتی از قبیآ اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لیاقت، کفایت و مفید و مثمر رمر بمدن

نقشییی  ر اجتماعتماند د(. وقتی فرد به چنین صییفات مثبتی متخلق رییمد، می82: 1372 مزلم، « منتهی خماهد ریید

 بارد. ،بایسته ایفا کند و عنصری پمیا و نه منفهآ

شکوفایی:5 ردش، زمینه بپس از براوردش . نیاز به خود ستۀ نیازهای چهارگانۀ یاد رای ظهمر و به ردن جداگانه و پیم

های تحقق ارمان و های بالقمشرمد. در این مرحله، فرد در پی کشف تماناییتبع ان، ارضای نیاز خمدرکمفایی فراهم می

چنان از ین، همتمانند خمدرکمفا رمند که با گبر از مراحآ پیشخُرد و کالن خمیش است. مزلم عقیدش دارد کسانی می

یابند؛ زیرا غالب رخصیتی سالم برخمردار بارند. بر پایۀ دیدگاش مزلم، تنها یک درصد از مردم به چنین حالتی دست می

، عمدتا از فرهنگ هایی که دارندهای خمد ناتمان هسییتند و به جای تکیه بر قابلیتماناییها در رییناخت میزان تانسییان

امهه حآ جرییمد و فرد خمد را در فرهنگ کنند و به این ترتیب، نیازهای رییخصییی نادیدش گرفته میغالب پیروی می

دارد و این امر، یخطرسیییاز برحبر م تر مردم را از درگیر ریییدن با اممرکه، نیاز به ایمنی، بیشکند. نکتۀ دیگر انمی

 (.234: 1390ها است  سیف، عاملی مهم در عدم ظهمر خمدرکمفایی در انسان

ارضییا  ازهایهمۀ ن اگری و مهتقد اسییت حت داندی واالتر و ارزرییمندتر م گرید یازهایرا از ن ییبه خمدرییکمفا ازیمزلم ن

براسییا  (. 1390: 4،ی باقر رییمدیمی اتازش یقراری و ب یتیاغلب فرد دچار نارضییا ،ییرییمند، بدون ظهمر خمدرییکمفا

و  ییبه مرحلۀ خمدرییکمفا دنیرسیی؛ ه رییدئارا 10الرمرت تمسییط گمردون بار نیکه نخسییت- یکنشیی یخمدمختار هینظر

سطک عال یزندگ ضا تماندیمی گاه یدر  ستقآ از ار ست و اول یازهاین یم رد هیپ سان یول. با ها به اعتقاد مزلم همۀ ان

رکمفا قادرند صد کیتنها  یرمند؛ ول آینا ییبه مرحلۀ خمد رکمفا از در ست م ییافراد جامهه به خمد  مزلم،  ابندی ید

1366 :83-85.) 

درک بهتر واقهیت و  -1 مزلم در نظریۀ خمدرییکمفایی بر پانزدش وی گی و مهیار مهم تأکید ورزیدش که عبارت اسییت از:

طۀ اسیییان با ان؛ برقراری راب  -4خمدانگیختگی، سیییادگی و طبیهی بمدن؛  -3خمد، دیگران، طبیهت؛ پبیرش  -2تر 

خمدمختاری، اسیییتقالل فرهنگ و محیط، ارادش و  -6گیری و نیاز به خلمت و تنهایی؛ کیفیت کنارش -5مداری؛ مسیییأله

فردی؛  روابط بین -10حس همدردی؛  -9تجربۀ عرفانی یا تجربۀ اوج؛  -8اسییتمرار تقدیر و تحسییین؛  -7عمامآ فهال؛ 
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شی مردم -11 سیله و هدف و نیک و بد؛  -12گرا؛ ساختار من شخیص بین و صمانه؛ رمخ -13ت سفی و غیرخ طبهی فل

(. 216-238: 1372پبیری و برتری نسیییبت به هر فرهنگ وی ش  مزلم، مقاومت در برابر فرهنگ -15خالقیت؛  -14

 ردن به میزان رکمفایی رخصیتی اوست.ای متقن برای پی بها در یک فرد، سنجهردت و ضهف این مؤلفه

. (640: 1370ن اد،  ریییهاری« های عرفانی و روحی دارنداکثر افراد خمدریییکفته، تجربه»مزلم بر این باور اسیییت که 

ها از اسیییت. ان  نامهلمماند، غالباً مبهم و بخش ارائه دادشهای لبتهای مزلم از این تجربههایی که ازممدنیتمصییییف

سات  سخن گفتهاحسا شابهی  شمدشم ست. در ردن افق اند که مبتنی بر گ ران ا هایی نامحدود در برابر دیدگان وجمد

ص قبال دارییته اند، ارییخاچه تر از انها افراد خمدرییکمفا از احسییاسییی نیرومندتر و در عین حال، درماندش این لحظه 

ردش ردید وجد، حیرت و هیبتی که اند. همبرخمردار  سا   ست؛ چنین، اح سته ا سازگاری ندارد، برج با زمان و مکان 

رو ردش است  کریمی، های مثبتی روبهزیرا فردی که چنین وضهیتی را تجربه کردش، در زندگی روزانۀ خمد با دگردیسی

تماند جسمانی بارد ایی دینی و فراطبیهی ندارد و می(. مزلم بر این باور است که این تجربه لزوما سرچشمه156: 1389

رمد  دارابی،  و سترۀ علم تبیین  ررایطی می(. در این لحظه230: 1388در گ سد که یکرارچهها ادمی به  تر، از خمد ر

سلط بیشتر رفتار میخمدتر و فهالبی سا کند و از ت سمن، میبرخمردار  ،تری در برابر جهانِ اح رمد  جمرارد و الند

تماند گردد و او میرناختی انسان در این مرحله ارکار میی مهرفتهامندی(. به سخن دیگر، بخشی از تمان34: 1387

سائآ مهنمی و اممر این  رماری از م تجربۀ عرفانی مالیم در افراد زیادی، »جهانی چیرگی یابد. مزلم عقیدش دارد که بر 

به طمر روزانه اتفاق  که، در فرد مسیییتهد این تجربه اغلب و ریییاید حتیافتد و اینریییاید حتی در اکثر افراد اتفاق می

ست. این لحظات، لحظات جببه هستند که نه 230: 1372 مزلم، « افتدمی (. تجربۀ اوج لحظات گبرای خمدرکمفایی ا

ضمین کرد و نه حتی میها را خریداری کرد و نه میتمان انمی ستتمان وقمع ان را ت ها پرداخت وجمی انتمان به ج

ایی مهکم  دارد. به این مهنا که هرچه رابطه ،خمیشییتنی فرد خمدرییکمفامقملۀ بی (. این وضییهیت با91: 1386 مزلم، 

فروغ های نفسانی کمهای او ردیدتر خماهد بمد و هر اندازش در مبارزش با انگیزشتر خمد را فراممش کند، تجربهفرد بیش

رد، تجربه ضهیت با حالتهای مالیمبا ست؛ زیرا های عرفانتری را درک خماهد کرد. این و سه ا گاش پیش »ی قابآ مقای

(. در این مرحله، غالب اممری که 200: 1389 سیییاسییی، « رونداید ]خمدرییکمفاها[ به سییان عرفا در خمد فرو میمی

 فرارخصی دارد. ۀکند که جنبرود و نیازهایی در ادمی بروز و نممد پیدا میرمد، از یاد میمربمط به رخص انسان می

ظاهرا »اندیشیید؛ چراکه های او میهای تجربۀ اوج قرار دارد، به نمع انسییان و دغدغهتحت تأریر جببهادمی تا زمانی که 

یا حس برتری خمد « خمد»تجربۀ دقیق عرفانی یا اوج، تشییدید گسییتردۀ هر یک از تجربیاتی اسییت که در ان فقدان 

اسییب برای پرداختن و تمجه به دیگران رییدن از خمیش فرصییتی من (. بنابراین، فارغ230: 1372 مزلم، « وجمد دارد

گرا گرا قرار دادش است. از نگاش او، خمدرکمفایان اوجگرا و غیر اوجاورد. مزلم افراد خمدرکمفا را در دو دستۀ اوجفراهم می

 (. چنین156: 1389 کریمی، « وار استها عمدتا صمفیانه و مبهبیتر حالت تقد  و راعرانه دارند و این تجربهبیش»
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بهبمد »گرا پردازند، در حالی که افراد خمدرییکمفای غیراوجمی و دین افرادی غالبا به تدوین رییهر، ممسیییقی، فلسییفه

«  دهندطلبان و مجاهدان را تشکیآ می مداران، فهاالن در اممر جامهه، اصالحدهندگان اوضاع اجتماعی جهان، سیاست

گاهی ممکن اسییت فرد خمدرییکمفا به عنمان مثال در عرصییۀ  بندی مطلق نیسییت و(. این دسییته231: 1372 مزلم، 

 گیر دارته بارد و در عین حال، به رهر و ممسیقی و فلسفه نیز، اهمیت دهد.سیاست حضمری چشم

 یدارد. او سه ییناتما اندازش تا چه ییو رکمفا یررد کامآ انسان یمسزله بمد که انسان برا نیمزلم دانستن ا یهدف اصل

 یازهایا نبها که همۀ انسییان دیرسیی جهینت نیکند و به ا آیتبد یکمّ یانسییان کامآ را به مفهمم یفیدارییت مفهمم ک

تمان  ریییدن به انچه آیکمال و تحقق و تبد ررییید، زۀیمشیییترک ممجب انگ یازهاین نیو ا ندیایم ایبه دن مشیییترک

 از(. Maslow, 1968: 3  است یرونیو ب یدرون طیامدن ررا فراهم ازمندیکمال، ن نیبه ا دنیرس که رمدیهاست مان

تجارب اوج،  او، یهای گیبه بحث انسیییان کامآ و و تمانیم ،دارد یعرفان اسیییالم تشیییابهاتی باجمله نظرات مزلم که 

هال یهازشیانگ مان یذات درون وجدان ،یمت قاد مزلم مجممعۀ نو ار به اعت هایریییهر مزلم اریییارش کرد.  ما ،از و  التیت

 حصییر به افرادمن گرید یها مشییترک و برخهمه انسییان انیها ماز ان یمتأرر از ورارت بمدش و برخ انسییانی اسییتهدادها

ص ست؛ ول یخا سان نیانچه ب یا ست گراهمۀ ان شترک ا رکمفا ها به کمال و ان یذات شیها م ست ییخمد ندین،  ال ا

1383 :368 .) 

سی دیدگاش سان کامآ های مزلم در ارتباط با هنر متهالی لبا، برر شات گرفته از ذات ان سالمی که ن شایی ست، راشاا گ

رتباط ساختاری و ، نمعی تهامآ و ابه بیان دیگررناسایی جنبه های درون ذاتی این هنر از منظر علم روانشناسی است. 

سان سی ان شنا شترک هر یک را میگرایانه که مملفهدرون ذاتی میان عرفان و روان از جمله  سالمیاتمان در هنر های م

سا  دیدگاشجلمشرهر دریافت کرد. از این منظر، در این نمرتار به بررسی  سالمی بر ا  ضیالمحسن فمهای های هنر ا

 ی پرداخته ردش است.  کاران

 

 مفهوم زیبایی شناسی در هنر اسالمی

سیی بایز ساندر گاتل نیاول یرنا سط الک به کار رفت.  Aesthetica به نام نیالت به زبان یدر کتاب 11باوم گارتن بیبار تم

س نینقش عمدۀ او در ا ص ریم سیی بایز فیتم سل نیافر الیاز علمم خ یکیبه عنمان  یرنا سا  را به قهیبمد تا   و اح

 یرناسیی بایدر رابطه با ز ییادرسنامهی فرهنگ ینظر یو مبان ینقد هنر یاز کمال قرار دهد. گارتن برا یاریمه عنمان

 بهو  داللت دارد یواژش بر احسا  و ادراک حس نیا(. 69: 1392 اسفندیاری،  کرد نیاز فلسفه تدو ییابه عنمان راخه

                                                           
1 1 Alexander Gottlieb Baumgarten 
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 ییبایو ز یبه ادراک ارار هنر ختصم 12«کیاسییتت»اصییطالح  ن،ی. بنابرادهدیمهنا م« حما  قیادراکِ از طر» یطمر کل

 (. 19: 1398کند  تمحیدی فر و اسدی، حما  داللت می بر یبلکه بر هر نمع ادراک مبتن ستین

ز نظام برخمردار ا یبه حد کاف دارته که در مقابآ ان قرار یدو مانه آیبه دل ستین یبا انکه علم جمان یرناسیی بایز»

و عاطفه، غم  ادراک یهنی ؛یانسان یبا حاالت و عمالم درون یروانشناس همانند یرناسیی بایطرف ز کینشدش است. از 

که  یمهن نیت؛ به ااس ینسب دایمفهمم و احکام ان رد گر،یسر و کار دارد و از طرف د زشیو ارادش، و غر ییبایز ،یو راد

ی الگمها ایصمل او ما را به  کندیم یگبارو ارزش ریتهب خمد را به خماست یرناسیی بایز میهر گروش مفاه ایهر کس 

سه ای تیرا هدا یریو هنرپب ینیهنرافر ندیکه فرا یادشیسنج سانیی بایز نکهی. با اگرداندیم آیکنند نا آیت در  رنا

اعم از  زدیرانگب ی راندیدر هنر احسا  خمرا که را ییا دشیپد ای یزیهر ر ،ستندیداستان نهم ییبایز یهاممرد مالک

 (. 136-135: 1379، انیمسفی « دانندیم بایزرا بارد  دارتهی هنر ای یهیطب ۀنیزم نکهیا

س یحد علم جمال تا شنا ر یِروان سان  ست؛ ز ییبایز فتۀیان ر رایا سان  ست که علم  ییهای گیو یدارا ییبایز فتۀیان ا

ردیاو م یجمال با نفمذ در زندگ سیی بایرو، ز نیاز ا ابد؛یرا در هاان کم ی هاها و خلجانابتبردن به تب و  یپ یرنا

 رناسانیی باین رباهت دارد. زبدا اما ست،ین یروانشناس ،یرناسیی بایاست. البته ز ییبایانسان دستخمش ز یعاطف

ستاوردها سی از د شنا س مردم زیو ن یروان س جامهه و یرنا س روش میتنظ یبرا یرنا رش به ییبایرناخت ز یرنا

 (.20: 1398 تمحیدی فر و اسدی،  رندیگیم

دراکات ااسییت. لبا، ذهن صییرفا از انجا که درک زیبایی منمط به ایجاد نسییبت بین ذهن و خارج ذهن  رییی خارجی( 

ست که روی نمع دریافتکند. بلکه، خمد دارای گرایشمربمط به حما  را تبدیآ به مفهمم نمی ای حما  تاریر ههایی ا

یه قمۀ تبدیآ دادش به مهنای متهارف ان در فلسفه، یهنی در اینجا ذهن صرفاگبارد. می یست، مهای حما  ب یاهیم نی ف

انحطیاط بارید، در  اینکه در چه سطحی از تهالی یا یا روح است و لبا این ذهن یا روح، بسته بیه مهنای عقآ بلکیه بیه

 قمام و حتی تیکرناختی ملآ، ا های زیباییدر گرایش کند. تفیاوتدریافت و ادراک امر بیرونی متفاوت عمآ می نیمع

 .های حما  داردافتبر دری افراد یک جامهه، ریشه در تفاوت عملکیرد ذهین ییا روح تیک

ست از لبت افرینش،لبا،  سالمی عبارت ا شأ هنر در دیدگاش ا رریفۀ  تجلی، و جمال حب من صداق ایۀ  و »پرستی. به م

همۀ اسما، مانند نیروی افرینندگی، را به انسان  او ، انسان مظهر اسماء حسنای الهی است و«االسماء کلها ادم علییییم

قمۀ افرینندگی که از اسمای الهیی «. من روحی فیه و نفخیت»زیرا انسان دارای نفخه روح الهی اسیت:  است؛ اممختیه

یت، یی در اس یر متجل یناعت و هن یه در ص یمد دارد ک یسان، . از این رو در هر ساخترمدمی انسان نیز وج های از ان

                                                           
1 2 estetik 
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یه یایی از یابارق یه ع زیب یه ب یت ک ید اس ین هنرمن یمد دارد و ای یتوج رناختی بیشتر نسبت به  زیبایی حساسیت ل

 (.76: 1388فر،  فهیمی را یافته است در فهآ افرینش او از حد عرض فراتر رفته و حکم جمهر دیگران، زیبایی

به حمزش مهنایی و ذهنی وارد رییمد.  تجربه زیبارناسییی در سیییر اعتالی خمیش باید از قلمرو حس خارج وبنابراین، 

حما   با های بیرونی و دیدنی کهزیبایی دارای دو گمنه وی گی اسییییییت: وی گی تمان گفتطبق تهاریف می از این رو،

یان درک می های درونی و نادیدنی که با اندیشهرمد و وی گیانسان درک می ی یمدو عقآ انس ی . این رباهت زیبایی ر

ادمی بر افرینش ارار هنریست که در این مبحث سهی رناسی و روانشناسی گماهی بر تاریر و تارر این دو وجه از وجمد 

به تبیین این  دارد، یاسیییالم یهاشیییهیبیییا اند ییییادیز یهاکیییه ریییباهت اگرانسان رناسی روانردش که با بررسی 

 ممضمع پرداخته رمد. 

 

 بر اساس نظرات عرفانی مال فیض کاشانی یآثار هنر اسالم یشناس ییبایز یهامولفه

نیز  عشق هنرمند به جمال منشأ هنر است که این خصیصهدر تهریف پیدایش هنر اسالمی چنین باید اظهار دارت که 

ست؛ انچنان سماء الهی ا صاف و ا ستای او ست:  کییییه در در را رریف امدش ا «  لان ااهلل جمیآ و یحب الجما»حدیث 

ست و زیبایی را دوست دارد. لبا هنرمنییییدی ست وخدایی در او دمیدش ردش، عارق زیباییکه روح  خداوند زیبا ا  ها ا

 ،(ریء خارجی  درک زیبایی منمط به ایجاد نسبت بین ذهن و خارج ذهن ها را در ارار خمد متجلی کند.کمرد انمی

سبحان دارته بارد نشان دهد، نتیجۀ ان، هنر  ای که داللیییت بیییر خیییدایگمنهاگر هنرمند زیبایی اریا را بهو  است

د: گمییقدند کیه هنیر اساسیا صیمرت اسیت. وی میی(. افرادی مانند بمرکهارت مهت76: 1388 فهیمی فر،  سیتدینی ا

یری» یر هن یهبرند فراممش می واجد ممضمع مبهبی به کار می ممرخان هنر که واژۀ هنر مقد  را دربارۀ هر ار  کنند ک

یری را یمان هن یه بت ینک یرای ای یتمقد هنر اساسا صمرت اسیت. ب یر از حقیق یه ممضیمع هن یست ک    نامید، کافی نی

یز ی روحانی نشأت گرفته بارد، بلکه زبان صمری ان هنر نی یری ک یا هن ید ... تنه ه باید بر وجمد همان منبع گماهی ده

« تمییینهکس سیییازد راییییستۀ چنیییین صیییفتی اسییی مشخیصی را قالب و صمرتش نیز بینش روحیانی میبهب

 (. 7: 1376ت،  بمرکهار

یا تفسییربرخی  ید هرمنمتیک از هنر اسالمی، به تفسیر عرفانی از ان گرایش دارته از مفسیران ب ید بمدن اند. انان مهتق

ردنی است. بنا  کشف افقیی بیا هنرمنیدان مسیلمان، ایین امیر تحلیآ زبان و سیاختار اریار هنیر اسیالمی و هیم بیا

های دینی است؛ جهانی که هنری خاص در اممزش برامدش از جهانی خاص است که تبلیییمر نظرران، ارار هنر اسالمی بر

های ذهنی خاصییی در ان وجمد دارد؛ برای نممنه با تحلیآ نمادهای انگارش ها وها، سییلیقهگیرد و عالقهان رییکآ می
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یار یمهنری مسلمانان فهمیدش می اسالمی در ار یادی و ملک یه،رمد که تمحید، عمالم فرام یت کهب مفاهیم  تی، محمری

ها هنر اسالمی از هنر دیگر سرزمین ترین عناصر ممجمد در هنر اسالمی است و ممجب تمیییایزحکمی و مهنمی از مهم

س برد و هنر برامدش از دین تمام تالش خمد را در جهت ررد و کمال انسانی به کار می(. 94: 1394ت  ممسمی، ردش ا

خطاطی، نقارییی، هنرهای تزیینی، تزاتر و دیگر انماع هنر در این امر رییریک هسییتند.  از مهماری اسییالمی گرفته تا

سجد، کار خمد را اغاز نممد و با تزیین قران هم چمن خطاطی،  سلمانان یهنی م ساخت عبادتگاش م سالمی از  مهماری ا

 خاتم کاری و دیگر ممارد ررد یافت.

ی عرفان ایاوج  ۀتجربو  ییخمدرکمفا یۀنظررد، تهامآ و رباهت  براسا  انچه که تاکنمن در مباحث این نمرتار بحث

 یو احساس دیرد رتیوجد و ح» ،«دگاندی برابر در نامحدود افق ردن گشمدش»چمن: هایی منجر به رناسایی راخصه

رد که مصداق بارز  «به رهر، عرفان و مبهب شیگرا»و  «یشتنی خمیو ب یکرارچگیاحسا  » ،«یو فرازمان یفرامکان

ایرانی نممدار  -ها که در هنر اسییالمیای از این رییاخصییهاین تهامالت مطرح گردید. در بخش بهدی این نمرییتار جلمش

سی می ست، به طمر اجمال بحث و برر شته ا های فرش، نگارگری و های از هنر مهماری، طرحرمد. همچنین، مثالگ

 ردش است.ای در این مبحث گنجاندش نقاری سقاخانه

 دگانیگشوده شدن افق نامحدود در برابر د. 1

مهماری اسالمی مهیارهای زیبایی باید بممی و ملی و به عبارت سادش تر امیخته با همیت در از انجا که  ،در هنر اسالمی

بافت، نمر، مصالک بارد و به تهبیر بهتر همیت ان با همیت جامهه هماهنگ بارد، لبا به کارگیری خالقانه از فضا، تمدش، 

به منظمر دسیییتیابی به اهداف زیبایی ریییناختی، عملکردی و اغلب هنری در درجه نخسیییت قرار می گیرد تا افق 

و  داریصمرت پد انیم یهماهنگ تیاهم به بیان دیگر، نامحدودی را در دیدگان ببیندش فضای مهماری اسالمی بگشاید.

ساختار عمق سالم یان در هنرها یمفهمم و  ست. در ا ریانکارناپب یا صمل یریکارگ به نهیزم نیا سته از  ا و قماعد برخا

اصییآ » لبا، در مهماری تبلمر این رییاخصییه به صییمرت اصییطالح .دینمایم نیمبکمر را تضییم یهماهنگ م،یمفاه نیا

ردش که «ییگرایافق صمل و قماعد راهنما یکی بیان  ست و  ییاز ا سالم یان در مهمار یریکارگ بها صمرت  زیتما ،یا

 یمهمار ناتیتنها در فضییا و نقمش و تزئ نه اصییآ، نی. اسییازدیبراوردش م اشیهنر را براسییا  رییالمدۀ مهنم نیا یانیب

سالم سلمان به پ تمانیبلکه م افته،ینممد  یا دواندش  شهیر زیتفکر او ن مۀیر و خمد راممنیگفت در نمع نگاش هنرمند م

 یهاامیپ و میمفاه ،یانیصییمرت ب انیم قیعم یدرک هماهنگ ۀیپا بر یاسییالم اسییت. اصییآ افقی گرایی در مهماری

 ،رمدیم سبب یارار هنر نشیدر افر ییگرایافق یریکارگ به است. ردش یعنمان رالمدش و اسا ، بازرناس به ،یمهنم
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ستقآ از جهت نما نیا سم، م رند و ارزش قابآ ش،یارار از هر صر یهاخمانش با سانی ییو مهنا یب ضه نما را یک  ندیعر

 (. 41: 1391 اسالمی و راهین راد، 

 ینظام ،یبر محمر عممد دیکه با تأک دانسیییت یارار گریارار با د گمنهنیا زیوجه تما نیبارزتر تمانیم را ی گیو نیا

در مهماری مسییاجد که متبلمر بالبات این وی گی منحصییر به فرد . گبارندیم شیرا به نما یمراتب سییلسییله دار وجهت

ردش هستند، این خصمصیت تمام و کمال جلمش گر 

است. گمیی ایمان و صحن و سرای مساجد سهی در 

مادی در وجمد سییالک باز کردن دیدی فراتر از دید 

های طمیآ کاربرد ایمان (.1 تصیییمیر راش حق دارند 

ستمن ستری همراش با  ستردن ب های متهدد بیانگر گ

از خمیش اسییت که  برای اندیشیییدن و فارغ رییدن

 هایاکثر افراد خمدرییکفته، تجربهبنابر اعتقاد مزلم، 

(، 640: 1370ن اد،  ریییهاری دارند یو روح یعرفان

لبا این فضییای نامتناهی مسییاجد سییهی در ایجاد 

راعرانه دارد  حالت  عمدتا هاتجربه نیاکه تقد  و 

 ینقش افق کسییانیخمانش و ارزش اورد که جمد میگرایی این امکان را به واصییآ افقی. اسییت واریو مبهب انهصییمفی

ستقآ از جهت  رکآ رابت باقی بماند م ساختار و  رد؛ بدین مهنی که با چرخش طرح در جهات مختلف،  صمیربا  (.2 ت

رمد، ریشه در تفکرات هنرمندان عارف مسلمان این وی گی که به خصمص در تزیینات اسلمی مساجد به وفمر یافت می

بینندش و القاء  دگانیگشییمدش رییدن افق نامحدود در برابر ددارد که سییهی در فراهم کردن محیطی مهنمی به منظمر 

 تجربه اوج و خمدرکمفایی است.
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 یو فرازمان یفرامکان یو احساس دیشد رتیوجد و ح. 2

یکی از عناصیییر با انتخاب ممضیییمعی خاص  محراب به عنمان 

یایتمان بهتر می ،اصیییلی مهماری مسیییاجد( پنهان نممد  زوا

ی را و فرازمان یفرامکان یو احساس دیرد رتیوجد و حراخصه 

گرایان، محراب نمادی در هنر اسالمی تبیین نممد. از نظر سنت

ست و حضمر ان در هر مکانی  سالمی ا مهم در هنر و مهماری ا

خماش این حضیییمر به صیییمرت حاکی از نمعی مهنمیت اسیییت؛ 

ها و ملمم  و در مسجد بارد و یا به صمرت دو بهدی در نگارش

 (. 3 ها  تصمیرفرش

قالی تار طرح محرابی  ماندر سیییاخ نامش ها، ه که از  نه  گم

ردش ست که عمدتا در قالیچه بافته  ست، طرح حمل یک محمر عممدی در مرکز تقارن یافته ا اند. این نقمش که به پیدا

 (. 101: 1388تند  صباغ پمر و رایسته فر، ر محراب و طالق مساجد هسگعیتداای نیز مهروفند، طرح سجادشنام 

رکآ قم به عبارتی،  صر و عماملی چمن  ست. این تهابیر را عنا رراق الهی ا شت و مهبط ا دار، چراغ محراب دروازش به

 ،(. بدین ترتیب18: 1380زند  هیلن براند، دامن می« نمر»های قرانی از سمرش بندی ان با کتیبهممجمد در مرکز و قاب

های نممدار اسییمان و کف ان بر زمین، طاقچه با فرورفتگی با طاق ]محراب[رییکآ ان»کنند: می فان را چنین تمصییی

(. به همان میزان که طرح محراب نماد 97: 1365 بمرکهارت، « همانند غار دنیاسیییت. غار دنیا مظهر المهیت اسیییت

و  یفرامکان یاحسییاسیی متبلمر و به الهیات دیریید رتیوجد و حش بر خاک و ارتباط با خاک اسییت، نمایندش نمعی سییجد

مکان،  یا یاداز وجمد است که در ان مراتب م یجهان سلسله مراتب ساختار ،ین رناسانمع جه نیدر ای است. فرازمان

گنجد و مکان نمی زمان یوجمد در تمال گریکه مراتب د یریییدش و قابآ سییینجش اسیییت در حال دیتحد تیکمّ ن وازم

سالمی به ظاهر امری متناقض وجمد دارد و این مربمط به تجلی های مملفه(. در جلمش33-32: 1388 بمرکهارت،  های ا

صمرت ظاهر نمی ست. بنابراین،  ضا و زمان محدود ا (. لبا، Schoun, 2005: 30تمان از هنر جدا کرد  امر نامحدود در ف

س دیرد رتیو ح وجداین  سا ست. طرح  یو فرازمان یفرامکان یو اح سالمی به وجمد امدش ا در قالبی از نماد در هنر ا

 محراب که نمادی از نیایش و گرایش الهی به سمی خداست، بیانگر این احسا  است. 
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رانیتحلیآ در همان طمر که  رهار فیض کا رد دیمان ا رارش  ردندیدار و سخن از ، هرگاش ا ضر  رهف نائآ  به مح

رمر و وجدی بیسخن می خداوند رتیاق مانند و غیرقابآ وصف وجمدش را فرامیگمید،  رمر که گیرد، این ا مکان و و 

 نمایان ردش است. در طرح محرابی که یاداور عبادت و خضمع در برابر خالق هستی است، رناسد زمان نمی

 یشتنیخویو ب یکپارچگی احساس. 3

سان محمری عرفان و  ست و حتی به ان سالمی بمدش ا راخص و ممرد تمجه نگارگران ایرانی در ا ادبیات عرفانی الگمیی 

سان، تاکید ضمنی نگارگران برای دست یابی به نقش و طرح پیرو از ان تمجه به احسا  یکرارچگی و بی شتنی ان خمی

سان کامآ در نگارش صمرت، مهرفی مملفهان ست. بدین  سهای خمد بمدش ا ان کامآ عرفان و ادبیات عرفانی و های عمدش ان

گارگری فاخر ایرانی به وی ش مکتب هرات اهمیت وی ش -نحمش دگرگمنی ان در ن با این نگرش، اسیییالمی،  بد.  یا ای می 

های نگاش هنرمند عارف مسیییلک نگارگر ایرانی، به خصیییمص نگارگران تفاوت

گارگری متفاوت و متمایز می تب ن به دیگر مکا دد. گرمکتب هرات نسیییبت 

رالمدش روح جاری در پیدایی و هدایت  ست که ادبیات در جایگاش  ناگفته پیدا

سیییزایی در ماهیت نگارگری ایرانی داریییته اسیییت. مسییییر نگارگری نقش به

همچنین، پر واضییک اسییت که جهان بینی و نگرش دینی و اعتقادات جمهی و 

گروهی در قالب مکاتب فلسییفی، عرفانی و حکمی جریان ادبیات را به رییدت 

در پرتم خمد قرار دادش که این روح متههد و تالش برای دسیییتیابی به جایگاش 

 همین ادبیات به نگارگری ایرانی راش پیدا کردش است.  انسان کامآ از دریچه

تجربه سییالک تهبیر  بیانگر حاالتی اسییت که از ان به رییهر فیض کارییانی

شتن را وانهادش و از ایرمد. تجربهمی سان خمی تمرکز و تمجه به  که در ان، ان

و تنها به حقیقت مطلق و مادیات و جهان پیراممنش در ذهن سالک دور ردش 

یک تجربۀ مشییترک  گرتمان بیاننگرد. این تجربه که به دیدگاش مزلم در باب خمدرییکمفایی رییباهت دارد، میمی دواح

ست که به همۀ افراد  سانی دان سانی در طرحان رمایآ ان گر عمق های نگارگری جلمشنیز می تمان تهمیم داد. حاالت و 

ناپبیر رییمق و هیجانی وصییف در ضییمیر ناخمداگاش اورو، از ایند. نداننممدی از خداوند میتفکر عارفانه اسییت که ان را 

 دارد.درک مهرفت به وی را به کمال مطلمب و برای وصال 

رکال و فرم نیز در مکتب نگارگری هرات سانی به نمعی القاءکه پیمند عمیقی با ادبیات عرفانی دارد، ارائه ا کنندش های ان

ها در کسمتی عارفانه ها، چهرشدر این مکتب، اندام. استانی در نقش نگارش ی پیکرش انسشتنیخمیو ب یکرارچگیاحسا  
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ستانی به صیفی و دا راعرانه از حالت تم سی متمایآ میو  سا رمند. این ظرافت و لطافت درامدش، به حالتی بیانی و اح

رمند و به هری مبدل میها پیش از انکه ترجمان تصمیری متن بارند، خمد به قطهه رها به حدی است که نگارشپیکرش

(. ارری که نشییان دهندش عمق افکار نگارگر در قالب خط، 16: 1388افریند  ابراهیمی، عبارتی، نگارگر، رییاعرانه ارر می

 (. 4 تصمیر  استفرم و رکآ نگارش 

کاریییانی، های انسیییانی در نگارگری اسیییالمی به نمعی نممدار کمال انسیییانی و طبق نظریات عرفانی فیض لبا، هیکآ

ست و جلمشبی ردن ا شته  شتنی از خمد و با روح متهالی و الهی اغ سان کامآ به تمام مهنا خمی ستگر همان ان . در ا

همۀ مظاهر دنیایی نممد و  واحد از دید عارفانه، جهان هسیییتیدیدگاش 

 روااسیییت و جهان همچمن تابلمیی ایینهخداوند قدرت مطلق نمادی از 

بالبات؛ همۀ هسیییتی به بیان عارفانه،  .اسیییتانهکا  دهندش این قدرت 

مایۀ وجمدی عشییق الهی هسییتند و بن روزنهاز  ت گرفتهأای الهی نشییپارش

اسالمی تحت بیان انسان؛  -عالم روحانی است که در نگارگری ایرانیها ان

 خلیفه خدا بر روی زمین، نمایان ردش است. 

 به شعر، عرفان و مذهب شیگرا. 4

ایینه اجتماع و بازنممد گرایشیییات اجتماعی بمدش اسیییت. هنر از دیرباز 

هنرهای تجسییمی در ایران پس از گبراندن فراز و فرودهایی رییکآ تازش و 

مدرنیزاسییییمن در  با ورود  که  کاتبی  فت. یکی از م به خمد گر نمگرایی 

سقاخان رکآ گرفت، مکتب  سالمی  رود ای بمد. با وجمد وفرهنگ و هنر ا

 در مؤرر عمامآ ازی کی گرایش رییدیدی به رییهر و عرفان و مبهب دارییت و لبا ،گرار تجددعناصییر غربی ولی این هن

ی و گرایش این هنر خاص به رهر مل -یمبهب و یسنت عناصر کاربرد عامه مخاطب نیب در ایسقاخانه مکتب تیمقبمل

 مانند هاهیادع و خرافات و طلسییم آیوسییا از هاان از یلیخ کهی میقدی هاهیمانقش و هافیممت کشییف .بمدو عرفان 

 را کربال حماسیییه نیمضیییام که ینید وی مبهبی هاآیریییماو نمادها و هامیگلنقمش و قفآ و جام ،یمیقدی هابهیکت

ضرت پنجه و آیدخ پنجرش مانند و کردیمی اداوری ضآ ح سب و قاجار دورشی هاهیمانقش زین و ابمالف  کرشیپ و سمارانا

صر دورش زنان رمر دورش ای وی نا ش یهابهیکت و ا سته ارار بمدن گنگ و مدرن ردت ازا ت رد باعثی هخامن د رم کا

 (. 5 (  تصمیر141: 1380 گمدرزی، 
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متصمر ردش بمد، خمد عرفانی  هایشهیهرچه بهتر اند نییو تب ییبازنما یبرا یرهر را ابزار یکاران ضیفهمان گمنه که 

، عرفان ای برای انتقال ارهارای نیز، در برابر هجمم باورهای وارداتی غرب سر بلند کرد، تا دریچهمکتب نقاری سقاخانه

رد. در رهگبر  و مبهب سرزمین با ر قیتلفبممی این  این  ،یمبهب – یمل یهانمادها و نقش ها،فیمدرن با ممت ینقا

راهی به  اسالمی–خماستند از راش تطبیق زیبایی رناسی نقاری ابسترش غربی بر سنت هنرهای کاربردی ایرانی گروش می

هم  اسالمی -یرانیمکتب سقاخانه نشان داد که منابع و مصالک ا(. 183: 1384 مهاجر، افشار  بازکنند  سمی هنر بممی

به عنمان اصییلی  نکته نیا یارار هنر آیدر تحل( و 133: 1384، ی رییمخان را فراهم کند یرانیهنرمند ا یتماند غبایم

این بدان مهنا هست،  زیدر هدف و مقصمد ان ن ،اسالمی ارر هنر زیبایی رناسی مفهممکه ممرد تمجه قرار گرفت  مهم

. هنرمندان (52 همان، بگبارد ریتار گرانیو برداریییت د دیخماهد برسییید و چگمنه بر دیم یزیچه چ که به اسیییت

شمه یو مبهب انهینکته بمدند که با به کار گرفتن هنر عام نیاربات ا یدر پ یاخانهسقا سر چ ست  یابه  اند که افتهید

: 1380، ی گمدرز دهدیرا به هنرمند م یتجسیییم یاز نظر فرم و رنگ و بافت و هنرها نشیو افر بیامکان هر ترک

س»: اءپمریض آیجل (. بنابر اعتقاد143 ست که هم یهنرمند ک رخص تیا سد و ان را مهرف تیو  شنا  یجامهه خمد را ب

سنت میتمانینم و میاها را با خمد حمآ کردشسنت نیکند. ما تا امروز بهتر  نهی. هنرمند در زممیابیب یها خالخمد را از 

 (. 5: 1378، یاس ن کندیم یو محتما ساز ردیگیها الهام مخمد از سنت و مبهبی یفرهنگ

تمان بیان کرد که هنر اسییالمی از در نهایت، از رهگبر مرور کلی بر تاررات هنر اسییالمی از عمامآ بیرونی، این گمنه می

تحت عنمان هنرهایی  انجا که به مراتب واالی المهیت اتصال دارد، در هر دورش و زمانی بازتاب تمامیت انسان است. لبا،

گشییمدش رییدن افق نامحدود در برابر »مصییداق بارز ای بیانگر چمن مهماری، فرش بافی، نگارگری و نقارییی سییقاخانه

به  شیگرا»و  «یشتنیخم یو ب یکرارچگیاحسا  » ،«یو فرازمان یفرامکان یو احساس دیرد رتیوجد و ح» ،«دگانید

 اسالمی است.  های هنردر تمام دورش «رهر، عرفان و مبهب

 

 مال فیض کاشانی و آبراهام مزلو

رانی و ابراهام مزلمدر این بخش از مقاله به تطبیق اراء  سان مال فیض کا سی ان شنا سا  نظریه روان گرایی و بازتاب بر ا

 سمم یروین ایمکتب کمال که را  ییگرامکتب انسانتفکرات این دو اندیشمند در ارار هنر اسالمی پرداخته ردش است. 

تا با  کندیم یانسان دارد و سه هتینسبت به طب ینگرش مثبت ،ییرفتارگرا و یبرخالف دو مکتب روانکاو ،نامندیم نیز

سان بالقمش یروهایرناخت ن سان را برا ،یو درون یطیگبر از ممانع مح یبرا ییو ارائۀ راهکارها یان رتن زندگ یان  یدا

 یتمجه خمد را به بررس که گریبمد که برخالف روانشناسان د ییکایامر یگراانساناز روانشناسان مزلم  .کند یاری بهتر
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  «ازهایسلسله مراتب ن» هیو با طرح نظر پرداخت افراد ممفق تیعلآ ممفق یبه بررس دارتندیمهطمف م یمشکالت روان

ریانگ یهاهینظر نیترکه از مهم سمب یز صر مح سا  افتی یرهرت جهان رمد،یم مها هرم »او که به نام  ۀینظر. برا

و  رمدیسلسله مراتب نشان دادش م کیکه در قالب  رمندیم میچند دسته تقس بهی انسان یازهایمشهمر است، ن« مزلم

 اسییت که در ر   هرم قرار دارد و خاص انسییان یبالقمش فرد یو اسییتهدادها ییبه خمدرییکمفا ازین ها،ان نیتردشیچیپ

ست ردن»از ان با نام  تمانیو م ا سان  سا  نظر ادی ،«هنر ان ستمار نیمزلم بر ا زشیانگ هیکرد. ا ست مهم ا که فرد  ا

سازمان کرارچهی یکل ست افتهی و  سبت به ماه .ا رد تا با مطالهه بر رو تینگرش مثبت مزلم ن سان ممجب  رفتار و  یان

رکمفا افرادی نحمۀ زندگ صآ خمد سالم، ا سان ییخمد را بنا نهد و الگم ییممفق و  سان کامآ ارائه دهد، ان او را  کهی از ان

 ازهاین ریاز سا رترید ییخمدرکمفا او به ازیاست؛ که ن یعاطف یهمانندساز رشیدا نیباالتر یدارا دیانسان خمدرکمفا نام

 (. 51: 1366 مزلم،  رمدیم دیناپد یطمر دائم به ازهاین ریسا تر ازاسان یارضا ردش است؛ ول

ای از دیدگاش عرفانی فیض کارانی است که عارف در حالت عرفانی راخصه دگانیگشمدش ردن افق نامحدود در برابر د

رسند، افراد هنگامی که به مرحلۀ تجربۀ اوج میو رسیدن به نقطه اوج در جستجمی این بارقه از الطاف خداوندی است. 

در طمل تجربۀ اوج، افراد دارای احساساتی مبنی بر »گبارند. های جدیدی میگام در وادیبینند و های نمینی را میافق

(. راید درک این مرحله به این 99: 1382پتری،  ال« ران ... هستندهایی نامحدود در برابر دیدگانردن افقگشمدش 

های های قدیمی، کارکردر، همان حسرمد و به عبارت بهتای در ادمی پیدا میدهد که احساسات تازشدلیآ روی می

های عارفانه همراش با تجربه»رمد و کران مشاهدش میکنند و با کنار رفتن پردۀ زنگار، افقی نامحدود و بینمینی پیدا می

 اید. ( به دست می38: 1367 مزلم، « کرانهاندازی بیاحسا  گشمدن چشم

رسید که افراد خمدرکمفا به هنگام رسیدن به نقطۀ اوج به ردت دچار  های خمد به این نتیجهمزلم با تکیه بر ازممدنی

انسان »برند. ها زیاد است که گمیی زمان و مکان را از یاد میرمند و این حالت به قدری در انحیرت و وجد می

تجربۀ اوج گردد و فارغ از زمان و مکان است، این حالت را ]خمدرکمفا[ هنگامی به طمر کامآ مجبوب چیزی می

که در دیمان فیض بررسی ی و فرازمان یفرامکان یو احساس دیرد رتیوجد و حراخصه (. 96: 1374 مزلم، «. نامندمی

احسا  ردید »های اصلی نقطۀ اوج، پتری نیز، عقیدش دارد که یکی از وی گیالرد، به این دیدگاش مزلم رباهت دارد. 

مند در این فراد خمدرکمفا با این احسا  که چیزی به غایت مهم و ارزش(. ا99: 1382پتری، است  ال« وجد و جببه

کنند را تجربه می ،خمدی(لحظات به وقمع پیمسته است، سرانجامِ از دست دادن مقام خمد در گسترۀ مکان و زمان  بی

یافتن به تجربۀ اوج تکند که ما اگاهی و مهرفتی نسبت به چگمنگی دس(. مزلم به این نکته ارارش می38: 1367 مزلم، 

(. به 91: 1386دانیم این است که انسان باید در تجربۀ اوج از خمری به وجد دراید  مزلم، نداریم، اما تنها چیزی که می

  رمد.( یاد می323: 1383 الندین، « عیار کمال یا جببهاحسا  تمام»این اعتبار، از تجربۀ اوج با عنمان 
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(. یکی از ررایط الزم برای 118: 1388 دارابی، « کندجدا ردش و در ماورای خمد سیر میفرد از خمد »در تجربۀ اوج، 

خمیشتنی و بیخمد ردن در جهان بیردن و جببمندی، رهایی ذهنی از اممر عادی و غرقرسیدن به تجربۀ اوج یا اوج

: 1378چشم ندوزیم  هارمی،  گر نقادردن از خمد است، به طمری که به خمیشتن به عنمان یک تماراچی یا نظارش

های عمیق مبهبی و عرفانی دارد که در جریان ان، افراد خمد را فراممش (. این تجارب رباهت زیادی به تجربه35

 سیاسی، « رمندخبر میاز عالم خارج بی»( و 371: 1394، رملتز و رملتزرمند  کنند یا از جهان مادی فارغ میمی

رمد و دنیایی با ماهیتی متفاوت در تجربۀ اوج، پیمندهای انسانی با عالم مادش گسسته می (؛ چراکه با ظهمر200: 1389

در دیمان فیض نممد بارزی  یشتنیخم یو ب یکرارچگیاحسا   این دیدگاش با نام گردد.ادمی ظاهر می پیش چشم جان

 دارد. 

ی یاگرایی و مبهب عارفانهرناسی، تهالیرهر، زیباییمزلم عقیدش دارد که اوجمندان با کآ هستی در ارتباط مؤررند و با 

های کنندۀ نقطۀ اوج، به مقمله(. از دید او، افراد تجربه40: 1367که رخصی و غیرمهممل است، سروکار دارند  مزلم، 

(. 118: 1388 دارابی، « تر در تدوین ممسیقی، فلسفه و ادیان فهالیت دارندبیش»رهر، عرفان و مبهب متمایآ هستند و 

بردن از یک ارر هنری بزرگ، بینش عمیق، کشف علمی یا تمانند به صمرت عشق، لبتهای اوج میبنابراین، تجربه

به رهر،  شیگرا این همان تهبیری است که در راخصه (.323: 1383خالقیت تجربه رمند و نممد پیدا کنند  الندین، 

برای انسان متهالی تهریف ردش  هایراخصهطبق نظریات مزلم در دیمان فیض کارانی رناسایی رد.  عرفان و مبهب

در دیمان مالمحسن فیض کارانی مطابقت دارد. این هماهنگی و  شیین ردتب یمهرفت یاز مبان یاریبا بس است که

گباری کرد پایهانسان کامآ  یالگم بر اسا خمد را  ییاصآ خمدرکمفامزلم که  زرییانگ هینظر تشابهات در نظام فکری

گیری یکسان تفکرات انسانی در جهت نمعی نشان دهندش جهت به مرتبۀ انسان کامآ در دیمان فیض کارانی آینو 

فطرت واحد و درون ذات است که نممد ان در ابهاد مختلفی چمن علمم تجربی همچمن روانشناسی و علمم روحانی چمن 

 . ستکه در هنر اسالمی پدیدار ردش ا عرفان دیدش می رمد

 

 گیرینتیجه

های او تمجه جمیانۀ انسان و دغدغههای مثبت و کمالگرا بیشتر از سایر مکاتب به جنبهرناسی انساندر مکتب روان

ردش و تحت تأریر این نگرش، ابراهام مزلم نظریۀ خمدرکمفایی خمد را ارائه و تبیین نممدش و در ان، بر پانزدش وی گی 

های این مؤلفه با بسیاری از مبانی مهرفتی که تجربۀ اوج عرفانی از ان جمله است. راخصه افراد خمدرکمفا تأکید کردش

مان ارهار مالمحسن فیض کارانی همخمانی دارد. تطبیق اراء فیض و مزلم نشان داد که هر دو رخصیت یردش در دتبیین
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، «ت ردید و احساسی فرامکانی و فرازمانیوجد و حیر»، «ردن افق نامحدود در برابر دیدگانگشمدش»های خمد، در یافته

های تجربۀ اوج یا تجربۀ را به عنمان راخصه« گرایش به رهر، عرفان و مبهب»و « خمیشتنیاحسا  یکرارچگی و بی»

گرا قرار دادش است. فیض کارانی با گرا و غیر اوجهای خمدرکمفا را در دو دستۀ اوجاند. مزلم انسانعرفانی مطرح کردش

رمد. یک تفاوت در تجربۀ اوج فیض گرا محسمب میبه تمایآ وافری که به رهر، عرفان و دین دارد، فردی اوجتمجه 

های اوج در نگاش فیض، مطلقًا فراطبیهی و مهنمی است و ابهادی دینی های مزلم وجمد دارد. منشأ تجربهکارانی و یافته

 ها لزوما روحانی نیستند و گاهی صرفا ابهادی جسمانی و زمینی دارند.های مزلم، این تجربهو عرفانی دارد، اما در ازممدنی

و ابراهام مزلم که بر اسا  فطرت الهی وجمدی انسان  یکاران ضیمال محسن ف یلبا، این جنبه از تشابهات نظرات عرفان

های نممد یافته است. تجربهگمنه انسانی است، به وجمد امدش است، در ارار هنر اسالمی که هنری برگرفته از فطرت الهی

و  زشیانگ هیدر دیمان ارهار اوست که هماهنگی کاملی با نظر آاوج در نگاش فیض همان نممد مرتبۀ انسان کام

ای فرش، نگارگری و نقاری هدر هنرهایی چمن مهماری، طراح اوج دارد. ۀتجرب ای یعرفان ۀخمدرکمفایی مزلم در تجرب

ای از این هنر اسالمی بمد، این چهار راخصه در وجمهی که نمایان کنندش رکمش هنر اسالمی است، ایی که نممنهسقاخانه

 ظهمر و بروز یافته است.  
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Abstract 

One of the fundamental changes that have taken place in the last two decades in the study 

and analysis of artworks, especially poetry, is the utilization of psychological knowledge 

gains. Among the many facets of this knowledge, the school of humanistic psychology 

is of particular importance because it describes positive human components and provides 

a superior model of humankind and its abilities. In fact, humanism sees humanity and 

self-awareness at the center and believes that individuals have the right to liberty, self-

actualization, and moral behavior. In the meantime, Abraham Maslow, the most 
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prominent figure in the school of humanism, made a profound change in this tendency 

with the theory of self-actualization. The mystical or spiritual experience is one of the 

fifteen components of his theory that are clearly seen in literary works that have such 

foundations. Reading the literary texts with regard to the component of peak experience 

reveals the hidden parts of the authors' intellectual level of work and deals with its 

neglected aspects. Mullah Moshsen Feiz Kashani is one of the prominent literary-

mystical figures in Persian literature who has shown great interest in his works, 

especially the Divan of Poems to man and his needs. Reinterpreting his views based on 

Maslow's theory is effective in understanding the human model of Feiz Kashani. The 

results of the present study, written by a descriptive-analytical method, display such 

indicators as "unlimited horizons opening to the eyes", "intense ecstasy, transcendental 

and emotional astonishment", "sense of integrity and the unspeakable" and "tendency to 

poetry, mysticism and religion "have been similar in Maslow's subjects and the 

experiences explained by Feiz Kashani. Also, the manifestation of these characteristics 

in Islamic art has become prominent. 

Research objectives: 

1. Reflecting the views of Mullah Mohsen Feiz Kashani based on Maslow's theory. 

2. Adaptation of Feiz Kashani's mystical views to the element of Maslow's experience in 

studying aesthetic components of Islamic Art works. 

Research questions: 

1. What are the most imperative aspects of Feiz Kashani's mystical experiences as a 

component of the Maslow peak experience? 

2. What aspects of Feiz Kashani's views with Maslow reveal the nature of Feiz's 

ideology? 

Keywords: Mullah Mohsen Feiz Kashani, Maslow, Humanism, Aesthetics, Islamic Art, 

Poetry. 

 

Introduction 

Attention to Islamic art and aesthetics in the field, rituals and customs of this region is 

of special importance. The twenty first century has been referred to as the return to 

spirituality in psychology and as spirituality is considered as one of the fundamental 
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dimensions of human nature. Since the recent decades, with increasing scientific 

advances, the emphasis on "religion and spirituality" for inner flourishing and innate 

characteristics, as well as the growth of non-materialistic phenomena is alertly felt; 

attention to aesthetics in Islamic art as a subject that can be examined from the 

perspective of psychological topics is emphasized and dwelled upon.  

Aesthetics is derived from the Greek root of aesthetics, which means sensory perception 

(Bowie, 2006: 120). This means that the experience of aesthetics in the course of its 

ascension must go beyond the realm of sense and into the territory of semantic and 

mental features. From the eighteenth century onwards, the concept of beauty took on a 

more psychological aspect and was seen in relation to perception. Since psychological 

and social factors have important effects on human perceptions, they also affect one's 

sense of beauty. Therefore, mystical literature and art have been more and more taken 

into consideration in the field of psychology. 

Mystical literature and psychology deal with the mental and psychological aspects of 

human beings and their main purpose is to guide them towards guiding one to the 

perfection of personality and spirituality and to increasing the range of understanding 

and knowledge. What has been raised in Islamic mystical literature as a perfect human 

being can be compared to a vigorous human who depicts humanistic psychology. In the 

minds of scholars and psychologists, the removal of the barriers to self-healing has been 

widely accepted. The collective self-conscious and subconscious description of 

prominent and self-sufficient individuals and the recounting of their personal 

experiences as positive human examples can be clearly seen in the arts, literature, and 

psychology. 

Among the emerging schools of psychology, one of the schools that has many 

similarities with Islamic thought is the school of humanism. This school, more than any 

other psychology school, deals with the existential desires that are rooted in human 

nature and the natural tendency of all human beings to meet these needs and has many 

similar characteristics with the innate need of humans. Moreover, this school instead of 

searching for the initial rules governing human behavior seeks to describe the features 

of a complete human being and this expresses the similarity of this school with many 

Islamic texts that have previously mentioned the traits of such a human being.  

Among the knowledgeable men who expressed such ideas in their works was Mullah 

Mohsen Feiz Kashani, one of the most prominent figures in Persian mystical literature 

who expressed his views in a variety of forms such poetry in a vibrant language. His 
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works are full of humanizing and identity-theming subjects and are effective in 

enhancing the intellectual, speech and behavioral structure of any human being. He has 

reflected his pleasant epistemic experiences gained in the world of intuition and 

discovery in his poetry. His poems are, therefore, the ritual of spiritual clarity and the 

pure and descriptive moments of portraying the perfect man. The reason for mentioning 

Feiz Kashani is that alike humanists, he paid much attention to human beings and the 

issues around them. As a prominent literary figure interested in mystical issues, he has 

continuously defined and exemplified his mystical experiences in poetry. As a result, 

psychological readings and analysis of Feiz Kashani's poems is an appropriate and 

scientific way of discovering the underlying layers of his intellectual system and leads 

to a new reading of the depth of his ideas. 

The term perfect human, which has been the focus of various schools of thought and 

evolution, has also been discussed in the field of psychology, beginning with the 

formation of the school of humanism and the efforts of thinkers such as Abraham 

Maslow. Maslow is one of the pioneers of the humanist school, known for his theory of 

the "hierarchy of human needs" or the "Maslow's pyramid", which introduced "a 

hierarchy of five innate needs that motivate and guide human behavior." These include: 

physiological needs, safety, attachment and affection, respect and self-sacrifice” (Schultz 

& Schultz, 2015: 392). Consequently, Maslow believes that responding to the need for 

beauty around people can cure mental illnesses; since people get sick when they see ugly 

and recover in a beautiful environment.  For this reason, man always tries to spread the 

aura of beauty to his life and to interfere in all aspects of his life (Grutter, 1375; 

Motahhari, 1373; Nasr, 2001). 

To date, no studies of the literary and mystical works of Mullah Mohsen Feiz Kashani, 

particularly Divan of Poetry, have investigated and analyzed the humanistic psychology 

and the Islamic aesthetic components. However, much of his work focuses on man and 

his related issues; furthermore, the psychological reading of Feiz's poems is very 

effective in understanding the hidden and obscured aspects of his thinking system. Only 

in a few studies has the knowledgeable context of his work been addressed. In an essay, 

Khatami (2010) studies the mystical illustrations of Feiz and his poems and concludes 

that the poet in order to better illustrate and educate his knowledgeable thoughts from 

literary arrays has benefited from, simile and metaphor. 

Ashraf Hamami and Chenari (1391) in a paper study Feiz Kashani's approach to 

mysticism and knowledge and conclude that he is defending the Sufis and is influenced 

by Mullah Sadra, Ghazali, Ibn al-Arabi, Jami and Haidar Amoli. In the aforementioned 
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researches, there is no mention of the quality of the knowledgeable experiences of 

Mullah Mohsen Kashani in the Divan of Poetry and attention to the psychological aspects 

of human subjectivity in dealing with unexplored aesthetic foundations. Moreover, the 

studies are surface analysis and devoid of scientific basis. This research gap highlights 

the distinction of this article from other research and its creative aspects. 

Thus, this descriptive-analytic study attempts to describe and interpret the views of 

Mullah Mohsen Feiz Kashani in the Divan of Poetry by using the psychological theory 

of Abraham Maslow's self-actualization in examining the aesthetic components of 

Islamic artworks. For this purpose, citing library sources and authoritative research 

articles, explanations of the foundations of aesthetics, Islamic art and Maslow's view are 

presented and the theory is presented and then the components of empirical experience 

are separated, classified and categorized. Then, below each section, the views of Maslow 

and Mullah Mohsen Feiz Kashani are compared to provide a concise and systematic 

analysis of the various aspects of Feiz Kashani's knowledgeable experience and its 

application to the spiritual life and art of Islam and its impact on the flourishing of his 

human personality and audience of his poems. To be achieved. Finally, we examine the 

aesthetic components of Islamic art on the basis of what was received, and examples of 

architectural arts, carpet designs, paintings, and coffee-house painting are presented. 

 

Conclusion 

In the school of humanistic psychology, more than any other school, the positive and 

fulfilling aspects of man and his concerns have been taken into consideration, and under 

the influence of this attitude, Abraham Maslow has presented and explained his theory 

of self-healing, in which Fifteen attributes of self-healing have emphasized, including 

mystical peak experience. The attributes of this component are in line with many of the 

epistemic foundations explained in the Divan of Poems by Mullah Mohsen Feiz Kashani 

Matching the ideas of Feiz and Maslow showed that both characters in their findings, 

"unlimited horizons open to viewers", "intense ecstasy and transcendental and emotional 

astonishment", "sense of unity and inadequacy" and " The tendency to poetry, mysticism, 

and religion has been suggested as the hallmarks of peak or mystical experience. Feiz 

Kashani is an overbearing person with a keen interest in poetry, knowledge and religion. 

There is a difference in the experience of the peak of Feiz Kashani and the findings of 

Maslow. The origin of peak experiences in the eyes of grace is purely supernatural and 
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spiritual and has religious and mystical dimensions, but in Maslow's subjects these 

experiences are not necessarily spiritual and sometimes merely physical and earthly. 

Therefore, this aspect of the theological views of Mullah Mohsen Feiz Kashani and 

Abraham Maslow, which is based on the divine nature of human being, is found in works 

of Islamic art which is an art derived from human divine nature. Peak experiences in 

Feiz's view are the regular manifestation of the perfect man in his poems, which is in full 

harmony with Maslow's theory of motivation and self-sacrifice in mystical or peak 

experience. In the arts such as architecture, carpet design, painting and painting of 

coffee-houses, these four features have emerged in aspects that represent the splendor of 

Islamic art. 
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