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 آشنایی با عرفان و تصوّف 

 کارشناسی : مقطع 

  علوم حدیث  :های رشته 
  علوم حدیث، אخالق و آدאب پزشکی               

  אستاد محمّدتقی فعّالی : مدرّس 
  אستاد رضا برنجکار  :אرزیاب 
  אسماعیل אثباتی : آموزشیار تدوین 
  یی مریم کربال: ناظر علمی تدوین 
  فرد، سیّد حسین سیّد אبوترאبی  فاطمه مختاری: ویرאستارאن زبانی 

  شیوא رمضانی  : ویرאستار فنّی 
  زهره خلج :چین حروف

  نرجس حسنلو : آرא صفحه 

  ٨٦بهار : تاریخ تولید 

  
  
  



  

  
  
  
  
  

  صفحه  ........................................................................................................................................................فهرست
  

  אول ۀجلس

  ٢  ..........................................................................................................................................................  درس אهدאف
  ٢  ......................................................................................................................................................................  درآمد
  ٢  ...........................................................................................  یصوف و تَصَوُّف ۀوאژ یخیتار یابی شهیر: نخست گفتار
  ٢  .....................................................................................................................................................  دوم قرن یאبتدא
  ٢  .....................................................................................................................................................  دوم قرن אوאسط
  ٢  .....................................................................................................................................................  دوم قرن یאنتها
  ٣  ................................................................................................................................  یهجر ستیدو سال אز شیپ

  ٣  ................................................................................................................................................................سوم قرن
  ٣  .................................................................................................................  یصوف و تَصَوُّف یلغو یمعنا: دوم گفتار
  ٣  ...............................................................................................................  یصوف ۀكلم بودن جامد: نخست دگاهید
  ٣  ................................................................................................................  »صفّ« به منسوب یصوف: دوم دگاهید
  ٣  ...............................................................................................................  »صُفّه« به منسوب یصوف: سوم دگاهید
  ٤  ...............................................................................................................  »صفا« אز مشتق یصوف: چهارم دگاهید
  ٤  ...........................................................................................................  »ایسوف« به منسوب یصوف: پنجم دگاهید
  ٤  ...........................................................................................................  »صوف« به بمنسو یصوف: ششم دگاهید
  ٥  ................................................................................................................  قزلباش یمعنا به یصوف: هفتم دگاهید
  ٥  .....................................................................  یلیאردب نیאلد  یّصف خیش دאنیمر به یصوف אطالق: هشتم دگاهید
  ٥  ..................................................................................................................  شیدرو یمعنا به یصوف: نهم دگاهید

  ٥  ...........................................................................................................................................  یصوف یאمروز یمعنا
  ٦  ......................................................................................................................................  تَصَوُّف فیتعر: سوم گفتار
  ٦  ............................................................................................................................................................  تكلّف ترک
  ٦  .......................................................................................................................  ستنینگر سو کی و ستنیز كسانی

  ٦  ...............................................................................................................  یباطن و یظاهر یشرع آدאب به وقوف
  ٦  ..........................................................................................................................................................  جامع فیتعر
  ٧  ....................................................................................................................................................................  دهیچك

  دوم ۀجلس

  ١٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٠  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور



  صفحه  .............................................................................................................................................................................  فهرست 

 ب 

  ١٠  .......................................................................................................  عرفان ۀوאژ یخیتار یابی شهیر: نخست گفتار

  ١٠  ......................................................................................................................  عرفان ۀوאژ یغول یمعنا: دوم گفتار

  ١٠  ................................................................................................................  )خوش یبو( عَرْفْ ۀوאژ אز برگرفته. ۱

  ١١  .............................................................................................  )خاص معرفت و یآگاه( عَرَفَ ۀوאژ אز برگرفته. ۲

  ١١  ....................................................................................................................................  عرفان فیتعر: سوم گفتار

  ١١  ....................................................................................................................................................  یفلسف انیب. ۱

  ١٢  ...................................................................................................................................................  یعرفان انیب. ۲

  ١٢  ......................................................................................................................................................  یقرآن انیب. ۳

  ١٤  ..................................................................................................................  یغرب فرهنگ در عرفان: چهارم گفتار

  ١٤  ...............................................................................................................................عرفان یها مؤلفه: پنجم گفتار

  ١٥  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  سوم ۀجلس

  ١٨  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٨  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٨  ...................................................................................................................  تصوف و عرفان نسبت: نخست گفتار

  ١٨  ....................................................................................................................................................  نخست دگاهید

  ١٨  ..........................................................................................................................................................  دوم دگاهید

  ١٩  .........................................................................................................................................................  سوم دگاهید

  ١٩  ..............................................................................................................................  مُستصوف و مُتَصوّف ،یصوف

  ١٩  ...............................................................................................................  ینظر عرفان و یعمل عرفان: دوم گفتار

  ٢٠  ............................................................................................................................  یعرفان ۀאربع אسفار: سوم گفتار

  ٢١  .................................................................................................................................................................  دهیچك
  چهارم ۀجلس

  ٢٤  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٢٤  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٢٤  .........................................................................................................................  אخالق با عرفان تفاوت: אول گفتار

  ٢٤  .......................................................................................................................................................  موضوع) אلف

  ٢٤  ............................................................................................................................................................  تیغا) ب

  ٢٥  ..............................................................................................................................................................روش) ج

  ٢٥  ..............................................................................................................................................................  نشیب) د

  ٢٥  ........................................................................................................................  فلسفه با عرفان تفاوت: دوم گفتار

  ٢٥  .......................................................................................................................................................  موضوع) אلف

  ٢٦  ............................................................................................................................................................  تیغا) ب

  ٢٦  ..............................................................................................................................................................روش) ج

  ٢٦  .........................................................................................................................  کالم و عرفان تفاوت: سوم گفتار

  ٢٦  .......................................................................................................................................................  موضوع) אلف



  صفحه  .............................................................................................................................................................................  فهرست 

  ج 

  ٢٦  ............................................................................................................................................................  تیغا) ب

  ٢٦  ..............................................................................................................................................................روش) ج

  ٢٧  .................................................................................................................................................................  دهیچك
  پنجم ۀجلس

  ٣٠  .......................................................................................................................................................  رسد אهدאف

  ٣٠  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٣٠  .........................................................................................................................  عرفان ۀحوز در كردهایرو و علوم

  ٣٠  .........................................................................................................................................  ینظر نعرفا: نخست

  ٣٣  ...............................................................................................................................................  یعمل عرفان: دوم

  ٣٤  ...........................................................................................................................................  یقیتطب عرفان: سوم

  ٣٥  ..............................................................................................................................  انعرف یشناس نهیشیپ: چهارم

  ٣٥  ...........................................................................................................................................  یعرفان ریتفس: پنجم

  ٣٥  ..........................................................................................................................................  یعرفان اتیאدب: ششم

  ٣٦  ............................................................................................................................................  عرفان ۀفلسف: هفتم

  ٣٦  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  ششم ۀجلس

  ٤٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٤٠  ....................................................................................................................................  نیشیپ ثمباح بر یمرور

  ٤٠  .....................................................................................................................................  یאسالم عرفان خاستگاه

  ٤٠  ...................................................................................................  یאسالم عرفان خاستگاه אسالم: نخست دگاهید

  ٤٠  ..................................................................................  אسالم ۀطیح אز خارج یאسالم عرفان خاستگاه: دوم دگاهید

  ٤٠  .....................................................................................................................................  ییبودא یها شهیאند) אلف

  ٤٢  ..........................................................................................................  )زمیهندوئ ـ زمیبرهمن( یهند عرفان) ب

  ٤٣  ............................................................................................................................................  تیحیمس عرفان) ج

  ٤٤  ...................................................................................................................  ینوאفالطون تفكر و یگنوس نییآ) د

  ٤٥  ..................................................................................................................................................  یزرتشت نییآ) ه

  ٤٧  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  هفتم ۀجلس

  ٥٠  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٥٠  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٥٠  ..............................................................................................................  یאسالم عرفان گسترش و رشد مرאحل

  ٥٠  .............................................................................................................................  אستعدאدها بروز: نخست ۀمرحل

  ٥٠  ................................................................................................................................  الزم ۀنیزم وجود: دوم ۀمرحل

  ٥١  ..................................................................................................................................................  قرآن اتیآ) אلف

  ٥٤  ..........................................................................................................................................................  اتیروא) ب

  ٥٤  .............................................................................................................................................  مناجات و هیאدع) ج



  صفحه  .............................................................................................................................................................................  فهرست 

 د 

  ٥٤  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  هشتم ۀجلس

  ٥٨  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٥٨  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٥٨  .................................................................................................................................  ها جوאنه شیرو: سوم ۀمرحل

  ٥٩  ................................................................................................................  دوره نیא یعرفان یها چهره نیتر مهم

  ٦٠  ................................................................................................................  یאسالم عرفان گسترش: چهارم ۀمرحل

  ٦٠  ...................................................................................................................................  عصر نیא ۀبرجست عارفان

  ٦٢  ...................................................................................................................  عرفان نیتدو و آموزش: پنجم ۀمرحل

  ٦٤  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  نهم ۀجلس

  ٦٦  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٦٦  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٦٦  .................................................................................................................................................................  دیتوح

  ٦٦  ................................................................................................................  كالم دگاهید אز دیتوح: نخست نگرش

  ٦٨  ...................................................................................................................  فلسفه دگاهید אز دیتوح: دوم نگرش

  ٦٩  ....................................................................................................................  قرآن دگاهید אز دیتوح: سوم نگرش

  ٧١  ...............................................................................................................  عرفان دگاهید אز دیتوح: چهارم نگرش

  ٧٢  .................................................................................................................................................................  دهیچک
  دهم ۀجلس

  ٧٦  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٧٦  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٧٦  ...............................................................................................................................................................  مکاشفه

  ٧٦  .........................................................................................................................................  مكاشفه یمعنا یبررس

  ٧٦  ........................................................................................................................................................  یلغو یمعنا

  ٧٦  ..................................................................................................................................  مکاشفه یאصطالح یمعنا

  ٧٦  ...............................................................................................................  )ه ۳۷۸ م( یطوس سرّאج نصر אبو) אلف

  ٧٧  .........................................................................................................................................  یریقش אلقاسم אبو) ب

  ٧٨  ...................................................................................................................  )ه ۴۶۵ م( یریوهج אلحسن אبو) ج

  ٧٨  ................................................................................................................  )ه ۴۸۱ م( یאنصار אهللا عبد خوאجه) د

  ٨٠  .................................................................................................................  )ه ۶۵۴ م( یرאز نیאلد  نجم خیش) ه

  ٨١  .......................................................................................................................................................  مکاشفه אنوאع

  ٨١  ........................................................................................................................  یمعنو و یصور مکاشفات) אلف

  ٨٣  ...........................................................................................................................  یطانیش و یربّان مکاشفات) ب

  ٨٤  .................................................................................................................................................................  دهیچک
   



  صفحه  .............................................................................................................................................................................  فهرست 

  ه 

  ازدهمی ۀجلس

  ٨٦  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٨٦  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٨٦  .........................................................................................................................................................  کامل אنسان

  ٨٦  ...........................................................................................................................................  یخیتار دگاهید) אلف

  ٨٨  ............................................................................................................................  صعود قوس و نزول قوس) ب

  ٩٠  ................................................................................................................................................  یאنسان مرאتب) ج

  ٩١  ..............................................................................................................................  یאنسان سرّ مقام: چهارم بطن

  ٩٤  .................................................................................................................................................................  چكیده
  دوאزدهم ۀجلس

  ٩٦  .......................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ٩٦  ....................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٩٦  ......................................................................................................................................................  صفات و אسما

  ٩٦  ..............................................................................................................  یאله صفات و אسما فیتعر: אول ۀمسئل

  ٩٧  ...............................................................................................................  یאله صفات و אسما אقسام: دوم ۀمسئل

  ٩٧  ..............................................................................................................................  یאله صفات یبند دسته) אلف

  ٩٨  .............................................................................................................................  یאله یאسما یبند میتقس) ب

  ١٠٠  ...............................................................................................................................................................  دهیچک
  زدهمیس ۀجلس

  ١٠٤  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١٠٤  .................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٠٤  ..........................................................................................................................................  یعمل عرفان مفهوم

  ١٠٤  ...................................................................................................................  ینظر عرفان بر یعمل عرفان قدمت

  ١٠٤  ...........................................................................................................................................  یخیتار تقدم) אلف

  ١٠٤  ..................................................................................................................................................  یرُتب تقدم) ب

  ١٠٥  ...................................................................................................................................  )אحوאل( حاالت و قاماتم

  ١٠٥  ...................................................................................................................  هاآن تفاوت و حال و مقام فیتعر

  ١٠٥  ...................................................................................................................................................  مقامات אقسام

  ١١٣  ...............................................................................................................................................................  دهیچک
  چهاردهم ۀجلس

  ١١٦  ....................................................................................................................................................  درس אهدאف

  ١١٦  .................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١١٦  .............................................................................................................................................................  مقامات

  ١١٦  .............................................................................................................................................  توکل: ششم مقام

  ١١٧  ......................................................................................................................................................  توکل مرאتب

  ١١٧  ................................................................................................................................................  رضا: هفتم ممقا



  صفحه  .............................................................................................................................................................................  فهرست 

 و 

  ١١٨  ................................................................................................................................................................  حاالت

  ١١٨  ........................................................................................................................................................  مرאقبه: אول

  ١١٩  ..........................................................................................................................................................  قُرب: دوم

  ١٢٠  ......................................................................................................................................................  محبت: سوم

  ١٢٠  .....................................................................................................................................................  خوف: چهارم

  ١٢١  .........................................................................................................................................................  رجا: پنجم

  ١٢١  .......................................................................................................................................................  شوق: ششم

  ١٢٢  ........................................................................................................................................................  אُنس: هفتم

  ١٢٢  .................................................................................................................................................  نانیאطم: هشتم

  ١٢٢  .....................................................................................................................................................  مشاهده: نهم

  ١٢٣  ........................................................................................................................................................  نیقی: دهم

  ١٢٣  ...............................................................................................................................................................  دهیچک
  پانزدهم ۀجلس

  ١٢٦  ....................................................................................................................................................  درس دאفאه

  ١٢٦  .................................................................................................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ١٢٦  .....................................................................................................................................................  אستاد و خیش

  ١٢٦  ............................................................................................................  عرفان وخیش نینخست و خیش شیدאیپ

  ١٢٦  .............................................................................................................................................ریپ و خیش طیشرא

  ١٢٧  .....................................................................................................................................................  تیترب شروع

  ١٢٨  ....................................................................................................................................  ریپ و خیش دאشتن دِیفوא

  ١٢٨  ..............................................................................................................................  عرفان وخیش و دیאسات אنوאع

  ١٢٩  .................................................................................................................................  قتیحق و قتیطر عت،یشر

  ١٢٩  ..........................................................................................................................................ینید متون یمحتوא

  ١٣٠  .........................................................................................................................................  یشرع אحکام مصالح

  ١٣٠  ................................................................................................................................  قتیحق و قتیطر عت،یشر

  ١٣٠  ..............................................................................................................................................................  قتیطر

  ١٣١  ..............................................................................................................................................................  قتیحق

  ١٣٢  ...............................................................................................................................................................  دهیچک
  شانزدهم ۀجلس

  ١٣٦  ......................................................................................................................................................  درس هدف

  ١٣٦  ................................................................................................................................................................  درآمد

  ١٣٦  ........................................................................................................................................  عرفان یشناس بیآس

  ١٣٦  .......................................................................................................................................................  یزیگر علم

  ١٣٧  .....................................................................................................................................................  یزیگر جامعه

  ١٣٨  ...................................................................................................................................................  یزیگر عتیشر

  ١٣٩  .........................................................................................................................................................  یאعتدאل یب



  صفحه  .............................................................................................................................................................................  فهرست 

  ز 

  ١٣٩  ................................................................................................................................................................  אرאدت

  ١٣٩  ...................................................................................................................................  خدאوند نادرست فیتوص

  ١٤٠  ..................................................................................................................................................  سیאبل سیتقد

  ١٤١  ............................................................................................................................................  אئمه به یتوجه یب

  ١٤١  ..............................................................................................................................................................  دهیچک





  

  
  

  אول ۀجلس

  
  

  کلیات تََصَوُّف
  

  ۲  .................................................................................  درس אهدאف
  ۲  ............................................................................................  درآمد
  ٢  ..................  یصوف و تَصَوُّف ۀوאژ یخیتار یابی شهیر: نخست گفتار
  ۲  ...........................................................................  دوم قرن یאبتدא
  ۲  ............................................................................  دوم قرن אوאسط
  ۲  ...........................................................................  دوم قرن یאنتها
  ۳  .......................................................  یهجر ستیدو سال אز شیپ

  ۳  ......................................................................................  سوم قرن
  ۳  .................................................................................  دهیبرگز نظر
  ٣  .........................................  یصوف و تَصَوُّف یلغو یمعنا: دوم گفتار
  ۳  .....................................  یصوف ۀكلم بودن جامد: نخست دگاهید
  ۳  ......................................  »صفّ« به منسوب یصوف: دوم دگاهید
  ۳  ......................................  »فّهصُ« به منسوب یصوف: سوم دگاهید
  ۴  .......................................  »صفا« אز مشتق یصوف: چهارم دگاهید
  ۴  ...................................  »ایسوف« به منسوب یصوف: پنجم دگاهید
  ۴  ..................................  »صوف« به منسوب یصوف: ششم دگاهید
  ۵  .......................................  قزلباش یمعنا به یصوف: هفتم دگاهید
  ۵  ....  یلیאردب نیאلد  یّصف خیش دאنیمر به یصوف אطالق: هشتم دگاهید
  ۵  .........................................  شیدرو یمعنا به یصوف: نهم دگاهید

  ۵  ..................................................................  یصوف یאمروز یمعنا
  ٦  .............................................................  تَصَوُّف فیتعر: سوم گفتار
  ۶  ...................................................................................  تكلّف ترک
  ۶  ..............................................  ستنینگر سو کی و ستنیز كسانی

  ۶  .......................................یباطن و یاهرظ یشرع آدאب به وقوف
  ۶  .................................................................................  جامع فیتعر
  ۷  ...........................................................................................  دهیچك



 

  אهدאف درس

  :آشنایی با

 یابی تاریخی وאژۀ تَصَوُّف؛ ریشه 
 صَوُّف؛معنای لغوی تَ 
 .تعریف تَصَوُّف 

  درآمد

אز آن جا كه در عنوאن درس، دو كلمۀ تَصَوُّف و عرفان به كار رفته אست، אبتدא الزم אست به صورت مختصر 
  .کنیم رو، در אین جلسه وאژۀ تَصَوُّف و در جلسۀ آینده وאژۀ عرفان رא بررسی می  אز אین. شویم با אین دو وאژه آشنا 

  بی تاریخی وאژۀ تَصَوُّف و صوفییا ریشه: گفتار نخست
  ١.کنیم ها رא بررسی می بارۀ پیشینۀ وאژۀ تَصَوُّف نظرאت گوناگونی وجود دאرد كه در אین مقام، هر یک אز آن  در

  אبتدאی قرن دوم

های عرفانی، אز حسن  ندیم אین وאژه در زمان حسن بصْری روאج دאشته אست و ترאجم و تذكره  به نظر אبن
  .زیسته אست برند كه در אوאیل قرن دوم می ن אولین صوفی و عارف نام میبصری به عنوא

אی رא در حال طوאفِ خانۀ  ؛ صوفی»رَأیتُ صَوفیّاً فِی אلطّوאف«: بر אساس نقلی، حسن بصری گفته אست
  ٢.خدא دیدم

ن بر אساس אین گفتۀ حسن بصری، چنین بردאشت كرده אست كه אین كلمه در אی אلفهرست ندیم در  אبن
  .دوره روאج دאشته אست

  אوאسط قرن دوم

 אبو ٣.هاشم صوفی شایع شده אست مطابق نظر شهید مطهری، وאژۀ صوفی برאی نخستین بار به وאسطۀ אبو
بر אین . هجری درگذشته אست ۱۶۱یا  ۱۵۰هاشم صوفی، كه به אو كوفی هم אطالق شده אست، در سال 

  .دאند אوאسط قرن دوم می אساس شهید مطهری كاربرد אین وאژه رא مربوط به

  אنتهای قرن دوم

  ٥.دאند كاربرد אین وאژه رא مربوط به אوאخر قرن دوم هجری می            ٤نیكُلسون
                                                 

 .۴، ص ه۱۳۷۶، سید ضیاء אلدین سجادی، تهرאن سمت، אی بر مبانی عرفان و تصوف مقدمه: ک.ر. ١

 .۸۸، عز אلدین محمود کاشانی، تصحیح جالل אلدین همایی، ص مصباح אلهدאیه. ٢
אین كتاب با وجود حجم אندکْ . كنند ، אین نظر رא مطرح میعلوم אسالمی آشنایی باشهید مطهری در بخش عرفان كتاب  .٣

  .بسیار دقیق و عمیق نگاشته شده אست

٤. Nikolson.  

  .۵۳، نیکلسون، رینولد، ترجمۀ دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی، ص تصوف אسالمی و رאبطۀ אنسان با خدא. ٥
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  پیش אز سال دویست هجری

رفته  وאژۀ صوفی پیش אز سال دویست هجری به كار می«: گوید می אلقشیریه אلرسالةُقشیری در كتاب 
  .»אست

  قرن سوم

 تصوف تاریخאین نظریه رא دکتر قاسم غنی در كتاب . دאنند وאژه رא مربوط به قرن سوم می אی نیز אین عده

نظرאن در مورد روאج אین وאژه در قرن دوم  که بیشتر مورخان و صاحب با توجه به אین. אرאئه کرده אست אسالم در
  .نماید אین نظریه نادرست می אتفاق نظر دאرند

  نظر برگزیده

توאن گفت وאژۀ صوفی در قرن دوم هجری، خوאه אول، آخر یا אوאسط آن، روאج  می بر پایۀ آنچه گذشت
  .دאشته אست

  معنای لغوی تَصَوُّف و صوفی: گفتار دوم
  :٦ها به شرح زیر אست ترین آن های مختلفی وجود دאرد كه مهم بارۀ معنی وאژۀ صوفی دیدگاه در

  كلمۀ صوفیجامد بودن : دیدگاه نخست

אشتقاق  گونه جامد אست و هیچ وאژۀ صوفی  كند، نقل می אلقشیریه אلرسالةُم قشیری در بر אساس آنچه אما
  ٧.عربی ندאرد و صرفاً برאی نامیدن یک شخص یا گروهی به كار رفته אست

  »صفّ«صوفی منسوب به : دیدگاه دوم

אول  دאند؛ چرא كه אینان همیشه در صف وאژۀ صوفی رא منسوب به صف می אلمحجوب كشفهجویری در 
  ٨.אند مرאد صف אول نماز אست برخی گفته. אند بوده

به معنای (نسبت به كلمۀ صف אفزوده شود حاصل آن كلمۀ صفّیّ » یاء«بر אساس تحلیل لغوی אگر 
  .توאن אین نظر رא پذیرفت رو، نمی خوאهد بود نه صوفی؛ אز אین) مربوط به صف

  »صُفّه«صوفی منسوب به : دیدگاه سوم

به نظر אو אین . كند אین אست كه אین وאژه منسوب به صفّه אست ه هجویری مطرح میאحتمال دیگری ك
  ٩.وאژه به אصحاب صُفّه مستند אست

                                                 
 .لدین همایی؛ کاشانی، مقدمۀ אستاد جالل א۱ـ  ۳سجادی، ص : ک.ر. ٦

  .۱۳۷ـ  ۱۴۰، ص  ۱، ج  ه ۱۳۵۹، אبو אلقاسم قشیری، مصر، رسالة قشیریه. ٧

تصحیح ژوکوفسکی، به אهتمام محمد عباسی، אنتشارאت אمیر کبیر،  ، هجویری، علی بن عثمان جالبی،کشف אلمحجوب. ٨
  .۹۷، ص ه ۱۳۶۶

  .همان. ٩
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אی אز مهاجرאن كه جایی برאی سكونت ندאشتند در אیوאن مسقّفی پشت  پس אز هجرت پیامبر به مدینه عده
جا كه אین אفرאد همیشه در אین  ویند و אز آندر زبان عربی אیوאن مسقّف رא صُفّه گ. مسجد پیامبر ساكن شدند

مجموع אفرאدی رא كه در אین مكان ساكن شدند چهارصد نفر برآورد . مكان بودند به אصحاب صُفّه مشهور شدند
אصحاب صُفّه אفرאد . אند زیسته ذر، مقدאد و سلمان می ها بزرگانی אز אصحاب چون אبو אند كه در میان آن کرده

  .رفت ها به شمار می ترین ویژگی آن بیشتر به عبادت مشغول بودند و زهد، یكی אز شاخص تهیدستی بودند كه

אند،  دאنند و אصحاب صُفّه مظهر زهد در زمان پیامبر بوده صوفیان چون ریشه و אساس خود رא אز زهد می
  .كنند که ریشۀ لغوی كلمۀ صوفی رא به صُفّه بازگردאنند لذא تالش می

» های«نسبت به جای » یای«، אین دیدگاه نیز چندאن قابل دفاع نیست؛ زیرא אگر بر אساس تحلیل لغوی
توאن  رو، אین دیدگاه رא نیز نمی אز אین. شود نه صوفی آخر به كلمۀ صُفّه אفزوده شود، حاصل آن كلمۀ صُفّی می

  .پذیرفت

  »صفا«صوفی مشتق אز : دیدگاه چهارم

. אحتمال אشتقاق كلمۀ صوفی אز وאژۀ صَفا رא مطرح كرده אست אألولیاء حلیةُنعیم אصفهانی در كتاب  אبو
  :گوید אند كه می برخی برאی تأیید אین نظر به شعر سعدی متوسل شده

  صافی تا در نكشد جامیبسیار سفر باید تا پخته شود خامی        صوفی نشود 

  .گویند صوفی رא אز אین جهت صوفی گویند كه در دل صفا دאرد

نسبت אضافه شود » یای«قاق، אین نظر نیز پذیرفته نیست؛ چرא که אگر به אنتهای وאژۀ صفا אز نظر علم אشت
شود و אز صفی تا صوفی تفاوت  ، به کلمۀ صفیّ تبدیل می»אلف«شود و با فرض حذف  می» صفای«تبدیل به 
  .بسیار אست

  »سوفیا«صوفی منسوب به : دیدگاه پنجم

 ١١אفرאدی خود رא سوفوس ١٠در دورۀ پیش אز سقرאط. م ریشه دאردبه باور برخی، وאژۀ صوفی در یونان قدی
به معنای حکمت مشتق شده  ١٣دאنستند که אز کلمۀ سوفیا به معنای دאنشور یا صاحب حكمت می ١٢یا سوفیست

  .چنین دیدگاهی دאرد ١٤هانری كُرْبَن. دאنند برخی كلمۀ صوفی رא برگرفته אز אین كلمه می. אست

  »صوف«ب به صوفی منسو: دیدگاه ششم

 عوאرفאلدین سهروردی نیز در   بیان كرده אست و شیخ شهاب אللّمعنصر سرّאج طوسی در  אین قول رא אبو

  .به آن אشاره كرده אست אلمعارف

                                                 
دورۀ پیش . شود ان باستان אست و خود به پنج دورۀ فرعی تقسیم میتفكر غرب چهار دوره دאرد كه دورۀ نخست آن دورۀ یون .١٠

 .مآبی های אسكندرאنی و رومی یا یونانی אز سقرאط، دورۀ سقرאط، دورۀ אفالطون، دورۀ אرسطو و دورۀ حوزه
١١ .Sophos.  

١٢. Sophist.  

١٣. Sophia.  

١٤ .corbin Henry.  
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» یای«بر אین אساس صوفی אز صوف و . بارۀ معنای کلمۀ صوفی אست ترین نظریه در אین دیدگاه شایع
  .אند پوش معنی كرده فی رא پشمینهرو، صو نسبت تشكیل شده אست و אز אین

پوشیدند تا تنشان به  می  های خشن و پشمینه صوفیان قدیم قائل به ریاضت و سیر و سلوک بودند و لباس
  ١٥.گفتند پوش، می ها رא صوفی، یعنی پشمینه آسودگی نیارאمد، لذא آن

انی به אین نظریه אشكال אلدین محمود كاش אثر عزّ אلهدאیه مصباحجالل אلدین همایی در مقدمۀ كتاب 
نسبت به صوف، که به معنای پشم אست، אضافه شود معنای پشمی » یای«به نظر אو אگر . وאرد كرده אست

ها مانند  אسم منسوب بعضی אز אلفاظ و وאژه: نویسد אو خود در پاسخ به אین אشكال می. پوش دهد نه پشمینه می
  ١٦.رود ، به كار میصوفی به معنای تَلَبُّس و تَقَمُّص،یعنی پوشش

پوش پذیرفتنی אست و بهترین معنای  توאن گفت صوفی به معنای پشمینه با شوאهدی كه بیان شد، می
  .شدۀ دیگر אشكال خاصی وאرد אست لغوی صوفی همین אست و به هر كدאم אز معانی ذکر

  صوفی به معنای قزلباش: دیدگاه هفتم

ها در دورۀ صفویه به  قزلباش. رفت متفاوت به كار می وאژۀ صوفی در دورۀ صفویه در دو معنای كامالً
معروف شد و אمروزه جای خود رא به » آجان«یا » پاسبان«قزلباش در دورאن بعد به . صوفی معروف بودند
تنها در ] قزلباش[الزم به ذكر אست كه אین معنای صوفی . אی فرنگی אست، دאده אست پلیس، كه یک وאژه

  .ت و بعد אز آن، به کار نرفته אستدورאن صفویه كاربرد دאش

  אلدین אردبیلی  אطالق صوفی به مریدאن شیخ صفیّ: دیدگاه هشتم

אو در . אلدین אردبیلی بود  شد، مریدאن شیخ صفی معنای دومی كه در دورאن صفویه אز صوفی بردאشت می
دאب خاصی دאشتند؛ زیست و مریدאنش كه صوفیان فَدَوی یا صوفیان صفاكیش بودند آ قرن هشتم هجری می

هر تعدאد אز . شدند شدند و به ذكر و وِرد مشغول می خانه جمع می های جمعه در تاالر طاوس كه شب אز جمله אین
گفتند و خلیفة אلخلفا كه بزرگ همۀ خلفا بود نایب مرشد كامل  אین صوفیان رא رئیسی بود كه אو رא خلیفه می

  .رفته و אکنون مهجور אست به کار میאین معنا نیز در دورۀ خاصی . شد محسوب می

  صوفی به معنای درویش: دیدگاه نهم

: های بسیاری دאرند؛ مانند אین معنا در قرون אخیر شیوع بیشتری پیدא كرده אست و درאویش فرقه
  ... .אللهی، گنابادی، قادری و   نعمت

  معنای אمروزی صوفی

های  یكی به معنی درویش كه به مریدאن فرقهرود؛  אمروزه وאژۀ صوفی بیشتر به دو معنا به كار می
  .شود و دیگر كسی رא گویند كه אهل سیر و سلوک و عرفان عملی باشد صوفیانه אطالق می

                                                 
صوفیان برאی . حاكمان فاسقی بود كه به دنبال عیش و نوش بودندאند، تعرض به  وجه دیگری كه برאی علت ریاضت گفته .١٥

 .ها چنین رفتاری دאشتند אعترאض نسبت به آن

  .۶۳ـ  ۸۲کاشانی، ص . ١٦
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  ١٧تعریف تَصَوُّف: گفتار سوم
، אقوאل در تعریف אلمعارف عوאرفبنا به گفتۀ سهروردی در . אند برאی تَصَوُّف معانی بسیاری برشمرده

  .ها قریب به معنایی وאحد אست אر אست، ولی معنای همۀ آنتَصَوُّف بیش אز هز

  :برخی אز آن تعاریف عبارت אست אز

  ترک تكلّف

: کند که אو در تعریف تَصَوُّف گفت אلخیر نقل می سعید אبو אز אبو אلتوحید أسرאرمحمد بن منور در 
تمامی عادאت آزאردهنده و خالف شرع، كه  אند كه صوفی باید אز و در توضیح آن آورده» .אلتَصَوُّف ترکُ אلتَكَلُّف«

  .بندد، رها شده و خود رא وقف عبادت و مناجات با خدא كند دست و پای אنسان رא می

  سو نگریستن یكسان زیستن و یک

آدمی در هر حال كه باشد، چه قبض و چه بسط، چه خوشی و چه ناخوشی، چه در : محمد بن منور گوید
سو و آن هم خدא، توجه دאشته باشد و אین حاالت در אو هیچ تأثیری نگذאرند و نعمت و چه نقمت، باید به یک 

  .ِد در אین معنا تَصَوُّف عین توحید אست و صوفی، موُحّ. حال אو در تمامی אین شرאیط یكسان باشد

  وقوف به آدאب شرعی ظاهری و باطنی

  :كند گونه تعریف می عربی تَصَوُّف رא אین  אبن

  ١٨.אلشرعیّة ظاهرאً وباطناً وهی أَخالقٌ إلهیّة אلوُقوف مع אآلدאبِ

  .تَصَوُّف وאقف شدن بر آدאب شرعی ظاهری و باطنی אست كه همان אخالق אلهی אست

در . ظاهری و باطنی و رسیدن به آن، همان אخالق אلهی و ربّانی אست: אند אز دید אو آدאب شرعی دو گونه
رسد و خلیفه אز هر نظر جانشین و شبیه  خالفت خدא میشود و به مقام  אین صورت אنسان شبیه خدא می

  .باشد عنه، كه همان خدאست، می   مستخلفٌ

  تعریف جامع

گونه بیان کرد که تصوف یعنی عمل به  توאن تعریف جامع تصوّف رא אین با نظر به تمام تعاریف می
اشفات معنوی و رسیدن به های پیر و پیمودن منازل و مقامات، جهت حصول אستعدאد برאی مك אلعمل دستور

  .مقام لقاء אهللا

  شناسی تعریف  אصطالح

دهیم و توضیح برخی  در אین تعریف چند وאژۀ كلیدی وجود دאرد كه برخی رא در אین درس توضیح می
  .كنیم های آینده موکول می دیگر رא به درس

                                                 
کالم، (، رضا برنجکار، آشنایی با علوم אسالمی: ک.و نیز ر ۱ـ  ۳سجادی، ص: ک.برאی دیدن تعاریف گوناگون אز تصوف ر. ١٧

  .۱۴۱ش، ص . ه۱۳۷۸ ، تهرאن، سمت،)فلسفه، عرفان

ضمیمۀ کتاب אلتعریفات علی بن محمد بن علی  عربی، ذیل אصطالح אلتصوف، אلدین אبن   محی، אصطالحات אلصوفیه: ک.ر .١٨
  .هجری ۱۴۰۶אلعامه،  ةجرجانی، بغدאد، دאر אلشؤون אلثقافی
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ند كه در شریعت به آن ها رא ریاضت گوی אلعمل عمل به دستور ١٩در عرفان عملی یا تَصَوُّف، :عمل. ۱
جا جهاد אكبر، جهاد با  بارۀ جهاد وאرد شده، ولی در אین در قرآن كریم آیات بسیاری در. شود مجاهدت گفته می

  .نفس אَمّاره مدّنظر אست

های كلی یا عام كه  אلعمل دستور. ها در عرفان عملی دو گونه אست אلعمل دستور :های پیر אلعمل دستور. ۲
های خاص یا جزئی  אلعمل دستۀ دیگر دستور. گویند دא، وضع شده אست و به آن شریعت میאز سوی شارع، خ

  .شود و با شریعت كامالً مطابق אست אست كه אز سوی پیر و شیخ در شرאیط خاص وضع می

  .پیرאمون אین אصطالح در جلسات آینده بحث خوאهد شد :پیر. ۳

  .بررسی خوאهند شد אین دو אصطالح نیز در آینده :منازل و مقامات. ۴

مكاشفات معنوی در قیاس . صوری و معنوی: אند مكاشفات در عرفان عملی دو گونه :مكاشفات معنوی. ۵
های معنوی אنسان، كه همان لقاء אهللا אست،  تری دאرند و אوج مكاشفات و خلسه با مکاشفات صوری جایگاه رفیع

  .شفات معنوی ذكر شده אسترو، در تعریف جامع مذکور، مكا אز אین. شوند محسوب می

  .بارۀ אین אصطالحات، مطالب دیگری بیان خوאهد شد در آینده در

توאن گفت بر אساس אین تعریف بدאیت تَصَوُّف، عمل، مجاهده و ریاضت אست و نهایت آن  در پایان می
  .لقاء אهللا و مکاشفه

  چكیده

ترین نظر، وאژۀ صوفی  بر صحیح که بنا یابی تاریخی وאژۀ تصوف پردאختیم و گفتیم در אین جلسه به ریشه 
بارۀ  و نظریات مختلف در» صوفی«سپس به بررسی معنای لغوی . در قرن دوم هجری متدאول بوده אست

گرفته شده که دلیل אین » پشمینه«به معنای » صوف«آن پردאختیم و به אین نتیجه رسیدیم که صوفی אز 
  .پوشی صوفیان بوده אست  گذאری نیز پشمینه نام

رود یکی به معنای درویش و دیگری عارفی که به سیر و سلوک  אمروزه אین وאژه به دو معنا به کار می 
گونی برאی تصوّف مطرح شده که تعریف جامع و برگزیده  در پایان بیان کردیم که تعاریف گونا. پردאزد می
ات جهت حصول אستعدאد های پیر و پیمودن منازل و مقام אلعمل تصوف یعنی عمل به دستور: نین אستچ

  .برאی مکاشفات معنوی و نیل به مقام لقاء אهللا
  

                                                 
 )جلسۀ سوم אز همین درس: ک. ر. (تصوّف همان عرفان عملی אست .١٩
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  אهدאف درس

  : آشنایی با

  پیشینۀ تاریخی وאژۀ عرفان؛ 

  معنای لغوی و تعریف عرفان؛ 

  عرفان در فرهنگ غربی؛ 

 .های عرفان مؤلفه 

  مروری بر مباحث پیشین

بارۀ پیشینۀ وאژۀ صوفی بیان کردیم و به אین نتیجه  های مختلف رא در در درس گذشته אبتدא دیدگاه
سپس אقوאل گوناگون پیرאمون ریشۀ لغوی، معنا و کاربرد . در قرن دوم روאج دאشته אست رسیدیم که אین وאژه
در אدאمه تعاریف گوناگون تصوف رא آوردیم و به אین نتیجه رسیدیم که تصوف عمل . شمردیم وאژۀ صوفی رא بر
وی و رسیدن به های پیر و پیمودن منازل و مقامات جهت حصول אستعدאد برאی مکاشفات معن به دستور אلعمل
  .کنیم در אین جلسه مباحث مربوط به وאژۀ عرفان رא بیان می. مقام لقاء אهللا אست

  یابی تاریخی وאژۀ عرفان ریشه: گفتار نخست
سهروردی،  אلمَعارِف عَوאرفُنصر سرّאج طوسی و  אبو אللمعهایی نظیر  بر אساس تحقیقات تاریخی در کتاب
رفته  אشته و پیش אز آن یا روאج چندאنی ندאشته و یا אساساً به كار نمیوאژۀ عارف در سدۀ دوم هجری روאج د

  .پیش אز אین مطرح شد كه وאژۀ صوفی نیز در همین زمان، یعنی قرن دوم، رאیج بوده אست. אست

  معنای لغوی وאژۀ عرفان: گفتار دوم
  ٢٠:بارۀ معنای لغوی وאژۀ عرفان دو نظر مهم مطرح شده אست در

  )بوی خوش(ژۀ عَرْفْ برگرفته אز وא .۱

رאغب آمده אست که وאژۀ عرفان ممکن אست אز وאژۀ عَرْفْ به معنای  مفردאتدر برخی منابع لغوی نظیر 
عارف پس אز پیمودن برخی منازل عرفانی و مشاهدۀ אنوאر אلهی، بوی خوشی رא אستشمام . بوی خوش باشد

אز אین رو، . كند א به אدאمۀ مسیر אمیدوאر میشود و אو ر كند كه باعث سكونت نفس و آرאمش روح אو می می
  .אند אی وאژۀ عرفان رא אز ریشۀ عَرْفْ دאنسته عده

  :برخی مفسرאن در ذیل آیۀ

و در بهشتى كه برאى آنان وصف كرده آنان رא  ؛وَیُدْخِلُهُمُ אلْجَنَّةَ عَرَّفَها لَهُمْ﴿
  .٢١﴾آورد یم در

                                                 
، مرتضی אلزبیدی، بیروت، دאر אلفکر تاج אلعروس من جوאهر אلقاموس: ک.ر) ع ر ف(معانی گوناگون ریشۀ برאی آشنایی با . ٢٠

  ).ع ر ف(، ذیل ریشۀ ه۱۴۱۴

  .۶/ محمد .٢١
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رא  ﴾عَرَّفَها لَهُم﴿אینان تعبیر . ن و آمیخته به بوی خوش كردها مزی אند که خدאوند بهشت رא برאی آن گفته
  ٢٢.אند به معنی آمیختن با بوی خوش تفسیر كرده

  .شاید אبیات زیر که خوאجۀ شیرאز دیوאن خود رא با آن آغاز کرده אست، ناظر به אین معنا باشد

  ها ولی אفتاد مشكل كه عشق آسان نمود אول    أال یا أَیّها אلسّاقی أَدِر كأساً و ناوِلها 

  ها به تاب جَعد مشكینش چه خون אفتاد در دل  אی كاخر صبا زאن طرّه بگشاید  به بوی نافه

  )آگاهی و معرفت خاص(برگرفته אز وאژۀ عَرَفَ  .۲

  .به معنای علم و آگاهی خاص بگیریم، معنای متفاوتی خوאهد دאشت» عَرَفَ«وאژۀ عرفان رא אگر אز وאژۀ 

  ف عرفانتعری: گفتار سوم
توאنیم به אین معنا توجه كنیم؛ אز منظر فلسفه،  بگیریم אز سه منظر می» عَرَفَ«אگر وאژۀ عرفان رא אز ریشۀ 

  .عرفان و قرآن

  بیان فلسفی .۱

אی نزد  گاه كه معلوم بدون هیچ وאسطه آن. حضوری و حصولی: אز نظرگاه فلسفه، علم بر دو گونه אست
گویند و אین معلوم رא معلوم حضوری نامند، بر خالف علم حصولی كه در آن عالم حاضر باشد، علم رא حضوری 

  .گیرد می حصول معلوم برאی عالم با وאسطه אنجام

كه همان ذهن אست، دوم مُدْرَک ) كننده אدرאک(אوّل مُدْرِک : علم حصولی بر سه پایه אستوאر אست
شود و سوم وאسطه كه همان معلوم  همیده میكه همان شیء معلوم بالعرض אست و با وאسطه ف) شونده אدرאک(

  .بالذאت אست

گیرد و  كنیم، אبتدא تصویر آن درخت در ذهن ما شكل می برאی نمونه هنگامی که ما درختی رא مشاهده می
توאنیم درخت رא  گردد و به وאسطۀ אین تصویر ذهنی، ما می אین تصویر یک صورت ذهنی אست که אدرאک می

وאسطه همان صورت ذهنی אست  در אین نمونه، معلوم حقیقی و بی. آن علم پیدא كنیمتصور کرده و نسبت به 
گیرد، ولی چون אین صورت، تصویری אز درخت در جهان خارج אست ما با  كه אز درخت در ذهن ما شكل می

  .كنیم אدرאک آن صورت ذهنی، تصوری אز درخت در جهان خارج كسب می

كه همان عالم و نفس אست و ) كننده אدرאک(یكی مُدرِک : وאر אستאما علم حضوری تنها بر دو ركن אست
  .جا هموאره معلوم بالذאت אست كه همان معلوم אست و معلوم ما در אین) شونده אدرאک(دیگری مُدْرَک 

یابد هنگامی אست كه نفس אنسان به خود، یا یكی אز  یکی אز موאردی كه علم حضوری تحقق می
برאی نمونه علم به شادی یا אندوه درونی علمی نیست كه برאی אدرאک آن به . كند میهای خود، علم پیدא  حالت
  .یابد می وאسطه در אی نیاز باشد؛ אز אین رو، هر كس درون خود شادی یا אندوه رא بی وאسطه

  .بر אساس אین تعریف تفاوت علم حضوری و حصولی در بودن یا نبودن وאسطه אست

                                                 
 .۵۱۸، ص ۵م، چاپ אول، ج  ۱۹۹۸אلعبیکان،  ة، محمود بن عمر جارאهللا زمخشری، مکتبאلکشاف .٢٢
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که در علم حضوری،  گیرد حال آن ن אست كه אز رאه صورت شكل میدر تعریفی دیگر علم حصولی آ
  .رو، تفاوت علم حضوری و حصولی در بودن یا نبودن صورت אست אز אین. صورت وجود ندאرد

אین، دو  بر توאن گفت که وאسطه در كسب علم حصولی همان صورت אست؛ بنا تر می با نگاهی دقیق
توאن گفت که دریافت علم، در علم حصولی  رو، می אز אین. گردند می ازگفته در حقیقت به یک אمر ب تعریف پیش

توאن گفت که  با توجه به آنچه در تعریف علم حضوری و حصولی بیان شد می. گیرد با وאسطۀ صورت شكل می
  ٢٣.معرفت و آگاهی خاصی كه در عرفان مورد توجه אست אز نوع علم حضوری אست نه علم حصولی

  بیان عرفانی .۲

  .علم אلدِّرאسه و علم אلورאثه: אند تقسیم عرفا، علوم بر دو دستهدر 

אین علم در مدرسه و طیّ مباحثات علمی به . شود كه به آن علم אكتسابی هم گفته می :علم אلدِّرאسه) אلف
  .آید و אز دید عرفا אرزش چندאنی ندאرند دست می

אین علوم به طور مستقیم و . شود نّی نیز אطالق مییا لَدُ) موهوبی(كه به آن علم وَهْبی  ٢٤:علم אلورאثه) ب
  .شود و אز دید عرفا אین دسته אز علوم אرزشمند هستند بدون وאسطه אز جانب خدא به אنسان אهدא می

، و אز نزد خود بدو دאنشى آموخته بودیم ٢٥؛﴾وَعَلَّمْناهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماً﴿ عرفا אین אصطالح رא אز آیۀ
  .אند گرفته بر

شود متناسب و متناظر با علم حضوری אست كه در فلسفه אز آن  م موهوبی كه אز جانب خدא دریافت میعل
رود که مكاشفه یا كشف و شهود אست؛ یعنی، آن علم و معرفت  در عرفان אصطالح دیگری به كار می. یاد شد

  .شود می پردאزند همان علم وهبی אست كه אز رאه مكاشفه حاصل خاصی كه در عرفان به آن می

  بیان قرآنی. ۳

  :های زیر توجه کنید به نمونه. علم ظاهری و سطحی و علم عمیق: دאند قرآن كریم نیز علم رא دو گونه می
  :فرماید كه حضرت حق می رود؛ چنان ها علمشان אز سطح ظاهر فرאتر نمی برخی אز אنسان

  ٢٦﴾لْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَیَعْلَمُونَ ظاهِرאً مِّنَ אلْحَیاةِ אلدُّنْیا وَهُمْ عَنِ א﴿

  .ندא كه אز آخرت غافل شناسند و حال آن یאز زندگى دنیا ظاهرى رא م

  :فرماید قرآن كریم در بیان علت אین אمر آیات متعددی دאرد؛ אز جمله در بیان حاالت كفار می

   ٢٧﴾وَلَهُمْ عَذאبٌ عَظِیمٌخَتَمَ אللَّهُ عَلى ُقلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ ﴿
                                                 

. ه۱۳۷۳بایی، ترجمۀ مهدی متین، تهرאن، مرکز نشر دאنشگاهی، چاپ دوم، حسین طباط ، سید محمدنهایة אلحکمه: ک. ر. ٢٣
  .۳۱۹ـ  ۳۴۶، ص »عقل و عاقل و معقول«ش، مبحث 

دهد و هر جا سخن אز אرث باشد به ناچار باید پدری در کار باشد؛ אز  تعبیر علم אلورאثه ما رא به سوی كلمۀ میرאث سوق می .٢٤
أَبَوא  يٌّأنا وعل«مایۀ  بر אساس حدیث گرאن. پدرאن ظاهری و پدرאن باطنی یا معنوی: אند ندهرو، عرفا پدرאن رא دو گونه خوא  אین

 .پدرאن معنوی مسلمانان هستند) אلسالم علیه(אلمؤمنین  و אمیر) وآله علیه  אهللا  صلی(حضرت رسول » هذِهِ אالُمَّة

  .۶۵/ كهف .٢٥

  .۷/ روم .٢٦

 .۷/ بقره .٢٧
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אى אست و  هاى آنان و بر شنوאیى אیشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده خدאوند بر دل
  .عذאبى بزرگ אست آنان رא

گونه كه  توאنند حقایق رא آن אی אست كه نمی مطابق مفاد אین آیۀ شریف بر چشم و گوش کافرאن پرده
  .به كار رفته אست »طبع«در آیات دیگر تعبیر . هست ببینند

هایشان مهر نهاد در نتیجه آنان  خدא بر دل ؛طَبَعَ אللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ ال یَعْلَمُونَ﴿
  .٢٨﴾فهمند ینم

گیرد، بلکه بر אثر  אلبته אین نكته رא نباید אز نظر دور دאشت كه אین ختم و طبع، بدون مقدمه صورت نمی
  .ه אستهایشان نهاده شد אعمال، مهر بر قلب

سورۀ אعرאف آنان سَْمع دאرند ولی سمیع نیستند، بَصَر دאرند ولی بصیر نیستند و به تعبیر  ۱۷۹بر אساس آیۀ 
  .ها به فعلیت نرسیده אست ها بالقوه سمیع و بصیرند، ولی אین قوه و אستعدאد آن فلسفی آن

  :یان آمده אستאی كه بر روی قلب آنان אفتاده سخن به م در برخی آیات، אز مانع و پرده

شدند  ینه چنین אست بلكه آنچه مرتكب م؛ كَلَّا بَلْ رאنَ عَلى قُلُوِبهِم مَّا كانُوא یَكْسِبُونَ﴿
  .٢٩﴾هایشان بسته אست بر دلزنگار 

آیۀ شریف فوق گناهان رא تنها عامل حجاب . توאن گفت قلب آنان محجوب אست به تعبیر عرفانی می
، بلكه حجاب رא عین گناهان و אعمال »بما كانوא یكسبون«: فرمود میدאند، كه در אین صورت باید  نمی

ها، زنگاری אست  كاری تر باطن زشت به بیان روشن. »ما كانوא یكسبون«: فرماید دאند و می ناشایست بندگان می
كه  جا شود تا آن های بندگان אفزאیش یابد، بر زنگار دل אفزوده می نشیند و هرچه پلیدی كه بر آینۀ دل می

  .شود جلوۀ حق دیده نمیدیگر در آن 

  .شود هایی אست كه بر دل نهاده می شمارد، قفل می אز دیگر موאنعی كه قرآن برאی دل بر

بر ] مگر[אندیشند یا   یآیا به آیات قرآن نم؛ أَفَال یَتَدَبَّرُونَ אلْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها﴿
  .٣٠﴾هایى نهاده شده אست هایشان قفل دل

به معنای پشت (كلمۀ تدبّر אز ریشه دَبَرَ . ها قفل باشد، تدبر و فهم قرآن ممكن نیست جا که بر دل آن
  .های مقفول نیست אست و אشاره به אین دאرد كه معنای باطنی حقایق و پنهان آیات در دسترس قلب) کرد

در آن » ها«كه مرجع ضمیر אست » أقفالها«نكتۀ دیگری كه توجه مفسّرאن رא به خود جلب كرده، كلمۀ 
توאن گفت که אز نظر قرآن قفل، چیزی نیست كه אز بیرون بر قلب زده شود، بلكه  رو، می אز אین. אست» قلب«

ها به دلیل אعمالشان قفل  ها אشاره رفت، بر قلوب אنسان با توجه به آیاتی كه بدאن. قلب خود دאرאی قفل אست
אی محجوب بودن نیافریده، بلكه אو رא برאی تقرب و نزدیكی به بارگاه شود؛ زیرא خدאوند אنسان رא بر زده می

  .قدس خود آفریده אست

  .محجوب و غیرمحجوب: بر אساس آیات مذکور قلب אنسان دو گونه אست

                                                 
 .۹۳/ توبه .٢٨

  .۱۴/ مطففین .٢٩

  .۲۴/ محمد .٣٠
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كشد  شود و پرده بر چشمان فهم אو می نشاند و بر قلب گناهکار قفلی می معصیت و گناه بر دل زنگار می
אما هنگام توبه و دست شستن אز معاصی، تمام موאنع אز میان . كند אز درک حقایق كوتاه می و دستان אدرאک אو رא

در אین صورت علمی خاص و معرفتی . بیند ها رא می گردد و نادیدنی شود، אنسان سمیع و بصیر می بردאشته می
  .شود كه مقصود אصلی عرفان אست ویژه حاصل می

وری یا به زبان عرفانی مکاشفۀ مطلوب و به زبان قرآنی معرفتی بنا بر آنچه گذشت، در عرفان، علم حض
شود كه تنها برאی قلبی بدون زنگار و خالی אز قفل میسّر אست و آن رא كه چنین  پرده אز حقایق حاصل می بی

  .علمی حاصل شود عارف گویند

  عرفان در فرهنگ غربی: گفتار چهارم
  .gnosticismو  mysticism: كنند ه אستفاده میدر زبان التین برאی אصطالح عرفان אز دو وאژ

برند و دومی رא  های صوفیه به كار می تر، و نه همیشه، به معنای درאویش و پیروאن فرقه אولی رא بیش
  .تر در معنای عرفان بیش

تجربۀ «تر به معنای  אی كه نباید אز نظر دور دאشت אین אست كه در فرهنگ غربی عرفان، بیش نكته
كه نوعی علم و معرفت باشد  به تعبیر دیگر در غرب، عرفان بیش אز آن. ست، نه معرفت عرفانیא» عرفانی
  .های دینی אی تجربه אست אز سنخ تجربه گونه

  :دאند گونه می  یكی אز متفكرאن غربی تجارب دینی رא شش ٣١دیویس

 .۶ تجارب مینوی؛ .۵ تجارب אحیاگر؛ .۴ تجارب وحیانی؛ .۳ تجارب شبه حسی؛ . ۲ تجارب تفسیری؛ .۱
  ٣٢.تجارب عرفانی

گونه كه  تجربۀ عرفانی یعنی بودن در متن وאقعه، دریافت یک حادثه و حضور در متن موאجهه با خدא همان
حاصل شده  ٣٦و یا قدّیسۀ ترزא ٣٥אکهارت ٣٤پولس قدّیس، ٣٣برאی بزرگانی אز مسیحیت مثل قدّیس آگوستین،

  .אست

  های عرفان مؤلفه: گفتار پنجم
بدون   אند אز علم و معرفت حضوری؛ یعنی، علم های عرفان אسالمی عبارت ونه كه بیان شد، مؤلفهگ همان

گردد، ولی  شود و אنسان אز قلبی مفتوح برخوردאر می پرده و بدون حجاب برאی אنسان حاصل می وאسطه که بی

                                                 
٣١ .Divis.  

٣٢. Caro line franks Davis, the evidential force of religiouse experience, oxford, newyork,1989,pp33-

35.  

٣٣ .Aghostin.  

٣٤. Polos.  

٣٥. Ekhart. 

٣٦. Treza. 
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هایی حسی  رو مؤلفه در فرهنگ غربی عرفان אز جنس معرفت نیست، بلكه אمری تجربی و حسی אست و אز אین
  :אند אز ها عبارت دאرد אین مؤلفه

  אحساس وאقعیت مطلق؛ .۱

  אحساس رها شدن אز محدودیت زمان و مكان؛ .۲

  .אحساس آرאمش .۳

אی عرفانی دست یافته و אز دیدگاه فرهنگ غربی عارف  كسی كه אین سه אحساس رא دאشته باشد به تجربه
 .אست

  چکیده 

بزرگـان  . کردیم که وאژۀ عرفان אز قرن دوم هجری در میان مسلمانان متدאول شددر אین جلسه אبتدא بیان  
؛ »عَـرف «عرفان یا مشـتق אز  : אند אند و گفته אین دאنش در بحث אز אشتقاق אین وאژه دو אحتمال مطرح کرده

در אدאمـه بـرאی شـناخت אیـن     . ؛ به معنای معرفت خاص אست»عَرََف«به معنای بوی خوش و یا مشتق אز
رفت خاص אز فلسفه، آیات قرآن و علم عرفان אستفاده کردیم و گفتیم که معرفت خاصی که در عرفان مع

خیزد که بدون زنگـار   پرده אز حقایق אست و אز قلبی بر می مدّ نظر אست،علم حضوری אست که معرفتی بی
  .گویند» مکاشفه«به אین معرفت در عرفان، . و قفل אست

. در فرهنگ غربی אز مقولۀ معرفت نیست؛ بلکه אز مقولۀ אحساس و تجربه אست در אنتها گفتیم که אین وאژه 
های حسی دאرد شامل אحساس وאقعیت مطلق، رها شدن אز محدودیت زمان و مکان و  رو مؤلفه אز אین

  .گیرد می بر אحساس آرאمش رא در
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛نسبت عرفان و تصوف 

  ؛عرفان عملی و نظری 

  .אسفار אربعۀ عرفانی 

  مروری بر مباحث پیشین

ها و  همچنین به پیشینۀ تاریخی آن. یمذشته با دو وאژۀ کلیدی عرفان و تصوف آشنا شددر جلسات گ
ۀ ضمن אرאئ در אدאمهکردیم و  אشارهکلمه ریشه و کاربردهای אین دو  گوناگون پیرאمون معنای لغوی،های  دیدگاه
  .بیان کردیمنیز تعریف خود رא  های مختلف אین دو وאژه، تعریف

  تصوففان و نسبت عر: نخستگفتار 
  .وجود دאرد مهمدیدگاه  سهها،  های آن پیرאمون نسبت میان عرفان و تصوف و تفاوت

  نخستدیدگاه 

ـ فرهنگی و دیگر   توאن بررسی کرد؛ جنبۀ علمی אز دیدگاه شهید مطهری، مبحث عرفان رא אز دو منظر می
در حقیقت . شود نامیده میها عرفان  אهل عرفان با رویکرد علمی ـ فرهنگی عارف و علم آن. جنبۀ אجتماعی آن

  .کردند و به علوم دیگر نیز غنا بخشیدند אی رא تربیت مرتبه بلندعرفا با تالش خویش، عالمان 

بر אینان  زیرא. شوند نامیده می، صوفی אز منظر אجتماعیאهل عرفان  معتقد אست که אستاد شهیدهمچنین 
אجتماعی  پایگاهدאشتند و  אی ویژهآدאب و رسوم אجتماعی   אشعر وچون فقها، محدثان אندیشمندאن  خالف دیگر

عبادت  به ورد ذکر وها  در خانقاه .بودخرقه  ها پوشش خاص آن. های جامعه متمایز بود دیگر گروهאز  آنان
  .ها مخصوص بود آن אجتماعی آدאبאی دאشتند و  وضعیت ظاهری و آرאیش روی و موی ویژه ،پردאختند می

ها   به آن وگرنه وאژۀ صوفیکنند  پیروینامند که אز אین آدאب و رسوم  عرفا رא صوفی میامی رو هنگ  אز אین
گیری אین طایفه، فرאز و  توאن چرאیی پیدאیش و شکل در نگرش אجتماعی به صوفیان می ٣٧.شود אطالق نمی

  .کرد بررسی رא نامحدثا چون فقها و علمهای آن رא در گذرگاه تاریخ با دیگر  کنش و ها نشیب

ـ فرهنگی و تصوف روی  عد علمیعرفان و تصوف دو روی یک سکه هستند، عرفان بُ در حقیقت
  .אجتماعی آن אست

  دیدگاه دوم

عرفان אز بدو . نامند تَصوف میورאن متأخر عرفان نظری رא عرفان و عرفان عملی رא  برخی אز אندیشه
عرفان  .گویند میسیر و سلوک  ه آن تصوف یارو ب  ، אز אینپیدאیش تا قرن هفتم بیشتر جنبۀ عملی دאشت

                                                 
 .شوند های אخیر، صوفی نامیده نمی عرفای بزرگ شیعه در سده .٣٧



 ١٩    جلسه سوم / آشنايی با عرفان و تصوف

http://vu.hadith.ac.ir    Erfan 88-89 V. 02 

شکل گرفت و نشو و  ،אلدین אبن عربی  جهان عرفانی، محی ظهور شخصیت برجستۀبا  ،در قرن هفتمنظری 
  .دאنند عربی رא پدر عرفان نظری می  אبنرو   אز אین .نما یافت

  دیدگاه سوم

های  ای אخیر مربوط אست ولی در دورهه شده به دوره های بیان به אعتقاد برخی אز دאنشمندאن تفاوت
گذشته، به خصوص قرون אولیه، אین دو وאژه یک معنا دאشته אست؛ یعنی صوفی همان عارف و عارف همان 

  .صوفی بوده و אز نظر معنا و مفهوم میان آن دو تفاوتی وجود ندאشته אست

  صوفی، مُتَصوّف و مُستصوف

אز  .کند میتقسیم  و مُستصوف فصوفی، مُتَصوِّۀ دست سه به אهل عرفان رא אلمحجوب کشفهجویری در 
، אز تمام مادیات و دنیا برهد و به حقیقت حقایق دیدگاه אو صوفی کسی אست که فانی شود و به حق باقی

  .اهللا אستب قیאهللا و با  رو صوفی در אین تعبیر فانی אز ماسوی  אز אین. بپیوندد

 وאالیאین مقام  رسیدن بهمجاهدت مشغول אست و در  بهف کسی אست که در طریق فنا و بقا متصوّ
ست و هیچ در فکر صوفی و אمشغول  دنیابه وف صمُست אماکند  می و אرאدۀ خویش אستفادهت تمام همّ אز אنسانی
  .در حقیقت אو אهل عرفان وאقعی نیست .و אز آن دو خبری ندאرد نیست فمتصوّ

رو در حوزۀ عرفان نیز   אز אین. دאند چون مگسی میهجویری مستصوف رא نسبت به صوفی و متصوّف، هم
  .هیچ جایگاه و אرزشی ندאرد

  عرفان عملی و عرفان نظری :گفتار دوم
در طی طریق به چه منازل و مقاماتی خوאهد  אست و در مسیر سیر و سلوک باید بدאند אز کجا آمده عارف

אو در حقیقت باید با چگونگی سیر و  .رسیدچه وאردאت قلبی خوאهد دאشت و در نهایت به کجا خوאهد  ،رسید
عرفان عملی  رو  אز אین. دهد میعرفان عملی به אین سؤאالت پاسخ . بایدها و نبایدهای مسیر آشنا باشد

  .بایدها و نبایدها אستچون אخالق نیز در پی یافتن پاسخی مناسب به  .علم אخالق אست همچون

کند؛ یعنی אو با  وک، سالک به رאهکارهای شرعی عمل میبه بیانی دیگر در عرفان عملی یا سیر و سل
های پیر طریقت و طی کردن مقامات و منازل در تالش אست تا به مقام  عمل به شریعت، پیروی אز رאهنمایی

  .عالی אنسانی دست یابد، که همان فنا و بقا یا توحید و والیت یا مکاشفات معنوی אست

 چشمِ یعنی گشوده شدن آن مکاشفات معنوی سرאنجامאست و  آغاز عرفان عملی، عملسر رو  אز אین
، بیند میאی دیگر  אین مکاشفات، جهان رא به گونه به سببسالک  .אست بصیرت אنسانی و نظر به وجه אهللا

  .یابد جهان و هستی دست مینو نسبت به خدא،  یبینش به کند و نگاهش به هستی تغییر می

، به عرفان نظری دست אرאئه کند یتفسیر و بینش خویشאستداللی  عقالنی و برאی تبیینعارف هر گاه 
، به مقام سالک و صوفی و که همان مکاشفات אست ،אنسان با عمل به معرفت خاص در حقیقت. یافته אست

 .باشد، عرفان عملی אست و معرفت عرفان أ آن، عملی که منشی دیگربه بیان. یابد مقام وאالی אنسانی دست می
عرفان نظری  ،دخود سعی کنتبیین عقالنی אز مکاشفات  برد و وאز کسوت مکاشفه خارج شאنسان  گاه אما هر

عرفان نظری که مكاشفه אست،  زیرא אساس ،مكمل عرفان عملی אسترو عرفان نظری  אز אین. شود نامیده می
  .حاصل عرفان عملی אست
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אز سویی دیگر مکاشفه . اشفه אستمک آن و سرאنجامعرفان عملی، عمل و مجاهده  سرآغازאین  بر بنا
مکاشفات نهایت عرفان  در حقیقت .אستدالل و عقالنیت אست ،عرفان نظری و نهایت آن نظر نقطۀ شروع

ل اصאت אهللا و نظر به وجه אهللا حلقۀلقاء  ،مکاشفه یا کشف و شهود אین بر بنا. אست عملی و بدאیت عرفان نظری
  .نظری אست عرفان عملی و אرتباطو 

  אسفار אربعۀ عرفانی :ر سومگفتا
אلدین אبن عربی، برאی نخستین بار مباحث بسیاری رא در حوزۀ عرفان אسالمی مطرح کرد که אین   محی

אست که  אسفار אربعۀ عرفانیאین مسائل،  אز جملۀ. یروאن مکتب אو پردאزش شدشاگردאن و پ به وسیلۀمباحث 
با وضوح و صرאحت و ژرفای  به אحیای آن پردאخت و هدאیهאل مصباحیف در کتاب شر) حمه אهللار(אمام خمینی 

  .بیشتر مطرح شد

  .سالک رאه حقیقت برאی وصول به مقام وאالی אنسانی باید چهار سفر رא طی کندعرفا معتقدند که 

  .حق ز خلق به سویא یسفر؛ لَی אلحقإِنَ אلخَلْقِ م سَفَرٌ :سفر אول

  .אز حق به سوی حق با حق یسفربِالحَق؛  لحَقّ إِلَی אلحَقِّنَ אم سَفَرٌ :سفر دوم

  .אز حق به سوی خلق با حق ؛ سفریאلخَلقِ بالحق منَ אلحق إِلَی سفرٌ :سفر سوم

  .سفری אز خلق به سوی خلق با حق؛ אلخَلقِ بالحق منَ אلخَلْقِ إِلَی سفرٌ :سفر چهارم

  :توאن به אین نتایج دست یافت میبا نگاه کلی به אین سفرها 

אیستایی و  אست و همرאهی אست و عرفان با تحرک و پویایسفر نوعی تحرک، پویایی و تالش  الزمۀ .۱
  .آن نیستدر سکون 

عبارت سببیت אست یعنی در אین » ءبا«دאرد و وجود » بالحق«بقیۀ سفرها عبارت  به جز سفر אول در .۲
به مقام  سالکولی چون  دهد میسالک رא یاری ، در سفر אول حق. گیرند می אنجامسفرها به کمک حق  אین

در سفر אول » بالحق«عبارت  رو  کند و אز אین سفر رא درک نمیبودن  »بالحق« دست نیافته אستتوحید و فنا 
  .شود مشاهده نمی

شود و  ست جدא میא سفر אنسان אز هرچه غیر خدאنخستین در  .אست به سوی حق ٣٨אز خلق سفر אول؛ .۳
  .باید אز غیر خدא دل برکندنخستین گام  אین سالک در بر بنا. کند غاز میرא به سوی خدא آ خویش سفر معنوی

  אبن. دאند می) بازگشت(و توبه ) بیدאری(نقطۀ آغاز رא یقظه  אلسائرین منازلאهللا אنصاری در  خوאجه عبد
پایان سفر . אند دאند که אلبته אین دو به هم نزدیک آغاز رאه رא אرאده، یعنی رغبت و جذبه می אشارאتسینا نیز در 

سفر אول  رو بدאیت  אز אین، אست دیگر مقام والیت یمقام فنا و بقا و به تعبیر، مقام توحید אول دست یافتن به
  .אست آن توحید و والیت نهایتیقظه، توبه یا אرאده و 

کند  شود و تالش می مظهر אسمی אز خدא می در אین سفر سالک .سفر אز حق به سوی حق אست ؛سفر دوم
  .شود و صفات حُسنای אلهی می دست یابد و در نهایت אنسان مظهر تمام אسمامظهر אسمی دیگر אز حق  ا بهت

                                                 
 .شود אز خلق، هر آنچه غیر خدא אست، אستنباط میدر سفرهای چهارگانه منظور . ٣٨
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אز طریق معرفت حقیقی  ،אز مقام حقسالک در אین سفر آنچه . אز حق به سوی خلق אست سفرسفر سوم؛ 
اء אست و پایان سفر سوم بنرسانی و אِ אین مقامِ אطالع. کند אدرאک کرده אست رא برאی خلق بازگو می ،و ناب

  .אست »نبوت«

אز مظهری אز خالیق به سوی مظهری  در אین سفرعارف  .אز خلق به سوی خلق אست سفرسفر چهارم؛ 
بشود تا  نیزنمای مظاهر אلهی  شد، مظهر تمام گونه که مظهر אسمای אلهی همانیعنی  .رود میدیگر אز خالیق 
  .مقام رسالت אست رسیدن بهر سف אین پایان. دست یابدبه کمال نهایی 

 پایان سفر سوم مقام نبوت و نهایت سفر چهارم مقام رسالت، پایان سفر אول مقام والیت אین אساسبر 
لت، والیت و نبوت والیت و باطن رسا ،که باطن نبوتאند  در نهایت به אین نکتۀ ژرف دست یافتهعرفا . אست
אلهی بود باطنش  نبیّ فردیولی אگر  .حق אست خدא و نبیّ ولیّ بودنش؛پیش אز رسول ، رسول یعنی فرد. אست

توאند  می ،شخصی به مقام والیت رسید رو هرگاه  אز אین. نیستصاحب مقام رسالت  لزوماً ومقام والیت אست 
مقام والیت אز مقام نبوت و رسالتش  אشته باشد؛ ولی אین نکته شایان ذکر אست کهدنیز ت رא لمقام نبوت و رسا

  .ر אستباالت

  دهیچك

دیدگاه نخست معتقد به دو جنبه برאی  ؛مطرح شده אست سه دیدگاهپیرאمون رאبطۀ میان عرفان و تصوف  
بر אین  دیدگاه دوم، .عرفان یعنی نآعلمی ـ فرهنگی  و جنبۀ تصوّفیعنی אجتماعی آن  جنبۀ. عرفان אست

گاه سوم نیز אین دو אصطالح رא دید. باور אست كه تصوف بعد عملی عرفان و عرفان بعد نظری آن אست
 .دאند معنا می هم

های پیر طریقت אست و  شرعی بر אساس رאهنمایی رאهکارهایسلوک، عمل به  و عرفان عملی یا سیر 
אهللا و کشف و شهود    که همان فنای فی ،אنسانی وאالیمقامات و منازل به مقام  کردن سالک پس אز طی

شود و دید אو نسبت به هستی و  می گشودهعارف  حقیقی فات چشمدر אثر אین مکاش .یابد دست می ،אست
که  کند تالش میش نسبت به هستی یتبیین عقالنی مکاشفات خو رو برאی  אز אین. کند جهان تغییر می

  .حاصل آن عرفان نظری אست

אلدین   محی سفار אربعۀ عرفانی אز جمله مباحث حوزۀ عرفان אسالمی אست که برאی نخستین بار به وسیلۀא 
  .مطرح و بعد אز سوی شاگردאنش پردאزش و به وسیلۀ אمام خمینی אحیا شدبن عربی א

سفر سوم אز  سفر دوم אز حق به حق با حق؛ سفر אول אز خلق به خلق؛: شامل چهار سفر אست אسفار אربعه 
نجام سفر نهایت سفر אول، مقام والیت، سرא. سفر چهارم אز خلق به خلق با حق אست حق به خلق با حق و

  .دوم، ظهور אسما و صفات אلهی؛ پایان سفر سوم، مقام نبوت و نهایت سفر چهارم، مقام رسالت אست
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛تفاوت عرفان با אخالق 

  ؛فلسفهتفاوت عرفان با  

  .تفاوت عرفان با کالم 

  مروری بر مباحث پیشین

. مطالبی بیان کردیم های گوناگون عرفان و تصوف و بیان دیدگاه پیرאمون نسبت میانگذشته  در جلسۀ
رאحل در نهایت م. کردیمرא مشخص  یکهر  و محدودۀ سپس عرفان رא به دو بخش عملی و نظری تقسیم

  .که عارف باید بپیماید، برشمردیم رא، کلی عرفان و سفرهای چهارگانه

  تفاوت عرفان با אخالق :گفتار אول
؛ عرفان تقسیم می شود دو بخش عملی و نظری به عرفان ،گونه که در جلسات گذشته אشاره شد همان
علم  میان. אست علمی عملی نیزאست به אخالق شباهت دאرد چون אخالق  آمیخته عمل بهجا که  عملی אز آن

ها رא  אستاد مطهری تفاوت. دشو ها אشاره می وجود دאرد که بدאن وجوه متمایز گوناگونی عرفانאخالق و علم 
  .كند بیان میگونه  אین

  وعموض) אلف

אز جمله جهان  خویشتن و با دیگرאن می شوند؛ אرتباط با خدא، با خویشروאبط אنسانی به سه دسته تقسیم 
  سایه نیز روאبط אنسانی دیگرترین אرتباط אست که بر  אصلی ،خدא אنسان با نخستین رאبطه، رאبطۀ در عرفان. خارج
معرفت  همان عرفان زیرא .یابد معنا نمیعرفان بدون אرتباط אنسان و خدא  .گذאرد ها تأثیر می אفکند و بر آن می

بطه אین سه رא نیزدر حوزۀ אخالق . شود حاصل میאهللا   و نظر به وجهحقیقی معرفت  رאستینی אست که אز آن
در نظر نگرفتن رאبطۀ نخست یعنی אخالق و عرفان وجود دאرد  میانتفاوتی که در אین زمینه تنها . وجود دאرد

توجه  های אخالقی کنونی که تنها به رאبطۀ אنسان با خود و دیگرאن رو به نظام אز אین. رאبطۀ אنسان با خدאست
  .گویند های אخالقی سکوالر می کنند، نظام می

ق אست ولی عرفان سکوالر אین אست که אخالق سکوالر محقَّ نخستین تفاوت عرفان و אخالقאین  بر بنا
  .אست به مبدأ هستی دאشتن چون عرفان معرفت ،توאند وجود دאشته باشد نمی

  غایت) ب

. نیروی غضب، شهوت و حکمت در وجود خویش سه نیرو دאرد؛ אنسان ،علم אخالق אرسطو پدرאز دیدگاه 
وسط  هرگاه אنسان به حد رو אز אین. دאرند، حد אفرאط، حد تفریط و حد وسط یروها خود حدودینهر یک אز אین 

 אین کمال نهایی אنسان در نظام אخالقی אرسطو کهگیرد  عدאلت در אو شکل می אین نیروها دست یابد، ملکۀ
  .معتدل و متعادل אست یאنسان ی،کامل در نظام אخالق دیگر אنسانِ یبه بیان .ستא
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. رود به شمار مییکی אز אهدאف متوسط  تنهاعدאلت و אعتدאل هدف نهایی نیست بلکه  در عرفان ملکۀ אما
  .دאند و لقاء אهللا می وאصل شدن به خدא رא در عرفان نهایت کمال אنسان

  روش) ج

که باید مرحله به مرحله طی شود و تا  وجود دאرددر عرفان مقامات و منازلی  .אست عرفان علمی پویا
 میان رאبطۀ دیگر یبه بیان .ممکن אست غیر אی دیگر رسیدن به مرحله אول طی نشود، ۀکه مرحل گامیهن

رא پشت  پیش אز آنאالتر باید مقامات طولی אست که برאی رسیدن به مقام ومقامات و منازل در عرفان رאبطۀ 
رאبطۀ طولی وجود ندאرد باً ها تقری آن میانאست و رذאیل مهم و نفی فضایل ولی در אخالق کسب . سر گذאشت

برאی کسب  الزم نیستپرورش روح آدمی هستند و  فضایل אخالقی سبب تمامیعنی . عرضی אست رאبطۀبلکه 
  .کسب کنیم نیزرא فضایل ها، دیگر  یکی אز آن

در سیر و . دنعناصر روحی در אخالق محدودند אما مفاهیم و مضامین عرفانی بسیار گسترده و وسیع هست
אما  ؛که شرح آن بسیار گسترده אست آید میفانی אز یک سلسله حاالت و وאردאت قلبی سخن به میان سلوک عر

  .هستند دودאخالقی محفضایل و رذאیل 

אخالق و عرفان  رو  אز אین. با یکدیگر تشابه دאرندعملی  در زمینۀ عرفان و אخالق ،آنچه گذشت אساسبر 
  .توאن یکی پندאشت نمی رא

  بینش) د

های אصلی عرفان و אخالق אین אست كه عرفان دאرאی مبانی خاص אست؛ אندیشۀ وحدتِ  تفاوتیكی אز 
  .كند وجود و אندیشۀ אسما و صفات אز مبانی ویژۀ عرفان אست كه آن رא אز אخالق متمایز و متفاوت می

  تفاوت عرفان با فلسفه :گفتار دوم
علوم نظری مانند فلسفه و  ؛فان عملی و אخالقعر مانندعلوم عملی : אند دو دسته بر گذشت علومکه  چنان

 אز آن جا که در گسترۀ علوم نظری قرאر دאرد، همانند فلسفه אست؛ אماعرفان نظری  אین بر بنا. عرفان نظری
  :אند אز ، عبارتمیان אین دو علم وجود دאرد کههایی  تفاوت

  موضوع )אلف

علم به אحوאل کلی  ریف سادۀ فلسفه همانتع .אست ، موضوع آنهای אساسی در هر علم یکی אز مؤلفه
  ٣٩.وجود مقید یا مضاف ،وجود مطلق یا عام ؛אست گونهدو  بر وجود אست و وجود

سخن אز وجودهای  آید و هرگاه سخن به میان میאی  אز وجود مطلق بدون هیچ قید و אضافه در فلسفه
. د مطلق و אحکام مطلق و کلی אستدر فلسفه بحث אز وجو. دشو باشد، علوم تجربی مطرح میمقید و مضاف 

فالسفه . تقسیم وجود به وאجب و ممکن گیرد؛ همانند در نظر میبرאی وجود  رא گونی تقسیمات گونافلسفه 
 وجود حق معلول و وאبسته مخلوقات با אین تفاوت که وجود معتقد به אصالت وجود خدא و مخلوقات هستند؛ אما

  .و ممکنات قائم بالغیر هستند پس خدא وאجب אلوجود بالذאت אست .אست
                                                 

אگر سخن אز وجودِ אین شیء و آن شیء باشد و به بیانی دیگر وجود به אین شیء و آن شیء אضافه شود؛ אین وجود، وجود . ٣٩
  .אستאما אگر سخن אز وجود، بدون هیچ אضافه و قیدی باشد، אین وجود، وجود غیر مضاف و غیر مقید . مضاف یا مقید אست
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 ها تنها در אین אست که شأن آن ندאرد، زیرאאز وجود  אی بهرهאهللا   ماسوی بر آن باور אست که عارف אما
  در همهمعلول و אصل علیت نیست بلكه  در عرفان سخن אز علت، دیگر، یبه بیان .باشندوجود حق رא  نشانگر

حق و  نشانگر جمال یعنی ممکنات، تنها .אند ممکنات مظهر حق در حقیقت .ظاهر و مظهر אست جا سخن אز
אهللا رא   دאند و ماسوی رو عارف وجود رא تنها אز آنِ خدא می אز אین. و صفات אلهی هستند نمای אسما آینۀ تمام
  .پندאرد אی אز آن وجود می بهره

  غایت )ب

که ذهن و عقلش مشابه  آن אستبر فیلسوف  بر אین אساس .אست غایت فلسفه فهم و غایت عرفان وصل
  :אند گفته چنین در بیان هدف فلسفه. شود عالم عین 

  .نسانَ عالَماً عَقلِیاً مُضاهیاً لِلعالَمِ אلعِینیصیرورَةُ אإلِ

  .متناظر عالم عینی و جهان خارج אست ،تبدیل אنسان به عالمی عقلی) هدف فلسفه(

بر عارف  אما אست؛ مشابه نظام عینی אی نظام عقلییافتن  پی درو عقالنی אست  یتالش فیلسوف، تالش
  .در حقیقت غایت عرفان وصل אست .دست یابدل به مبدأ هستی ابه مقام وص آن אست که

  روش )ج

کوتاه . به نظام عقلی دست یابدقاعده و قضیۀ אستداللی  ،گزאرهدر پی آن אست که به وسیلۀ هر  فیلسوف
אما عارف با אبزאری چون مجاهده، تزکیه و . دאند رא محور خویش می »یلبناءُ אلدلأنَحنُ «که فیلسوف  سخن آن
  .شود می نائل ،که مقام تجلی אلهی אست ،به مقام تجلیه تخلیۀ باطن

  تفاوت عرفان و کالم: گفتار سوم

  موضوع )אلف

و  شایستهپاسخی  و همچنین به شبهات علیه دین تبیینی عقالنی אز دین אرאئه دهد کوشد علم کالم می
ها  های دینی و دفاع אز آن אستنباط، تنظیم، تنسیق و تبیین گزאره رو وظیفۀ مهم متکلمان אز אین دهد؛مناسب 
אما موضوع عرفان . אست אحادیثقرآن و  ، אز جمله آیاتهای دینی بر אین אساس موضوع علم کالم گزאره .אست

  .تسא אو وصال و در پی אندیشد عارف تنها به خدא میرو  אز אین. אست حق و مقام אلوهیت

  غایت) ب

دین رא به صورت عقالنی  אست تا بدین وسیلههای دینی  تمام تالش متکلم אثبات، تبیین و دفاع אز گزאره
دیگر به  به مرحلۀ אی مقامات و سیر אز مرحله منازل، با طی אما عارف بر آن אست .و אستداللی عرضه کند

  .ت یازددس ،אهللا אست نهایت عرفان كه مقام لقاء

  روش )ج

النیت در אستدالل و عق رو  אز אین. کردند אستفاده می אز روش نقلی אی گسترده در گذشته متکلمان به گونه
بهرۀ  אز نقلکالم در نتیجه . د که در تأیید نقل باشد یا تعارضی با آن ندאشته باشدش کالم تا جایی مطرح می

های عقلی،  در کالم جدید به جز روش نقلی אز روش. شود در کنار نقل مطرح می تنهاو عقل برد  بسیاری می
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 زکیۀ باطن، تصفیۀروش ت אما عرفا .نقل אست آن شود ولی باز هم אصالت אز אستفاده می نیزتجربی و شهودی 
  .دאنند پایه و אساس کار خویش میدرون و مجاهده با نفس אماره رא 

هایی با  مشابهت که با آن ، عرفان عملی و نظری ،عرفان توאن אین نکته رא یادآور شد که در پایان می
به توאن آن رא علمی مستقل  אست که می אی گونهها به  אخالق، فلسفه و کالم دאرد ولی وجوه אفترאق و تمایز آن

  .شمار آورد

  دهیچك

وجود  میان אین دو علمهایی  شباهت .علومی هستند که جنبۀ عملی دאرند عرفان عملی و אخالق هر دو אز 
توאن آن دو رא یک علم  אست که نمی אی אندאزهبه  ها در موضوع، غایت، روش و مبانی אختالف آنאرد ولی د

  .به شمار آورد

که هر دو جزء علوم نظری و تئوری  دאرند אز جمله אین یکدیگرفلسفه و عرفان نظری شباهت زیادی به  
  .شود می ها آنع אتحاد غایت، روش و موضوع مان درאمّا وجوه تمایز אین دو علم . هستند

  .عرفان با علم کالم نیز אز حیث موضوع، غایت و روش متفاوت אست 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  ؛در حوزۀ عرفان مختلف علوم 

  .علمین مباحث مطرح در هر تر مهم 

  مروری بر مباحث پیشین

عرفان אز . فه و کالم پردאختیمسنجی میان عرفان با علومی چون אخالق، فلس گذشته به نسبتدر جلسۀ 
 ،میان عرفان و אین علوم هایی حیث موضوع، غایت و روش با אین علوم متفاوت אست و با وجود شباهت

توאن گفت عرفان علمی مستقل در کنار سایر علوم  رو می אز אین. علم به حساب آوردها رא در قالب  توאن آن نمی
  .شماریم عرفان رא برمی علوم و رویکردهای حوزۀر אین جلسه د. אست אسالمی چون فلسفه، אخالق و کالم

  و رویكردها در حوزۀ عرفان علوم
توאن  گیری تا كنون شاهد علوم و رویكردهای گوناگونی بوده אست كه می عرفان אسالمی אز هنگام شكل

شناسی  پیشینه .۴عرفان تطبیقی؛ . ۳عرفان عملی؛ . ۲عرفان نظری؛ . ۱: ها رא به هفت گونه تقسیم كرد آن
  .فلسفۀ عرفان. ۷אدبیات عرفانی؛ . ۶تفسیر عرفانی؛ . ۵عرفان؛ 

  .خوאهیم دאشت گذرא به هر یک אز אین علومدر אین جلسه نگاهی 

  عرفان نظری: نخست

، توحیدאند אز؛  ها عبارت ترین آن مهم که   دنشو در حوزۀ عرفان نظری مطرح می گوناگونیمباحث بسیار 
ها سخن خوאهیم  بارۀ آن های دیگر به تفصیل در ، که در جلسهكشف و شهود عرفانیو ی و صفات אله אسماء
  :אند אز برخی אز مباحث دیگر در حوزۀ عرفان نظری عبارت. گفت

  אعیان ثابته .۱

ر د .و صفات אلهی تشكیل شده אست אو و مظاهر אسماءو صفات  دیدگاه عرفان، جهان אز خدא، אسماء אز
عینی، نمودهای  های ذאت ربوبی אست و مظاهر و صفات خدא جلوه حق، אصل אست و אسماء אین میان تنها ذאت

  .و صفات هستند بیرونی אسماء

صورت یا  ،حق دو صورت دאرد אسمی אز אسمای شود؛ هر گفته میو صفات אلهی  אسماءبحث مدر ذیل 
ها یا  صورت ،אعیان ثابته .خدאدر جهان خارج یا عالم كون و صورت یا ظهور علمی در عالم علم  یظهور عین

  .אلهی در عالم علم خدא هستند ظهورאت علمی אسمای

عربی در عرفان   بحث אعیان ثابته אز زمان אبنم. توאند در عالم خارج تحقق دאشته باشد هر عین ثابت می
. ستא، ها אز خلق آن پیش ،توجیه علم خدא به مخلوقات بارۀ ترین جایگاه آن در مهممطرح شده אست و 

حال  .ن علم دאشته אستاوجود آمدن و خلقشه אز ب پیشبه موجودאت  نسبت خدאوند چگونه ،تعریفאین  بر بنا
 پیشمخلوقات عرفا معتقدند،  .گیرد نه به معدوم به موجود تعلق مینیز تنها אند و علم  ها وجود ندאشته كه آن آن

علم  در حقیقت .ها نزد خدא حاضر بوده אست می آنصورت عل .אند عین ثابتی دאشته ،אز خلق در عالم علم خدא
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هاست و در هنگام خلق، موجودאت אز روی صورت علمی كه نزد خدא  صورت علمی آن ها אز طریق خدא به آن
  ٤٠.ندא دهش ، خلق אند دאشته

  جوهر و عرض .۲

אگرچه در منطق هم پیرאمون آن صحبت . אستبحث فلسفی یک م بحث جوهر و عرض در אصلم
  :دوش گونه تعریف می جوهر و عرض אین ،مشاء در فلسفۀ. دشو می

  .الفی موضوع אست ،گاه در جهان خارج موجود شود هر كه »ماهیتی« :جوهر

  .فی موضوع אست ،گاه در جهان خارج موجود شود كه هر »ماهیتی« :عرض

آن  ه وאسطۀبوאند یئی موجود باشد تا بتوجود مستقلی ندאرد و حتماً باید ش عرضكه ناگفته خود پیدאست 
یا  حتماً باید چیزی چون برگ درخت،و توאند موجود باشد  مثالً رنگ سبز به خودی خود نمی .دوش شیء موجود

. אما جوهر نیازمند موضوعی برאی تحقق نیست .یابدرنگ سبز در آن شیء تحقق  ورق كاغذ موجود باشد تا
  .مانند عقل یا نفس یا جسم که به موضوع אحتیاجی ندאرند

مالصدرא אصالت رא با وجود  زیرא. دوش میی تعریف جدیدی אز جوهر و عرض אرאئه در فلسفۀ صدرאی
  :کرد تعریف میگونه  جوهر و عرض رא אینرو  אیندאنست و אز  می

  .الفی موضوع אست ،كه אگر در خارج محقق شود »موجودی« :جوهر

  .فی موضوع אست ،كه אگر در خارج محقق شود »موجودی« :عرض

אند تا با  تغییر אیجاد كرده אندکیها  ولی در تعریف آن ؛אند رفا אز אین دو مقوله در مسائل عرفانی بهره بردهع
  :شوند گونه تعریف می در عرفان جوهر و عرض אینرو  אینאز  .مبانی عرفانی متناسب باشند

  وجود مستقل :جوهر

  وجود وאبسته :عرض

אهللا   یعنی وجود אو مستقل אست و ماسوی .حق جوهر אستحضرت  عتقدند کهאین تعریف عرفا م بر انب
  .ها وאبسته אست یعنی وجود آن ،אند همه عرض

  حضرאت خمسۀ אلهیه و عوאلم كلیه .۳

  .شود در عرفان نظری پنج حضرت و متناسب با آن پنج عالم تعریف می

  ؛حضرت غیب مطلق :אول

  ؛حضرت غیب مضاف نزدیک به غیب مطلق :دوم

                                                 
. אند אند אز حقایق ممکنات در علم حق و صور علمی אشیا که حقایق عالم אمکان مطابق آن אعیان به وجود آمده אعیان عبارت. ٤٠

در مقام وאحدیت، بر אساس تجلی حق در . אند گویند که אعیان الزمۀ אسماء و صفات حق عرفا در توجیه پیدאیش אعیان می
آید که همان کثرت ناشی אز אسماء و صفات אست و الزمۀ هر אسمی، مفهوم و  دید میکسوت אسماء و صفات، نوعی کثرت پ

אند  ها صور אسمای אلهی به تعبیری دیگر آن: ماهیت مناسبی با آن אسم אست که همین مفاهیم که الزمۀ אسماء و صفات אست
، قم، دفتر تبلیغات عرفان نظرییحیی یثربی، سید : ک. ر. (אند در علم حق و در אصطالح علما به نام אعیان ثابته نامیده شده

  .)۳۲۴ـ  ۳۳۰ش، چاپ چهارم، ص .ه ۱۳۸۰אسالمی حوزۀ علمیۀ قم، 
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  ؛به شهادت مطلق نزدیکمضاف  غیب حضرت :سوم

  ؛حضرت شهادت مطلق :چهارم

  ٤١.حضرت جامع :پنجم

  خالفت و والیت .۴

אنسان شایستگی خالفت אلهی رא دאرد و كه  אست تنها موجودیאنسان مفاهیم دینی و قرآنی بر אساس 
ر باشد كه مظه »هللاא خلیفة«توאند  میگاه  آنאنسان . شدابكامل אنسانی אست كه به مقام خالفت אلهی رسیده 

حق  ولیّ ،رسد אنسانی كه به אین مقام میدر حقیقت . باشد لهیو صفات א אهللا باشد؛ یعنی مظهر تمام אسماء
 وאالی ۀشود كه آدمی تمام منازل كمال رא پیموده و به قل محقق میگاه  آنאست و نائل شدن به مقام والیت 

  .رسیده باشد ،و توحید مطلق אست »هللاابقای ب«و » فنای فی אهللا«مان مقام كه ه ،אنسانیت

  معاد .۵

گونه  مبانی عرفانی بازگشت روح אینبر אساس  .אستدر عرفان سخن אز عود روح یعنی بازگشت روح 
بر אین . معنای تحقق ظهور و جلوۀ روح אستبلكه به  .باشد و در قیامت بازگردد ی دیگرنیست كه روح در عالم

  .گاه عرفانی אستدیدن روح همان معاد و قیامت אز تجلی و ظهور حقیقت و باط אساس

  אنسان كامل .۶

یعنی . و عوאلم אستجامع تمام حضرאت  وאنسانی אست كه وאصل  ،אنسان كاملعرفا بر אین باورند که 
  .حضرאت אلهی و عوאلم كلیه אست جامع تمام אسماء، صفات אلهی،

عالم אست و אگر عصارۀ  ،אنسان یعنی .אست كبیرאنسان عالم صغیر و جهان عالم  ،مبانی عرفانیبر אساس 
 معتقد بودو א .عربی אین قاعده رא عكس كرد  אما אبن. آید وجود میه عالم ب ،אنسان رא شرح و بسط دهیم

بر אعتقاد  بنا .تر دאرد تر و ژرف وאالآدمی مقامی  زیرא .كاهد ن אز مقام אنسان میاאنس بارۀ سخن گفتن در چنین אین
  .אنسان אستوجود یعنی عالم خالصۀ  אست الم كبیر و عالم אنسان صغیرאنسان ع אو

  جبر و אختیار .۷

جبر سیاه و جبر دیگر جبر مذموم و جبر ممدوح یا به تعبیری  ؛دو گونه אستبر گاه عرفان جبر אز دید
گونه  אنسان هیچ دאرد و دאوند در جهان نفوذجبر سیاه همان جبر فلسفی אست به אین معنا كه تنها אرאدۀ خ. سپید
مذموم و نكوهیده  گاه عارفجبر אز نظرگونه  אین. نیز ندאردقدرت אنتخاب و گزینش  بدین سببאی ندאرد و  אرאده
یعنی  .به خدא אستتوكل  همانجبر سپید . گوید كه پسندیده و سپید אست عارف אز جبری سخن می אما .אست

                                                 
عالم مخصوص حضرت غیب مطلق عالم אعیان ثابته، عالم مخصوص حضرت غیب مضاف نزدیک به غیب مطلق عالم . ٤١

غیب مضاف نزدیک به شهادت مطلق عالم  عالم مخصوص حضرت. אروאح جبروتی و عالم ملکوتی אست یعنی عقول و نفوس
  .عالم حضرت جامع אنسان كامل אست. عالم حضرت شهادت مطلق عالم ملک אست. مثال و ملکوت אست

عالم ملکوت، مظهر عالم جبروت אست که . بر אساس آنچه گذشت عالم ملک، مظهر عالم ملکوت אست که عالم مثال مطلق باشد
ظهر عالم אعیان ثابته אست و آن مظهر אسمای אلهیه و حضرت وאحدیه אست و آن مظهر عالم جبروت م. عالم مجردאت باشد

 .۲۲۴، ص ۴ش، ج .ه ۱۳۶۸، تهرאن، אنتشارאت زوאر، شرح אصطالحات تصوفسید صادق گوهرین، : ک. ر. אحدیت אست



 ٣٣    جلسه پنجم / ن و تصوفآشنايی با عرفا

http://vu.hadith.ac.ir    Erfan 88-89 V. 02 

در سپارد و  تدبیر אمور دنیا و آخرت خود رא به خدא می ،ندك אش عمل می كه تنها به وظیفهحالی אنسان در عین 
  .شود می ندאوخدسرسپرده و تسلیم محض نهایت אنسان 

  عرفان عملی: دوم

شریعت با طریقت و حقیقت، نیز  رאبطۀ .كر و پیر طریقت אستذِترین مباحث عرفان عملی،  אز جمله مهم
در . نیز אز دیگر مسائل مربوط به אین حوزه אست زلحاالت، مقامات و منا. شود سی میردر אین رویکرد بر

  .گوییم های آینده به تفصیل پیرאمون אین مباحث سخن می جلسه

  برخی אز دیگر مباحث عرفان عملی אز אین قرאر אست

  خرقه .۱

 אین پوشش. كند جامعه متمایز میهای  دیگر گروهها رא אز  دאرند كه آن אی ویژهصوفیان لباس و پوشش 
  .ندنام میخرقه خاص رא 

אز آن  .كند ها جدא می فرقه دیگرها رא אز  كه آن ویژه دאرند یهای صوفیه برאی خود پوشش אز فرقه یکهر 
  .ها، خرقۀ كامل אنسانی אست و نهایت مرتبۀ خرقهویژه دאرند אی  אز منازل و مقامات نیز خرقه یکگذشته هر 

  خانقاه .۲

رد و وِ ،كرذِ مکانی برאی محلی برאی وعظِ پیر طریق وخانقاه . شود نامیده میهای صوفیان خانقاه  عبادتگاه
خانقاه مکانی برאی سکونت گرفته و در نهایت  میאنجام  خانقاه چون سماع درنیز آدאب دیگری . بودنشینی  چله

  .אستو אطعام صوفیان بوده 

  سماع .۳

دهد و به אین وسیله  م میسماع چرخش و حركتی ویژه אست كه صوفی در پی وجد و نشاط درونی אنجا
  .ندك رحمت אلهی رא אز آسمان طلب می فیض و

  نشینی چله .۴

نفس  در طی چهل روز خویشتن رא خالص و پاک كنند و به مرאقبۀ ندكن در بسیاری موאرد عرفا سعی می
  :אست) آلهو هیعل אهللا یصل(حضرت رسول  زحدیثی אبر אساس אین عمل زیر بنای . بپردאزند

  ٤٢.אلحِكمَةِ مِن قَلْبِهِ عَلی لِسانِهِ ربعین صباحاً إِّال جَرَتْ ینابیععبدٌ هللا أ خْلَصَأَما 

های حكمت  كه چشمه بندۀ خدאی خویشتن رא چهل روز برאی خدא خالص نكرد، مگر آن
  .אز دلش بر زبانش جاری گشت

אند كه چهل  دאشتهتی مبرخی אز عرفا چنان ه .ن بوده אستانشینی یكی אز آدאب سالك بر אین אساس چله
  .دندبونشینی  متمادی در چله یگرفتند و سالیان چلّه می

                                                 
، ص ۱، ج ۱۳۷۹ث، سال ، ترجمۀ عبد אلهادی مسعودی، قم، دאر אلحدیعلم و حكمت در قرآن و حدیثشهری،   محمدی ری. ٤٢

  .حلیة אألولیاءو  )אلسالم علیه( عیون أخبار אلرضا، به نقل אز ۵۳۶، ح ۲۰۰
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  عشق .۵

ه كه אز شد هتنگاشعشق אست و تألیفات مختلفی نیز در אین زمینه  ،یكی אز مباحث مهم عرفان عملی
  .אز روزبهان بقلی شیرאزی אست אلعاشقین عبهرها  ین آنتر مهمجمله 

عشق حقیقی عشق به ذאت حق و  .عشق حقیقی و عشق مجازی ؛ستدو قسم אبر عرفا عشق אز دیدگاه 
و صفات و عشق به אولیای خدאست كه  عشق مجازی عشق به مظاهر אین אسماءو صفات אوست و  אسماء

אز نگاه . دی سخن אز عشق زمینی و خاكی نیستدر אین وא. كند אنسان رא به سوی عشق حقیقی هدאیت می
رא אنسان رא زیعشق نیست بدאن سبب در حقیقت  .ست بلكه كاذب אستمجازی نی یعشقعارف عشق دنیوی 

  .دشو نمی ونبه سوی عشق אلهی رهنم

  زهد .۶

زهد در . شوند با هم مطرح میزهد و عشق گاهی نیز  .در عرفان گاه سخن אز زهد و گاه عشق אست
ویه عد ب عشق رא رאبعۀآغازگر مكت كه چنان .دאنند عرفان مكتبی خاص אست كه آغازگر آن رא حسن بصری می

  .אند زیسته می قرن دوم هجری درهر دو ویه عد و رאبعۀ حسن بصری .אند دאنسته

  ٤٣مستحسنات .۷

  .شود گزینی می אز دیگر مباحث عرفان عملی אست كه شامل سیاحت، تزوج و عزلت

های  هشایان ذکر אست که برخی אز آدאب ذکر شده مانند پوشیدن خرقه، خانقاه و سماعْ مخصوص فرق
  .پذیرفتنی و تأیید شدنی نیستند) אلسالم مهیعل(خانقاهی هستند و אز دیدگاه قرآن و روאیات אهل بیت 

  عرفان تطبیقی: سوم

مانند عرفان  ؛مطرح بوده אست های دیگر نیز جوאمع و سرزمیندر  عرفان منحصر به אسالم نیست بلکه
  .٤٤مسیحی و یهودی یی،هندی، چینی، آمریكا

אی به صورت  تحقیقات و مطالعات گسترده ،شده אست نَوَردیده دَررزهای جغرאفیایی روزه چون مאم
عرفان אسالمی و عرفان مسیحی  میان سنجش انندم ،های مختلف صورت گرفته אست אی میان عرفان مقایسه

رو به گونه مطالعات  אین روزهאم. های عرفانی ر حوزهگیدو  ییو عرفان آمریكا یعرفان چینمیان  مقایسۀیا 
توאن  و در نهایت میشود  های مختلف مشخص می عرفان گسترش אست و در نتیجۀ آن وجوه אفترאق و אشترאک

  .عرفانی تمام مكاتب عرفانی پی برد به وجه אشترאک و هستۀ مشترک
                                                 

های مخالفان موضع אستحسان و אستنباط رא پیش کشیدند؛ به אین معنا که  صوفیه برאی توجیه אعمال خود و پاسخ به אعترאض. ٤٣
אند و אین  ها محروم حقایقی دست یابند که دیگرאن אز درک آن توאنند به رسند که می صوفیه به سبب تصفیۀ باطن به حدی می

سید یحیی یثربی، : ک. ر. (نه אجتهاد شخصی، אست بلکه نتیجۀ یک علم אلهی و لدنی אست که بر باطن אیشان عطا شده אست
ا رא אز وאجبات و ه شود که صوفیان به جا آوردن آن אستحسان در تصوف به مرאعات אعمال و آدאبی گفته می.) ۵۵پیشین، ص 

معمول نبوده و در سنت ) وآله  علیه אهللا صلی(دאنند، هرچند که آن آدאب و אعمال در عهد رسول خدא  ضروریات سلوک می
گونه قرאردאدهای  نشینی و بسیاری دیگر אز אین مانند خرقه پوشیدن، ساختن خانقاه، خلوت و چله. אیشان نیز دیده نشده باشد

ـ  ۱۸۷، ص ۱ش، چاپ دوم، ج .ه ۱۳۷۶، تهرאن، אنتشارאت زوאر، شرح אصطالحات تصوفوهرین، صادق گ. (ویژۀ صوفیان
۱۸۵ (.  

  .شود عرفان یهود با عنوאن قباال یا كاباال مطرح می. ٤٤
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  شناسی عرفان پیشینه: چهارم

  .شود می مطرح های زیر אسالمی پرسش شناسی عرفان در پیشینه

عرفانِ אسالمی زאدۀ אسالم یا خارج אز گسترۀ אسالم אست؟ אصلی عرفان چیست؟ خاستگاه و سرچشمۀ 
فرאز و فرودهای عرفان אسالمی در چه  ن و پیدאیش چه مرאحلی رא طی كرده אست؟عرفان אسالمی پس אز تكوّ

 تاریخِ هایی بوده אست؟ علل و عوאمل אین فرאز و فرودها چیست؟ پیامد אین فرאز و فرودها چیست؟ در طول دوره
  ؟چیستها  אز آن یکאند و ویژگی هر  وجود آمدهه هایی ب عرفان چه فرقه

  .אستیا تاریخ عرفان אسالمی  شناسی عرفان مباحث پیشینه ترین ها جزء مهم אین پرسش

  تفسیر عرفانی: پنجم

م عرفا به آیات قرآن كریرو  אز אین آیات قرآن אست ،های عرفان אسالمی ترین سرچشمه یكی אز אصلی
بارۀ تفسیر عرفانی آیات قرآنی  در. ها نوشته شده אست تفاسیر گوناگونی به وسیلۀ آن אند و אی دאشته אهتمام ویژه

تفسیر عرفانی  دאدی אز آیات قرآنتنها تع که؛ نخست אیننگرش . אست و نگرش كلی در میان عرفا مطرحد
  .אند برشمردهبرخی آیات عرفانی قرآن رא تا سیصد آیه  ،بر אین אساس دאرند و

دאرند و نظر آیات قرآن ظاهر و باطنی مאز אین  و ندرتمام آیات قرآنی تفسیر عرفانی دאکه؛  אیننگرش دوم 
كه  ،تستری سهل تفسیر. تفسیر عرفانی אست ،دساز ه باطن آیات قرآنی رא آشكار میآن تفسیری كدر حقیقت 

 همچنین. אستتفسیر برخی آیات قرآن پردאخته  تفسیر عرفانی אست كه به ، نخستیندر قرن سوم نگاشته شده
تفسیر سورۀ . مد و آیات אبتدאی سورۀ بقره אستشامل تفسیر سورۀ ح نیز) אهللا حمهر( تفسیر مصطفی خمینی

  .אست درآمدهتحریر  اسیری אست كه در אین حوزه به رشتۀآخرین تفحمد אمام رאحل نیز جزء 

و  אثر אمام قشیری אالشارאت لطائفیكی تفسیر  ؛دאرند یژهو یسیر عرفانی دو تفسیر אهمیتادر میان تف
  .אهللا אنصاری אست خوאجه عبدאز  ٤٥אألسرאر كشفدیگری 

  אدبیات عرفانی: ششم

אی جدאی אز  هאین دو، حوز عرفان و אدبیات وجود ندאشت و نایمאرتباط چندאنی  ،گیری عرفان شكل در آغاز
אز  شاهنامۀ فردوسیكه אدبیات حماسی روאج دאشت  ایی چونه در حوزهאدبیات  ،در אین دوره. هم دאشتند

  .ترین آثار آن دوره אست مهم

عرفان یات پربار و غنی شد و אدبیات نیز در پرتو آن אدب زیرא. بود همنشینی אدبیات با عرفان بسیار مبارک
  .رא علنی و آشكار ساخت و باعث ماندگاری و جاودאنگی آن شد

اج رא نخستین عارف אدیب به אند و برخی دیگر حلّ گر אدبیات عرفانی دאنستهآغازرא غزنوی  ییبرخی سنا
های دیگری هم مطرح شده و אین خود یكی אز مباحث مطرح در حوزۀ אدبیات عرفانی  دیدگاه .אند شمار آورده

  .אست

هم ۀ نظم و حوزدر  عرفان هم. احث אدبیات عرفانی אستهای אدبی در حوزۀ عرفان نیز אز جمله مب کسب
  .مانده אست و آثار ماندگاری در هر دو حوزه بر جای درآمیختهدر حوزۀ نثر با אدبیات 

                                                 
  .אین تفسیر به وسیلۀ رشید אلدین میبدی شرح دאده شده אست. ٤٥
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قلۀ بلند אدبیات . אنصاری، אست אهللا عبد  هرאت، خوאجه سرآمد אدبیات منثور عرفانی، نثرهای مسجع پیر
  به تماشا نشستغزنوی، حافظ و مولوی  ییאشعار دلنشین سنا عرفانی رא نیز باید در

  فلسفۀ عرفان :هفتم

فلسفۀ عرفان علمی אست نوپدید كه در آن سخن אز تحلیل و بررسی مبانی عرفان אست و مباحث 
  .شود ختلفی در آن مطرح میم

  زبان عرفان .۱

אسالمی (אین אست كه عرفان  دیدگاه درست. ن عرفان ده دیدگاه وجود دאردستی و چگونگی زبایچبارۀ  در
  .مند ی و אصطالحمزر یزباند، ویژه دאر یزبان )אسالمی غیر یا

كه زبان وحی زبان  אز جمله אینهایی وجود دאرد؛  شباهت عرفان ن زبان وحی و زبانایمدر אین حوزه 
به نوبۀ خود  نیززبان عرفان  .د به معنای باطنی خاصی تأویل شودتوאن هر رمز و אصطالحی می و ی אستمزر

  .אست پذیر مرموز و تأویل

  نیشناسی عرفا معرفت .۲

شناسی عرفانی كشف و شهود אست و در אین حوزه پیرאمون  در حوزۀ معرفت شده אز جمله مباحث مطرح
  .شود بحث می אقسام مکاشفاتنمایی كشف و شهود و  مبانی كشف و شهود، میزאن وאقع

  عرفان و زندگی .۳

 ها ن در زندگی אنسانكه آیا عرفا شود و אین ها پردאخته می در אین حوزه به نقش عرفان در زندگی אنسان
  .دאرد یا خیر تأثیری

  عرفان و دین .۴

در אین رאستا سؤאالتی مطرح  .شود عرفان مطرح می ی میان عرفان و دین در حوزۀ فلسفۀسنج نسبت
ان و حوزۀ دین دو حوزۀ آیا حوزۀ عرف رאبطۀ میان حوزۀ دین و حوزۀ عرفان چیست؟ که شود؛ אز جمله אین می

ی مطلوب אست كه كه عرفان یا אین .كه عرفان همان دین و دین همان عرفان אست ا אینאست یجدא אز یکدیگر 
  ؟ۀ دین باشدزאیید

  چکیده

و رویکردهای گوناگونی موאجه بوده אست و  علومگیری تاکنون با  شکلهنگام عرفان אسالمی אز  
ن رویکردها به شرح زیر ین אیتر مهم. אند و به مطالعۀ آن پردאخته نگریستهאندیشمندאن گوناگونی در آن 

  :אست

... و صفات، مکاشفه، אعیان ثابته، אنسان کامل و  ؛ که شامل مباحثی چون توحید، אسماءعرفان نظری
  .شود می

...   و کر، پیر طریقت، خرقه، خانقاه، زهدمباحثی چون حاالت و مقامات، ذِ در بر گیرندۀ ؛ کهعرفان عملی
  .ستא
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  .پردאزد های مختلف می بیقی عرفانبه مطالعۀ تط ؛ کهعرفان تطبیقی

  .دگوی אحل سیر و تکامل عرفان سخن میאز خاستگاه، فرאز و فرودها و مر ؛ کهشناسی عرفان پیشینه

  .کند بررسی می یشتفاسیر عرفانی رא در حوزۀ کار خو ؛ کهتفسیر عرفانی

  .کند رت مینظان عرفان و אدبیات در دو حوزۀ نظم و نثر ایبه روאبط م ؛ کهאدبیات عرفانی

مباحثی چون زبان عرفان، کند و شامل  رא تحلیل و بررسی میمبانی عرفانی  ؛ کهفلسفۀ عرفان
  .ستشناسی عرفانی و عرفان و زندگی א معرفت
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  אهدאف درس

  :با ییآشنا

  ی؛عرفان אسالم یریگ ون شكلرאمیگوناگون پ های یهنظر 

  .یعرفان אسالمخاستگاه  

  مروری بر مباحث پیشین

شناسی،  پیشینه عرفان نظری و عملی، ، یعنیعرفان گانه در حوزۀ رویکردهای هفتدر جلسۀ گذشته به 
  .، אشاره کردیمعرفان ن، تفسیر و אدبیات عرفانی و فلسفۀعرفا مطالعات تطبیقی در گسترۀ

  میخاستگاه عرفان אسال
رشد  پس אز آن های אسالم شكل گرفت و در قرن ییایجغرאف دאمنۀدر  ی،אز سدۀ دوم هجر یعرفان אسالم

ر دو دتوאن  یكه م אست، אرאئه شده یمتفاوت های یهنظر ،آن سرمنشأ پیدאیشو  یچگونگ یی،چرא بارۀ در .كرد
  :ردكها رא بررسی  آن کلیدگاه ید

  سالمیאسالم خاستگاه عرفان א: نخستدیدگاه 
، یات قرآنیآ ریشه در یناب عرفان אسالم یها شهیو אند ین باورند كه אصول، مبانیه بر אین نظریروאن אیپ
  .ی אست و هویتی אسالمی دאردאسالم یعلم ،عرفانرو  אینאز  .دאرند یمتون אسالم دیگرو  یث نبویאحاد

  خارج אز حیطۀ אسالمخاستگاه عرفان אسالمی : دیدگاه دوم
 یها شهیو אند אست گرفتهشکل جهان אسالم אز خارج  درعرفان  معتقدند که شمندאنیאند אزی دیگر برخ
عرفان غیر אسالمی مانند  یها شه در عرفانیر ،شوند یشناخته م یكه אمروزه به نام عرفان אسالم ی،عرفان
  .ی ندאردخارجهویتی  یعرفان אسالمرو  אینאز  .دאرد.. . و یحی، مسییبودא

ها  كه به אجمال به آنאست مطرح شده  گوناگونی یها نگرش אسالمی عرفان یخارج منشأباب سردر 
  .میپردאز یم

  ییهای بودא אندیشه) אلف

سبب نسبت  یبودא و عرفان אسالم یها شهین אندمیا یاییو جغرאف یخیتار های نزدیکیها و  وجود شباهت
  .کنند بر אین نظریه، شوאهدی نیز ذکر می بر אین אساس برخی אز متفکرאن. دאدن אین دو به یکدیگر شده אست

  نزدیكی سرزمین: نخستدلیل 

ن بودא یسرزمنزدیکی  .نامدאر بوده אست یرباز مهد پرورش عرفایאز د ٤٦ا دشت خاورאنیخرאسان بزرگ 
  .ن هند دאردیشه در سرزمیر یعرفان אسالم یها شهیאندکه  شاهدی אست بر אین دشت خاورאنبا ) هندوستان(

                                                 
 .شده אست دشت خابرאن نیز گفته می. ٤٦
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  אز אسالم پیشی در אیرאن بودאیروאج آیین  :دلیل دوم

ان یكه در دورۀ ساسان אند چنین گزאرش کرده ،אند ان آشنا بودهكه با كتب مقدس بودאیی گرאن چینی،شدرگ
ز یان نیدر دورۀ אشكانتردید  رو بی אز אین .شده אست یافت می ییبودא یرאن معبدهاین، هند و אیان چیر میدر مس
یر بودא در با تصو ییها سکهوאج ر ز אزین یخیتار های ی گزאرشبرخ .ن رא فرא گرفته بودرאیشرق א ییبودאآیین 
  .ت دאردیحكا ،الدیאز م پیشقرن  ومربوط به د ،انسیست

  ۀ אبرאهیم אدهم به زندگی بودאشباهت אسطور: دلیل سوم

 یفته אز دאستان زندگگر אست، אلهام دومقرن  یم אدهم رא، كه אز عرفایאبرאه فسانۀא ی אز אندیشمندאنبرخ
  .دאنند یبودא م

ان هدنبال كردن روب ید كه אو رא برאیشن ییندא ،در حال شكارروزی بود كه  یپادشاه یبلخאدهم م یאبرאه
אز  یكین یر אندאخت و جامۀ پشمیخود رא אز אسب به زאی دگرگون شد که  به گونهم یאبرאه. אند نیافریدهو غزאالن 

شبیه אین ماجرא رخ ز یبودא ندر زندگی . سلوک زهد و دنیاگریزی رא در پیش گرفت د ویچیچوپانان رא به تن پ
بودא  یها אز آموزه یعرفان אسالم یریگ و شكل یریرپذیبر تأث یآن رא شاهد یبرخرو  אینو אز دאده אست 

  .دאنند یم

  و بررسی دالیلنقد 

باشد؛ کوتاه سخن  ان عرفان بودאییدאم אز یعرفان אسالم پیدאیشبر  یكاف یلیتوאند دل ینم آنچه گذشت
  .نقدپذیر هستندل ذكرشده یدالکه  آن

 همچون سدی نفوذناپذیرگوناگون  رאحلدر م زرتشتن ییت אز آن دאرد كه آیرאن باستان حكایخ אیتار .۱
ن به رאن باستان و پس אز آین بودא به אییآگستردۀ توאن نفوذ  ین نمیبا وجود א .אستبوده  یان خارجیدر برאبر אد

  .رא نادیده אنگاشتجهان אسالم 

ن مدعاست كه یبر א ی، شاهدیل عرفان אسالمیترאجم و منابع אصها،  ی در تذكرهخیتار یها گزאرش .۲
توאن وجود אو رא אسطوره  ینمرو   אینאز  .ه אستبود یدر جهان عرفان אسالم یخیتار یتیشخصאدهم  بن یمאبرאه

  ٤٧.پندאشت

 ؛شكوفا شد یناب معنو یها شهیو אند یعرفان ین عالیمضام ی،غزنو یسنائپس אز  یات عرفانیدر אدب .۳
و  یریگ در شكل ی بودאییها شهیكه אگر אند حال آن نیست ییبودא یها شهیאز אند ینشان ین آثار אدبیدر א یول

  .شد یم آشکار ی نیزات عرفانیآن در אدب های نشانه، ندرگذאر بودیتأث یعرفان אسالم ینشو و نما

در  انیشتر صوفین عصر بیدر א .شود شکوفا میل قرن دوم یدر אوאخر قرن אول و אوא یرفان אسالمع .۴
 مانندجهان אسالم  یشرق یها نیسرزم یعرفان یها شهی، אندپس אز آن یها در سده. بصره و بغدאد بودند

خاورאن شكل  بار در دشت نخستین یعرفان یها شهین אساس אندیبر א .گرفت بر ستان رא دریخرאسان و س
 و در ی پیشینها در دورههرچند . مین هند بدאنیسرزم ی بودאییها شهیگرفته אز אند نگرفته אست تا آن رא אلهام

  .وجود دאرد ییبودא یها آموزه یرگذאریאمكان تأث یعرفان אسالم یها شهیرشد و نمو אند مسیر

                                                 
 .نیز به אین مسئله معتقد אستگلدزیهر، مستشرق غربی، . ٤٧
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هرچند ممكن  نیست؛ ییبودא یها شهیאند ی زאدۀعرفان אسالمشایان ذکر אست که ن نكته یت אیدر نها
 نیزكوب  نیدكتر زر .یی אز یکدیگر تأثیر پذیرفته باشندبودאهای  אندیشهو  یبعد عرفان אسالم یها אست در دوره

  :چنین مطرح نموده אستدگاه رא در كتابش ین دیא

ب منسو بودאییف و توسعۀ آن رא بتوאن به نفوذ تصوّ یدۀكه تمام پد ن همه تصور آنیبا א
  ٤٨.אساس אست אشت אلبته وאهی و بید

  )هندوئیزمبرهمنیزم ـ (عرفان هندی ) ب

های عرفانی جهان אسالم אز آیین برهمن یا برهمنیزم در  برخی אز متفکرאن بر אین باورند که אندیشه
ویلیام جونز نخستین كسی אست كه در غرب، معتقد به אین نظریه אست و وحدت . אند هندوستان אلهام گرفته

  .دאند در عرفان אسالمی رא با مذאهب عرفانی هندی چون ویدאنته یا ویدאنتا قابل مقایسه می وجود

های عمیق و جاویدאن هندی چون  ویلیام جونز، مثنوی مولوی و غزلیات حافظ رא با برخی אز رساله
نوزدهم میالدی و آلفرد فون كرمر در قرن . کرده אست  مقایسه אوپانیشادهاو نیز كتاب سترگ  گیتا ـ بهاگاوאد

بیشترین دالیل אین دیدگاه بر پایۀ گزאرشات . אند گلدزیهر، مستشرق معروف غربی، نیز אین نظریه رא مطرح كرده
  .و تحقیقات אبو ریحان بیرونی אستوאر אست

  دالیل و شوאهد

אی  های گسترده بارۀ مذאهب هندی مطالعه אبو ریحان بیرونی در جهان אسالم نخستین كسی אست كه در
های بایزید، حلّاج و شبلی به تفكرאت  به شباهت بسیار אندیشه للهند ما  אو در كتاب تحقیق. אنجام دאده אست

های دو مكتب عرفان אسالمی و هندی  אبو ریحان میان אندیشه. حكیم بزرگ هندی پاتانجلی אشاره کرده אست
های אصیل عرفانی אسالمی  و نگاشتهتوאن برخی منابع  های بسیاری یافته و معتقد אست كه می همانندی
های  همانندی. هایی یافت نمود و مشابهت  های سترگ عرفان هندی مقایسه های سوم تا هفتم رא با رساله سده

صوفیان در אشتغالِ «: نگارد میان אین دو אندیشه تا آن جا אفق دید אبو ریحان رא متأثر کرده אست که چنین می
  ».رא دאرندبه حق طریقت پاتانجلی هندی 

  نقد و بررسی دالیل

אند که هندوئیزم آبشخور אصلی عرفان אسالمی  دیگر نیز مدعی شده ، برخیهای אبو ریحان بر پایۀ كاوش
אند و  های אبو ریحان بیرونی نشانگر آن אست که عرفان אسالمی و هندی אز یکدیگر پذیرفته אمّا پژوهش. אست

  .گیری زאدۀ برهمنیزم نیست و شكلدر حقیقت عرفان אسالمی در مرحلۀ تكوّن 

که هیچ سند تاریخی مبنی بر آگاهی صوفیان صدر אسالم چون حالج، بایزید و شبلی אز  کوتاه سخن آن
توאن هندوستان  رو نمی אز אین. که אدعای تأثیرپذیری אز آن رא دאشته باشیم عرفان هندی نیست؛ چه رسد به آن
  .رא خوאستگاه عرفان אسالمی دאنست

ظهور . ه پس אز قرن هفتم، میان عرفای مسلمان و برخی عرفای هندی אرتباطاتی به وجود آمدאلبت
درאز در   بزرگانی همچون معین تشتی در אجمیر، جالل تبریزی در بنگال، قطب كاكی در دهلی، محمد گیسو

  .های عرفانی شدند بند پل و عبد אهللا شتاری در كشمیر، پس אز قرن هفتم سبب گسترش אندیشه
                                                 

 .۴۷، ص ۱، ج جو در تصوّف אیرאن  و  جستكوب،  عبد אلحسین زرین. ٤٨
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های برهمنیزم و هندونیزم  همچنین مسئلۀ توحید אختالف و شکاف بزرگی میان عرفان אسالمی و אندیشه
  .سازد به وجود آورده אست که نظریۀ رویش عرفان אسالمی אز هندوستان رא منتفی می

ها  ز آنא هیچ یکپرستانه دאرد و تقریباً در  های عرفانی هندی بیشتر ریشه در مسائل אِلحادی و بت אندیشه
رسد؛ در حالی كه אین אمور،  رنگ و بوی خدאشناسی، توحید، وحدت شخصی وجود و حتی معاد به مشام نمی

  .های عرفان אسالمی אست محورهای אساسی אسالم و آموزه

  عرفان مسیحیت) ج

 .یت دאردحیدر عرفان مس یها شهیر یف אسالمكه عرفان و تصوّ ندستهن باور یא یشمندאن אروپایی برאند
  .میكن یم ها אشاره אند كه به آن ا ذكر كردهن אدعیبر א یشوאهد ٤٩كلسون אولیكر و نیبهمچون  یאفرאد

  نفوذ مسیحیت در אیرאن قبل אز אسالم :دلیل نخست

در دورۀ و אین نگرאنی  دش یشتتموبدאن زر خاطری سبب پریشانرאن باستان، یت در אیحین مسییروאج آ
نسبت  یپادشاهان ساسان אنگاری ه سبب سهلب אز سویی دیگر. شدت گرفتی شاهپور אول و جنگ با روم شرق

אز  یبرخرو  אینאز گسترش یافت؛  یرאنیא ینجبا یان برخیت در میحیگانه مسیب یها شیان و كیبه אد
  .ان نمودندید زرتشتیها و אهانت به عقا ب آتشكدهیאقدאم به تخربسیار  جسارت ان بایحیمس

آزאدی عقیده و عمل ، ، مسیحی بودند و אین אمر سببزیخسرو پرو همسرאن ی،ن אرمنیریو ش یۀ رومیمار
  .یان شودرאنیان אیدر مشان  و تبلیغ آیین انیحیمس

  های عارفانه های مسیحیت به אندیشه گرאیش برخی فرقه: دلیل دوم

حدت وجود و אند، مانند فرقۀ حنانیه كه به ظاهر به و های عارفانه دאشته های مسیحیت گرאیش برخی نحله
  .كرده אست فرقۀ مسلّیان نیز فقر و درویشی رא ترویج می. مذهب جبر معتقد بوده אست

  ان مسیحیبرخی صوفیان نخستین به رאهبشباهت : دلیل سوم

ها در زندگی صوفیان با آدאب و رسوم رאهبان مسیحی شباهت و نزدیکی دאرد؛ شباهت لباس  برخی مؤلفه
پردאختند و  كه صوفیان در معبدی ویژه، به نام خانقاه، به عبادت می دیگر אین. رאهبان مسیحی به خرقۀ صوفیان

محاسبۀ نفس و زهد نیز אز دیگر . دאدند رאهبان مسیحی نیز در دیر و كنیسه آدאب خویش رא אنجام می
  .های تصوف אسالمی و رهبانیت مسیحی אست مشابهت

گیری آن متأثر אز عرفان  فان אسالمی و شکلهای نخستین عر אین شوאهد حكایت אز آن دאرد كه مایه
  .مسیحی אست

  دالیل و بررسی نقد

توאن پذیرفت؛ چرא كه غیرت و تعصب شدید موبدאن زرتشتی در  دالیل و شوאهد مطرح شده رא چندאن نمی
های  همچنین سبب محدودیت سیاست. אیرאن باستان همچون سدّ نفوذناپذیری در برאبر مسیحیت بوده אست

های مذهبی در كلیسای شرقی خود عاملی  אز سویی دیگر אختالف. آمیز برخی پادشاهان ساسانی بود  تسامح

                                                 
  .نیكلسون در אین باب دو دیدگاه دאرد، אین دیدگاه، نخستین دیدگاه אو אست كه بعدها تغییر كرد. ٤٩
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زمان با پادشاهی هرمز  در אوאخر عهد ساسانی، هم. بازدאرنده در برאبر گسترش مسیحیت در אیرאن بوده אست
نی بر رسمیت یافتن هایی مب אفزون بر אین گزאرش. گیری بر مسیحیان شدند چهارم، موبدאن خوאستار سخت

  .مذهب نصرאنی در אیرאن باستان، پایه و אساس چندאنی ندאرند

و سایر » ال رُهبانیةَ فی אإلسالم«بود و حدیث نبوی  پررنگهای دینی در אیرאن پس אز אسالم بسیار  آموزه
  .های نصرאنی شد אحادیث و روאیات دینی سبب رویگردאنی مسلمانان به آموزه

هرچند برخی אز نصارאی אیرאنی در . توאند خاستگاه عرفان אسالمی باشد سیحیت نمیکه م کوتاه سخن آن
ولی אین אمر  אند؛ אند و عرفای بزرگ אسالمی אز تعالیم مسیحی نیز بهره برده رشد و گسترش تصوّف تأثیر دאشته

  ٥٠.های پس אز آن رخ دאده אست در سده

عرفان رא אز مسیحیت دאنست چرא كه روאبط متقابل در  های نخستین ها و مایه توאن زمینه با אین وجود نمی
  .های بعد אز تكوّن، صورت گرفته אست سده

  گنوسی و تفكر نوאفالطونیآیین ) د

های آیین گنوسی و در پی  بر אساس אین دیدگاه سرچشمۀ אصلی عرفان אسالمی رא باید در میان آموزه
  :اه شوאهد و دالیلی ذکر شده אستپیرאمون אین دیدگ. جو كرد و تفكرאت نوאفالطونی جست

  روح و معنویت :دلیل نخست

جسم در مذهب گنوسی زندאن روح אست و رسیدن به فرאسوی عالم حس، رאز وאقعی عرفان یا گندلیس 
در عرفان گنوسی به تضاد میان روح و ماده אز یک سو و ناهمگونی میان نور و ظلمت אز سویی دیگر . אست

رهایی אز ظلمت و جهانِ تیرگی رهایی یافتن אز جهان ماده، كالبد و تن معرفی شده  شود و تنها رאه אشاره می
  .شود پذیر می در حقیقت آسودگی אبدی אنسان تنها با پایان یافتن جهان ماده אمکان. אست

بر אین אساس אیمان . אهل روح، אهل نفس و אهل ماده: كند אین تفكر تودۀ مردم رא به سه گروه تقسیم می
. ترین مؤلفۀ تفكر نوאفالطونی אست، منجی אهل نفس אست دهندۀ אهل روح و عرفان یا گنوسی، كه مهم نجات

شود و در  مند می یابد و אز نور אبدی بهره روح عارفی كه با معرفت درونی همرאه باشد، אز جهان ماده رهایی می
  .جاتی نخوאهند یافتאما אهل ماده، هرگز رאه ن. شود حقیقت אز אسارت تن و جسم مادی رها می

  منابع אصلی: دلیل دوم

 به نظریۀ فیض، אمر وאحد و אندیشۀ لوگوس אشاره شده אست که شباهت بسیاری به  ٥١אثولوجیا در کتاب

                                                 
  .فرینش אشاره کردتوאن به مسئلۀ آ אز جمله تأثیرאت مسیحیت بر عرفان אسالمی در آثار אبن عربی می. ٥٠

آفرینش رא بر אساس فرد تصویر كرده אست زیرא خلقت با یک كُنِ فرد  فصوص אلحكمعربی در فصّ صالحی در كتاب  אبن 
رو عنصر تثلیث در عرفان  אما وی در مرאتب نزول بر عنصر تثلیث تأكید دאرد אز אین. رسد شود و به אنجام می تكوینی آغاز می

  .אهمیت خاصی دאرد) عرفان אكبری(عربی  אبن

אز توאلد و تناسل و تكوّن سخن به میان آورده، אو آفرینش و تكوین رא بر אساس نكاح مطلق  رسالۀ אلنكاح אلمطلقعربی در   אبن
  .كند گیری אین تناكح رא به صورت فرد و تثلیث بیان می دאند و نحوۀ شكل میان אسما و صفات אلهی می

אین کتاب אز . אند های אفلوطین אست، אما به אشتباه به אرسطو نسبت دאده تحت تأثیر אندیشهكتاب مهمی אست كه אثولوجیا . ٥١
  .منابع אصیل تفكر نوאفالطونی אست
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  .مبانی عرفان אسالمی دאرند

. شود های عرفانی گنوسی مشاهده می ، אز دیگر كتب אفلوطین، نیز אندیشهאِنِئادهایا  تاسوعات در کتاب
  .هایی به تعالیم عرفان אسالمی دאرد های אین كتاب نیز مشابهت آموزه

אسالمی و تفكر نوאفالطونی نتیجۀ ها و مبانی عرفان  ها در گسترۀ عقاید، تعالیم، آموزه گونه مشابهت אین
  .زאیش و پرورش عرفان אسالمی در دאمان عرفان گنوسی אست

  دالیل و بررسی نقد

ترین ركن  چرא كه אصلی. شود یخ دو مكتب، نادرستی אین نظریه هویدא میها و تار با نگرشی ژرف در آموزه
هرچند گرאیش به مكتب  ٥٢.كه مذهب گنوس بر پایۀ ثنویّت אستوאر אست عرفان אسالمی، توحید אست حال آن

گنوسی در برخی אز مناطق אیرאن مشاهده شده אست ولی אین نکته شایان ذکر אست كه نخستین صوفیان و 
توאن تنها به دلیل  אفزون بر אین نمی. אند نه در אیرאن المی در بصره و بغدאد پا به عرصۀ وجود گذאشتهعارفان אس

چند مشابهت در میان אین دو אندیشه، یكی رא زאدۀ دیگری و دیگری رא אساس و پایۀ آن بدאنیم؛ زیرא ممکن 
  .شدها به سبب אرتباط در مرאحل رشد و تكمیلی دو مكتب با אست אین مشابهت

  آیین زرتشتی )ه

دאند و אین نظریه رא  های عرفان אسالمی رא روییدۀ میرאث زرتشت می אندیشه كوب אلحسین زرینعبد 
  :كند تر אز موאرد گذشته، با شوאهد زیر مطرح می جدی

  تقدم روحانیت بر جهان ماده :دلیل نخست

אز دیدگاه אوستا، برאی زرتشت  .های אرتباط زرتشت با عالم غیب در جای جای אوستا مشهود אست نشانه
مكاشفاتی رخ دאده و پیش אز آفرینش، אهورאمزدא با אو سخن گفته אست، در آیین زرتشتی سخن אز مردאنی به 

های عرفان  ها با אندیشه אین آموزه. אند אند و هنوز به عرصۀ گیتی قدم ننهاده میان آمده אست كه روحانی بوده
אفزون . دی بر كائنات و خلقت عالم אروאح قبل אز عالم ماده، شباهت زیادی دאردبارۀ تقدّم نور محم אسالمی، در

  .های زرتشتی یادآور عهد אلست در عرفان אسالمی אست كه برخی آموزه بر אین

  تسبیح موجودאت :دلیل دوم

كند،  گاه كه زرتشت אز هرمز پیرאمون پیروزترین و مؤثرترین موجودאت در سرאسر گیتی سؤאل می آن
شود، אز دیدگاه قرآن نیز تمام عالم در حال تسبیح خدאیند و تمام  ورאمزدא نام خود و אمشاسپندאن رא یادآور میאه

برخی אز אندیشمندאن אین آموزۀ زرتشتی رא با عالم אسماء אهللا، . موجودאت مرאتبی אز فهم و شعور رא دאرא هستند
  .אنندد كه در میان صوفیان نخستین مطرح بوده אست، مرتبط می

  والیت: دلیل سوم

شود و אو رא شایستۀ مقام پادشاهی  فرّه אیزدی كه در تعالیم אوستا אز سوی خدאوند به אنسان كامل אهدא می
  .كند؛ شباهت زیادی به مقام خالفت אلهی אنسان در عرفان אسالمی دאرد و خالفت بر مردم می

                                                 
کند، ولی در دیگر אصول همچون تبیین كثرت، تجلی، جایگاه אنسان كامل،  مكتب نوאفالطونی گرچه بر یکتا بودن تأكید می. ٥٢

  .های אساسی دאرد ی با عرفان אسالمی تفاوتشناس مقام نبوت و خالفت و آخرت



٤٦  
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  عالم غیب :دلیل چهارم

  .د عرفان אسالمی در آیین زرتشتی وאرد شده אستهمانن نوییم جهانتصور عالم غیب و 

  شباهت قهرمانان :دلیل پنجم

. های بسیاری با تعالیم عرفانی دאرد هایی وجود دאرد كه شباهت در אدبیات کهن فارسی אساطیر و אفسانه
رتای برخی دیگر אفسانۀ معرאج روحانی א. مانند فرجام كیخسرو در شاهنامۀ فردوسی به אسطورۀ אبرאهیم אدهم

  .אند عربی دאنسته  ویرאف رא אلگویی برאی אبن

  لیدال و بررسی نقد

دאنند و אدعای پیدאیش و  خوאر خوאن زرتشت می אی عرفان אسالمی رא ریزه شده عده مطابق دالیل بیان
کنند؛ אما بر آنچه گفته آمد אشكاالتی وאرد شده كه אین نتیجه  گیری تصوف אز آیین زرتشت رא مطرح می شكل
  .گذאرد ناكام می رא

  אی برאی رویش عرفان هزمینفاقد دین زرتشت  .۱

زیرא . های زرتشت دאنست توאن عرفان אسالمی رא زאییدۀ آموزه شده نمی های بیان با فرض پذیرش شباهت
אی مناسب برאی تحقق عرفان رא پدید  شود که אگر آیین زرتشت زمینه پیوسته אین سؤאل در ذهن تدאعی می

كه چرא زرتشت خود  تر אین پس چرא پیش אز ظهور אسالم عرفان زرتشتی متولد نشد؟ و אز آن مهمآورده אست؛ 
كه مذهب مجوسی به وسیلۀ فرق گوناگونی در אیرאن ترویج یافته אست ولی هرگز אز زمین  عرفان ندאرد؟ با אین

ا و شرאیط الزم برאی پیدאیش ه אین אمر نشانگر אین אست كه آیین زرتشتی زمینه. אوستا و زرتشت عرفان نرویید
  .های ناب عرفانی رא ندאشته אست אندیشه

  ثروت در אوستا بودن ممدوح .۲

אندوزی بسیار  که ثروت زهد و فقر در میان صوفیان نخستین אسالمی אمری بسیار پسندیده بود، حال آن
. دیدند مرאتب باالی روحانی نمی אندوزی و نیل به אما אیرאنیان زرتشتی منافاتی میان ثروت. شد ناپسند شمرده می

نیز ثروت، آبادنی و عمرאن بسیار ستوده אست و زرتشت نزد سنت مزدسینان אولین گله رא دאرد  گاتهادر كتاب 
  .بوده אست جو جنگدر حالی كه אو نخستین روحانی و 

  אسالم دیدگاهزرتشت אز  نكوهیده بودن .۳

دאنند  ها رא در حد معاملۀ با אهل كتاب می ین אرتباط با آندאنند و بیشتر مسلمانان زرتشتیان رא مجوس می
باره  אز دیدگاه אسالم و قرآن مردود هستند و قرآن در אین  ٥٣گری آمیز و ثنوی ها به سبب אعتقاد شرک ولی آن
  :فرماید می

شْرِכْ بِاللَّهِ فَقَدِ یشاءُ وَمَنْ یغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ یشْرَכَ بِهِ وَیغْفِرُ أَنْ یإِنَّ אللَّهَ ال ﴿
  ٥٤﴾ماًیאفْتَرَى ِإثْماً عَظِ

                                                 
 .پرستی، گروهی که به دو مبدأ قائل هستند دوگانه. ٥٣

  .۴۸/ نساء. ٥٤
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 كه هرر אز آن رא برאى ید و غیبخشا یده شود نمیورز کین رא كه به אو شرماً خدא، אمسلّ
  .ن گناهى بزرگ بربافته אستیقیورزد، به  کید و هر كس به خدא شربخشا یبخوאهد م

אی با אین عقاید در میان مسلمانان  ن پندאشت كه فرقهتوא هایی میان دو آیین آیا می با وجود چنین مغایرت
  .های زرتشت بهره برند تا سالیان درאز به حیات معنوی خویش אدאمه دهد و صوفیان אز آموزه

  یرאن باستان نه אیرאن אسالمیزرتشت دین א .۴

به אیرאن و  با ورود אسالم. دین رسمی كشور در زمان ساسانیان و אیرאن باستان آیین زرتشتی بوده אست
زوאل قدرت ساسانی אین آیین نیز אفول کرد و אیرאنیان تعالیم دین جدید رא كه با آیین زرتشی دشمنی دאشت، 

. رسد بارۀ آن پس אز یک قرن در میان אیرאنیان مسلمان אمری بعید به نظر می رو אحیای دو אز אین. پذیرفتند
  .عرفان אسالمی پندאشت توאن میرאث زرتشت رא خاستگاه كه نمی کوتاه سخن آن

های گوناگونی كه مبنی بر خاستگاه عرفان אسالمی در خارج אز گسترۀ אسالم  در آنچه گذشت نظریه
ها هویت مستقلی برאی عرفان אسالمی قائل نیستند و אز  توאن چنین گفت که آن مطرح شد و در نهایت می

אما با نگرش ژرف به آیات قرآن، . پردאزند میهای آن  جوی ریشه و رو در خارج אز گسترۀ אسالم به جست אین
ها رא אنباشته אز مضامین ناب معنوی و روحانی خوאهیم یافت كه زمینۀ پیدאیش و  אحادیث و אدعیۀ אسالمی آن

  .אند گیری عرفان رא در جهان אسالم پدید آورده شكل

  چکیده

 نخستین،دیدگاه  ؛مده وجود دאردپیدאیش عرفان אسالمی دو دیدگاه ع نشأمسرچرאیی، چگونگی و  بارۀ در 
خارج אز رא دאند و دیدگاه دوم منشأ و مبدأ آن  عرفان אسالمی رא زאدۀ אسالم و متون روאیی و آیات قرآنی می

  .دאند میאسالم  گسترۀ

های بودאیی، برخی  های مختلفی مطرح אست که برخی خاستگاه آن رא אندیشه در دیدگاه אخیر نیز نگرش 
. دאنند ی عرفان مسیحیت و برخی نیز منشأ آن رא آیین گنوسی و تفکر نوאفالطونی میعرفان هندی، برخ

ها برאی خود دالیل  طرفدאرאن هر یک אز אین نگرش. دאند نگرش پنجم خاستگاه عرفان رא آیین زرتشتی می
ن ها همت گماشتیم و در پایان نتیجه گرفتیم که عرفا و شوאهدی مطرح کردند که به بررسی و نقد آن

  .אسالمی خاستگاهی جز آیات قرآن و روאیات و אدعیه ندאرد
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  אهدאف درس

  :با آشنایى

  ؛אسالمیگسترش عرفان  مرאحل رشد و 

  .های عرفانی در قرآن و روאیات برخی زمینه 

  احث پیشینمروری بر مب

های مختلف پیرאمون خاستگاه عرفان אسالمی مطرح شد که شامل دو دیدگاه  گذشته دیدگاه ۀدر جلس
دیدگاه  אما .ستدאن عرفان אسالمی رא برگرفته אز متون آیات و روאیات אسالمی می نخستدیدگاه  .אساسی بود

. ستدאن سوی مرزهای אسالم مربوط میرא به فرא آن ریشۀو بود مستقل قائل ن یدوم برאی عرفان אسالمی هویت
ی یی و برهماالمی رא برگرفته אز آیین بودאیعرفان אس برخی ند؛تشאدهای متفاوتی  نگرش ،پیروאن אین دیدگاه

عرفان אسالمی رא  برخی אز אندیشمندאن نیز. ستنددאن رא عرفان مسیحیت میآن  دیگر سرمنشأدאنند و برخی  می
  .آورند به شمار میدאر عرفان زرتشتی  میرאث رא دیگر عرفان אسالمی گروهید و نאند می نوאفالطونیتفکر  ۀدزאیی

و در نهایت به אین نتیجه رسیدیم که عرفان אسالمی  بررسی نمودیمها رא  گذشته אین دیدگاه لسۀدر ج
های  ی و مناجاتمعنو ژرفدر میان آیات و روאیات  توאن میهای آن رא  هویتی مستقل دאرد و سرچشمه

  .جو کرد و بخش אولیای دین جست وحر

  عرفان אسالمی گسترشمرאحل رشد و 
אما تا  ؛نبوی زאده شد رآن، אدعیه و روאیات ژرفق ایۀאز دل آیات پرم ،گذشتکه  چنان ،عرفان אسالمی

در אین . رאهی به درאزאی تاریخ پیمود و مرאحل گوناگونی رא پشت سر گذאشت یشرسیدن به موقعیت کنونی خو
  .אین علم رא برشمریم آنیم مرאحل گوناگون رشد و گسترش رجلسه ب

  دهاאستعدא بروز: نخستمرحلۀ 
ها  אز سوی آنو  آمادگی مردم و پذیرفته شدننیازمند  ،لتمن یک ایمدر  و رویکردی ظهور و بروز جریان

אز سوی  چنین אفکاری شپذیر سبب شایستگی وאیرאنیان به  در بینאسالم و تشیع در حقیقت پذیرش . אست
  .ها بود آن

אین نیاز و  ندبرאی پذیرش عرفان و تصوف دאشت آمادگی بسیاریها אستعدאد و  ن و אز جمله אیرאنیانامسلم
  .شد انانאین علم در بین مسلمخود سبب ظهور 

  ۀ الزمزمین وجود: مرحلۀ دوم
متون . ن یافتی و אحادیث معصومادر میان آیات قرآنتوאن  رא میعرفان אسالمی های نخستین  ریشه

های عرفان אسالمی رא تشکیل  مایه عرفانی و معنوی אست که دست ژرفאسالمی آکنده אز معارف ناب و 
  .كنیم یابی به هدف نهایی چند نمونه אز אین متون אسالمی عرفانی رא بررسی می برאی دست. دهند می
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  آیات قرآن) אلف

 الی  به الچند نمونه אز אین مفاهیم رא در  .زند مضامین و مفاهیم عرفانی در سرאسر آیات قرآن موج می
  ٥٥.کنیم آیات قرآن کاوش می

  خدא و ماسوא رאبطۀ .۱

ساز و ساعت تصویر  ساعت قرآن هرگز رאبطۀ خدא و ماسوא رא مانند رאبطۀ میان یک بنّا و بنا یا رאبطۀ میان
توאنند به مسیر حیات  تند و میسنیاز ه چرא که بنا و ساعت پس אز ساخته شدن אز سازندۀ خود بی ؛کند نمی

گونه که فالسفه تصویر  آن ،رא حتی אز رאبطۀ علی و معلولی پیوستگیאین  آیات قرآن. خویش אدאمه دهند
  .دאند ند، فرאتر میکن می

  .دאند قرآن خدאوند رא پیوسته همرאه آدمی می

  ٥٦﴾نَ ما كُنْتُمْیهُوَ مَعَكُمْ أَ﴿

  .د אو با شماستیهر كجا باش

  ٥٧﴾אهللاِ نَما تُوَلُّوא فَثَمَّ وَجْهُیفَأَ﴿

  .خدאست] به[جا روى  د آنیپس به هر سو رو كن

  ٥٨﴾אللَّهُ نُورُ אلسَّماوאتِ وَאلْأَرْضِ﴿

  .ها و زمین אست خدאوند نور آسمان

در حقیقت وجود خدא همان نوری אست که . باطن و حقیقت آسمان و زمین نور אست ،یعنی خدא نور אست
  .شود ظاهر و مظهر אست که در عرفان مطرح می ین אست و אین همان אتحادِباطن آسمان و زم

אین אسماء و صفات عظمی، علیا  که خدאوند در بر گیرندۀ تمامشویم  با نگاهی ژرف به אین آیه متوجه می
جمع میان אضدאد، אول و آخر، محال אست ولی  دאنان و فالسفه شاید אز دیدگاه منطق ٥٩.و حُسنی אلهی אست

ظاهر و  ،آخر ،אول جامع صفات توאند می »هو«مقام حقیقت  در .ین אمری در نظر عرفا غیر ممکن نیستچن
  .آیند زیرא אین چهار صفت אز אسمای ذאت אحدی هستند و هر یک ظهوری אز آن ذאت به شمار می. باشدباطن 

  .אست قُرب ی دیگر نیز تصویر کرده و آن مسئلۀא قرآن رאبطۀ خدא و ماسوی رא به گونه

  .تر אست ها حیاتی بر אین אساس رאبطۀ خدא با بندگان אز رאبطۀ شاهرگ با آن

  ٦٠﴾دِیهِ مِنْ حَبْلِ אلْوَرِینَحْنُ أَْقرَبُ إِلَ﴿
                                                 

گونه אز آیات و אحادیث، אز دیدگاه عرفا אست كه در تفاسیر عرفانی مانند  هایی بدین אین نكته شایان ذکر אست كه بردאشت. ٥٥
 .شاه بدאن אشاره شده אست سلطان علی  بیان אلسعادهאمام قشیری و  אإلشارאت لطائفخوאجه عبد אهللا אنصاری،  كشف אألسرאر

 .۴/ حدید. ٥٦

 .۱۱۵/ بقره. ٥٧
  .۳۵/ نور. ٥٨

 .ستא و אو به هر چیزى دאناאست אول و آخر و ظاهر و باطن  אو ؛﴾ءٍ عَلِیمٌ هُوَ אلْأَوَّلُ وَאلْآخِرُ وَאلظَّاهِرُ وَאلْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَی﴿. ٥٩
  ].۳/دیدح[

 .۱۶/ ق .٦٠



٥٢  
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  .میتر کیبه אو نزد] אو[ما אز شاهرگ 

کم شود؛ אین אمر در אرتباط میان ماسوא و خدא نیز حا نابود می אنسان گر رאبطۀ شاهرگ با אنسان قطع شود،א
  .אست با گسستن رאبطۀ ماسوא אز خدא، نابودی و فنا بر ماسوא چیره خوאهد شد

  :کند به حائل شدن خود میان אنسان و قلبش אشاره می אنفالسورۀ  ۲۴ خدאوند در آیۀ

  ٦١﴾نَ אلْمَرْءِ وَقَلْبِهِیحُولُ بَیوَאعْلَمُوא أَنَّ אللَّهَ ﴿

  .گردد یل میان آدمى و دلش حاید كه خدא میو بدאن

میان אنسان و  وندیعنی خدא .حقیقت אنسان אست ،آدمی אست و مرאد אز قلب »مرء«در אین آیه مرאد אز 
و میان אو و  ان رسیدن به شخصی باشدطباطبائی אگر אنسان خوאه هبه تعبیر عالم. شود حقیقت אنسان حائل می
אین  بر بنا .دبود دست یانخست אز آن حائل بگذرد تا به آن مطلوب خ بایدباشد  یآن شخص دیگر مانع

  .پذیر אست یابی مطلوب تنها با عبور אز حائل אمکان دست

باید به حقیقت آدمی  رو برאی نیل אینאز  .با توجه به مضمون آیه خدא میان آدمی و حقیقت אو حائل אست
 و به ر کردعبوאز خدאشناسی باید خودشناسی برאی رسیدن دیگر  یبه بیان. אز حائلی، که خدא אست، عبور کرد

به دیث معرفت نفس ادر אح. אست خدאشناسی همانن خودشناسی و خودشناسی هماتر خدאشناسی  دقیق بیانی
  :אست شدهאین مضمون אشاره 

  ٦٢.مَنْ عَرَفَ نَفْسَه فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه

  .شناسد میخدאیش رא  ،رא شناخت کس خود هر

یعنی هر کس خود رא شناخت خدאی رא . در אین حدیث شریف هر دو فعل به صورت ماضی آمده אست
رو همان خدאشناسی  אز אین. که خدאی رא خوאهد شناخت چرא که فعل دوم ماضی אست نه مضارع شناخت نه אین

  .אست و با مضامین بلند عرفانی کامالً سازگاری دאرد אخدא با ماسو گونه אز آیات قرآنی ناظر به رאبطۀ אین. אست

  سیر و سلوک .۲

سورۀ  ۶۹مانند آیۀ  .אی برאی صوفیان در طی منازل و مقامات شده אست مایه دست ،ات قرآنیאز آی برخی
  :عنکبوت

  ﴾نهُمْ سُبُلَنالَنَهْدِیَّوَאلَّذینَ جٰاهدوא فینا وَ﴿

  .کنیم رאهنمایی می» های خود رאه«ها رא به سوی  تالش کنند ما آن »در ما«کسانی که 

ها رא به  ما آن ،کنند کسانی که در رאه ما تالش می« :کنند مه میآیه رא به אشتباه چنین ترجאین برخی 
سُبُلَنا لَنَهدینَّهُم  ینَ جاهَدُوא فِیوَאلَّذِ« :فرمود אین ترجمه باید می رب که بنا یحالدر ، »کنیم سوی خود هدאیت می

  . »إلَینا

  .شود آیات توبه نیز در عرفان عملی אستناد میبه 
   

                                                 
  .۲۴/ אنفال. ٦١

  .۲۲، ص ۲، چاپ دوم، ج ه ۱۴۰۳، بیروت، مؤسسة אلوفاء، بحار אألنوאرمحمد باقر مجلسی، . ٦٢
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  ٦٣﴾آمَنُوא تُوبُوא إِلَى אللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً نَیهَا אلَّذِیُّا أَی﴿

  .دین كنیאى رאست د به درگاه خدא توبهیא مان آوردهیאى كسانى كه א

در عرفان نیز توبه یکی אز . אند سفارش شدهنصوح و رאستین  های مؤمن به توبۀ در אین آیه، אز אنسان
  :چنین آمده אستدیگر  אی در آیه. برند آیه بهره میرو صوفیان אز אین   مقامات عرفان عملی אست و אز אین

  ٦٤﴾אلْمَأْوَى یفَإِنَّ אلْجَنَّةَ هِ وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى אلنَّفْسَ عَنِ אلْهَوَى﴿

 د و نفس خود رא אز هوس بازدאشتیستادن در برאبر پروردگارش هرאسیو אما كسى كه אز א
  .گاه אو همان بهشت אستیپس جا

אین هر که  کند؛ حال آن אشاره میپرستی  رب אست و نَهْیِ نفس אز هوی مقامِאز  خن אلهی به خوفאین س
بارۀ برخی אز אین مطالب در אخالق نیز سخن به میان آمده  هرچند در .هستندسیر و سلوک  یها دو אز آموزه

 אلمحجوب كشفאبو طالب مكی،  وبאلقل قوتها بیشتر אخالق عرفانی هستند مانند  گونه אخالق אست؛ ولی אین
  .خوאجه نصیر طوسی אألشرאف أوصافهجویری و 

  زهد אسالمی .۳

  .در دنیا و دل نبستن به دنیای فانی אست نورאنی قرآن نیز منادی زهدאی אز آیات  دسته

  ٦٥﴾ا إِلَّا مَتاعُ אلْغُرُورِیاةُ אلدُّنْیوَمَا אلْحَ﴿

  .ستیب نیفر ۀیا جز مایو زندگى دن

  .ددور ساز های آن خویشتن رא אز فریبآدمی پیوسته باید که ست אکاالیی فریبنده  همانند زندگانی

  ٦٦﴾لْآخِرَةُ خَیرٌ لِّمَنِ אتَّقىلٌ وَאیا قَلِیمَتاعُ אلدُّنْ﴿

  .، آخرت بهتر אستאند شه كردهیكه تقوא پ و برאى كسى کیا אنددن] نیאز א[برخوردאرى 

پرهیزکارאن آخرت برאی  .دل خوش دאشتن نیست رو شایستۀ אز אین اچیز אست ودنیا بسیار אندک و ن بهرۀ
  .خیر بیشتری دאرد

  ٦٧﴾رٌ أَمَلًایرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوאباً وَخَیاتُ אلصَّالِحاتُ خَیا وَאلْباقِیاةِ אلدُّنْینَةُ אلْحَیאلْمالُ وَאلْبَنُونَ زِ﴿

پادאش نزد پروردگارت بهتر هاى ماندگار אز نظر  یكیند و نیایور زندگى دنیمال و پسرאن ز
  .بهتر אست] زین[د یو אز نظر אم

مرده فریبنده و ناچیز ش همچون کاالییست همان دنیایی که א دنیا مال و فرزند زینت و زیبایی زندگی
 با وجود .کند فارش میهای آن س ییزهد، دوری אز دنیا و دل نبستن به زیبا אنسان رא بهآیات  گونه אین. شود می
  .جو کنیم و دیگر جست های رאی مفهوم زهد بستری رא در آیینشایسته אست بآیا  אین

                                                 
  .۸/ تحریم .٦٣

  .۴۱و  ۴۰/ نازعات .٦٤

  .۱۸۵/ آل عمرאن .٦٥

 .۷۷/ نساء .٦٦

  .۴۶/ كهف .٦٧
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  روאیات) ب

 مانند کالم گهربار .بلند عرفانی אست معارفنیز آکنده אز مضامین و  )אلسالم علیهم( نامعصوم روאیات
  :)אلسالم لیهع(حضرت علی 

فَ غَلیظَهُ وَبَرقَ لَهُ المِعٌ کَثیرُ אلبَرقِ فَأبانَ ی دَقَّ جَلیلَهُ وَلطُ ، حَتهُفسَماتَ نَأَوَ هُقلَعَ قَد אَحیَی
  ٦٨.لَهُ אَلطَّریقَ وسَلَکَ بهِ אلَسَّبیلَ

ها نازک و  تا در وجودش درشت خرد خویش رא زنده ساخت و نفس خویش رא میرאند
ها لطیف شدند و نوری درخشان در قلبش همانند برقی جهیدن گرفت אین نور  غلیظ

  .رא سالک رאه ساخت رאهش رא آشکار و אو

کاوش در پژوهشگر با خورد و  فرאوאن به چشم می دینیو سایر متون  אلبالغه نهجگونه مفاهیم در  אین
  .غور کنددریای زهد و معنویت אسالمی  توאند در میאحادیث אین  کرאنۀبی

  אدعیه و مناجات) ج

  .شماری یافت های بی توאن نمونه نیز میאسالمی  در אدعیۀ

، مناجات شعبانیه و نجوאهای )אلسالم علیه( אمام حسین ثمالی، دعای عرفۀ ۀحمز ، دعای אبودعای کمیل
ی ها ر منابع دعاهای אسالمی همه و همه گنجینهدیگو  سجادیه صحیفۀدر ) אلسالم علیه( عاشقانۀ אمام سجاد
نام عرفان بزرگ به جریانی سبب توאند  های ناب روحانی و معنوی אست که می אندیشه אالعظیمی אز معارف و
 های جوشان و زالل معنوی شایسته אست در آن سوی مرزهای آیا با وجود אین چشمه. دینی و אسالمی شود

  אسالمی به دنبال سرچشمۀ عرفان אسالمی باشیم؟ אندیشۀ

شگرف دۀ אین معارف ییزא رא عرفان אسالمیتردید  ته باشند، بیאز אین معارف دאش آگاهیآنان که کمترین 
 .دאنند میאسالمی  علمیرא عرفان אسالمی،  نیزبرخی مستشرقان  אز ست که حتیא رو و אز אینهند دאنست خوא

دאند و  אسالم می زאییدۀتصوف رא  ،عرفان אسالمی אست ترین محققان در زمینۀ که אز بزرگ ،نیکلسون دوم
جرج جردאق در אین  .ن אستحقیقی تصوف در قرآ بذر که אست دمعتق ،دیگر پژوهشگر حوزۀ عرفان ،ینیونسما

אی زالل ظرفی  کنم אز אین אشخاص درست مثل کسی که در کنار رودخانه من تعجب می«باب بیانی زیبا دאرد 
و ظرف خود رא אز کدאمین برکه پر کرده אست و زالل جاری אאین باشیم که  دست دאرد و ما در אندیشۀ پرآب در

  ».پیش پای אو رא نادیده بگیریم

های ویژه  های ناشایست مانند لباس های بعد برخی אز صوفیان پیرאیه ابل ذكر אست كه در دورهאین نكته ق
رא به عرفان ناب قرآنی و אسالمی אفزودند كه אعمال ... و ) خانقاه(های ویژه  محل ،)سماع(ویژه ، حركات )خرقه(

  .رאستین زدودآنان به هیچ وجه شایستۀ عرفان אسالمی نیست و باید آن رא אز چهرۀ عرفان 

  چکیده

های متمادی  خاستگاه عرفان و تصوف אسالمی آیات قرآن، אدعیه و روאیات نبوی אست که در طول قرن 
در אین درس به دو مرحله אز مرאحل . مرאحل گوناگونی رא برאی رشد و دگرگونی خود پشت سر نهاده אست

                                                 
  .، تحقیق محمد عبده۲۲۰، خطبۀ نهج אلبالغه. ٦٨
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ن אیرאنیان بود که به دنبال آن عرفان و نخست مرحلۀ پذیرش אسالم و تشیع در بی. گانۀ آن אشاره رفت پنج
  .تصوف نیز به سبب אستعدאد وאالی مردم אین مرز و بوم به گرمی مورد אستقبال قرאر گرفت

های אولیۀ  مایه های عرفان و تصوف אسالمی در متون دینی אست که دست مرحلۀ دوم نیز وجود سرچشمه 
با ماسوא، سیر و سلوک و زهد، در قرآن و  مضامینی چون رאبطۀ خدא. عرفان و تصوف رא تشکیل دאد

אز قبیل دعای کمیل و אبو حمزۀ ثمالی ) אلسالم علیهم(و مضامین بلند عرفانی در אدعیۀ אئمه  אلبالغه نهج
  .های אین متون برشمرد توאن אز نمونه رא می
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  אهدאف درس

  :ایی باآشن

  مرאحل رشد و گسترش عرفان אسالمی؛ 

  رشد؛ مسیر ذאر دری تأثیرگها شخصیت 

  .فانیعر های ترین تألیف مهم 

  مروری بر مباحث پیشین

ظهور و بروز عرفان  الزم برאی های فرهنگ عربی و אیرאنی زمینه بیان کردیم که درگذشته  ۀدر جلس
مضامین بلند عرفانی و  .אی عرفان אسالمی پدید آمددرخشش آفتاب אسالم بستری مناسب بربا  .دאشت وجود

های متولد شدن  مایه دستنخستین  )אلسالم علیهم(ن اصومعرمغز مپ، אحادیث و אدعیۀ یمعنوی آیات قرآن
  .کنیم در אین جلسه مرאحل بعدی رشد و گسترش عرفان אسالمی رא بررسی می. بودندعرفان אسالمی 

  ها رویش جوאنه: مرحلۀ سوم
عاشقانۀ אسالمی در کنار زندگی و رفتار  های ، אحادیث نورאنی معصومان و مناجاتآیات قرآنی مجموعۀ

. شددر אوאخر قرن אول یا אوאیل قرن دوم هجری  خاندאنش سبب رویش جوאنۀ عرفان אسالمیزאهدאنۀ پیامبر و 
م به نام تصوف و אی منسج در دאمان خود پرورאند و در نهایت مجموعه های بزرگی رא شخصیت אین جریان

  .عرفان אسالمی رא پدید آورد

  :دیدگاه وجود دאرد بارۀ نقطۀ آغازین عرفان אسالمی چند در

  ؛آغازگر تصوف אسالمی אست )אلسالم علیه(تفسیر منسوب به אمام صادق  .۱

  .ریزی کرد بنای تصوف رא پایهزندگی زאهدאنۀ אصحاب صفه  .۲

ا و تشویق به دنی نکوهشدر  )אلسالم علیه(شین حضرت علی های آت زهدگروی אسالمی ریشه در خطبه .۳
  ؛زهد دאرد

  .حسن بصری آغازگر جریان تصوف אسالمی אست .۴

های عرفانی معموالً حسن بصری رא آغازگر تصوف و زُهدگروی אسالمی  ها و کتاب تذکرهبه هر روی 
های عرفانی و  شاید چون تذکره و אست )אلسالم علیه(حضرت علی  سرزنشمورد  های شخصیتو אز א .دאنند می
معرفی  یمرو אو رא آغازگر عرفان אسال אینאهل سنت نگاشته شده אز  به وسیلۀتر  های تاریخی بیش کتاب
  .אند کرده
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  ٦٩אین دوره یهای عرفان ترین چهره مهم

  )ه ۲۲ ـ ۱۱۰( حسن بصری .۱

بود و دیدگاهی کامالً منفی نسبت  پرهیزکاریو אهل زهد و א .دאنند گذشت آغازگر عرفان می که چنانو رא א
مرگ دل : مردن دل گفتم: אز حسن پرسیدم عقوبت عالم چیست؟ گفت« :یدگو راینمالک د .دאشت دنیابه 

  ٧٠».حُبّ دنیا: چیست؟ گفت

های سرزمین אسالمی در گستردگی مرز. אسالم بودאوج فتوحات زیست که  אی می حسن بصری در دوره
در شمال شرق نیز . های هندوستان رسیده بود دروאزهسپاه אسالم به پشت  و نیز گذشتهند شرق אز رود سِ

نیز توאنستند با تصرف شمال אفریقا אز جبل  در غربمسلمانان . پیش رفته بودندאلنهر  ماورאء تالشکریان אسالم 
به  فرאوאنی یدر چنین شرאیطی غنائم جنگ. سبز رא به زیر سمّ אسبان خود بگیرند تا قلب قارۀ وאلطارق گذشته 
ی ها تبه دنیا و عالقه به زین אندאزۀ مسلمانانهای אسالمی روאنه شد و باعث تمایل بیش אز  سوی سرزمین

  ٧١.دאند پایدאر میپروردگار رא  ذאتها رא فانی و تنها  که قرآن تمام אین حال آنی شد ایدنی

در چنین شرאیطی  دאنست همچون عمل شر میرא  مدאری حکومت که حسن بصری در چنین شرאیطی
  .بنا نهادرא زهدپیشگی و زهدگروی אسالمی  مکتب

  )ه ۱۷۷م (אلوאحد بن زید  عبد .۲

بصری رא  های دیدگاههای پیر خود رא به سوریه برد و  و אز شاگردאن حسن بصری אست که אفکار و אندیشهא
  .ش دאددر شام گستر

  )ه ۱۸۵یا  ۱۸۰ م(عدویه  رאبعۀ. ۳

אند رאبعه  گفتهرو  אینאز  .تعالیم صوفیان کرد وאردفی אست که عنصر عشق رא بانوی صو نخستینرאبعه 
  .مکتب عشق و حُب در عرفان אسالمی אست بنیانگذאر

                                                 
ها به  های طبقات صوفیه مرאجعه كرد برخی אز آن توאن به كتاب های عارفان و آگاهی אز طبقات آنان می برאی آشنایی با چهره. ٦٩

  :אین قرאرند

  م؛ ۱۹۹۹، بیروت، دאر صادر، )طبقات אلكبری( ، אلكوאكب אلدریه فی ترאجم אلسادة אلصوفیهאلرووف אلمناوی  אلدین محمد عبد  زین .۱

  ، چاپ سوم؛۱۹۹۷، قاهره، مكتبة אلخانجی، طبقات אلصوفیه، )ه ۴۱۲(عبد אلرحمن سُلَمی   אبی .۲

فروشی سعدی،  پور، كتاب ، تصحیح و مقدمۀ مهدی توحیدی ، نفحات אألنس من حضرאت אلقُدسعبد אلرحمن بن אحمد جامی. ۳
  ش؛.ه ۱۳۶۶

  م، چاپ دوم؛ ۱۹۹۴جی، ، مكتبة אلخان، طبقات אألولیاء، قاهره)ه ۸۰۴(ملقن، عمر بن علی بن אحمد אلمصری  אبن  .۴

  .، عطار نیشابوریتذکرة אألولیاء. ۵

 .در ذکر حسن بصری نقل کرده אست تذکرة אألولیاءعطار نیشابوری אین مطلب رא در . ٧٠

باشكوه و و ذאت  شونده אست یفان ،אست] زمین[هرچه بر ؛ ﴾وَیبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو אلْجَاللِ وَאلْإِكْرאم* كُلُّ مَنْ عَلَیها فانٍ ﴿ .٧١
 ]۲۶ـ  ۲۷/ אلرحمن. [אرجمند پروردگارت باقى خوאهد ماند
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   )ه ۱۶۲یا  ۱۶۱م (אبرאهیم אدهم  .۴

کلید علوم همچون و رא אجنید . אبرאهیم در تصوف אسالمی یکی אز نمادهای فقر، ورع و دیدאر حق אست
زید جزאمی  همچنین میان אو و אبو. کردبندی  طبقهאست که مرאحل زهد رא  فردی نخستینو א. אندد تصوف می

توאن  رو می אز אین. אست شدهآن به رؤیت وجه کریم پروردگار אشاره  در خاللگویی صورت گرفته که   و گفت
ی مثبت نگرش אست، رشد و تصوف عرفان مطرح شده گفت عرفا نسبت به رؤیت خدא، که در مرאحل نخستین

  .אند دאشته

  )ه ۱۸۴یا  ۱۷۴ م(شقیق بلخی  .۵

؛ کردوאرد خرאسان و دشت خاورאن  بهאست که زهدگروی در تصوف אسالمی رא  نخستین فردیقیق ش
) خرאسان بزرگ(شرق אیرאن  سوی به) عرאق کنونی و عربستان(عرفان אز غرب אیرאن  جایی جابه یعنی אو وאسطۀ

  .אست

  )ه ۱۰۰م (معروف کرخی  .۶

ین فرق صوفیه به نام فرقۀ تر مهمیکی אز  ان عرفای قرن دوم אست که در سلسلۀعروف کرخی אز بزرگم
  .دאردذهبیه قرאر 

عیاض  فضیل و) ه ۱۶۵م (، دאود طائی )ه ۱۶۱م (ی توאن به سفیان ثور ن دوره میאی های אز دیگر چهره
  .אشاره کرد )ه ۱۸۷م (

خاص تبدیل  یجریان عاشقانه سر برآورد و رفته رفته به دאنه وهای زאه یان אز بین گرאیشمتصوف در אین 
  .گیری عرفان نامید توאن مرحلۀ تکون و شکل אین مرحله رא می. شد و طرفدאرאنی پیدא کرد

  אسالمیعرفان  گسترش: مرحلۀ چهارم
صوفیه به جز . و ظوאهری به خود گرفت شکوهو به تدریج  یافتف گسترش زیادی ودر قرن سوم تص

در אین دوره  صوفیان .دאدند تعالیم به مریدאن خود آموزش می نیز در قالبدیث، אقوאل بزرگان خود رא احאن و قرآ
صوفیان نیز به  ،آثار یونانی جمۀزمان با گسترش فضای باز علمی در قرن سوم و تر هم. نگاشتندهایی نیز  کتاب

ر آن شد تا אصول و مبانی خود رא با علم مکتب زهد ب. همت گماشتند یشهای خو مباحث و آموزه علمی کردن
گانۀ حدیثی אهل سنت  و کتب شش אوج گرفتندאین دوره علوم و مباحث حدیثی  در چرא که ؛حدیث سازگار کند

  .در אین دوره تدوین شدند

  אین عصر ن برجستۀعارفا

  )ه ۲۴۳م (حارث محاسبی  .۱

ان نویسندگ نخستینאو אز  .صحنه گذאشت حارث در אوج مباحثات و منازعات معتزله و אهل حدیث پا به
گر دی دو رسالۀ. رא به אختصار بیان کرد مباحث گوناگون صوفیه אهللا لحقوق אلرعایةصوفی אست که در رسالۀ 

  .אند به אو نسبت دאده אلنشور و אلبعث رسالةو  אلتوهم رسالة به نام نیز
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  )ه ۲۴۵م (אلنون مصری  ذو .۲

هجویری אو رא یکی אز . شد یزندאن مدتید صوفیانه אست که به دلیل عقای انصوفی אو نخستین فرد אز میان
  .و אهل معنا نامیده אست ترین אولیا بزرگ

  )ه ۲۶۷(بایزید بسطامی  .۳

جُنید . المی אستتصوف אس، رهبر مکتب بغدאد و نماد یزید بسطامیان אلعارفین و برهان אلمحققین باسلط
  ».ون جبرئیل אست در میان مالئکهیزید در میان ما چبا«: بغدאدی گوید

، ماگرאتسمیتها مانند  های فرאوאنی אز سوی غربی تأثیر אین شیخ خرאسانی بدאن پایه אست که کوشش
ا نفبارۀ محبت و  خستین فردی אست که دربایزید ن .אو صورت گرفته אست بارۀ نیکلسون دریون و نماسی

عظَمَ أسُبحانی ما «: گفت که می مانند אین אست، وف شدهمعر ٧٢شطحیاتیسخنانی به صرאحت بیان کرد و אز אو 
  .»شأنی

  )ه ۲۸۶م (سعید خرאز  אبو .۴

به نام  אی אز אو رساله. نبوی همرאه کندאز جمله صوفیانی אست که سعی دאشت عقاید خویش رא با سنت 
  .بر جای مانده אست אلصدق رسالة

  )ه ۲۵۹م (حسین نوری  אبو .۵

نور אز  گفت دید و אگر در شب سخن می می که در شب تاریک به خوبی نامیدند یمنوری  אز آن سبب אو رא
شناسی  ظریفی אز روאن אو تحلیل قلوبِ مقاماتِرسالۀ . دش אی که خانه روشن می شد به گونه دهان אو خارج می

  .אست شناسی عارفانه و אنسان

  )ه ۲۹۸یا  ۲۹۷م (جُنید بغدאدی  .۶

بنای طریقت אو تهذیب دאئمی روح، ذکر مدאوم  .אند طاووس אلعلماء نامیده ئفه وאو رא شیخ אلطائفه، سید אلطا
علی אمیر مؤمنان جنید אز نخستین صوفیانی אست که به مقام شامخ . و محو در جمال و جالل אلهی אست

فتی אگر مرتضی یک سخن به کرאمت نگ«: אست گفته چنین אو در کالمی .توجه کرده אست )אلسالم علیه(
علی אمیر مؤمنان شیخ ما در אصول و فروع و بال کشیدن «: گوید همچنین می» ب طریقت چه کردندیאصحا

  ».אست )אلسالم علیه(

وאسطۀ אو معرفت، توحید و ه ب. فشرد طریق אعتدאل بود و بر אین مسئله پای می جنید بغدאدی به شدت بر
  .رאز و رمز در عرفان مطرح شد و گسترش یافت

                                                 
אی پیچیده و אستوאر رא گویند كه در توصیف وجد درونی، یعنی  شَطْح در لغت به معنای حركت אست و در אصطالح عرفا گفته. ٧٢

برאی آگاهی بیشتر، . رא ندאرند شود و جز אندكی توאن فهمیدن آن شود، بر زبان אو جاری می در אثر غلبه وجد بر אو چیره می
אنتشارאت   ، تصحیح و تحشیۀ رینولد آلن نیكلسون، ترجمۀ مهدی محبتی،אللُْمع فی אلتصوّفאبو نصر سرّאج طوسی، : ک.ر

  .۱۳۸۲אساطیر، 
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  )ه ۳۰۹یا  ۳۰۶م (حالج  حسین بن منصور .۷

אند چون غرق دریای موאج فنا و در نهایتِ سوز و عشق بود و سرאنجام در رאه عشق  אو رא قتیل אهللا خوאنده
 .جانش رא فدא کرد

  آموزش و تدوین عرفان: مرحلۀ پنجم
 و ن אشاعره و معتزلهایمروאج مباحث کالمی  سویی دیگرروزאفزون تصوف در بالد אسالمی و אز  گسترش

אی برאی تألیف و  אنگیزه ،پرورאندند که برخی אز بزرگان تصوف در سر می ،و طریقت پیوند میان شریعت سودאی
برخی אز متصوفه  .هایی شایسته دهند تا بدین سبب به مخالفان نیز پاسخشد אصول و مبانی تصوف  تدوین

نیز در جهت تدوین کتب دست  دیگر برخیسعی در تربیت شاگردאن و אنتقال אین مطالب به دیگرאن نمودند و 
  .ها کتاب و رساله در موضوعات مختلف عرفانی אست آن تألیف ده ۀبه کار شدند که نتیج

  :אند אز های صوفیانه عبارت برخی אز אین تألیف

در حوزۀ  نگاشته نخستینبرخی אین رساله رא  :)ه ۲۴۳م (، حارث محاسبی אهللا لحقوق אلرعایةُ رسالۀ. ۱
  אند؛ تهعرفان دאنس

و  ی نگاشته شدبر אین کتاب شرح :)ه ۳۸۰م (بکر محمد کالباذی  ، אبوאلتَصَوّف لِمَذهَبِ אلتَعَرُّف .۲
אثر عرفانی  دومینرא  אلتَعَرُّف کتاب .خالصه موجود אستאین אمروزه  که پس شرح و אصل آن خالصه شدس

  ؛אند برشمرده

  لب عرفانی אخالقی אست؛مطا شاملب אین کتا :)ه ۳۷۶م (، אبو طالب مکی אلقلوب قوت .۳

کامالً אی  به گونهدر אین کتاب مسائل تصوف  :)ه ۳۷۸م (نصر سرّאج طوسی  ، אبوאلتصوف فی אللُّمَع .۴
  ترین کتب در زمینۀ عرفان אست؛ مهمאین کتاب אز . אرאئه شده אست ،شده بندی دسته

אثر در حوزۀ طبقات صوفیه אست  نخستیناب אین کت :)ه ۴۱۲م (אلرحمن سُلَمی  ، عبدאلصوفیّه طبقاتُ .۵
אز طبقات صوفیه  אالنس نفحاتجامی در  .کرد نویسیאنصاری آن رא با تغییرאت אندکی باز عبد אهللا که خوאجه

  ؛אستفاده کرده אستبسیار 
 אلخیر سعید אبو حاالت אبو کتاب در بر دאرندۀ شرحאین  ):قرن پنجم(ر ، محمد بن منوّאلتوحید أسرאر .۶
  ؛אستنگاشته شده  شیکی אز نوאدگان به وسیلۀ ت کهאس

  ؛)قرن پنجم(אسحاق هجویری  ، אبوאلمحجوب کشف .۷

  ؛)قرن پنجم(אلقاسم قشیری  ، אبوאلقُشَیریه אلرسالة .۸

  ؛)قرن پنجم(אهللا אنصاری  ، خوאجه عبدאلسائرین منازل .۹

  ؛)قرن پنجم(אهللا אنصاری  ، خوאجه عبدمیدאن صد .۱۰

  ؛)قرن پنجم(אهللا אنصاری  ، خوאجه عبدرسیفا رسائل .۱۱

  ؛)قرن ششم(، عین אلقضاة همدאنی تمهیدאت .۱۲

  ؛)قرن ششم(، عین אلقضاة همدאنی אلحقائق زُبْدَةُ .۱۳

  ؛)قرن ششم(بقلی شیرאزی  ، روزبهانشطیحات شرح .۱۴
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  ؛)قرن ششم(، روزبهان بقلی شیرאزی אلعاشقین عَبْهَرُ .۱۵

  ؛)قرن هفتم(אلدین رאزی   ، نجمאلعباد مرصاد .۱۶

  ؛)قرن هفتم(، عطار نیشابوری אألولیاء تَذکِرَةُ .۱۷

  ؛)قرن هفتم(عطار نیشابوری  אلطیر، منطق .۱۸

  ٧٣؛)قرن هفتم(אلدین سهروردی   ، شیخ شهابאلمَعارف عَوאرِفُ .۱۹

  ؛)قرن هفتم(عربی   ، אبنאلحِکَم فُصوص .۲۰

  .)قرن هفتم(عربی   ، אبنمکیه فتوحات .۲۱

ها کتاب و رساله در موضوعات  و دهא. عربی به אوج خود رسید  אبن ، به وسیلۀرفان אسالمی در قرن هفتمع
אدאمه یافت و بعد אز آن رو به  نهمپس אز אو אین جریان تا قرن  .ه אستگوناگون عرفانی אز خود به یادگار گذאشت

  .אفول گذאشت

های بسیاری אز هم  بهره )شعر و عرفان( و אین هر دو אند אستفاده کردهزبان شعر نیز در تألیفات عرفانی אز 
فارس حموی، عرאقی، مولوی، سعدی،   های آن در אشعار دلنشین باباطاهر، سنائی غزنوی، אبن بردند که نمونه

مجموعۀ אین تألیفات فرهنگی عظیم برאی . خورد شبستری، حافظ، شمس مغربی و אحمد جامی به چشم می
ن و אیرאنیان انان مسلمایمدگار گذאشت و به אین وسیله عرفان به یکی אز علوم مطرح در אیرאن و אسالم به یا

  .تبدیل شد

  :کنیم سودمند אشاره می ۀنکت ینچند بهدر نهایت 

رאت گوناگونی با د و تکامل خود تأثیر و تأثرش مسیراستگاهی אسالمی دאرد ولی در عرفان אسالمی، خ. ۱
  .ته אستشمکاتب دא و سایر אدیان

 هرولی אین بدאن معنا نیست که . אست) آیات و روאیات(متون אسالمی  ،ین منابع عرفان אسالمیتر مهم .۲
بر آن تأثیر چرא که در طول تاریخ عوאمل گوناگونی . برگرفته אز אسالم אست ،شود در عرفان مطرح می آنچه
  .אند گذאشته

برخی مطالب آن با رو  אینفوذ کرده אست و אز نادرست و אشتباه در عرفان نیز چون سایر علوم ن نكات .۳
در سایر علوم چون فلسفه، کالم و تفسیر نیز به چشم  ناگفته پیدאست که אین אمر. خوאنی ندאرد حقیقت هم

  .رود به شمار میخورد و یکی אز عوאمل وجود אختالفات و تناقضات در علوم  می

  :دفرمای هید مطهری در אین رאبطه میش

אند یا با  فا با אسالم אز طرف אفرאدی مطرح شده که غرض خاصی دאشتهضدیت عر مسئلۀ
غرضانه کتب عرفا رא مطالعه کند، به  طرفانه و بی عرفان و یا با אسالم، אگر کسی بی

ها آشنا باشد، אشتباهات زیادی ممکن אست بیابد  که با زبان و אصطالحات آن شرط آن
ت و خلوص کامل یبه אسالم صمیم ها نسبت نخوאهد کرد که آن هرگز تردیدولی 
  .אند دאشته

  :אند هم אیشان در جای دیگر چنین فرموده
                                                 

 .אلدین سهروردی که پیشگام حکمت אشرאق אست، متفاوت אست אین شخص با شهاب . ٧٣
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آنچه مسلم אست אین אست که عرفان אسالمی سرمایۀ אصلی خود رא אز אسالم گرفته 
 .אست و بس

  چکیده

 آتشینهای  عرفان אسالمی رא به زندگی زאهدאنۀ אصحاب صفه و یا خطبه های بارقهبرخی نخستین  
دیگر آن رא به تفسیر منسوب به אمام  برخیو  دهند نسبت میدنیا  نکوهشدر  )אلسالم علیه( علیحضرت 
مذهب  سنی بیشترکه  ،نگارאن نویسان و تاریخ آنچه אز سوی تذکره. کنند منتسب می )אلسالم علیه(صادق 
رאدی אز אو אف پس. אست بوده گذאر عرفان אسالمی پذیرفته شده אین אست که حسن بصری پایه ،אند بوده

  .دندعدویه و אبرאهیم אدهم مسیر אو رא אدאمه دא אلوאحد بن زید، رאبعۀ چون عبد

אفرאدی چون حارث محاسبی، بایزید بسطامی، جُنید بغدאدی و  به وسیلۀدر قرن سوم عرفان אسالمی  
אدאمه  در. یافت و عرفا طبقۀ אجتماعی خاصی رא به خود אختصاص دאدند گسترشحسین بن منصور حالج 

. های بزرگ عرفانی به رشتۀ تحریر درآمد گسترش بیشتری یافت و کتاب انانن مسلمایمعرفان در 
  .قشیریه رسالۀو  هجویری אلمحجوب کشف، طوسی سرّאج نصر אبو אللُمع هایی چون کتاب

. خود رسیدאبن عربی عرفان אسالمی به אوج אلدین   شیخ אکبر محی های در قرن هفتم در سایۀ تالش 
عرفان אسالمی رو به אفول گذאشت ولی  پس אز قرن نهم. شدندرشد عرفان  سببها و شاگردאن אو  كتاب

  .پیدא کردرא در میان شیعه  به تدریج طرفدאرאنی
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  אهدאف درس

  :ی بایآشنا

  تقسیم بندی مباحث توحیدی אز دیدگاه متكلمان אشعری، معتزلی و אمامی؛ 

  ارۀ توحید؛ب در سفهفال های نظریه 

  ؛قرآنآیات توحیدی  

  .توحید عرفانی 

  مروری بر مباحث پیشین

همچنین خاستگاه عرفان و . فان אسالمی آشنا شدیمعر گسترشگذشته با مرאحل رشد و  های هدر جلس
عملی و عرفان عرفان ترین رویكردهای حوزۀ عرفان،  אز مهم .بررسی شدحوزه אین در ی متفاوت  رویكردها

ترین مسائل عرفان نظری  توحید אز مهم. های گذشته مطرح شد رخی אز مباحث آن در جلسهنظری אست كه ب
  .شود אست كه در אین جلسه مباحثی پیرאمون آن بیان می

  توحید
های مختلفی در جهان אسالم پیرאمون  دیدگاه رو و אز אین ین אصل אعتقادی مسلمانان אستتر مهمتوحید 

رود و قرآن نیز  ید אز مباحث אصلی در فلسفه، كالم و عرفان به شمار میهمچنین توح. אست شده بیانتوحید 
ها وجود دאرد אما  های فرאوאنی میان אین دیدگاه که شباهت با آن. در آیات گوناگونی به אین موضوع پردאخته אست

  .شود ها אشاره می خورد که در אین جلسه به برخی אز آن ها به چشم می هایی میان آن گاهی نیز אختالف

  كالم دیدگاهتوحید אز : نگرش نخست

توحید ذאتی، توحید صفاتی، توحید אفعالی و توحید ؛ كنند تقسیم می دستهن توحید رא به چهار امتكلم
  .عبادی

אین ن شیعه و سنی در اאز متكلم یک هیچ .ذאت خدא یگانه و وאحد אست بدین معنا אست کهتوحید ذאتی 
ها بر אین  آن ندא دאستان هم با یکدیگرتوحید عبادی  متکلمان مسلمان در باب. אختالفی ندאرندمسئله با یکدیگر 

توحید אما دیدگاه متکلمان مسلمان پیرאمون  .سزאوאر خدא אست و جز אو رא نشاید تنهاكه عبادت و بندگی  باورند
  .یمده میتوضیح بیشتری  مبحثאین دو  بارۀ رو در אینאز  متفاوت אست؛صفاتی و توحید אفعالی 

  توحید صفاتی) אلف

چون همصفتی ندאرد و تمامی صفات אلهی  هیچ گونه خویش خدא در متن ذאت אشاعره بر آن باورند كه
אند  متكلمان אشعری قائل به قدمای ثمانیه شده بر אین אساس. هستندאز ذאت אلهی  خارج علم، قدرت و حیات

אین . وجود مستقل دאرند و قدیم هستند، معتقدند نیز که ٧٤یعنی אفزون بر ذאت خدא به هفت صفت אز صفات خدא
  .شود نامیده می» ت صفات بر ذאتزیاد«ه نظریۀ אشاعر

                                                 
  .شوند شود كه صفات ذאتی خدא نامیده می رت، سمع، بصر، אرאده، کالم و حیات میאین هفت صفت شامل حیات، علم، قد .٧٤
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كند كه دאرندۀ آن  אی عمل می لیه رא در خود ندאرد ولی به گونهذאت אلهی صفات كما ،معتزلهאز دیدگاه 
گونۀ یک عالم رفتار، عمل  به یعنی خدא دאرאی علم نیست و علم رא كسب نكرده אست ولی ؛كند صفت عمل می

بر אین  صفات ذאتی خدא دیگرر و بارۀ صفات دیگر نیز چون حیات، قدرت، سمع، بص درهمچنین  .كند می
  .شود نامیده می» نیابت صفات אز ذאت«אین نظریه . باورند

هی به ذאت אل با توجهیعنی  .ستאو ذאت خدא عین صفات خدא  אمامیه صفات خدא عین ذאت خدאبه אعتقاد 
صفات  رو אینو אز  هستند پس تمامی صفات אلهی با ذאت אلهی متحد .خوאهیم یافت نیز تمام صفات אلهی رא

صفات אلهی با یكدیگر عینیت دאرند و با ذאت אلهی نیز عینیت  که کوتاه سخن آن .אلهی عین یكدیگر هستند
  .شود نامیده می» عینیت صفات با ذאت«אین نظریه . دאرند

  الیتوحید אفع )ب

گونه  هیچ یشو אنسان در אفعال خو کامل تنها אز آن خدא אستفاعلیت تام و אز دیدگاه متكلمان אشعری 
  .عروف אستم »جبر نظریۀ«دیدگاه به  אین .كامالً مجبور אست אرאده و אختیار ندאرد و ،فاعلیت

ن دیدگاه، ذאت אلهی در بر אساس אی. دאنند یش مختار میها رא نسبت به تمامی אفعال خو معتزله אنسانאما 
אین . وאگذאر كرده אست ها آنبه  كامالً یعنی خدא אفعال אنسان رא؛ نقشی ندאرد هیچ گونهها  אنجام אعمال אنسان

  .نامند می »نظریۀ تفویض«نظریه رא 

یر رخ دאدن אفعال آدمی هم خدא تأث بر אین باورند که درها  آن. אند وسط رא پیموده אمامیه در אین میانه حدّ
 تمام و دیگری معتقد بهقائل به אختیار  یکیكه  پیشین، یۀدو نظر بر אین אساس. دאرد و هم אنسان אختیار دאرد

 سخنبرگرفته אز  مشهور شده אست،» אمرٌ بین אألمرین«، که به نظریۀ אین نظریه. شود نفی می ،بود کاملجبر 
  :فرماید که می אست )אلسالم لیهع(אمام صادق 

  ٧٥. تَفْویضَ بَلْ أَمْرٌ بَیْنُ אألَمْرَینِال جَبْرَ وال

  .אست אمری بین אین دو) حقیقت(بلكه ) درست نیست یکهیچ (نه جبر و نه تفویض 

كه ) אرאده كرده(خدא چنین خوאسته  ؛אند كه متكلمان אمامیه אختیار אنسان رא با אختیار خدא چنین جمع كرده
  .ام دهدאرאدۀ خویش אنج مسیررא אز  یشאنسان אفعال خو

آن אمر فعل אنسان  که باید بر אمری تعلق گیرد گمان بیو אرאدۀ خدא  אست خدאوند אرאده كرده אین بر بنا
در حالی كه چنین  شود؛ کار میآن  به אنجامאنسان مجبور  ،אگر אرאدۀ خدא بر فعل אنسان تعلق گیرد زیرא ؛نیست
یعنی אرאدۀ خدא بر אمری  ؛ل خود رא با אختیار אنجام دهدكه אنسان אفعا אست אرאدۀ خدא بر אین تعلق گرفته .نیست

صورت אنسان אز روی אرאده و אختیار  در אین. وאسطۀ אختیار אو אسته אنجام אفعال آدمی ب، تعلق گرفته و آن אمر
  .شود حقق میمאلهی  دهد و אین אمر مطابق با אرאدۀ نجام میخود فعلی رא א

 گویند אرאدۀ אنسان در طول אرאدۀ خدא می رو אینهای طولی هستند و אز  هدאمامیه قائل به אرא ،به بیانی دیگر
در باب توحید  אستאرאدۀ ما در عرض אرאدۀ خدא  زیرא هر گاه معتقد باشیم که. در عرض אرאدۀ خدאنه  و ستא

  .אیم رک شدهאفعالی دچار ش

                                                 
، ۱، ج کافی: ک.؛ همچنین ر۱۹۸، ص ۲، تحقیق سید محمد باقر خرسان، دאر אلنعمان، ج אالحتجاجאحمد بن علی طبرسی،  .٧٥

  .، باب אلجبر وאلقدر وאألمر بین אألمرین۱۵۵ص 
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  فلسفه دیدگاهتوحید אز  :نگرش دوم

در فلسفۀ אسالمی . دאند رא وظیفۀ خویش مین אحكام كلی وجود وجود אست و فیلسوف بیا ،موضوع فلسفه
 بدאن معنی کهوحدت و كثرت بر אساس تقسیم وجود  ز وجود אرאئه شده אست؛ אز جملهگوناگونی א های تقسیم

  .وجود یا وאحد אست یا كثیر

 אقعیت خارجیمر وאقعی و אین وאین א آیا شود كه אین سؤאل مطرح می ،پس אز אثبات وجود و אصالت وجود
كه تنها یک موجود وجود  یعنی آیا در جهان خارج وجودهای گوناگونی موجود אست یا אین وאحد אست یا كثیر؟

های مختلفی אز سوی אندیشمندאن אسالمی  و دیدگاهشده  دאدهبه אین سؤאل پاسخ  گوناگونی ایאאز زو .دאرد
  :مطرح شده אست

كثرت ها معتقد به  آنثر אست و موجود هم كثرت دאرد یعنی وجود متك بر آن باورند کهفالسفۀ مشاء  .۱
  هستند؛ وجود و موجود

. אز منظری دیگر موجود كثیر אست، ولی وجود وحدت دאرد که همان كثرت موجود و وحدت وجود אست .۲
  ؛معروف אست» لهأذوق ت«אین دیدگاه که אز سوی محقق دوאنی مطرح شده به دیدگاه 

بدאن معنا . و هم وאحد موجود نیز، هم كثیر אست. ود هم كثیر אست و هم وאحددر حكمت متعالیه، وج .۳
خاص وجود  אین دیدگاه تشكیک. ت، وحدت دאرندكثرت دאرند و در عین كثر ،وجود و موجود در عین وحدت که

  شود؛ نامیده می

. هر دو وאحدند كثرتی ندאرند و یک وجود و موجود هیچ عربی، ن نظری و دیدگاه אبن عرفا אز رویکرد. ۴
אین دیدگاه به وحدت شخصی وجود معروف  .مظاهر وجود אست كثرت אز آنِ عربی بر آن باور אست که אبن
  .אست

אز  .شود هایی دیده می نزدیکیسوم و چهارم نیز  میان دیدگاه ،ندא کو دوم به هم نزدی نخست دیدگاه
بر אین אساس پیرאمون وحدت و كثرت وجود  .یم كردتر تقس كلی به دو دستۀتوאن אین چهار دیدگاه رא  می رو אین
  ؛عمده وجود دאرد یۀنظر ود متفكرאن میاندر 

 نیست تا سبب وحدت و אشترאک میانوجودهای كثیر  میانهیچ حلقۀ وאصلی  نخست،دیدگاه بر אساس 
مشائین אست كه به  دیگرسینا و   אبن دیدگاه אز آنِאین  .وجودها كامالً אز یكدیگر متمایزند رو אینאز  .ها شود آن
  .مشهور אست »كثرت وجود و موجود«

حلقۀ אتصالی وجود دאرد و آن وجود  ن وجودهای به ظاهر كثیر و پرאكندهאی میاندر  ،دیدگاه دومبر אساس 
یعنی ( אز یکدیگر تمایز موجودאت سببموجودאت و هم אشترאک  سببوجود هم  بدאن معنا که. אست
. و دאرאی مرאتب אست در אین دیدگاه وجود אمری مشكک. אست )موجودאت تمامالمتیاز א  و مابهشترאک אال  مابه

אند و אز سویی دیگر  אند با یکدیگر متفاوت ه אز وجود بردهאی ك در میزאن بهره אز سویی موجودאت بدאن معنی که
  .אند به سبب موجود بودن با یکدیگر مشابه

ی در قرن یازدهم هجر ،אلمتألهین شیرאزی صدر وسیلۀبه حكمت متعالیه אست كه  אین دیدگاه بنیان
  .אستدر میان علما رאیج  و تا كنونمطرح شد 

אین توحید אز دیدگاه حكمت متعالیه بدین معنا אست كه وجود مرאتبی دאرد كه אز مرتبۀ ضعیف وجود  بر بنا
د شدید و هر وجود شدیدی هر وجود ضعیفی معلول وجو. شود شود و به باالترین مرتبۀ وجود ختم می شروع می
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یابد كه برتر אز آن وجود شدید، وجود شدید دیگری  אین سلسله تا جایی אدאمه می. معلول وجود شدیدتر אست
گویند و بقیۀ وجودها و موجودאت  در حكمت متعالیه به وجودی كه شدیدتر אز آن ممكن نباشد، وאجب می. نباشد

  .معلول آن هستند

  قرآن اهدیدگتوحید אز  :نگرش سوم

  :کنیم پیوند دאرند، אشاره مید یبا توح که یم قرآنیبرخی אز مفاهحال به 

  خالق بودن) אلف

אین مطلب  برآیات زیر  .دهد جلوه می روشن و مهمخدא رא بسیار  خالق بودن ،توحید قرآن كریم در مسئلۀ
  .אستگوאه 

  ٧٦﴾ا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَءٍ لَّا إِلهَ إِلَّ یذلِكُمُ אللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَ﴿

ست پس یى جز אو نیخدא. زى אستیهر چ ۀینندآفر] كه[خدא پروردگار شما  ن אستیא
  .دیشو یده میبازگردאن] אز אو[چگونه 

  ٧٧﴾لٌیءٍ وَكِ یهُوَ عَلى كُلِّ شَوَءٍ  یאللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَ﴿

  .ز نگهبان אستیزى אست و אو بر هر چیدگار هر چیخدא آفر

  ٧٨﴾رאًیءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِ یخَلَقَ كُلَّ شَوَ﴿

  .رى كرده אستیگ אندאزه ،كه درخور آن بوده گونه بدאنده و یزى رא آفریو هر چ

  .گیرد پیوند خدא با دیگر موجودאت بر אساس محور خالق بودن אو شكل می

های  دسته در ت אلهییعنی مخلوقا ؛אند آفریده شده ویژهאی  موجودאت به گونه אز سوی ذیگر هر یک אز
אی، دریاها به  ها به گونه كوه برאی نمونه .شكل گرفته אست ویژهאی  به گونه دستهو هر  אی قرאر دאرند ویژه
  .אند אی دیگر خلق شده ها نیز به گونه و אنسان ویژهאی  אی دیگر، حیوאنات به گونه گونه

אی אز آفرینش  در حقیقت گونۀ ویژهت فطر چرא كه. همان فطرت אنسانی אست ،گونۀ خاص خلقت אنسان
  .אست

  وجه אهللا )ب

  .وجه אهللا אستشود،  میتوجه  به آنظریف دیگری كه در آیات قرآن  نكتۀ

  ٧٩﴾هِنَما تُوَلُّوא َفثَمَّ وَجْهُ אللَّیאلْمَغْرِبُ فَأَوَلِلَّهِ אلْمَشْرِقُ وَ﴿

  .خدאست] به[جا روى  د آنیخدאست پس به هر سو رو كن و مشرق و مغرب אز آنِ

  .كند ی جالل و אكرאم معرفی میرאدیگری وجه خدא رא دא אست و آیۀوجه אهللا  ،قرآن تمام جهانאز دیدگاه 
                                                 

  .۶۲/ غافر .٧٦

  .۶۲/ زمر .٧٧

  .۲/ نفرقا .٧٨

  .۱۱۵/ بقره .٧٩
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  ٨٠﴾אلْإِكْرאمِوَوَجْهُ رَبِّكَ ذُو אلْجَاللِ  یبْقَوَی﴿

  .و ذאت باشكوه و אرجمند پروردگارت باقى خوאهد ماند

یعنی وجهی كه جالل و  ٨١.نیست »رب«صفت  אست و »وجه«صفت  »كرאمאلجالل و אإل ذو«در אین آیه 
ذكر  جالل و אكرאم یعنی های آن توאند صاحب אسم باشد و حدאقل دو אسم אز אسم وجه می رو אینאز . دאردאكرאم 
  .אست شده

  .دאند אهللا رא باقی و ماسوאی آن رא فانی می آیۀ شریفۀ دیگری وجه

  ٨٢﴾هِ تُرْجَعُونَیإِلَوَوَجْهَهُ لَهُ אلْحُكْمُ  ءٍ هالِكٌ إِلَّا یال إِلهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَ﴿

אوست و به  فرمان אز آنِ ،ز نابودشونده אستیست جز ذאت אو همه چیى جز אو نیخدא
  .دیشو یده میسوى אو بازگردאن

باقی אست  ،كه وجه אهللا אست بدאن سببجهان  همچنین. جهان وجه אهللا אست ،شده  אشارهبا توجه به آیات 
אهللا چیزی   ماسوی دیگر אز سویی. هستندو فانی  کهال ،در آن نیست یهحیثیت وجه אللّ دאت کهدیگر موجوو 

همگی فانی و هالک  ،وجه אهللا نبینیم گونۀها رא به  وجه אهللا אست و אگر آن ،ها جز وجه אهللا نیست و حقیقت آن
  .باقی هستندهمگی  یمبنگر ،ستא ها كه حقیقت آن ،وجه אهللا ها رא به گونۀ אما هر گاه آن .هستند

  نور) ج

  .دאند و אین نور چیزی جز خدא نیست ها و زمین رא نور می آسمان حقیقت و وאقعیتقرآن در آیات دیگر 

  ٨٣﴾אلَْأرْضِوَאللَّهُ نُورُ אلسَّماوאتِ ﴿

  .ن אستیها و زم خدא نور آسمان

  آیه )د

چیزی אست كه چیز  ،نشانه אست و المتنشانه و ع به معنای، آیه کاربرد دאرددر قرآن بسیار  »آیه« بیان
رא دאرد و در אین  شده אشارهذهن به شیء  رساندن אین אمر بدאن معنا אست که تنها وظیفۀ. دهد دیگر رא نشان می

آیات  نخست ؛برد به كار می بابقرآن آیه رא در دو  .چیز مستقلی نیست و هویت אستقاللی ندאردمیان خود 
  :انی אست مانندآسم های دیگر کتابو  یقرآن

  ٨٤﴾نِیاتُ אلْكِتابِ אلْمُبِیتِلْكَ آ﴿

  .ات كتاب روشنگرین אست آیא

                                                 
  .۲۷/ אلرحمن .٨٠

در حالی ) ذی אلجالل(باشد؛ باید به گونۀ مجروری بیاید » رب«صفت » ذو אلجالل«אلیه و مجرور אست و אگر   مضافٌ» رب« .٨١
 .كه به صورت مرفوعی آمده אست

 .۸۸/ قصص .٨٢

  .۳۵/ نور .٨٣

  .۲/ قصص .٨٤
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אز . كنند هایی كه به سوی خدא رאهنمایی می یعنی نشانه אست؛ و دیگر به معنایی كه به آن אشاره شده
  .ستوند אخدא ۀآیه و نشان دیدگاه قرآن جهان همه

  ٨٥﴾نَیلِّلْمُؤْمِنِ اتٍیאلْأَرْضِ لَآوَאلسَّماوאتِ  یإِنَّ فِ﴿

  .ى אستیها ن برאى مؤمنان نشانهیها و زم به رאستى در آسمان

همه  ،ست و جز אینא جز خدאنما بودن ندאرد و אین همان وجه אهللا بودن ماسوא אی مرتبهیعنی جهان 
  .هالكت و نابودی אست

  عرفان دیدگاهتوحید אز  :نگرش چهارم

یک  وجود تنها بدאن معنا که .جدی مطرح شد אی گونه وحدت شخصی وجود به ،عربی  אز زمان אبن
پیش آید كه  در ذهن ممكن אست אین سؤאلحال  .ستوند אخدא ،مصدאق دאرد و نه بیشتر و تنها مصدאق وجود

  אند یا موجود؟ ماسوא چیستند؟ آیا معدوم

عرفا معتقد  وییسאست، אز  سستیدאنند، אین همه خدאیی אست و دیدگاه  موجودאت رא خدא نمی تمامعرفا 
אز . چرא كه حلول محال אست ؛در تمامی אشیا حلول كرده אست بدאن معنا کهنیستند كه خدא همه چیز אست 

 دیگرها و زمین و  یعنی آسمان ؛אند ست و ماسوא معدومא خدא تنها אز آنِتوאن گفت كه وجود  نمی سویی دیگر
אز دیدگاه عرفا همه خدא نیستند، خدא همه  که ن آنکوتاه سخ. مخلوقات موجود نیستند و وجود خارجی ندאرند

  .نیست و ماسوא معدوم نیستند

وجود خدא رא  تنهاظهور وجود، مظهر و  جز خدאست هر آنچهدر حقیقت  .دאنند عرفا ماسوא رא نشانۀ خدא می
  .كرده אست تعبیرآیه، وجه و نور  אز آن بهאست كه قرآن  دیدگاهیدهند و אین همان  نشان می

  .شویم رא یادآور می ۀ آنكه دو نمون ،אند هایی ذكر كرده ا برאی אین אدعای خود אستداللعرف

  אستدالل نخست

در حقیقت אین  .پس وجود وאحد אست ؛وאحد אست نیز وجود وאجب אست و وאجب بر آن باورند کهعرفا 
  .همان وحدت شخصی وجود אست אستدالل،

توحید در پی بیان אین  אشکالی وجود ندאرد زیرא تمام אدلۀ »توאجب وאحد אس« ، یعنیبرאی قضیهك بارۀ در
  .برאی قضیه ثابت אستكرو  אز אین ؛ی אستكאست كه خدא ی

 بر كه فالسفه وجود رא حال آن ؛»وجود وאجب אست«אما ممكن אست אین سؤאل در ذهن پیش آید که چرא 
  .دאنند وجود وאجب و وجود ممكن دو قسم می

مری زאئد بر ذאت وجود نیست و אگر وجوب زאئد بر وجود نیست، عین وجود אست عرفا معتقدند که وجوب א
  .אین وجود وאجب אست بر بنا

  ).وجوب زאئد بر وجود نیست پس عین وجود אست. (وجود وאجب אست :صغری

  .)کند كه خدא یا همان وאجب אلوجود یكی אست توحید אثبات می אدلۀ( .وאجب وאحد אست :کبری

                                                 
  .۳/ جاثیه .٨٥
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  )وحدت شخصی وجود( .د אستوجود وאح :نتیجه

  אستدالل دوم

  .وجود ممكن نیست و وאجب אست אین بر بنا ،جوهر و عرض ممكن هستند .عرض نیستیا جوهر  ،وجود

  .وאجب وאحد אست در نتیجه وجود وאحد אست سوییאز 

رض توאند ع نمی ،אگر وجود در متن ذאت خود جوهر باشد زیرאجوهر و عرض نیست؟  ،אما به چه دلیل وجود
توאند جوهر باشد  د عرض باشد، نمیאگر وجود در متن ذאت خو .در אین صورت عرض معدوم خوאهد بود باشد و
وجود در متن ذאت خود نه جوهر אست و  אین بر بنا .אین صورت جوهر باید معدوم باشد؛ چون موجود نیست و در

  .نه عرض

אمر، بر אین  توאن گفت در پاسخ می؟ چرא جوهر و عرض ممكن هستند אین سؤאل مطرح شود کها אگر אم
جا كه وجود جوهر و  و אز آن دאند؛ جوهر یا عرض ی رא بر دو قسم میانكقاعدۀ كلی אست كه وجود אمپایۀ یک 

  .وאجب אستممکن نیست و در نتیجه وجود عرض نیست پس وجود 

وحدت  پیرאمونعرفا های  אستدالل دیگرאین دو אستدالل و  بارۀ های بسیاری در ها و אستدالل אشكال
معروف ( אلدین تركه  صائن אلقوאعد، تمهیدها رא در منابع אصیل عرفانی چون  توאن آن وجود مطرح אست كه می

  .مشاهده کرد אلحكم فصوصبر  قیصری مقدمۀو ) אصفهانی تركۀ  به אبن

  قسمت نخست

و אگر وجود عرض  توאند عرض باشد نمی ،אگر وجود جوهر باشد( .وجود جوهر یا عرض نیست :صغری
  .)توאند جوهر باشد نمی ،باشد

دو قسم אست، جوهر یا  بر وجود אمكانی ،بر אساس یک قاعده( .جوهر و عرض ممكن هستند :کبری
  ).عرض

  ).ممکن אست ،که وאجب نباشد هر چیزی. (پس وجود ممكن نیست و وאجب אست :نتیجه

  دومقسمت 

  ).شدאثبات  »אلف«در قسمت . (وجود وאجب אست: صغری

  )خدאشناسی بر אدلۀ بنا(. وאجب وאحد אست: کبری

  )وحدت شخصی وجود. (وجود وאحد אست :نتیجه

  چکیده

ختلف های م های گوناگونی אز سوی مسلمین ـ با گرאیش ترین אعتقاد مسلمانان אست و دیدگاه توحید אصلی 
  .ـ در مورد آن مطرح شده אست

های توحید ذאتی،  توحید رא אز جنبه) شوند عتزله میکه خود شامل אشاعره و م(ن شیعه و سنی امتکلم 
  .אند بادی مورد مطالعه قرאر دאدهصفاتی، אفعالی و ع
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گذشته אز . אند در אین وאدی قلم زده ییهای مختلف אعم אز مشائی، אشرאقی یا صدرא فالسفه نیز با مشرب 
  .אند باره سخن گفته  אین بسیاری אز آیات قرآن در אین

  .شود  عربی شناخته می  אبن» وحدت شخصی وجود«عرفان با نظریۀ د در حیطۀ یتوح 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  معنای لغوی مکاشفه؛ 

  گاه عرفا و بزرگان صوفیه؛دیدمکاشفه אز  

  .هאنوאع مکاشف 

  مروری بر مباحث پیشین

 ،حث عرفان نظریאز دیگر مبا. برخی אز مباحث عرفان نظری چون توحید آشنا شدیم در جلسات گذشته با
  .پردאزیم شهود و مکاشفه אست که در אین جلسه به آن میکشف و 

  مکاشفه

  ی مكاشفهبررسی معنا

  معنای لغوی

  :حجاب אست אز میان بردאشتنی امکاشفه در لغت به معن

  ٨٦.کَشَفَتِ אلمرأةُ وَجْهَها، أی رَفَعَتْ نقابَها

  .تیعنی نقاب אز روی خود بردאش ؛زن وجه خود رא کشف کرد

بردאری، نقاب بردאشتن و زدودن حجاب دאنست و  ی پردهاتوאن کشف رא در لغت به معن میرو،  אینאز 
  .حجاب و پرده אز میان بردאشتنی امکاشفه رא به معن

  معنای אصطالحی مکاشفه

برאی روشن شدن معنای אصطالحی مکاشفه در عرفان، אین  .ویژه دאرد یمکاشفه در אصطالح عرفا معنای
  .کنیم تاریخی در میان عرفا بررسی می رویکردرא با مسئله 

  )ه ۳۷۸م (אج طوسی سرّאبو نصر ) אلف

 אللُّمعو در کتاب א ٨٧.ه אستزیست نخستین کسانی אست که در عصر تدوین می אزאج طوسی نصر سرّ אبو
  .دگوی میسخن مشاهده و مکاشفه بارۀ  در یشخو

  .قلب و ربّ: گیرد صورت می با دو چیزمشاهده  ،نصر گاه אبوאز دید
                                                 

: ک.؛ برאی دیدن אقوאل مختلف در אین زمینه، ر۴۹، ص ۲، ج قاموس אلمحیط؛ »ا فَهِی سافِرةُوאلمرأةُ كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِه« .٨٦
 .»كشف«، ذیل ریشۀ ۴۵۶، ص ۱۲، ج ۱۱۹۴، بیروت، دאر אلفكر، ، تاج אلعروس من جوאهر אلقاموسمحمد مرتضی אلزبیدی

تین عارفانی אست که کتابی مدون و منظم نصر سرّאج طوسی אز نخس אبو . پیرאمون عصر تدوین در درس هشتم سخن گفتیم .٨٧
هایی אست که در אین زمینه نگاشته شده  אو אز نخستین کتاب אللّمع فی אلتصوفکتاب . در حوزۀ عرفان به رشتۀ تحریر درآورد

 .אست



 ٧٧    دهم  جلسه/ آشنايی با عرفان و تصوف

http://vu.hadith.ac.ir    Erfan 88-89 V. 02  

رو،  אز אینمشاهدۀ אو قرאر دאرند و  گسترۀ אهللا در  یماسوَتمامی پردאزد  که خدא به مشاهده میگاه  آن
که گاه  آنیعنی  ؛منظور אز مشاهدۀ قلب همان لقاء אهللا אستאما . مخلوقات אست تمامخدאوند شاهد و ناظر بر 

  .شود تصال قلب با خدא حاصل میאهنگام شهود تنها در  ین אساسبر א .بیند کند تنها خدא رא می قلب مشاهده می

مشاهده همان مدאنات، محاضره و مکاشفه אست،  :گوید میچنین  אللُّمعدر بیانی دیگر در کتاب אبو نصر 
  .وصل و אتصال אست به همرאهمشاهده همان دنو و نزدیکی 

دیگر قلب آدمی  یبه تعبیر .شود اصل میشهود یا کشف حهر گاه پوشش אز برאبر دیدگان قلب کنار رود، 
אز  باید حجابآمدن אین قوه و ظهور آن  אین، برאی به فعل در بر بنا .بالقوه بصیرت و אستعدאد بینا بودن رא دאرد

در אین . شود مینادیدنی بوده אست، مشاهده آنچه تا بیش אز אین  هنگامدر אین  .قلب بردאشته شوددیدگان  برאبر
  .شود می حاصلوی قلب אنسان مقام کشف אز س

  .یکی قلب عارف و دیگری حقایق غیبی אست؛ گونهدو بر نصر  گاه אبودیدمکاشفه אز  که کوتاه سخن آن

بردאشته شود، قلب عارف به نور אز میان های قلب  که حقایق پرده אز رخسار برگیرد و حجاب אندאزهبه هر 
  .شود جمال حقایق روشن می

بر אین  ،ددאنن تنها אز آنِ عالم قیامت میرא حق که رؤیت  ،بر خالف معتزلهنصر  אبوکه  אستشایان توجه 
که مقام کشف  ید به אین نکته نیز توجه کرداאما ب .ممکن אستنیز مشاهده و مکاشفه در אین دنیا باور אست که 

که به  و آن کسآید  های طوالنی به دست می ها و دریافت אست که تنها در پی تالش وאالو شهود مقامی بس 
  ٨٨.کامل אست ی، אنساندست یابدאین مقام 

  م قشیریאبو אلقاس) ب

محاضره . ه אستختאدرپمکاشفه و مشاهده  ۀلئمسبه طرح  ،אلقُشَیریه אلرسالةُقشیری در کتاب אبو אلقاسم 
ان و رא حاضر و ناظر بر جه وندאست که خدא آمادهحاضر بودن قلب אنسان אست و آن قلبی  در لغت به معنای

  .آن رא به خود مشغول نکرده باشد خدאجز ببیند و چیزی  یشאعمال خو

  رאبطۀ محاضره با مکاشفه و مشاهده

אگر مقام  حال. شود محاضره به مکاشفه تبدیل می ،אین مقامهر گاه قلب در مقام محاضره باشد با تدאوم 
توאن گفت مکاشفه در پی محاضره  می رو، אز אین. آید محاضره پایدאر و همیشگی شود، حالت مشاهده پدید می

به تعبیری دیگر آن . یابد شود و אگر محاضره همیشگی شود، قلب אنسان به مقام شهود دست می حاصل می
אی אز جمال  אی אز قدرت خدאوند و آنچه غیر אز אو אست رא جلوه کس که در مقام محاضره אست، جهان رא نشانه

شود و آن کس که به مقام  ه به دیدن אسما و صفات אلهی موفق میفردی که در مقام مکاشف. دאند خدא می
  .کند شهود دست یافته אست، ذאت حق رא مالقات و رؤیت می

  و آنکه به مقام مکاشفه رسیده به אسما و ٨٩آن کس که به مقام محاضره دست یافته، عقل هادی אو אست،

                                                 
كلسون، ترجمۀ ، تصحیح و تحشیۀ رینولد آلن نیאللُّمع فی אلتصوف، )ه ۳۷۸م ) (عبد אهللا بن علی(אبو نصر سرّאج طوسی : ک.ر .٨٨

  .۱۱۹و  ۱۱۸، ص ۱۳۸۲دكتر مهدی محبتی، تهرאن، אساطیر، 

  .کند عقل אو، אو رא به سوی خدא هدאیت می. ٨٩
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تَعَیُن אست  אنسانی که بیدر حقیقت  ٩٠.אستن شده تَعَیُ و صاحب مشاهده بی علم پیدא کردهصفات אلهی 
کامل همان سالک فانی אست که  אنسانِ رو، אینאز  ؛אست تکمال אنسانی ین مقامא .אستدست یافته به مقام فنا 

  ٩١.به مشاهدۀ ذאت حق بار یافته אست

  )ه ۴۶۵ م(אلحسن هجویری  אبو) ج

  :ورده و چنین نوشته אستאز مشاهده و مکاشفه سخن به میان آ אلمحجوب کشفهجویری در 

بیند אندر خأل و  مرאد אین طایفه אز مشاهدت، دیدאر دل אست که به دل حق تعالی رא می
محبوب رא در آغوش  باز کند و گوش جان بگشاید، رخسارۀאگر אنسان چشم دل  .مأل
אو در אین حال به مقام بلند شهود و . شنود کشد و صدאی خالیق رא به گوش جان می می

  ٩٢.نائل آمده אست، هرچند در دنیا باشدرؤیت 

پیامبر אکرم  .محبّت گاه به سبب غلبۀیقین کامل و به روش گاه  ؛دאند دو گونه میبر هجویری مشاهده رא 
عبارت نشانگر אین در حقیقت  ٩٣﴾ما زאغَ אلْبَصَرُ وَما طَغَى﴿: در معرאج چنین خبر دאد )وآله علیه אهللا صلی(

. آن رא دید خدאی و در آن شب پیامبر با دل بر هر موجودی نگریسته אست چون. אیشان אستאشتیاق فرאوאن 
د محبوب و معبود فرو بندد و چشم دل אز مخلوقات برگیرد، دیدگان دلش به شهودیده نیز אگر אز شهوאت  אنسان

  .بار خوאهد یافت

روشن جمال حق  به مشاهدۀ ها آنکه چشم دאنند  میאی  رא אز لحظه یشتنאهل مشاهده مدت عمر خو
אین : چون گفتند و چهار سال: عمر تو چند אست؟ گفت :که אز بایزید پرسیدندرو، هنگامی  אینאز  אست؛ه تگش

بینم و روزگار حجاب אز  אما چهار سال אست تا אو رא می ،هفتاد سال אست تا در حجاب دنیایم: چگونه باشد؟ گفت
  .عمر من شمرده نشود

  )ه ۴۸۱م (אهللا אنصاری  خوאجه عبد) د

پیرאمون علم، معرفت، مکاشفه و  گوناگونیمباحث  אلسائرین منازلدر کتاب  ٩٤אهللا אنصاری خوאجه عبد
فَوَجَدא عَبْدאً مِّنْ عِبادِنا آتَیناهُ رَحْمَةً مِّنْ ﴿ :کند می زیر به عنوאن شاهد אشاره ۀبه آی אو. کند مشاهده مطرح می
  ٩٥﴾عِلْماً عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِن لَّدُنَّا

                                                 
 .کند ذאت حق و نه אسما و صفات אو رא شهود می .٩٠

אنتشارאت  אلزمان فروزאنفر، تهرאن،  ، ترجمۀ אبو علی حسن بن אحمد عثمانی، تصحیح بدیعرسالۀ قشیریهאبو אلقاسم قشیری،  .٩١
  .۱۱۷ـ  ۱۱۹ش، چاپ هفتم، ص .ه ۱۳۸۱علمی فرهنگی، 

ش، ص .ه ۱۳۸۳، مقدمۀ تصحیح و تعلیق دكتر محمود عابدی، تهرאن، سروش، كشف אلمحجوبعلی بن عثمان هجویری،  .٩٢
  .۲۸۶و  ۲۸۴

  .۱۷/ ؛ نجمنگذشت در] אز حدّ[منحرف نگشت و ] אش[ دیده. ٩٣

אو نقطۀ عطفی . اری هروی معروف به خوאجه عبد אهللا אنصاری و ملقب به پیر هرאت אستאبو אسماعیل عبد אهللا بن محمد אنص .٩٤
 .گذאر نثر مسجّع فارسی אست در عرفان و تصوف אسالمی و بنیان

  .۶۵/ ؛ كهفאى אز بندگان ما رא یافتند كه אز جانب خود به אو رحمتى عطا كرده و אز نزد خود بدو دאنشى آموخته بودیم تا بنده .٩٥
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ا آن گونه شک و جهلی ب دلیل نقلی یا عقلی پشتیبانی شود و هیچ باست که א گاه خوאجه علم آنאز دید
  .همرאه نباشد

  مرאتب علم

  .شمرد אی رא برאی علم برمی گانه خوאجه درجات و مرאتب سه

  علم جلی: درجۀ نخست

مچنین تمامی قضایای بدیهی، ه .آید میحوאس ظاهری و باطنی به دست با که אست علمی  علم جلی،
  .نیز אز آن جمله אست وجدאنیات و مشهورאت

  علم خفی: درجۀ دوم

 که אین علمאست  ،موهبتی אز جانب خدאی تعالی ، یعنیאلورאثه علم خفی همان علمُبر آن אست که خوאجه 
  :دאند خود رא حدیث شریف نبوی میسخن مستند אین  אو. شود معنوی حاصل می ورאثتِرאه אز 

  ٩٦.مَنْ عَمِلَ بِما عَلِمَ وَرَََّثَهُ אهللاُ عِلْمَ ما لَمْ یَعْلَمْ

  .دאند کند که نمی هایش عمل کند خدאوند אو رא وאرث علمی می هر کسی که به دאنسته

 های های پاک و قلب و تنها دل ستאز سوی خدא به بندگان א موهبتی אلورאثه علمُ ،که کوتاه سخن آن
  .آن رא دאرندآالیش زمینۀ پذیرش  بی

رא صفا  ، نهان خویشتننفوسی که با آب ریاضت .نفوس صادق אست علم خفی تنها אز آنِ ،به دیگر سخن
نفوس هرچند در ظاهر،  אین .قدسی و ناظرۀ ربّانی بهره گیرند انی، بارقۀتجلی حقّ، אند تا אز موאهب رحمانی دאده

ها  אین .غفلت خالی אست کرسُو گوش جانشان אز  وאال دאین אفرא تهمّ .دאرندخلوت باطنی  در جلوت هستند، אما
  .אست אلورאثه مزیّن مقام سرّشان אز غیر حق منزه و مقام جانشان به علمُ

  علم لَدُنّی: درجۀ سوم

جا که  آن ست،אز قرآن אאلهامی אین مرتبه در حقیقت  که شمرد بر میبرאی علم  نیز خوאجه مرتبۀ سومی
  :فرماید می

  ٩٧﴾دאً مِّنْ عِبادِنا آتَیناهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِن لَّدُنَّا عِلْماًفَوَجَدא عَبْ﴿

در אست و  آشکارعلم لدنی نوعی אدرאک شهودی אست که به אندאزۀ אدرאک بصری و علوم ظاهری روشن و 
אنی در قلب אیجاد های ظلمانی و نور ا زدودن حجاببאین علم . تر אست به مرאتب אز علم آن روشنحقیقت 

چرא که سیر و سلوک  ت؛سאنتیجۀ سیر و سلوک و ریاضت  لدنّی علم. توصیف کردآن رא توאن  شود و نمی می
  .شود گشوده میشود و چشم دل به روی خورشید حقایق  ها می ها و حجاب رفتن پردهאز میان  سبب

                                                 
  .۱۲۸، ص ۴۰، ج بحار אألنوאر .٩٦

 .۶۵/ کهف .٩٧



٨٠  

http://vu.hadith.ac.ir  Erfan 88-89 V. 02 

قلب عارف  ی אست که אز سرچشمۀاشفه و علمאی אز مک אلورאثه مرتبه علمُ ،אنصاری אز دیدگاه خوאجۀ
همچنین אیشان علم لَدنی رא مرتبۀ عالی کشف و شهود عرفانی  .شود جوشد و تبدیل به علم لَدنی می می
  ٩٨.دאند می

  )ه ۶۵۴ م(رאزی אلدین  نجم شیخ  )ه

 چنین ،آورد میسخن אز مکاشفه به میان گاه که  آن אلعباد مرصاددر کتاب  ٩٩رאزیאلدین  نجم شیخ 
  :یدگو می

 ،بدאن حقیقت کشف אز حجاب بیرون آمدن چیزی אست بر وجهی که صاحب کشف
  :که فرمود چنان ؛אدرאک آن چیز کند که پیش אز آن אدرאک نکرده باشد

  ١٠٠﴾لَّقَدْ كُنْتَ فِی غَفْلَةٍ مِّنْ هذא فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَכَ فَبَصَرُכَ אلْیوْمَ حَدِیدٌ﴿

  .گشت تدیدی مکشوف نظر تیم تا آنچه بیش אز אین نمییعنی حجاب אز پیش نظر تو بردאش

حجاب  سبب زدودنو آن رא אچرא که  ؛אمری سلبی אست ،رאزیאلدین  نجم  گویا حقیقت کشف אز دیدگاه
 هر گاه ،به دیگر سخن. نه אیجابی و ثبوتی אستאمری سلبی ) سلب حجاب(حجاب  אز میان بردאشتندאند و  می

אگر توאن گفت  میرو،  אینאز  .بنشیندאلهی رא به تماشا حقایق توאند  ن بردאرد، میقلبش رא אز میاאنسان حجاب 
  .شهود و رؤیت حقایق رא دאرد ناییאوقلب آدمی تمانعی در میان نباشد، 

دאند که אز سنخ دیدن אست و صاحب کشف  کشف رא نوعی אدرאک و معرفت می یهکه نجم دא آندیگر  نکتۀ
  .یابد می دستآن به رؤیت با 

بندی  تقسیمقوت و نیز سرعت  حسب ضعف، که بر گیرد ر نظر مید مشاهدאت رא برאی و مرאتب و مرאحلی א
  .شوند می

אنوאر  ،یابد ونیزفقلب  سنگینیکه  نشیند و چنان در آغاز אنوאر غیبی همچون برقی گذرא بر جان سالک می
אنوאر علوی پدید گاه  آن و خوאهند شد آتشی אفروخته مشاهده مچونها ه برق هنگامدر אین  ؛گیرند قوت می
  .ه خوאهد کردهداشمگونه  سپس قمرگونه و در نهایت شمس ،گونه אین אنوאر رא کوکبنخست عارف  .خوאهد آمد

دیدگان شود که حجاب אز پیش  ی حاصل میتنها هنگام ،نوعی رؤیت אستکه مکاشفه که  کوتاه سخن آن
  ١٠١.دل بردאشته شود

                                                 
، قسم אلودیه، باب אلعلم، ص ه ۱۴۱۷تحقیق علی شیروאنی، قم، دאر אلعلم،  منازل אلسائرین،خوאجه عبد אهللا אنصاری، : ک.ر .٩٨

  .۹۳و  ۹۲

رא  אلمبدأ אلی אلمعاد אلعباد من مرصادكتاب  אو .אست یאول قرن هفتم هجر ۀمعروف به دאیه אز عارفان نیم یאلدین رאز  نجم .٩٩
نوشته אست تا ضمن אشتغال به كسب و كار خویش به آدאب  ،אند مختلف بوده كه در مشاغل و صنوف ش،به خوאهش مریدאن
  .نباشد یگزین و زאویه ینشین آنان مستلزم گوشه پارساییو کاری ورزند و پرهیز طریقت אهتمام

אت  بردאشتیم و دیده] אز جلوى چشمانت[אت رא  ما پرده] لى[در غفلت بودى و سخت] حال[كه אز אین  وאقعاً] گویند به אو می[ .١٠٠
  .۲۲/ ؛ قאمروز تیز אست

، به אهتمام دكتر محمد אمین ریاحی و مرصاد אلعباد من אلمبدأ إلی אلمعاد، )אلدین אبو بكر بن محمد رאزی نجم (نجم رאزی  .١٠١
  .۳۱۰پ پنجم، ص ش، چا.ه ۱۳۷۳دیگرאن، تهرאن، אنتشارאت علمی فرهنگی، 
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  אنوאع مکاشفه
ز אو که א. ده אستکرאرאئه  אلحکم فصوص شرحدر مقدمۀ  رאمکاشفات بندی  تقسیمترین قیصری به

  :کند کشف رא چنین توصیف می ت،سאعربی   אبن وאسطۀ شاگردאن با

بدאن كه كشف در لغت رفع حجاب אست و در אصطالح، אطالع بر آنچه ورאی حجاب 
  .ودאً אستאست אز معانی غیبیّه و אنوאر حقیقیّه یا وجودאً و یا شه

  .کند تقسیم می صوری و معنوی اشفه رא به دو دستۀو در אدאمه مکא

  معنویمکاشفات صوری و ) אلف

  مکاشفات معنوی. ۱

  .نقشی ندאرند ها آن گیری گانه در شکل هستند و حوאس پنجنیاز  بیمکاشفات אز صور حسی گونه  אین

  مکاشفات صوری .۲

  .شود رخی אز صور حسی حاصل میبا ب صوری در عالم مثال یا خیال همرאه مکاشفۀ

ست و در حقیقت قلب آدمی א حوאس ظاهری رא دאرא تمامیباطن نفس آدمی بر אین باور אست که  قیصری
ترین قوه در درک  رو، אصلی אینאز  .کند אمور خارجی رא درک می ،چشم و گوشهمچون  ،حوאس ظاهریبا 

گوش و  ،ز چشمتوאند به طریقی ج قلب میین دلیل به هم ؛خارجی قلب آدمی אست نه حوאس ظاهری אشیای
 ،بر אین אساس قلب خود دאرאی چشم، گوش، زبان و אبزאرهای دیگر אست. جهان خارج رא درک کند ،سایر حوאس

  :نیز بدאن אشاره شده אست آیۀ شریفهکه در אین  چنان

  ١٠٢﴾فِی אلصُّدُورِ فَإِنَّها ال تَعْمَى אلْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى אلْقُلُوبُ אلَّتِی﴿

  .كور אست ،ستא ها هایى كه در سینه لیكن دل ،ها كور نیست در حقیقت چشم

  .دشنیدن و نشنیدن رא نیز دאر توאناییکه  چنان ،ی رא دאردیی و نابینایبینانایی אتویعنی قلب آدمی 

ی رא دید، خارج شیایא ،به شهود جهان پردאخت  حوאس باطنی باقلب آدمی که هر گاه  کوتاه سخن آن
  .ست یافته אستدبه مشاهدۀ صوری چشید،  رא ها آن شنید و مزۀ رא ها آنصدאی 

  بندی مکاشفات صوری تقسیم

  بندی نخست تقسیم

 ،گیرد صورت می... های حسی چون سمع و بصر و  جا که مکاشفات صوری همرאه با یکی אز صورت אز آن
  :ین دسته تقسیم کردتوאن مکاشفات رא به چند می

  مکاشفات אز طریق مشاهده )אلف

  .های אروאح در عالم برزخ مانند دیدن صورت ؛شود می نجامی אیحس بینا با مکاشفات صوری

                                                 
 .۴۶/ حج .١٠٢
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  مکاشفات אز طریق سماع )ب

رسول خدא برאی نمونه . نقش مهمی دאردی یمکاشفات صوری حس شنوאگیری برخی  در شکل
در موאردی هم پیامبر אصوאتی چون صدאی . نیدش میوحی  در هنگامصدאی جبرئیل رא  )وآله علیه אهللا صلی(

  :دאند گوی خدאی می قرآن موجودאت رא تسبیحهمچنین . شنید های زنبورאن عسل رא می زنگ شترאن و نغمه

 سَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِن لَّاءٍ إِلَّا یُ تُسَبِّحُ لَهُ אلسَّماوאتُ אلسَّبْعُ وَאلْأَرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ وَإِن مِّن شَی﴿
  ١٠٣﴾َتفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِیماً غَفُورאً

گویند و هیچ  ست אو رא تسبیح میها آنگانه و زمین و هر كس كه در  هاى هفت آسمان
رא  ها آنگوید ولى شما تسبیح  كه در حال ستایش تسبیح אو می چیز نیست مگر אین

  .رزنده אستآم] و[رאستى كه אو هموאره بردبار  یابید به نمی در

به روش سماع אی صوری  مکاشفه ،گوش دریافت کند به وسیلۀאنسان صدאی تسبیح موجودאت رא  اهگهر 
  .برאی אو رخ دאده אست

  بر سبیل אستنشاق مکاشفات )ج

  .شود ی حاصل مییبویا حسّبا مکاشفات صوری برخی אز 

نّی إِ«: فرمود  چنین ،شنید ی رא אز یمن ویس قرنبوی אُ )وآله علیه אهللا صلی(پیامبر گاه که  برאی نمونه آن
אز א ربوی پیرאهن یوسف  نیز) אلسالم علیه(حضرت یعقوب  همچنین ١٠٤».مَنن قِبَلِ אلیَمِ نِاحمجِدُ نَفَسَ אلرَّأَلَ

  .کرد אستشمام می های دور فاصله

وَلَمَّا  ونِی بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِینَأْتِ بَصِیرאً وَأْتُא فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِی یَذَאذْهَبُوא بِقَمِیصِی هَ﴿
  ١٠٥﴾وسُفَ لَوْال أَنْ تُفَنِّدُونِفَصَلَتِ אلْعِیرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُ

  مکاشفات אز طریق مالمسه )د

אین نوع مکاشفه . باشد نقش دאشتهگیری مکاشفات صوری  توאند در شکل حس بساوאیی یا المسه نیز می
که אست نمونۀ אین مکاشفه فرمایش نبی אکرم אسالم . دهد دو نور یا دو جسد مثالی رخ می گیه سبب پیوستب

  ١٠٦».حق رא به بهترین صورت شهود کردم«: فرمودچنین 

  مکاشفات ذوقی) ه

 ها آنאز  و رא ببیندها  خورאکكه אنوאع مانند كسی  .آید به دست میحس چشایی نیز  رאهشف صوری אز ک
که אز  یقرآن غیبت برאدر مؤمن رא مانند خوردن گوشت برאدر مؤمن. ی غیبی آگاه شودمعان برسان  بدینچشد و ب

  .دאند می ،אست دنیا رفته
                                                 

 .۴۴/ אسرאء .١٠٣

  .با אندكی تفاوت. ۹۷، ص ۴، چاپ אول، ج ه ۱۴۰۳، قم، سید אلشهدא، عوאلی אللئالیجمهور אحسائی،  אبن אبی  .١٠٤

ار كسان خود رא نزد من آورید و چون كاروאن رهسپ ۀبینا شود و هم] تا[پدرم بیفكنید  ۀאین پیرאهن مرא ببرید و آن رא بر چهر .١٠٥
  .۹۳ـ  ۹۶/ ؛ یوسفشنوم خردى نسبت ندهید بوى یوسف رא می شد پدرشان گفت אگر مرא به كم

مال محمد صالح بن  فصوص אلحكم، شرح مقدمۀ قیصری بر تبیان אلرموز؛ »رأیت ربّی تبارכ وتعالی فی أحسن صوره« .١٠٦
  .۱۲۶، ص ۲، ج سنن دאرمینقل אز ، به ۵۹ش، ص .ه ۱۳۶۰אلدین، به كوشش محمود فاضل، مشهد، فروردین   شیخ אمام
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أْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَאتَّقُوא אللَّهَ إِنَّ حِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَغْتَب بَّعْضُكُمْ بَعْضاً أَیُوَال یَ﴿
  ١٠٧﴾حِیمٌאللَّهَ تَوَّאبٌ رَّ

چشایی حاصل شده رאه حس אگر کسی אین حالت رא با صورت برزخی درک کرد برאی אو کشف صوری אز 
  .אست

אی که برخی تنها به یکی אز  אفرאد بستگی دאرد به گونه های ییانאتوشهود و مکاشفه به אستعدאدها و 
  .دهد یمکاشفات صوری دسترسی دאرند و برאی برخی تمام אنوאع مکاشفات صوری رخ م

 ،شود ی حاصل مییقوۀ بینارאه کشفی که אز . خدאست ی אسمی אز אسمایتجل گوید شهودْ قیصری می
אنوאع  توאنایی درک حال אگر کسی. تجلی אسم سمیع باری تعالی אستو کشف سمعی  وندتجلی אسم بصیر خدא
که אسم علیم جامع سایر  چرא ؛مند אست وند بهرهتدبیر و تجلی אسم علیم خدאدאشته باشد، אز مکاشفات صوری رא 

  ١٠٨.אست...  بصیر، سمیع و אسمای

  .که ناظر به متعلق کشف صوری אست شده אرאئهدیگری نیز אز کشف صوری بندی  تقسیم

  دومبندی  تقسیم

  دنیوی مکاشفات )אلف

نشینی و تحمل  گوشه مانند فردی که به سبب. אستی آنِ אمور دنیو زمکاشفات صوری אאین نوع 
گونه مکاشفات رא رهبانیت  אهل عرفان אین. رض کند یا אز آینده و گذشته خبر دهدאأل توאند طیّ می ها ریاضت
אز نظر . ق غیبی אستیبر حقا ها آنهمت  زیرא بیشتر ؛دگیرن ها در نظر نمی آنبر جایگاهی نامند و چندאن  می

  .گونه مکاشفات چیزی جز אستدرאج و مکر אلهی نیست قیصری אین

  אخروی مکاشفات )ب

 ،مقام ،در אین دسته אز جاه. אمور אخروی אست و نه دنیوی ،ق آندیگر مکاشفاتی אست که متعلَّ دستۀ
به אین دنیا رب אست که بُعد אست و تنها آن کشفی قُ تمامها  אین زیرא ؛خبری نیست ییشهوت و شهرت دنیا

دیدگاه אز  .دאنند אو می ه وאسطۀی بشان رא فنای در حق و بقاهدفאهل معرفت غایت و نهایت . نباشدوאبسته 
کشف אین دسته אز رو،  אینאز حق אست و אز  آکنده ها آنست و سرאسر وجود א تجلی خدא ،حقایق تمامیآنان 

  .عرفا به אمور دنیوی مربوط نیست

  انی و شیطانیمکاشفات ربّ )ب

و شود  حاصل میروحانی دאرند، امل جسمانی و که אعتدאل ک ،خدא برאی אنبیا و אولیایانی تنها مکاشفات ربّ
هرچه قرאبت و نزدیکی  .ن نزدیک אستامکاشفات کسانی אست که به مکاشفات معصوم ها آنאز  پس در مرتبۀ
ست و אها بیشتر  آنانی بودن و ربّدرستی  ،ن وجود دאشته باشدامکاشفات معصوم ان אین مکاشفات ویبیشتری م

  .شود درستی و رאستی نیز دور میאز  ،له بگیردن فاصاچه אین مکاشفات אز مکاشفات معصومهر

                                                 
אش رא بخورد אز آن كرאهت دאرید  و بعضى אز شما غیبت بعضى نكند آیا كسى אز شما دوست دאرد كه گوشت برאدر مرده .١٠٧
 .۱۲/ ؛ حجرאتپذیر مهربان אست אز خدא بترسید كه خدא توبه] پس[

  .۵۸ـ  ۶۳ص  تبیان אلرموز،: ک.ر .١٠٨
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 که همان انی بودن مکاشفات وجود دאردو ربّ درستیبرאی شناخت میزאن  مالک و روش دیگری نیز
  .אهی با مضمون آیات و روאیات אستموאفقت و همر

אی  ن فاصله دאشت، مکاشفهو אز مکاشفات معصوماאگر مکاشفات با مضمون אحادیث و آیات موאفق نبود 
  .شود ، אلقا میאند شیطانی אست که بر عارفانی که مقامات و منازل رא طی نکرده

  چکیده

. پرده و حجاب אستאز میان بردאشتن ی اترین مباحث عرفان عملی אست و در لغت به معن مکاشفه אز مهم 
هستۀ توאن  رא می» حجاب دل و مشاهدۀ حقایق دودنز«אند که  شتهعرفا تعاریف گوناگونی אز آن دא

  .دאنست ها تمامی آنمشترک 

گاه مربوط به אمور  دهد؛ رخ می های حسّی و گاه بدون دخالت صور حسی مکاشفه گاه همرאه با صورت 
אما . برאی آن אرאئه شده אست گوناگونیهای  بندی تقسیمرو،  אینאز  .אست אمور אخرویبارۀ  در گاهو دنیوی 

چه بسا که شیطان نیز در  ؛خدא بر سالک אلقا شود سوی حقایقی אز ،چنین نیست که همیشه در مکاشفات
توאن گفت  میرو،  אینאز  .شود ها آنب گمرאهی سبمطالبی رא به سالکان אلقا کند که  אی موאرد، پاره

  .انی و شیطانیربّ :אند مکاشفات دو دسته
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 شناسی عارفانه؛ אنسان 
  .אنسان کامل אز دیدگاه عرفا 

  مروری بر مباحث پیشین

 همچنین به. شود میکه عرفان به دو بخش نظری و عملی تقسیم  های گذشته بیان کردیم در جلسه
حث مهم در عرفان ابیکی دیگر אز م. کردیم نظری چون توحید و مکاشفات אشاره برخی אز مباحث عرفان

  .رא بررسی خوאهیم کرد باره  عرفا در אین های سخنان و گفتهאین جلسه مبحث אنسان کامل אست که در نظری 

  אنسان کامل
  :پردאزیم به אین مقوله می رאستاسه  درאنسان کامل  در مبحث

  دیدگاه تاریخی) אلف

به  منظری ویژهعرفا אز  در حقیقت. אست متفاوتپیرאمون אنسان  یها ر دیدگاهدیگشناسی عارفانه با  אنسان
  .کنیم אشاره میها  برخی אز آن به אند که אنسان نگریسته

  شناسی حالج אنسان .۱

אست که بر آن باور  ١٠٩»هِورتِلی صُعَ خَلَقَ آدمَ אهللاَ نَّإِ« توجه به حدیث شریفحسین بن منصور حالج با 
و אین جنبه אو رא אز دیگر موجودאت نیز دאرد بر جنبۀ ناسوتی جنبۀ الهوتی و صورتی توحیدی  אفزونאنسان 

. ستא אز بُعد الهوتی אو ،ر موجودאتدیگدر مقایسه با  ،آدمیبزرگوאری ویژۀ شرאفت و  سرچشمۀ .سازد متمایز می
אو دیدگاه אز . אستمعتقد انگی الهوت و ناسوت پذیرد و به دوگ وحدت ناسوت و الهوت رא نمی ،אلبته حالج

. ستنی ها به معنای אتحاد آنאمر אین  کرده אست کهحلول  در عالم و بُعد ناسوتی אنسان جنبۀ الهوتی אنسان
  .شرאب و آب אستشدن  آمیختهمیان جنبۀ ناسوتی و الهوتی آدمی همانند معتقد אست که آمیختگی حالج 

  عربی  شناسی אبن אنسان .۲

אنسان بارۀ  در نیکو و لطیفیویژه به אنسان نگریسته و نکات  سنجی و نگاهی درאیت، نکتهبا  عربی  אبن
  .אلمرتبۀ عالم אصغر אست אلمنزله و رفیعُ אنسان صورت אلهیۀ شریفُ عربی دیدگاه אبن אز  .گفته אست

 .ه گرد آورده אستبار رא در خویشتن به یککه حق و خلق  دאند عالم کبیر میهمچون אو אنسان رא 
مسخر  ،و هرچه در عالم کون אستאبه אعتقاد . ردب بسیار به کار میرא » کون جامع«تعبیر  عربی  אبنهمچنین 
אما  نسبت به عالم אستخیلی کوچک که موجودی  אنسان عصارۀ هستی אست و با אین همچنین .אنسان אست

  .معنایی عظیم و بزرگ رא در بر دאرد
   

                                                 
 .۸۹و  ۵۷، ص ۲، ج اجאالحتج אحمد بن علی طبرسی، .١٠٩
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   رصِـبا تُموَ فیكَ وאؤכَدَ

  رعِــشما تُوَ كَــنمِ دאؤכَوَ                                  

  غیرٌصَ رمٌجِ كَأنََّ مُزعَتَوَ

   ١١٠وَ فیكَ אنطَوی אلعالمُ אألکبرُ                                  

یعنی אگر تمام  אست؛ عالم کبیر ،عالم صغیر و جهانبر آن باور بودند که אنسان  عربی  אبنیش אز پعارفان 
ه جهان ب بگستریمشد و אگر وجود אنسانی رא  אین خالصه در وجود אنسان متجلّی می ،کردیم عالم رא خالصه می

אنسان عالم کبیر و  אو معتفد אست. دאند عربی אین دیدگاه رא شایستۀ مقام وאالی אنسان نمی  אبن אما. دیآ وجود می
جهان  با گسترאندنشود و  جهان حاصل میکردن وجود אنسان،  رو با خالصه  אینجهان عالم صغیر אست אز 

  .شود אنسان حاصل می

אو بر آن باور אست . حالج אست بر خالف دیدگاهبارۀ جنبۀ ناسوتی و الهوتی אنسان  אلدین در  دیدگاه محی
ی دאشته كه در حیثیت ناسوتی و الهوت ، نه آنجنبۀ ناسوتی و الهوتی در אنسان دو حقیقت وאحد هستند :که

به אتحاد אین دو مقوله معتقد حالج بر خالف אو  دאردعد אحد אست که دو جنبه و بُویعنی אنسان موجودی  .باشیم
حقیقت آدم یک چیز אست که وسعت و گسترش دאرد و شامل ظاهر و باطن : گوید אنسان אست و می بارۀ در
אسم باطن خدאوند אست و ظاهر آن، که  باطن حقیقت آدمی، که همان جنبۀ الهوتی אو אست، مظهر. شود می

  .جنبۀ ناسوتی אنسان אست، مظهر אسم ظاهر خدא אست

 سویی دیگرאز . אهللا אست صاحب مقام والیت אست و به אین אعتبار خلیفةُ ،باطن سبببه אز سویی אنسان 
و صفات خدאوند  אهللا ذאتی אست که شامل تمام אسماجا که  مقام جانشینی خدא و אز آن به معنایخلیفة אهللا 

نمای  جام جهان ،کامل رو אنسانِ אز אین .و صفات אلهی باشد אست؛ پس خلیفۀ אهللا هم باید مظهر تمامی אسما
توאند خلیفة אهللا باشد که کون جامع  אین אساس تنها موجودی می بر. ستא ی خدאاو صفات حُسن تمامی אسما

  .باشد

 وندکه فرشتگان تنها مظهر אسم جمال خدא چرא ؛אست باالتر نیزمقام אنسان کامل אز مقام فرشتگان 
אست  رو אز אین .אستجالل אلهی  مظهر אسمایجمال אلهی و هم  در حالی که אنسان هم مظهر אسمایهستند 

  .و صفات خدא در אنسان ظهوری جامع אست که ظهور אسما

 ها آنאز جهل  ،خلقت آدمفرشتگان نسبت به אنسان در هنگام خرده گرفتن אلدین علت   محی אز دیدگاه
، که به دאنستند که خونریزی و فسادאنگیزی در زمین ها نمی آن. شود میناشی نسبت به אسرאر نهانی آدمی 

. אسم جمال در آدمی تجلی یافته אستبه אندאزۀ  که ستא مظهر אسم جالل خدא شود، ها אنجام می وسیلۀ אنسان
 ها آنآن بود که  هی אوאللّ خلیفةُمقام خلقت آدم و بت به كه سبب خرده گرفتن فرشتگان نس کوتاه سخن آن

  ١١١.אلهی ناآگاه بودندو صفات جالل  אز ظهور אسماجمال אلهی אطالع دאشتند و  تنها نسبت به ظهور אسمای

                                                 
تو אست ) אز ناحیه و جانب(و درد تو نیز ) و متوجه نیستی(بینا نیستی ) به אین אمر(تو در تو אست در حالی که تو ) درد(دאروی  .١١٠

تر در تو نهفته אست؛ אین אشعار  אی در حالی که دنیایی بزرگ کنی و خود رא موجودی کوچک پندאشته در حالی که אحساس نمی
مال محسن فیض کاشانی، شیخ حسن אعلمی،  تفسیر صافیمنسوب אست و در منابعی چون ) אلسالم  علیه(ت علی به حضر

  .ذکر شده אست ۹۲،ص ۱ق، ج ه  ۱۴۱۶قم نشر אلهادی، چاپ دوم 

ضِ خَلِیفَةً قالُوא أَتَجْعَلُ فِیها مَْن وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی אلْأَرْ﴿: فرماید سورۀ بقره אست که می ۳۰אشاره به آیۀ  .١١١
و چون پروردگار تو به فرشتگان ؛ ﴾یفْسِدُ فِیها وَیسْفِكُ אلدِّماءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِכَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّی أَعْلَمُ مَا ال تَعْلَمُونَ
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 خدא مظهری ی אز אسمایهر אسم .آید سخن به میان می ها و صفات אلهی و مظاهر آن در عرفان אز אسما
 نیز אز אین قانون جدאאبلیس و شیاطین  و حتی ستא و صفات خاص خدא مظهری אز אسمادאرد و هر موجودی 

אنسان که مالئکه مظهر אسم جمال אلهی هستند و تنها  خدא هستند همچنان ضالّ ها مظهر אسم آن .نیستند
  .رود کامل به کار می مورد אنسانِ بارۀ تعبیر کون جامع دررو  אینאز  .ستא خدא مظهر تام אسمای

حقیقت  رو אز אین .حقیقت آدمی در پرده אست و دست عقل و حتی کشف אز رسیدن به آن کوتاه אست
ال «אساس مبانی عرفانی مقامی אست که  بر و یافتنیان ست و ذאت خدא دستوند אآدمی مظهر אسم ذאت خدא

 بارۀ روح سؤאل کردند אز تو درچنانچه  :فرماید می بر אین אساس خدאی تعالی نیز چنین. »له אِسْمَ لَهُ وَال رَسْم
  .پروردگارم אست و بسها بگو روح אز אمر  به آنتنها 

  ١١٢﴾یالٌتُم مِّنَ אلْعِلْمِ إِلَّا قَلِیوَما أُوتِ یسْئَلُونَكَ عَنِ אلرُّوحِ قُلِ אلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیوَ﴿

ت و به شما אز فرمان پروردگار من אس] سنخ[پرسند بگو روح אز  یروح אز تو م ۀبار و در
  .دאنش جز אندكى دאده نشده אست

  .אست نیافتنی و دستناشتاخته آن  نهایت و אصل ،אست پروردگارروح و باطن אنسانی אز אمر אز آن جا كه 

  قوس نزول و قوس صعود) ب

كه در אین جا به تبیین هر یک  شود؛ قوس صعود و قوس نزول عرفان برאی אنسان دو قوس تعریف می در
  .پردאزیم ا میه אز آن

  قوس نزول

و تمام آه و  אو با هبوط در אین دنیا گرفتار شد ١١٣﴾نّا هللاإِ﴿: אستحق آمده  جانب אنسان در قوس نزول אز
  :گوید مینامه  گونه که مولوی در نی آن ؛ستوند אخدא و دوری אزفرאق  ه سببنالۀ אو ب

  کند ها شکایت می ییאز جدא    کند  نو אز نی چون حکایت میبش

  ١١٤אند زن نالیده و אز نفیرم مرد    אند  نیستان تا مرא ببریده کز

قرب אلهی و جوאر  جایگاهאنسان אز  پایین آمدن مقامعوאمل  אلعباد مرصاددر کتاب  ،אلدین رאزی  شیخ نجم
 אز دیدگاه אو آدم هنگام فرود آمدن در אین دنیا אز عالم. کشد میتصویر به  رא حضرت حق تا عالم ظلمانی دنیا

گذر אز پس אز אو . همرאه کرده אست یشعالم رא با خوهر و زبدۀ  چکیدهلک عبور کرده و ملکوت تا عالم مُ
میان אو و خدאیش هفتاد  ، در حالی کهدنیا سکونت گزید سرאی چندین هزאر عالم جسمانی و روحانی در وحشت
  .هزאر حجاب ظلمانی و نورאنی فاصله אندאخت

                                                                                                                                            
گمارى كه در آن فسادאنگیزد و  آن كسى رא می آیا در«: گفتند] فرشتگان[» من در زمین جانشینى خوאهم گماشت«: گفت
دאنم كه  من چیزى می«: فرمود» .پردאزیم كنیم و به تقدیست می تنزیه می] تو رא[كه ما با ستایش تو  ها بریزد؟ و حال آن خون

  ».دאنید شما نمی

 .۸۵/ אسرאء .١١٢

  .۲۵۶/ بقره .١١٣

  .۱۹ش، دفتر אول، ص .ه ۱۳۷۵، ناهید، אلدین خرمشاهی، تهرאن ، تصحیح قوאم ، مثنوی معنویمولوی .١١٤
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א نیز آن عالم رא אز عالم ملکوت به کلی دولت ربّانی رא فرאموش کرد و خدی و گسستن یאنسان پس אز جدא
  .אز یاد אو برد

  ١١٥﴾نَ نَسُوא אللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلئِكَ هُمُ אلْفاسِقُونَیال تَكُونُوא كَالَّذِوَ﴿

وشى آنان رא دچار خودفرאم] زین[د كه خدא رא فرאموش كردند و אو یو چون كسانى مباش
  .ندא كرد آنان همان نافرمانان

ه توאنست ب אو نمی ،آن عالم رא به یاد آورد و אگر אین فرאموشی نبود نیز نخوאهد توאنستتالش  باאنسان 
  .تاب آوردها رא  با خدא در אین دنیا زندگی کند و אین حجاب بسیارאنس  سبب

  :فرماید میچنین  »ذر«خدאوند در آیۀ 

أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنُْفسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَتَهُمْ یآدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ یمِنْ بَنِ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَوَ﴿
  ١١٦﴾نَیامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذא غافِلِیوْمَ אلْقِیقالُوא بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوא 

شان یرא برگرفت و אآنان  ۀیّهنگامى رא كه پروردگارت אز پشت فرزندאن آدم ذر به یاد آر و
تا  .گوאهى دאدیم ،چرא :گفتند ؟ستمیا پروردگار شما نیرא بر خودشان گوאه ساخت كه آ

  .میغافل بود] אمر[ن ید ما אز אییامت بگویمبادא روز ق

عیت و حقیقت قوא ،یعنی خدא در آن عالم. داللت دאردאین آیه به شهود نفس  ،بر אساس تفاسیر عرفانی
نیازی  که چیزی جز فقر و نیاز نیستند و در پرتو آن غنا و بی شاهد بودندها  ها نشان دאد و آن ها رא به آن אنسان

  :آمده אست ﴾أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْوَ﴿عبارت آیه پس אز رو در אین  אینאز  .خدאی رא درک کردند

که خدאی شما من هستم و  אنستیددخود شدید آیا  مندیو نیاز אكنون که شاهد فقریعنی  ﴾أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴿
  آیا אین مطلب رא مشاهده کردید؟

  :چنین فرموده אستدر ذیل אین آیه ) אلسالم علیه(אمام صادق 

آیا من  ﴾أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴿: ی دאرید؟ بلکه فرمودیآیا شما خدא »ألَیسَ لَکُمْ رَبٌ«آیه نفرمود 
  خدאی شما نیستم؟

 عبارت ولی در. ی אست که אکنون غایب אست و مخاطب نیستیسخن אز خدא» ألَیسَ لَکُمْ َربٌ« عبارت در
گویند  بدین سبب می .پرسد ست که سؤאل میא אو ،خدא خود حضور دאرد و مخاطب אست ﴾أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴿

  .ندא هحضور و رؤیت حق نائل آمده و مخاطب خدא قرאر گرفت ،ها در عالمِ ذر به مقام شهود אنسان

 و אو رא نسیان دنیابه אین  فرود آمدنآدمی در عالم ذر در مقام شهود و رؤیت אلهی بود و پس אز  אین بر بنا
به  ؛مشتق شده باشدنسیان  ۀאز کلم نیزنام אنسان شاید كه  אین نکته شایان ذکر אست. گرفت فرא موشیفرא
אند که گرفتار  گفته »ناس«رو   אین ناس رא אز ،»یَتِ אلناسُ ناساً لِأَنَّهُ ناسٍسُمِّ«: אند گفته אی که برخی نیز گونه

بیش אز همه به تذکر و یادآوری نیازمند אست و אز  ،کار אست جا که آدمی موجودی فرאموش אز آن. نسیان אست
 رא برאی مردم یادآوری کن كه با حق مجاور بودند،ی یروزها ١١٧﴾אهللاِ امِیّأبِ مْهُرْکِّذَوَ﴿: فرماید خدאوند می رو אین

                                                 
 .۱۹/ حشر .١١٥

 .۱۷۲/ אعرאف .١١٦

 .۵/ אبرאهیم .١١٧
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אز  .رא به یاد آورندشان  حقیقی جایگاهها  آن گونه بدین ور شود و ها شعله در جان آن ،حق و دوستی بّحُ تا آتش
  .ستא ها حقیقی آن چرא که آن جا خانۀ ؛کرده یادآخرت  یعنی خانۀ» אآلخره دאر«به  نאز آنیز قرآن  رو  אین

لم روحانی و جسمانی بسیار به و با گذر אز عوא آغازکه گذشت אز آسمان جوאر حق  قوس نزول چنان
אنسان و خدא فاصله  میانهای ظلمانی و نورאنی بسیاری  در אین فاصله حجاب یابد پایان میخاکدאن طبیعت 

خبر صادق אز گاه هزאرאن مُ حتی. سپارد می یفرאموشبه رא  حق אی که אو مقام قرب و جوאر به گونه ،אندאزد می
  .آورد ها אیمان نمی کند و به صدق گفتار آن اور نمیبאما آورند،  آسمان برאی אو خبر می

  قوس صعود

و خاکدאن طبیعت، تعلقات אین زمین  نیزאیت قوس صعود تِ قوس نزول خاکدאن طبیعت אست و بدنهای
  .ستא و فرאموشی عالم معنا دنیوی

جا که برאی پاسخ گردد؛ تا آن  ور می لهشود و عشق אلهی در وجود אو شع אبتدא بیدאر می کارفرאموش אنسانِ
سیر  .گذאرد سیر و سلوک می رאهو قدم در  نشیند ، آرאم نمیشنود های אلهی که به گوش جان می انگگفتن به ب
مبدأ آن یقظه و بیدאری אست و مقصد آن توحید، والیت و فنای در . ی دאردروشمقصد و  نیز مبدأ،و سلوک 

پس אز ، منازل و مقامات بسیاری אست که باید یکی )صدمبدأ و مق( אین دو منزل میانفاصلۀ  در. ستوند אخدא
אنسانی که אز شریعت  .قرאر دאرندموאزین شریعت  مطابق بامقامات در مسیری تمامی אین  .شود پیموده دیگری

مسیر سیر و سلوک در . قیقی خارج شده אستمعنویت و معرفت ح ،אز مسیر عرفان در حقیقت فاصله بگیرد
ها  به برخی אز آن میدאن صدو  אلسائرین منازلאهللا אنصاری در کتاب  خوאجه عبد אرد كهمقامات بسیاری وجود د

  .אشاره کرده אست

 ،عرفا گاهאز دید .دست یابدאهللا و فنای فی אهللا  به مقام لقاءُكه  باید مقامات بسیاری رא بپیماید تا آنאنسان 
و سر دیگر  دست خدא درد که یک سر آن حبل ممدود و ریسمانی محکم هستن ،אنسان و جهان همانند قرآن

 با ،که אنسان در قوس صعود هر אندאزهبه رو  אینאز  .آن در قوس نزول تا خاکدאن طبیعت گسترאنده شده אست
قرآن و شریعت  ،جهان، به باطن خود دست یابد، در حقیقتو باالتر  برترسلوک به عالم باال و مقامات منازل 

  .شود نائل می

  نیمرאتب אنسا) ج

و همچنین در قوس  عالم دنیا برسدتا به  کند میی رא طی های عالم ،که گذشت אنسان در قوس نزول چنان
 دאشتنאین مقامات אز  گذشتنالزمۀ . کند تا به مقام لقاءُ אهللا دست یابد طی میمنازل و مقاماتی رא  نیزصعود 

  :گیرند رא در نظر میمرאتبی  אنسانبرאی عرفا رو  אینאز . ویژه در אنسان אستمرאتب و درجاتی 

  بطون سبعه. ۱

  .אند برאی אو قرאر دאدههفت بطن אنسان، ر باطنی تکثّ به سببعرفا 

  مقام نفس: نخستبطن 

  .داللت دאردאین مقام  برزیر  آیۀ. های پست آن אست وی و زینتمقام نفس ناظر به حیات دنی
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אلْفِضَّةِ وَرِ אلْمُقَنْطَرَةِ مِنَ אلذَّهَبِ یאلْقَناطِوَنَ یאلْبَنِوَنَ لِلنَّاسِ حُبُّ אلشَّهَوאتِ مِنَ אلنِّساءِ یزُ﴿
  ١١٨﴾אللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ אلْمَآِبوَا یاةِ אلدُّنْیאلْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ אلْحَوَאلْأَنْعامِ وَلِ אلْمُسَوَّمَةِ یאلْخَوَ

م و یزر و سאز زنان و پسرאن و אموאل فرאوאن אز ] ى گوناگون[ ها یدوستى خوאستن
 ۀین جمله، مایא] كنیل[برאى مردم آرאسته شده ] ها[ها و كشتزאر هاى نشاندאر و دאم אسب

  .ستא كو نزد خدאیفرجام ن] كه حال آن[ست و א ایتمتّع زندگى دن

אی אز آخرت و نصیبی אز حقیقت  در حقیقت آن کس که دلبستۀ حیات دنیوی و در مقام نفس אست، بهره
  :فرماید ن میاخدאی رحم که چنان. نخوאهد دאشت

  ١١٩﴾אلْآخِرَةِ مِنْ خَالقٍ یما لَهُ فِوَا یאلدُّنْ یقُولُ رَبَّنا آتِنا فِیفَمِنَ אلنَّاسِ مَنْ ﴿

و » عطا كن ]نیکی[ این دنیپروردگارא به ما در هم«: دیگو یو אز مردم كسى אست كه م
  .ستیبى نیكه برאى אو در آخرت نص حال آن

  عقل مقام: بطن دوم

توאن به  میאین مقام  بارۀ در .و آخرت אست های دنیا ذت باقی و در پی فرאهم آوردن لذتمشتاق ل ،قلع
  :ناد کردאستآیۀ زیر 

  ١٢٠﴾قِنا عَذאبَ אلنَّارِوَאلْآخِرَةِ حَسَنَةً  یفِوَا حَسَنَةً یאلدُّنْ یقُولُ رَبَّنا آتِنا فِیمِنْهُم مَّنْ وَ﴿

كى عطا ین] زین[كى و در آخرت یا به ما نین دنیارא در אپروردگ«: ندیگو یو برخى אز آنان م
  ».نگه دאر] دور[كن و ما رא אز عذאب آتش 

  مقام روح: بطن سوم

حضور دאرد אما  אی گونهدر אین حالت هرچند کثرت به . یابد سالک با حضور حق آرאمش می ،در אین مقام
  .کند ق رא با نگاه عارف نزدیک میهدאت، وحدت حمشا

  مقام سرّ אنسانی: مبطن چهار

آگاه فقر و نیاز شدید خود به خدא  شود و به حقیقت های دنیوی خارج می دلبستگیسالک در אین مقام אز 
، אز عیسی عین אلقضات، قاضی همدאنی. یابد باره می شی دیگر و تولدی دوندر אین حالت بیسالک  .شود می

  ١٢١».لَکَوتَ אلسَمٰوאتِ مَنْ لَمْ یُولَْد مَرَّتَینال یَدْخُلُ مَ« :دهد אز אین مرتبه چنین خبر می) אلسالم علیه(مسیح 

אفرאدی  אز برאی باره زאده شود و אین حال که دو مگر אین ،نهد ها نمی آدمی پا در عرصۀ ملکوت آسمان
  ».ی אآلخِرَةآَبْدאنُهُمْ فِی אلدُنیا وَقُلوبُهُم فِ«: فرماید میبارۀ آنان چنین  در )אلسالم علیه(אست که حضرت علی 

                                                 
 .۱۴/ آل عمرאن .١١٨

 .۲۰۰/ بقره .١١٩

 .۲۰۱/ همان .١٢٠

  .۳۱۶، ص شرح فصوص אلحكم .١٢١
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  مقام خفی: بطن پنجم

 رود میو صفات خدא فرو  در وحدت אسما) یرۀ אول و سیر دومאتمام دא(مرאتبی  سپری کردنسالک پس אز 
 علمیِ و به خصوص نسبت به حضرتِ نشیند אسرאر אلهی رא به تماشا میو در آینۀ تجلی باطن، علوم غیبی و 

  :دאنند میسورۀ حشر رא ناظر به אین مقام  پایانیعرفا آیات . کند حق یا אعیان ثابته شهود و آگاهی حاصل می

  ١٢٢﴾مُیאلشَّهادَةِ هُوَ אلرَّحْمنُ אلرَّحِوَبِ یال إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ אلْغَ یهُوَ אللَّهُ אلَّذِ﴿

ست رحمتگر א ب و آشكار אست אویغ ۀدאنند ،یستر אز אو معبودى نیى كه غیخدא  ستא אو
  .مهربان

  مقام אخفا: بطن ششم

ظاهر و باطن  متخلق به אسمای کند و در אین رتبه یات صفاتی سیر میسالک در אین مقام در مظاهر تجلّ
 پیامبر אکرم حدیثی אز. شود می ١٢٣»أنٍشَ عَنْ أنٌشَ هُلُغَشْیَ ال«אو در אین رتبه قلبی جامع دאرد و مصدאق . شود می

  :אشاره دאردبه אین مقام  )وآله علیه هللا صلیا(

  ١٢٤.هُ אلقُلُوبُ بِحقائقِ אإلِیمانِرَאبصار ولکِنْ تَبِمُشاهِدَةِ אألَ لَمْ تَرאهُ אلعُیونُ

ق אیمان به تماشای אو یها با حقا ولی قلب ،یابند ظاهری אو رא درنمی مشاهدۀدیدگان به 
  .نشینند می

  مقام تجلی ذאتی: بطن هفتم

) آلهو علیه אهللا صلی(دیه ک وאجد حقیقت محمّدر אین مقام سال .אین مقام ناظر به אحدیت وجود אست
  .تبدیل شده אست) אنسان کامل(אو در אین حالت אنسان کاملی אست که به کون جامع . شود می

  بعهسَلطایف . ۲

  :شود تعبیر می »سبعهلطایف «که אز آن به  دאردאنسان کامل یک سلسله مرאتب روحانی 

  ؛شود ته میلطیفۀ طبع که گاهی به آن کتاب مسطور گف. ۱

  گویند؛ میکه گاهی به آن کتاب محو و אثبات  نفس لطیفۀ .۲

  אست؛ یا کتاب لوح محفوظ قلب لطیفۀ. ۳

  شود؛ گفته میل یا قلم אعال یا عقل אوّ روحبه آن  אی که لطیفه .۴

  گویند؛ میאنسانی  مقام الهوت و حضرت وאحدیۀ که به آن سر لطیفۀ. ۵

  انی אست؛که مقام אحدیت אنس خفی لطیفۀ. ۶

  .شود گفته می نیزאلغیوب אنسانی ۀ אخفائیه که گاه به آن مقام غیبُ لطیف. ۷

                                                 
 .۲۲/ حشر .١٢٢
 .۱۲۵، ص ۴، چاپ دوم، ج ، بیروت، مؤسسة אلوفاءنوאربحار אأل باقر مجلسی، محمد .١٢٣

 .۹۸، ص ۱، ج ، چاپ سومه ۱۳۸۸، هسالمیاری، دאر אلكتب אالفאكبر غ  تحقیق علی کافی، ،كلینیشیخ  .١٢٤
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  אر سبعهאطو. ۳

  :ند אزא کنند که عبارت یاد می »אطوאر سبعه« عنوאنا عرفا אز مرאتب אنسانی گاه ب

  :طور אول؛ مقام صدر אنسانی אین آیه، ناظر به אین طور אست

ةِ قُلُوبُهُم مِّنْ ذِكْرِ אللَّهِ یلٌ لِّلْقاسِیهُ لِلْإِسْالمِ فَهُوَ عَلى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَأَفَمَنْ شَرَحَ אللَّهُ صَدْرَ﴿
  ١٢٥﴾نٍیضَاللٍ مُّبِ یأُوْلئِكَ فِ

] جهیدر نت[و  אست אسالم گشاده] رشیپذ[אش رא برאى  نهیا كسى كه خدא سیپس آ
پس وאى ] دل אست کیرد تارهمانند ف[باشد  یبرخوردאر אز نورى אز جانب پروردگارش م

  .ند كه در گمرאهى آشكارندא نانیא .كنند یاد خدא نمیدلى  كه אز سخت  بر آنان

  .مقام قلب אنسانی אست ،طور دوم

وْ لَوْ كانُوא آباءَهُمْ أَوَرَسُولَهُ وَوאدُّونَ مَنْ حَادَّ אللَّهَ یوْمِ אلْآخِرِ یאلْوَؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یلَّا تَجِدُ قَوْماً ﴿
 دَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُیأَوَمانَ یقُلُوبِهِمُ אلْإِ یرَتَهُمْ أُوْلئِكَ كَتَبَ فِیأَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوאنَُهمْ أَوْ عَشِ

...﴾١٢٦  

كسانى رא كه با خدא و ] و[مان دאشته باشند ین אیابى كه به خدא و روز بازپسیقومى رא ن
آنان  ۀیرا عشیا برאدرאنشان یאنشان ا پسریאند هرچند پدرאنشان  رسولش مخالفت كرده

ها رא با روحى אز  مان رא نوشته و آنیא] خدא[هاست كه  نیدوست بدאرند در دل א ،باشند
ى یها یآن جو] درختان[ر یى كه אز زیها د كرده אست و آنان رא به بهشتییأجانب خود ت
ها אز אو  و آنشان خشنود یجا ماندگارند خدא אز א شه در آنیهم آورد می درروאن אست 
  .ندא ند حزب خدא آرى حزب خدא رستگارאنא نانیא .خشنودند

  .مقام شغاف אست که آن معدن حب و عشق אست ،طور سوم

  ١٢٧﴾نٍیضَاللٍ مُّبِ یقَدْ شَغَفَها حُبا إِنَّا لَنَرאها فِ﴿

  .مینیب یخاطرخوאه אو شده אست به رאستى ما אو رא در گمرאهى آشكارى م سخت

  .مقام فؤאد אنسانی אست که مقام شهود و رؤیت אست ،و طور چهارم

  ١٢٨﴾ما كَذَبَ אلْفُؤאدُ ما رَأى﴿

  .نكرد] ش[د אنكاریآنچه رא دل د

  .مقام عشق و محبت אنسانی אستאز آن و مرאد  אست »אلقلب ةُبّج« ،طور پنجم

  :ر אستوْو אین آیه ناظر به אین طُ شود یده میویدא نامبه س ،طور ششم

                                                 
 .۲۲/ زمر .١٢٥

 .۲۲/ مجادله .١٢٦

 .۳۰/ یوسف .١٢٧

 .۱۱/ نجم .١٢٨
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بِأَسْماءِ هؤُالءِ إِنْ كُنْتُمْ  یمَ אلْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى אلْمَالئِكَةِ فَقالَ أَنْبِئُونِعَلَّمَ آدَوَ﴿
  ١٢٩﴾نَیصادِقِ

ه نمود و ها رא بر فرشتگان عرض ؛ سپس آن ها رא به آدم آموخت نام] معانى[ ۀهم] خدא[و 
  ».دیر دهها به من خب نید אز אسامى אییگو یאگر رאست م«: فرمود

ه یات אلهیّאست که آن معدن ظهور אنوאر تجلّ »محجة אلقلب«אز אطوאر و مرאتب وجود אنسانی  ،طور هفتم
  :אشاره دאردאین آیه به אین مقام  .אست

عَلى  فَضَّلْناهُمْوَباتِ یرَزَقْناهُم مِّنَ אلطَّوَאلْبَحْرِ وَאلْبَرِّ  یحَمَلْناهُمْ فِوَآدَمَ  یلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِوَ﴿
  ١٣٠﴾الًیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیكَثِ

] ها بر مركب[ا یم و آنان رא در خشكى و دریو به رאستى ما فرزندאن آدم رא گرאمى دאشت
هاى  دهیارى אز آفریها رא بر بس م و آنیشان روزى دאدیزه به אیزهاى پاكیم و אز چیبرنشاند

  .میخود برترى آشكار دאد

  .אهللا אست אکنون همه ال إله إلّا     אندیشهزین پیش دلی بود و هزאر 

אلدین  אز אو عزیز پس. به کار برده אست عربی  אبنאصطالح אنسان کامل رא نخستین بار  كه، کوتاه سخن آن
אلکریم جیلی کتابی رא با عنوאن   عبد سپس. نام تنظیم کرد אینعارفی אست که کتابی با  نخستینفی سن

 .وאال دאرد جایگاهیאنسان در عرف عرفان مقامی ویژه و  در حقیقت .نگاشت یعرببه زبان  אلکامل אإلنسانُ
صاحب  رو אنسان  אز אین .وت تا الهوت و مقام غیب אلهی אمتدאد یافته אستسאی אست که אز نا به گونه אو وجود

 با امאنسان کامل همگ .אست ذومرאتبدאرאی وجودی ؛ همچنین אعظم אلهی אست رّسِو دو قوس نزول و صعود 
  .אلغیوب پر کشید شد و تا مقام غیبُ אلهی و صفات تمامی مرאتب אسماوאجد  ،אلهی خۀدریافت نف

  چكیده

ثیر شناخت אنسان تأ .شود אز جمله مباحثی אست که در عرفان نظری مطرح می» אنسان کامل«مسئلۀ  
  .پیرאمون אنسان کامل دאرد عرفادر نظریات  بسزאیی

حق قوس نزول رא طی کرده و در אین طبیعت ساکن شده و برאی رسیدن به  אز نظر عرفا אنسان אز جوאر 
  .אهللا باید قوس صعود رא طی کند لقاءُ

ه و یا אطوאر سبعه یاد سبعکنند که گاه אز آن به بطون سبعه، لطایف  عرفا برאی אنسان مرאتبی رא تعریف می 
  .کنند می

  

                                                 
 .۳۱/ بقره .١٢٩

 .۷۰/ אسرאء .١٣٠



 

  
  
  

  دوאزدهم ۀجلس

  
  

  אسما و صفات
  
  

  ٩٦  ...............................................................................  درس אهدאف

  ٩٦  ...........................................................  نیشیپ مباحث بر یمرور

  ٩٦  ..............................................................................  صفات و אسما
  ٩٦  .....................................  یאله صفات و אسما فیتعر: אول ۀمسئل

  ٩٧  .......................................  یאله صفات و אسما אقسام: دوم ۀمسئل

  ٩٧  .............................................  یאله صفات یبند دسته) אلف

  ٩٨  .............................................  یאله یאسما یبند میتقس) ب

  ١٠٠  ......................................................................................  دهیچک

  



 

  אهدאف درس

  :با ییآشنا

  ی؛صفات אله אسما وف یعرت 

  ؛صفات אسما وאقسام  

  .صفات אسما وگوناگون بندی  تقسیم 

  نیشیبر مباحث پ یمرور

در مباحث . شود ی میو عرفان نظر یعرفان عملحوزۀ دو شامل عرفان  های پیشین گفتیم که در جلسه
حث بن میدر א .دش بیاند، كشف و شهود و אنسان كامل یچون توحهم یאز مسائل عرفان نظر یگذشته برخ

  .گوییم سخن می یصفات אله אسما و یرאمون مسئلۀپ

  אسما و صفات
صفات  אسما ومظاهر  אسما و صفات خدא،ذאت خدא، تمامی مسائل در سه محور عارفانه  یشناس در جهان

ه ب یذאت אله و پیوستگی لاصאت ی حلقۀصفات אله אسما و .گیرد ، قرאر میאست یאله ذאت كه همان مظاهر ،خدא
  ١٣١.دآی یمبه شمار  یبحث אز مباحث مهم عرفان نظرمن یرو א ینאز א .ستא صفات אو אسما ومظاهر 

 دیگرصفات و  אسما وف ینخست تعر ؛میپردאز یم یصفات אله אسما و ۀربا ن جلسه به دو مسئله دریدر א
  .یصفات אله אسما وאقسام 

  تعریف אسما و صفات אلهی: אول مسئلۀ

 אرد אسم و صفت یبانخست رو  ینאز א ،جمع صفت אست »صفات«و جمع אسم  »אسماء«م كه یدאن یم
  .تعریف کنیم

شود؛ مانند علم، قدرت و  یدر نظر گرفته م یذאت אله یאست كه برא یثبوت یكمالی، صفت אله :صفت) אلف
 .حكمت

هر گاه . دشو یאطالق م »אسم«به آن در نظر گرفته شود،  یאز صفات אله یكیبا  یאگر ذאت אله :אسم) ب
پس علم صفت . دیآ یم אست به دست مكه همان عالِ אسمای אلهیאز  یكهمرאه باشد، یبا صفت علم  یذאت אله

 אسمای אلهیم یریدر نظر بگ یرא با لحاظ صفات אله یאگر ذאت אلهتوאن گفت،  یمرو  אینאز . אست و عالم אسم
رא همرאه آن تصور  یذאت אله یم ولور شویمتصرא  אسمای אلهیאز  یكیאگر  אز سویی دیگر. شود یحاصل م

  .شود یحاصل م یصفت אله ،مینكن

  یذאت אله+  یصفات אله=  אسمای אلهی

  ذאت+  قدرت=  ریقد

                                                 
 .شود  אز جمله مباحثی אست كه در كالم نیز بدאن پردאخته می» אسما و صفات אلهی« .١٣١
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אلبته باید به אین نكته نیز توجه دאشت كه آنچه بیان شد به معنای آن نیست كه ذאت אمری אست و صفات 
אما אشاعره معتقد به زیادت . אلهی همان ذאت אلهی אست אمری جدאی אز آن، بلكه مصدאق تامّ אسما و صفات

به دیگر سخن ذאت . אند همچنین معتزله نظریۀ نیابت ذאت אز صفات رא مطرح کرده. صفت بر ذאت אلهی هستند
  .شود كماالت ثبوتی و אسمای حُسنی می گیرد و شامل تمام אلهی تمامی אسما و صفات رא در بر می

رحمان و رحیم همان ذאت אلهی אست نه چیزی غیر אز آن پس אسم با ذאت   قادر،  ،رو باید گفت عالم אینאز 
  .خدא متحد אست

با ذאت אو متحد אست پس آنچه  یكه אگر אسم و صفت אلهآید אین אست  پرسشی که در אین جا به ذهن می
  ست؟یچ یمنام می...  رא كه عالم، قادر و

ن لفظ در یא ،معالِگوییم  هنگامی که می یعنی ؛ستیאسم ن جز אسمِ یزیها چ ن عنوאنید گفت אیدر پاسخ با
 هאست كه ب یم אسملفظ عالِ یعنی. خدא در متن ذאت خدא و با آن متحد אست אسم عالمِزیرא ست یقت אسم نیحق
  .قرאر دאرد אهللا אست كه در متن ذאت אو شود و خود عالم אز אسمای یم אطالق معالِ

  אلهیصفات  אقسام אسما و: دوم مسئلۀ

 صفات به دو گونه و אسما. אرאئه شده אست یگوناگون یها یبند یمتقس یصفات אله אسما وאز  یکهر  یبرא
  .میكن یها אشاره م אند كه به آن شده یبند به چهار نوع دسته

  یصفات אله یبند دسته) אلف

  صفات سلبی و אیجابی: بندی אول دسته

ی یا ثبوتیه جابیصفات אرא  شوند یאثبات م یذאت אله אیكه بر یصفات אله آن دسته אز :صفات אیجابی
ن صفات رא یرو א ینאز א رא دאرא אست؛كماالت  یتمامنیز  ین صفات چون كمال هستند و ذאت אلهیא .نامند می
  .شوند علم، قدرت و אرאده אز كماالتی هستند كه برאی خدא אثبات می .میكن یذאت אثبات م یبرא

هستند و وکالتی نقص  یرא به نوعزی ،شوند یمو گرفته سلب  یאز ذאت אله هستند كه یصفات :صفات سلبی
  .אست یאله یّۀאز صفات سلبنمونه دو  »قدوس«و  »سبّوح«. سته دور אب یאز هر نوع كاست یذאت אله

  אنوאع صفات אیجابی

  :شوند صفات אیجابی خود به سه دسته تقسیم می

 صفات حقیقی محض )אلف

 یقیرو كه حق كنند و אز آن یخدא אثبات م یرא برא یكمال ،ندی هستجابیאسبب که אز صفات بدאن  گروهن یא
صفت . ها نیازی به سایر אمور نیست به تنهایی قابل تصور هستند و برאی در نظر گرفتن آن و محض هستند

  .אند אز אین دسته» وجود«و صفات » حیات«
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 )حقیقۀ ذאت אضافه(صفات حقیقی دאرאی نسبت ) ب

که אین  مطلب دوم אین .کنند هستند و کمالی رא برאی خدא אثبات میکه אین صفات אیجابی  אینمطلب אول 
ها بدون در نظر  صفات حقیقۀ ذאت אضافه هستند یعنی صفات حقیقی که دאرאی نسبتی هستند و تصور آن

  .صفت علم אز אین دسته אست. گرفتن אمور دیگر و رאبطۀ אین صفت با آن אمور ممکن نیست

 فات אضافۀ محضص )ج

ت و یلمانند صفت אوّ ،گر دאردیبا موאرد د یهستند كه ذאت אله یאضافه و نسبت فقط  ن دسته אز صفات،یא
  .ستین و ماسویان خدא یجز نسبت م یزین دو صفت چیא .تیآخر

  محیط صفات محیط و غیر: بندی دوم دسته

  صفات محیط) אلف

ر یعابت. هستند یאله یصفات حُسنا ر بر گیرندۀ تمامیعنی د. نددאرو تام  یكل אحاطۀن دسته صفات یא
 אئمۀ«ین صفات رא א .هات صفاتمّو אُ یعام، كلرود؛ مانند صفات  ین صفات به كار میאبارۀ  نیز در یگرید

گانه  رو صفات هفت אز אین .دنشو یبصر و كالم م  علم، אرאده، قدرت، سمع،  ات،یكه شامل ح نامند یز مین» سبعه
  .برند ات دیگر قرאر دאرند و تمامی صفات دیگر نیز אز אین صفات حُسنی بهره میدر باطن صف

 غیر محیطصفات  )ب

ها رא صفات خاص  آنرو به  אینندאرند و אز  یصفات אله אسما ور دیگبه  یكامل ین دسته אز صفات، אحاطۀא
  .אند مانند رحمت و ربوبیت یز گفتهن یو جزئ

  بندی אسمای אلهی تقسیم) ب

  .کنیم ها אشاره می که به آنאست אرאئه شده  אسمای אلهیאی אز  های چهارگانه بندی دسته

  ات אسماאمه: بندی نخست دسته .۱

אین چهار אسم  .אول، آخر، ظاهر و باطن :دشو به چهار אسم تقسیم می بندی אسمای אلهی تقسیم در אین
ءٍ  وَّلُ وَאلْآخِرُ وَאلظَّاهِرُ وَאلْباطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْهُوَ אلْأَ﴿ :فرماید אست که می سورۀ حدید برگرفته אز آیۀ شریف

  ١٣٢﴾عَلِیمٌ

شده אز قرآن مجید برگرفته אین قاعده  که אست» رحمن«و אسم  »אهللا«אسم بیان شده جامع چهار אسم 
  :ایدفرم میجا که  אست آن

  ١٣٣﴾لَُه אلْأَسْماءُ אلْحُسْنىقُلِ אدْعُوא אللَّهَ أَوِ אدْعُوא אلرَّحْمنَ أَیا مَّا تَدْعُوא فَ﴿

هاى نیكوتر  بگو خدא رא بخوאنید یا رحمان رא بخوאنید هر كدאم رא بخوאنید برאى אو نام
  .אست

                                                 
 .۳/ حدید .١٣٢

 .۱۱۰/ אسرאء .١٣٣
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نسبت به אسم אول، آخر، ظاهر و אسم جامع هستند که حتی  »رحمان«و אسم  »אهللا«بر אین אساس אسم 
  .تر هستند تر و عام باطن جامع

مبدع یا אسم אسم موجد،  ؛ مانندگیرد אین عنوאن قرאر می ذیل אی אزلی אست هر אسمی که به گونه :אول
  .کند אبتدא حکایت می نوعی تعلق به אیجاد دאرند که אز زمانی بی تمامی אین אسما. خالق و فاطر

همچنین אست تمامی אسمائی که به . خدא هستند »آخر«אسم  تمام مظاهری که אبدی هستند مظهر :آخر
ست که چون ناظر به אعاده و א ١٣٤﴾إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رאجِعُونَ﴿آیۀ  ،אز مصادیق אین אسما .אرنددتعلق אعاده 
  .آید به شمار می »آخر« ء אسمایجزرو  אینز سوی باری تعالی و אبدی بودن خدא אست، א به برگشت

  .ظهور هر אسمی אز אسم ظاهر אست :ظاهر

  .אست بطون هر אسمی אز אسم باطن :باطن

رو یا ظهور אسم אول هستند و یا ظهور אسم آخر، تمامی אشیا نیز یا ظاهرند و  آخر و אز אین אند یا אشیا یا אول
تمام جهان رא در رو אست که אین چهار אسم  אین ظهور و بروز אسم ظاهر یا باطن هستند و אز אین بر یا باطن بنا
 گانۀ بیان که صفات هفت گویند؛ چنان» אُمّهات אسما«ها  نگیرند و بر جهان هستی حکومت دאرند و به آ بر می

  .نامند می» אُمّهات صفات«شده رא نیز 

  دوم אسمابندی  دسته .۲

  .شوند אت، صفات و אفعال تقسیم میذ بندی אسمای אلهی به سه دستۀ אسمای تقسیمدر אین 

  .که مظهر ذאت אلهی باشدאست אسمی  :אسم ذאت

  .یابد، به آن אسم صفات گویندات حق در אسمی ظهور אز صف یאگر صفت :אسم صفات

  .نامند ظهور یابد آن אسم رא אسم فعل می אلهی در אسمی هر گاه אفعال :אفعالאسم 

یک אسم ممکن אست به אعتبارאت گوناگون ظهور אسم فعل، صفت یا ذאت אلهی باشد؛ مانند אسم رب، هر 
אما אگر آن رא به معنای ذאت مالک در نظر بگیریم، چون . אستگاه رب رא به معنای ذאت ثابته بدאنیم، אسم ذאت 

مالک صفتی אز صفات حق אست، در אین هنگام رب، אسمِ صفت אست و هر گاه آن رא به معنای ذאت مصلح 
  .بدאنیم، אز آن جا که مصلح فعلی אز אفعال אلهی אست، در אین صورت رب אسمِ فعل אست

توאند به אعتبارאت و  ا אسم ذאت یا صفات و یا אفعال باشد بلکه میکه یک אسم تنه رو الزم نیست אز אین
عرفا بر אین باورند که هر אسمی که אسم صفت باشد و یا هر אلبته . باشد عانی گوناگون مظهر یکی אز אین אسمام

  .אستفته صفات ظهور یا אسما وآن ذאت در آن زیرא ست نیز אאسم ذאت  ؛سم אفعال باشدאسمی که א

  بندی سوم دسته .۳

  .زیر אست آیۀگرفته אز حس و ماده و بر مرאد אز عالم غیب عالم ماورאی :אسمای مفاتیح غیب

  ١٣٥﴾یْبِ ال یَعْلَمُها إِلَّا هُوَوَعِنْدَهُ مَفاتِحُ אلْغَ﴿

  .دאند یآن رא نم] كسى[ست جز אو א ا نزد אوو كلیدهاى غیب تنه

                                                 
 .۱۵۶/ بقره .١٣٤

 .۵۶/ אنعام .١٣٥
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زیر چون تمامی אسمائی که  ؛گیرند قرאر میعنوאن אسم אول و אسم باطن  אسمای مفاتیح غیب ذیل
عالم  ، وبه عالم کون و هستیرو   אینאز . ظهوری در عالم حس و ماده ندאرند هستند،אین دو אسم  مجموعۀ
  .تعلق نخوאهند دאشت هحس و ماد

  .توאن عالم غیب رא گشود و مفتاح عالم غیب هستند אین אسما، אسمائی هستند که با آن می

. ا رא گشوده توאن آن منظور אز شهادت عالم حس و ماده אست که با אین אسما می :شهادتאسمای مفاتیح 
  یعنی عالم حس و ماده ظهور دאرندאین دو אسم بر عالم کون אین אسما ذیل دو אسم آخر و ظاهر هستند؛ زیرא 

  چهارم بندی دسته .۴

  .عدی אستبُ بندی سه بندی نیز تقسیم אین تقسیم

  قسم אول

دאرد که حکم آن، ظهور آن אسم هر אسمی حکمی  .)אزالً و אبدאً( رود אز بین نمی گاه هیچکم آن אسمی که ح
ظهور برخی אز אسما אزلی و אبدی אست یعنی همیشگی هستند و هرگز  یعنی هر אسمی ظهوری دאرد و .אست

ی ندאرد و ایمعن آن عالمو زمان در هستند حاکم אسما بر عالم אروאح دسته אز  אین. رود ها אز بین نمی ظهور آن
و مکان אست،  زمانا خارج אز محدودۀ ه אین تمامی אسمائی که ظهور آن بر بنا. ها در אنحصار زمان نیستند آن

  .»رحمان«در אین دسته قرאر دאرند؛ مانند אسم 

  قسم دوم

م אست ولی ها معلو یعنی אول آن ؛شود مینمنقطع  هرگزها  که حکم آن شود رא شامل می אین دسته אسمائی
لم آخرت ارא عزی. אند گونه ینبد ؛تمام אسمائی که بر عالم آخرت حاکم هستند .شود نمیها تصور  آخری برאی آن

دאرد زیرא عالمی אبدی و ی نپایانولی  )אبتدאی آن معلوم אست( شود می آغازلمی אست که پس אز אین جهان اع
  .»אألوّل«همچون אسم  جاودאنی אست،

  قسم سوم

که مظاهر آن אسم  یعنی אسمی. حاظ אزل منقطع אستها هم به لحاظ אبد و هم به ل ه حکم آنאسمائی ک
אین عالم خود אبتدא  زیرא بر عالم دنیا حاکم هستند و אین אسما .هم אبتدאی مشخص و هم אنتهای مشخص دאرد

که در אین » آلخرא«و » אألوّل«همانند دو אسم  .و אنتهای مشخصی دאرد و אز هر سو در אنحصار زمان אست
  .گیرند دسته قرאر می

  چکیده

و אگر ذאت אلهی رא با یکی אز صفات אلهی در  وند אستذאت خدא ویژۀصفت אلهی کمالی ثبوتی אست که  
  .شود نظر بگیریم به آن אسم گفته می

به صفات אیجابی و سلبی تقسیم بندی  نخست تقسیمشوند،  میبندی  تقسیمصفات אلهی به دو شکل  
  .غیر محیطبه صفات محیط و بندی  دیگر تقسیمو  شوند می

ر אسما جدא گیدאز  אسمای אلهیهات مّאُبندی  تقسیمیک در . گونه אست نیز چهار אسمای אلهی بندی دسته 
  .شود به אسم ذאت، صفت و فعل אلهی تقسیم می אسمای אلهیدیگر بندی  تقسیمدر  و شوند می
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 توאن با توجه به گسترۀ همچنین می .شهادت نیز تقسیم کردمفاتیح غیب و  توאن به אسمای رא می אسما 
אزلی و אسمائی که نه  ا رא به سه دسته تقسیم کرد؛ אسمای אبدی و אزلی، אسمایه زمانی نفوذ אسما نیز آن
  .אبدی و نه אزلی هستند
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  :با ییآشنا

  ؛مفهوم عرفان عملی 

  ؛تعریف مقام و حال 

  .صبرو  فقر، زهد، ورع ،توبهمقام  

  مروری بر مباحث پیشین

در אین حال . بارۀ عرفان نظری و برخی אز مسائل آن بیان کردیم های پیشین مباحثی رא در در جلسه
  .کنیم بحث عرفان عملی رא آغاز میمجلسه 

  مفهوم عرفان عملی
ست که אگر אنسان به دستورאت شرع عمل کند، برאی אو عرفان و معرفت א ی به אین معناعرفان عمل
مرאد . شود می منتهی ویژه یه عرفان و معرفتدر نهایت ب کهאست عملی  ؛عرفان عملی. شود خاصی حاصل می
 نیز،ت مقصود אز معرف. אستدر منطق قرآن » مجاهدت«در عرفان و » سیر و سلوک«جا همان  אز عمل در אین

  .همان مکاشفه یا کشف و شهود عرفانی אست ،در مباحث گذشته بدאن پردאختیمکه  چنان

که ویژه به نوعی معرفت  ؛ در حقیقتام אصول و قوאعد شرعی عمل نمایدتمدیگر אگر سالک به  یبه عبارت
  .دست خوאهد یافت ،همان کشف و شهود אست

  تقدم عرفان عملی بر عرفان نظری
  .אز جنبۀ رُتبی دیگربر عرفان نظری تقدم دאرد؛ نخست אز جنبۀ تاریخی و  جهتدو عرفان عملی אز 

  تقدم تاریخی) אلف

عرفان نظری אز אما . אز قرن دوم آغاز شده نامیدند، می» سیر و سلوک«آن رא که گذشتگان  ،عرفان عملی
  .گشت אلدین عربی، پدیدאر  مؤسس آن یعنی محیقرن هفتم با ظهور پیشگام و 

مباحث عرفانی تنها مختص به عرفان عملی و سیر و   دوم تا ششم، هاییگر سخن، در محدودۀ قرنبه د
سخنی به میان نیامده عربی و آثار عرفانی אو، אز عرفان نظری אلدین   ظهور محیو تا پیش אز  سلوک אست

  .دאردعرفان عملی نسبت به عرفان نظری تقدم تاریخی  رو אز אین .אست

  تبیتقدم رُ) ب

که تا عرفان عملی تحقق نیابد عرفان نظری تقدم رتبی دאرد؛ بدین معنا رفان عملی بر عرفان نظری ع
به مکاشفه  مدאومت ورزد بر אنجام אعمال صالح عمل کند و شریعت بهسالک  نخوאهد شد؛ هر گاهحاصل  نیز

رو با  אز אین. אست אووجود  ویژه درکه نتیجۀ آن پدید آمدن معرفتی  یابد دست می) کشف و شهود عرفانی(
אین  .אی دیگر خوאهد شد به گونهجهان و אنسان کسب אین معرفت خاص؛ دیدگاه و بینش سالک نسبت به خدא 



 ١٠٥    سيزدهم  جلسه/ آشنايی با عرفان و تصوف

http://vu.hadith.ac.ir    Erfan 88-89 V. 02  

به تحلیل و شناخت خدא، جهان و  دهد و אو אز آن پس شکیل میبینی سالک رא ت جهان جدید، بینش و نگرش
  .پردאزد אنسان می

؛ در دکنو سپس عرضه  אستداللی رא یشبینی خاص خو که جهان پی آن باشدحال אگر عارف و سالک در 
אین  که نموده אستאرאئه  نظری و تئوریبه گونۀ خود رא ) عرفان عملی(و مکاشفات سیر و سلوک  حقیقت

عرفان عملی بر عرفان نظری تقدم رتبی دאرد و تا عرفان عملی و  ،אین بر بنا .همان عرفان نظری אست
  .رفان نظری هم نخوאهد بودع ،پیامدهای آن نباشد

مبحث در אین جلسه، به نخستین . ، مانند مباحث عرفان نظری گوناگون אستنیزمباحث عرفان عملی 
  .کنیم بحث مقامات و حاالت אشاره میم، یعنی آن

  )אحوאل(مقامات و حاالت 
ها  د و אز آنیاب אهللا به مقامات و حاالتی دست می مسیر نیل به حق و لقاءُ هنگام پیمودنسالک در 

آن אست که آیا باید میان مقام و حال آید؛  نخستین پرسشی که در אین مبحث، به ذهن می. شود مند می بهره
אند که مقام و حال دو مقولۀ  تمامی صوفیان و عارفان بر אین عقیده ؟تفاوت گذאشت یا آن دو رא یکی دאنست

אلدین محمود  ، عزقشیریه رسالۀ، قشیری در بאلمحجو کشفهجویری در  .جدא אز یکدیگر و متفاوت هستند
  .کنیم میאند، که در אدאمه به אختصار بیان  و دیگر عارفان به אین تفاوت אشاره کرده אلهدאیه مصباحکاشانی در 

  ها عریف مقام و حال و تفاوت آنت

ها  یاضتها و ر تحمل مشقت ، موאظبت،مقام صفتی ثابت برאی قلب سالک אست که آن رא بر אثر مرאقبت
دوאم و گذرא אست که بر אثر عنایت و  ثبات، بی אما حال حالتی بی .آورد سلوک به دست می سیر وبه وسیلۀ 

  .شود محبت אلهی بر قلب سالک عارض می

آید که تفاوت بنیادین میان مقام و حال، در אستوאری و دوאمِ مقام و  بر میאز تعاریف بیان شده چنین 
ثبات و گذرא  אست، אما حال مقامی بی به عبارتی دیگر مقام حالی ثابت و بادوאم. ل אستثباتی و آنی بودنِ حا بی

کند و  אست که عارف با مجاهده و تحمل ریاضت آن رא در قلب خود אستوאر می یאست؛ بدین معنا که مقام حال
لک אستوאر نشود، پس אز אما אگر אین حال در قلب سا. سازد تا به مقامات باالتر دست یابد אی می سپس אز آن پله

  .زمانی زאئل خوאهد شدאندک 

אین אست که مقام  ،آید های بزرگان صوفیه و عرفا به دست می אز گفتهتفاوت دیگر حاالت و مقامات، كه 
 یولی حال وאرد ؛آید دست میه مقام با سیر و سلوک و تالش ب .אست אز جنس عمل و حال אز جنس فضل

  .غیبی و موهبتی אلهی אست

  ام مقاماتאقس

 ،אللمع س نگاشتۀ مؤلفאسا ها بر ترتیب آندאنند و  مقامات رא هفت مرحله میعارفان و سالکان رאستین 
  :به قرאر زیر אست ،نصر سرאج طوسی אبو

  .رضا .۷؛ توکل .۶صبر؛ . ۵فقر؛ . ۴زهد؛ . ۳ورع؛ . ۲توبه؛ . ۱
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  توبه: نخستمقام 

 گونه بدینها  ترین عناوین آن که مهم ؛فانی مطرح شدههای عر در کتاب אی گستردهبارۀ توبه مباحث  در
  ١٣٦:אست

  .مرאتب تائبین .۶אرکان توبه؛  .۵אسرאر توبه؛  .۴אنگیزۀ توبه؛  .۳شروط توبه؛  .۲تعریف و حقیقت توبه؛  .۱

  توبه در لغت و אصطالح

نزد خدא و  ، پشیمانی بر معصیت، אحساس ذلتعرفاאست و در אصطالح » بازگشت«ی اتوبه در لغت به معن
 پشیمان گشت و گناهان گذشتۀ خویشام تمسالک אز  هر گاهאین  بر بنا. ت بر ترک و تکرאر نکردن آن אستنیّ

چنین سالکی به مقام  بازگشت؛ در حقیقتنوعی به حریم خاص ربوبی به  و دאشتها رא  آن אرאدۀ ترک همیشگی
  .شود توبه وאرد شده אست و تائب نامیده می

  :گوید باره می  در אین میدאن صدאنصاری در کتاب  אهللا خوאجه عبد

: میدאن אول مقام توبه אست و توبه بازگشتن אست به خدאی و אرکان توبه سه چیز אست
  .پشیمانی در دل، عذر بر زبان و بریدن אز بدی و بَدאن

د و دאن خت دقیق گناه میشرط مهم توبه رא شنا אلسائرین، منازلهمچنین خوאجه در کتاب دیگرش، 
  :گوید می

پس . توبه چیزی جز رجوع و بازگشت אز مخالفت حکم حق به موאفقت حکم אلهی نیست
אین  بر بنا. حال אو نسبت به حق تفاوتی نکرده אست ،אگر مکلف حقیقت گناه رא نشناسد

بر شناخت دقیق گناه אست تا آن رא ترک کند و  ،شرط אساسی و مهم توبه نخستین
  ١٣٧.دعمل نمایحکم אلهی  אساس

چون معصیت گرچه  ؛بزرگ بشمارد رא، هرچند کوچک،אصل توبه آن אست که אنسان گناه و معصیت 
 אز دیدگاه ماعظیم خوאهد بود، هرچند  ،خدאی عظیم אست و مخالفت عظیمبا کوچک אست ولی مخالفت 

ببیند، پس אز  אگر אنسان گناه رא چنین. معاصی رא عظیم و بزرگ دאنست تمامبر אین אساس باید . باشدکوچک 
  .ها خوאهد دید אرتکاب آن در قلبش אحساس ندאمت و پشیمانی خوאهد کرد و خود رא حقیرترین و بدترین אنسان

  لطایف توبه

  :شمریم بر میها رא  توبه رא لطایفی אست که در ذیل آن

                                                 
אلدین  ، مقدمه و تصحیح جالل مصباح אلهدאیه و مفتاح אلکفایهعز אلدین محمود کاشانی، : ک.برאی آگاهی بیشتر، ر. ١٣٦

  ، ترجمۀ אبو علی حسن بن אحمد عثمانی، تصحیح بدیعرسالۀ قشیریه؛ ۲۶۶ـ  ۳۷۰، چاپ ششم، ص ۱۳۸۱همایی، نشر هما، 
، אلمحجوب کشف ؛ علی بن عثمان هجویری،۱۳۶ـ  ۱۴۵، چاپ هفتم، ص ۱۳۸۱نتشارאت علمی فرهنگی، אلزمان فروزאنفر، א

عبد אهللا بن (؛ سرאج طوسی، אبو نصر ۴۲۹ـ  ۴۳۷، ص ۱۳۸۳مقدمه، تصحیح و تعلیق دکتر محمود عابدی، تهرאن، سروش، 
، ص ۱۳۸۲هدی محبتی، تهرאن، אساطیر، ، تصحیح و تحشیۀ رینولد آلن نیکلسون، ترجمۀ دکتر مאللمع فی אلتصوف، )علی
۹۸.  

 .۳۷ـ  ۳۹، ص ه ۱۴۱۷، تحقیق علی شیروאنی، قم، دאر אلعلم، منازل אلسائرینخوאجه عبد אهللا אنصاری،  .١٣٧
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شد و فرאموش کند، پیوسته به یاد خدא با کامالًلطیفۀ אول آن אست که سالک معصیت و جنایت رא ـ 
  .بودن אو رא אز یاد نبرد» ستّار«

  .خدאوند بصیر رא هموאره شاهد بر אعمال خود ببیند אنسان تائب لطیفۀ دوم آن אست کهـ 

در کتاب  که خدאوند چنانسومین و آخرین لطیفه آن אست که در عالم אمکان جز אو مؤثری نبیند و ندאند؛ ـ 
  ١٣٨﴾ا وَجْهَهُءٍ هالِكٌ إِلَّ یكُلُّ شَ﴿: خویش فرموده אست

  ب توبهمرאت

ن אست و مرتبۀ سوم توبۀ امرتبۀ نخست توبۀ عوאم אست، مرتبۀ دوم توبۀ متوسط: دאردتوبه سه مرتبه 
  .کنیم مرتبۀ سوم رא با تفصیل بیشتری مطرح می میانאز אین  ١٣٩.خوאص

  توبۀ خوאص

رאق در مشاهدאت אلهی אی رא جز در حالت אستغ لحظه کننده توبهست که شخص א توبۀ خوאص به אین معنا
بگذرאند؛  ،لت و نسیانغفیعنی در  ،یاد אو بهאی رא جز  صرف نکند، هموאره خود رא مصاحب حق ببیند و אگر لحظه

  .بالفاصله אز آن توبه کند

  نخستین توبه

فرאموشی و غفلت خود، که بر אثر ) אلسالم هیعل(آدم . کننده אست نخستین توبه) אلسالم هیعل(حضرت آدم 
سان که پس אز هبوط به  بدین .کرد جبرאن با توبه ،ز میوۀ شجرۀ ممنوعه خورد و אز بهشت بیرون رאنده شدא آن

  .و خدאوند نیز توبۀ אو رא پذیرفتزمین دست به آسمان بلند کرد و با אدאی کلماتی به حریم ربوبی توبه نمود 

  توبه در قرآن

لطایف  אست،هشتاد آیه  در حدودها  که تعدאد آن ،جوی آیات مربوط به توبه در قرآن و بررسی و جستبا 
  .آید به دست می عجیبیو אسرאر 

אز جملۀ אین لطایف آن אست که توبۀ عبد میان دو توبۀ خدאوند אست، بدین معنا که אگر عابد و سالکی 
  .توبه کرد، توبۀ אو پس אز توبۀ نخستین אز سوی خدא وאقع شده אست

  ست؟א نخست خدא به چه معنا אما توبۀ

                                                 
 .۸۸/ قصص .١٣٨

عوאم توبةُ אل«که هجویری אز ذو אلنون مصری یاد کند که  چنان. دאنند؛ توبۀ خوאص و توبۀ عوאم برخی توبه رא بر دو قسم می .١٣٩
رسالۀ ؛ ۴۳۶، ص کشف אلمحجوب؛ توبۀ عام אز گناه و توبۀ خاص אز غفلت אست؛ »من אلذنوب وتوبةُ אلخوאص من אلغفلة

وتوبة אألوساط من ... فتوبة אلعامة الستکثار אلطاعة «دאند  خوאجۀ אنصاری توبه رא بر سه قسم می. ۱۴۲ـ  ۱۴۴، ص قشیریه
אبو نصر طوسی نیز پس אز بیان אقوאل . ۳۹، ص منازل אلسائرین؛ ».ضییع אلوقتوتوبة אلخاصة من ت... אستقالل אلمعصیة 

ها  ها و زشتی אند یکی אز بدی تائبان چند گونه«: نویسد کند و می گوناگون پیرאمون توبه در نهایت אهل توبه رא سه دسته می
چرא که به کارش چشم (هایش  عبادتها و  ها אز حق و سومی אز دیدن نیکی ها و غفلت کند و دیگری אز لغزش توبه می
  .۹۸، ص אللمع فی אلتصوف، »)دאشته
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گیرد و  بر نخست خدא به معنای رجوع و بازگشت خدא به بنده אست تا لطف و عنایتش بنده رא در  توبۀ
אو  ،پس تا لطف אلهی شامل حال بندۀ گنهکار نشود. سپس אو بر ندאمت و بازگشت به سوی خدא توفیق یابد

  .توفیق توبه و بازگشت رא نخوאهد یافت

אظهار ندאمت و  خویش وجودنهایت دهد و אز  ه بنده فریاد توبه سر میאست کهنگام אما توبۀ دوم خدא آن 
ین بازگشت و و א پذیرد میאش رא  خدא توبه ،شود که אو به معنای وאقعی تائب می هنگامدر אین . کند پشیمانی می

  .شود ست که پس אز توبۀ אنسان حاصل میא دوم خدא توبۀ

کند و بنده یک بار و رجوع بنده نیز در میان دو  بنده رجوع میאین در توبه، خدאوند دو بار به سوی  بر بنا
چنین خدאوند در אین آیه . آید به دست می سورۀ توبه ۱۱۸אز آیۀ אین مضمون . گیرد رجوع خدא قرאر می

  :فرماید می

  ﴾مُیتُوبُوא إِنَّ אللَّهَ هُوَ אلتَّوَّאبُ אلرَّحِیهِمْ لِیثُمَّ تابَ عَلَ﴿

ر مهربان یپذ د خدא همان توبهیترد یب ،توبه دאد تا توبه كنند] قیوفت[به آنان ] خدא[پس 
  .אست

آیه آمده אین  نخستدر بخش . قرאر دאردخدאوند  توبۀ که توبۀ بنده میان دو دهندۀ آن אست نشانאین آیه 
پایان  گاه در خدאوند به بنده אست تا אو موفق به توبه شود و آنبازگشت دهندۀ  که نشان ﴾تابَ علیهم﴿ אست،

 »رحیم«אضافه شدن صفت . دومین توبۀ خدאوند אست بیانگرکه  ﴾إن אهللاَ هو אلتوّאب אلرّحیم﴿ آیه آمده אست
رא  »توّאب«ست و אو صفت א אین مطلب אست که توبۀ دوم خدא به سبب رحمت خاص אو نشانگر »توّאب«پس אز 
  .کامل نموده אستאش  خاصه با رحمت

  ورع: مقام دوم

  معنای ورع

 دوریאگر אنسان אز محرمات قطعی . ستא אی باالتر אز تقوא ی پرهیز אز شبهات אست که مرتبهابه معن ورع
אز  ١٤٠»قِفْ عِنْدَ אلشُبْهَةِ«אما אگر در رאستای عمل به مضمون حدیث نبوی  ؛شود متصف به صفت تقوא می ،کند

  ١٤١.موאرد مشتبه به حرאم نیز دوری کند به صفت ورع متصف خوאهد شد

  ورع مرאتب

ورع אجتناب אز  نخست پردאزیم؛ مرتبۀ میها  که به אختصار به بیان آن אند برشمردهبرאی ورع سه مرتبه 
مرتبۀ دوم آن پرهیز אز برخی مباحات قریب به مشکوک אست و مرتبۀ سوم آن نفی  .مکروهات شرعی אست

  .خوאطر אست

                                                 
אلوقوف عند אلشبهه خیر من אالقتحام «אین عبارت در متون روאیی یافت نشد ولی مضمون آن وאرد شده אست مانند حدیث  .١٤٠

  .۶۸و  ۵۰، ص ۱، ج کافی ؛»فی אلهلکه

؛ خوאجه عبد ۹۹، پیشین، ص )عبد אهللا بن علی(طوسی، אبو نصر ؛ سرאج ۳۷۱ـ  ۳۷۳عز אلدین محمود کاشانی، پیشین، ص . ١٤١
  .۱۶۶ـ  ۱۷۳، ص رسالۀ قشیریه؛ ۵۴אهللا אنصاری، پیشین، ص 
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  ورع در قرآن

  :אز جمله آیۀ ند،شو گوناگونی متوسل میبارۀ ورع به آیات  در عرفا

  ١٤٢﴾تِلْكَ حُدُودُ אللَّهِ فَال تَقْرَبُوها﴿

  .دینشو کیبدאن نزد] زنهار به قصد گناه[پس  یحدود אحكام אله  ن אستیא

شود که  حاصل می هنگامیرو ورع  אز אین .یعنی אگر אحساس شبهه هم نمودید به آن وאدی وאرد نشوید
  .شرع پاک باشد نۀناپاکی و پلیدی در زمی هرگونهن אز قلب אنسا

  بارۀ ورع  سخنان قشیری در

ورع آن אست که אز همۀ : عارفی گفت«، مانند אین سخن که، بارۀ ورع سخنان زیبایی دאرد در אمام قشیری
تر אست אز  ورع אندر سخن، سخت«: کند که گفت و אز سالک دیگر چنین نقل می» چیزها بپرهیزی به جز خدאی

گوید که אز אستاد  می نیز در جای دیگر. »که در زر و سیم تر אز آن ریاست، سخت که در زر و سیم و زهد אندر آن
کی بر سر رَحارث محاسبی چون دست فرא طعام کردی، אگر نه אز حالل بودی تَ«: خود شنیده بود که گفت

  .»אو دאنستی که حالل نیست، نخوردی אز אین طریق. אنگشت وی بجستی

  زهد: مقام سوم

  معنای زهد

ت אز نفی رغبت قلبی رزهد عبارو  אز אینبرکند،  یشبه هر چیز رא אز دل خو میلאست که אنسان  زهد آن
  .و درونی אست

. رא تعریف کرده אستعارفین، سه وאژۀ زאهد، عارف و عابد אلمقامات  אشارאت،سینا در نمط نهم کتاب   אبن
  :کند  تعریف میچنین  رא אو زאهد

سالک با زهد به خدא . های آن روی گردאند نعمت زאهد کسی אست که אز متاع دنیا و
  ١٤٣.یابد شود و مرید با آن قلبی موحد می نزدیک می

  مرאتب زهد

  ؛کنیم ها אشاره می زهد نیز مرאتب و درجاتی دאرد که به אختصار به آن

  .و پاک پدید آید با صفامرتبۀ زهد، زهد در شبهات אست، با אین هدف که نفسی  ـ نخستین

אضطرאب و تشویش خاطر אز دل زאهد و سالک  بدین وسیله ول אست تافض، زهد در زوאئد و مرتبۀ دومـ 
ای غیرضروری زندگی پرهیز אیل و نعمتهذدر אین مرتبه زאهد אز تمامی ر. و با یاد حق به آرאمش رسدبیرون رود 

  .کند می

                                                 
 .۱۸۷/ بقره .١٤٢

عبد אهللا بن (؛ سرאج طوسی، אبو نصر ۱۷۴ـ  ۱۸۰، ص رسالۀ قشیریه؛ ۳۷۳ـ  ۳۷۵عز אلدین محمود کاشانی، پیشین، ص . ١٤٣
  .۵۳د אهللا אنصاری، پیشین، ص ؛ خوאجه عب۱۰۰، پیشین، ص )علی
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د، אز زهد خود نیز باید بدین معنا که زאهد در پایان مرאتب زه ؛אست آخرین مرتبۀ زهد، زهد אز زهدـ 
، به هنگامزאهد و سالک در אین . אز دنیا منقطع شود و در نور تجلیات حق فانی گردد کامالً، تا رویگردאن شود

  .دهد چیزی جز شهود حق رغبت نشان نمی

  زهد در قرآن

رفانی کنند و آن رא عصارۀ زهد ع אشاره می سورۀ حدید ۲۳ عرفا در باب אشارאت قرآنی به زهد به آیۀ
  .دאنند می

   ١٤٤﴾حِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍیما فاتَكُمْ وَال تَفْرَحُوא بِما آتاكُمْ وَאللَّهُ ال  یال تَأْسَوْא عَلیكَلِ﴿

 آنچه به شما دאده אست] سبب[د و به ین نشویشما رفته אندوهگ  تا بر آنچه אز دست
  .رא دوست ندאرد یچ خودپسند فخرفروشید و خدא هینكن یشادمان

אو در . مون زهد بحث کرده אستبه تفصیل پیرא אإلسالمی אلتصوّف تاریخ در كتاب ١٤٥אلرحمن بدوی عبد
تا  אست אستناد جسته و سعی کرده ،אند אهل سنت نقل شده به وسیلۀکه عمدتاً  ،باره به אحادیث فرאوאنی  אین

 هبرخی אز موضوعات אحادیث אشار. کندمنسوب  )وآله علیه אهللا صلی(، پارسایی و زهد رא به پیامبر بدین وسیله
  .ثروت و دعوت به قناعت زهد، نکوهش دنیا، مذمت: אند אز אو عبارتشدۀ 

لف رא تأمین ؤم هدفدیگر  سویید و אز نرسد که אین אحادیث چندאن אعتبار ندאشته باش אما چنین به نظر می
אنزوא و  هیچ گونه، ستא مونۀ زهد و پرهیز אز دنیاکه بهترین ن )وآله علیه אهللا صلی(در زندگانی پیامبر  زیرא ؛نکند
به אستفاده אز عطر و بسیاری دیگر אز  گوناگونی،، پیامبر در אحادیث نمونهبرאی . شود گیری دیده نمی گوشه

که رهبر אمت אسالمی بود، زאهدترین אفرאد نیز  ؛ یعنی پیامبر با آنموאهب دنیا سفارش و حتی تأکید فرموده אست
  .بود

، زאهدترین و پارساترین مردمان جز )وآله علیه אهللا صلی(که پس אز پیامبر אست ذکر نیز شایان نکته אین 
 אین کتاب. خود شاهدی روشن بر אین سخن אست אلبالغه نهج. کسی نبود) אلسالم هیعل(طالب  علی بن אبی

  .عی رא تجلی بخشیددر زمان خالفت خویش، زهد وאق) אلسالم هیعل(حضرت אمیر  .אستیک زهدنامۀ کامل 

אین زهد با روאبط אجتماعی و حتی אدאرۀ جامعه و אمت אسالمی منافاتی ندאرد؛ אما زهد برخی عرفا به  بر بنا
  .گیری و אنزوא كشیده شده אست که אز دیدگاه אسالم پذیرفتنی نیست گوشه

  فقر: مقام چهارم

  فقر در قرآن و حدیث

  :نمونه روشن آن آیۀ پانزدهم سورۀ فاطر אستאند، که  ه کردهبرאی אثبات אین مقام به آیاتی אشار عرفا

  ١٤٦﴾دُیאلْحَمِ یّאللَّهِ وَאللَّهُ هُوَ אلْغَنِ یهَا אلنَّاسُ أَنْتُمُ אلْفُقَرאءُ إِلَیا أَی﴿

  .ستوده אست ازِین یست كه بא د و خدאیازمندیمردم شما به خدא ن یא

                                                 
 .۲۳/ حدید. ١٤٤

  .به فارسی هم ترجمه شده אست تاریخ تصوّف אسالمیאین کتاب با نام . ١٤٥

  .۱۵/ فاطر. ١٤٦
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مخاطب אین  من، چه کافر و چه مشرکؤچه م ها نساننشانگر آن אست که تمام א» ناس«ز وאژۀ אستفاده א
  .آیه هستند

فقر . ست که چیزی جز فقر نیستא ها کنندۀ ماهیت و حقیقت אنسان بیان ،که در אدאمه آمده ،﴾فقرאء﴿ وאژۀ
تفهیم אین نکته אست که  پیآیه در  אین دیگر به عبارت. تتهی بودن، ندאشتن و خالی بودن אسبه معنای 

وجود و معنا אست که حقیقت آدمی ز فقر و ندאری نیست و تنها با אنتساب و אستناد به خدא حقیقت آدمی ج
رو،  و אز אین ﴾وאهللا هو אلغنی﴿ مطلق אست تنها خدאوند غنیّ. همین אمر אست بیانگر ﴾إلی אهللا﴿تعبیر . یابد می

  .تنها شایستۀ אو אست ﴾אلحمید﴿حمد و سپاس 

  .همان چهارمین مقام در سیر و سلوک عرفانی אست ،ین آیهدر אشده  אشارهفقر به گفتۀ عرفا 

  .کنند אشاره مینیز  ١٤٧،فقر مایۀ مباهات من אست ؛»یِرخْرُ فَقْאلفَ«همچنین به حدیث نبوی  عرفا

عبد برאی خود  که به אین معنا بیان شده אست؛همان مفهوم آیه و حدیث  عرفا אز دیدگاهو فقر ر אز אین
 אین ترنم پیوسته بر زبان. ور نکند و تنها خدאوند رא مالک حقیقی عالم هستی بدאندگونه مالکیتی رא تص هیچ

  :که جاری אستسالک فقیر 

  ١٤٨﴾لِلَّهِ وَمَنِ אتَّبَعَنِ یفَإِنْ حَاجُّوכَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِ﴿

مرא  كه هرאم و  م خدא نمودهیمن خود رא تسل«: ه برخاستند بگوپس אگر با تو به محاجّ
  .»]م خدא نموده אستیز خود رא تسلین[كرده  یرویپ

  مرאتب فقر

  :אند אز دאرد که عبارت فقر نیز مرאتب و درجاتی

. شوید می ،سالک فقیر در אین مقام دست אز دنیا و آنچه دنیوی אست. فقر زאهدאنه אست ،نخستین مرتبۀ فقر
  .آید بر نمیها نیز  طلب آن و هرگز در گوید هیچ نمیهای دنیا   و زینت تجمالت بارۀ درאو همچنین 

شود، حقیقت عمل خود و  ر آگاه میفقفقیر در אین مقام אز سرّ . به سابقۀ אزلی אست بازگشت فقر مرتبۀ دومِ
  ؛شود که אو در אین مقام به אین حقیقت وאقف می. شناسد بیند و אستعدאدهای אنسان رא می دیگرאن رא می

  ١٤٩»نبٌذَ هِبِ سُقانبٌ ال ُیذَ כَوجودُ«

אی و باید אز آن  تو برאی خود وجود مستقلی ببینی، گرفتار گناه و معصیت شده که همین ! یعنی אی אنسان
به אین پایه رسید  و هر گاه אنسان آدمی نباید برאی خود وجود مستقلی فرض کند که کوتاه سخن آن. توبه کنی
 دهد که میهنگامی رخ مقام حقیقی به  یابی دست. אین همان فقر אست کهو آیه خوאهد دید  نشانهخود رא 

אز خود سلب אرאدۀ ) فقر حقیقی(در אین مقام  אو. دبدאنحکم אزلی  ،شود عارف هر حکمی رא که بر אو جاری می

                                                 
 .۵۵و  ۴۹، ۳۲، ۳۰، ص ۶۹، ج بحار אألنوאر .١٤٧

 .۲۰/ آل عمرאن .١٤٨

تفسیر  مرحوم مصطفی خمینی درو  شرح אألسماء אلحسنیאین جمله در منابع روאیی یافت نشد، مال هادی سبزوאری در  .١٤٩
، אز جنید بغدאدی نقل شده که گفت אز هیچ ۱۲۹، ص ۱۱کثیر، ج   אبن و אلنهایۀ ةאلبدאیدر . אند خویش آن رא ذکر کرده قرآن

وإن قلت ما أذنبت قالت مجیبه     حیاتک ذنب «: خوאند خوאن می قدر אستفاده نکردم که אز شعری که کنیزکی آوאزه چیزی آن
  »س به ذنبال یقا
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אین نوع فقر، فقر عرفانی אست که به عرفا تعلق . دیدکند و هیچ אسم و رسمی برאی خود نخوאهد  مطلق می
  .دאرد

ها آگاهی  نسبت به آنאین نیست که אنسان نیازهای خویش رא ببیند و  زج وאقعیت آن אست که فقر چیزی
سرאسر وجود אو رא، در  نیستیאنسان، در ظاهر و باطن، یکپارچه فقر و نیاز אست و אین فقر و . کامل پیدא کند

ذאتی  های تیزبین אین فقر אما باید دאنست که تنها אنسان. گرفته אست بر های مختلف روحی و جسمی، در جنبه
. دאنند نیاز می فقر ذאتی و مطلق، خود رא بی هایی که با وجود אما بسیارند אنسان. کنند رא در وجود خود درک می

آیات پانزده و شانزده .زنند ست به طغیان و نافرمانی میو د کنند سرکشی میخدאوند  برאبرها در  گونه אنسان אین
  :سورۀ علق به אین مطلب אشاره دאرد

  ١٥٠﴾یأَن رَّآهُ אسْتَغْنَ یْطغَینَّ אلْإِنْسانَ لَكَلَّا إِ﴿

  .از پندאردین یخود رא ب كه  همینكند  یم یحقا كه אنسان سركش

سرکشی خدאوند  در برאبرنه تنها ها  آن. بینند خود رא نیازمند به خدא می هایی نیز هستند که אنسانאما 
אین . خوאهند و میאکنند و هرچه بخوאهند تنها אز  خدא درאز نمی هرگز دست نیاز به سوی غیر ، بلکهکنند نمی
  .مقام فقر אست نتیجه و ثمرۀتوکل אست که  ، مقامِمقام

  صبر: مقام پنجم

  معنای صبر

تابی و خوددאری אز אظهار  جزع و بی هر گونهحبس نفس אز אند؛ صبر  گونه تعریف کرده صبر رא אینعرفا 
ها در درون אو  ان سختی یا مصیبتی پیش آید و אین سختیگاه برאی אنس هر. אست شکوאی درون به دیگرאن

ها אظهار شکایت و  ه دאرد و به دیگر אنسانارא نگ با אین وجود אو خویشتنحالت جزع و شکایت پدید آورد، אما 
  ١٥١.شود یده میمقام صبر אست و صابر نام دאرندۀتابی ننماید، چنین אنسانی  بی

 دאرد،مقام صبر باالتر אز طبع אو مقامی به در قلب فرد پدید نیاید،  زنیو شکایت  تابی بیحال אگر آن حالت 
  .گویند به آن مقام تسلیم و رضا میکه 

ولی شکوه به  با حالت صبر منافات دאرد، خدא بحث صبر آن אست که شکوه به غیرمقابل توجه در  نکتۀ
 .אشاره کرددر قرآن  هایی אز زندگی אنبیا  هتوאن به نمون برאی شاهدی بر אین אدعا می. خدא با صبر منافاتی ندאرد

  :ستاید رא چنین می) אلسالم هیعل(אیوب  مثالً خدאوند در جایی حضرت

  ١٥٢﴾إِنَّا وَجَدْناهُ صاِبرאً نِّعْمَ אلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّאبٌ﴿

  .كار بود אو توبه یبه رאست یא كوبندهیم چه نیافتیبا یما אو رא شك

  :فرماید ن אو میبر سخ و در جایی دیگر بنا
   

                                                 
  .۷و  ۶/ علق .١٥٠

؛ خوאجه عبد ۱۰۳، پیشین، ص )عبد אهللا بن علی(؛ سرאج طوسی، אبو نصر ۳۷۹ـ  ۳۸۴عز אلدین محمود کاشانی، پیشین، ص . ١٥١
 .۲۷۸ـ  ۲۸۷، ص ؛ رسالۀ قشیریه۶۹אهللا אنصاری، پیشین، ص 

 .۴۴/ ص .١٥٢
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  ١٥٣﴾طانُ بِنُصْبٍ وَعَذאبٍیאلشَّ یمَسَّنِ یرَبَّهُ أَنِّ یوبَ إِذْ نادیوَאذْكُرْ عَبْدَنا أَ﴿

طان مرא به رنج و یگاه كه پروردگارش رא ندא دאد كه ش اد آور آنیوب رא به یما א ۀو بند
  .عذאب مبتال كرد

ستاید و در جایی دیگر شکوۀ אو رא  אی نیک می بنده אین خدאوند در جایی אو رא به عنوאن صابر و بر  بنا
  .دאردنوجود  تضادی ،میان مقام صبر אو و شکوۀ אو אز خدא رو אز אین. دאرد نسبت به خود بیان می

) אلسالم هیعل(و صبر אو در فرאق یوسف ) אلسالم هیعل(یعقوب گونه صبر، حکایت حضرت  אیندیگر  ۀنمون
  :رאق رא چنین بیان کرده אستאو در אین ف אیقرآن شکو. אست

  ١٥٤﴾אللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ אللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ یإِلَ یوَحُزْنِ یقالَ إِنَّما أَشْكُوא بَثِّ﴿

دאنم  یم یزیخدא چ] تیعنا[برم و אز  یش خدא میت غم و אندوه خود رא پیگفت من شكا
  .دیدאن یكه شما نم

. ندאرد، بلکه گله و شکایت به دیگرאن با مقام صبر ناسازگار אست אین شکوא به خدא منافاتی با صبر بر بنا
نوعان خویش شکایت نکند و تنها در  گاه אنسان در هنگام مصیبت، بال و دشوאری به هم که هر کوتاه سخن آن

  .دل و با خدאی خود به شکوא و نجوא بپردאزد؛ به مقام صبر نائل خوאهد شد

صبر . ترین مرאحل אست ای سیر و سلوک و در طریق محبت אز خطرناکه مقام صبر אز دشوאرترین منزلگاه
  .طلبد در مقام אدعا سهل و آسان אست، ولی به هنگام عمل ثبات و پایمردی می

  مرאتب صبر

 .مرتبۀ نخست صبر بر معصیت אست؛ یعنی خوددאری אز אنجام گناه ؛אند عرفا برאی صبر سه مرتبه ذکر کرده
 سورۀאهللا אنصاری آیۀ آخر  خوאجه عبد. ست و مرتبۀ سوم صبر بر بالها و نامالیماتمرتبۀ دوم صبر بر طاعت א

  :خدאوند در אین آیه فرموده. אست آل عمرאن رא ناظر به אین سه رتبه دאنسته

  ﴾نَ آمَنُوא אصْبِرُوא وَصابِرُوא وَرאبِطُوא وَאتَّقُوא אللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَیهَا אلَّذِیا أَی﴿

د و یكن ید و مرزها رא نگهبانیورز یستادگید و אید، صبر كنیא مان آوردهیكه א یانكس یא
  .دید אست كه رستگار شوید، אمییאز خدא پروא نما

به صبر بر  ﴾رאبطوא﴿به صبر بر معصیت و  ﴾صابروא﴿بال،  دربه صبر  ﴾אصبروא﴿خوאجه،  بر אساس سخن
  ١٥٥.طاعت אشاره دאرد

  چکیده

אز سویی عرفان نظری . عملی بود و بعد אز چند قرن عرفان نظری شکل گرفتپیدאیش عرفان با عرفان  
אز אین جهت عرفان عملی هم אز نظر رتبه و  .شود امات عرفان عملی حاصل میمقپس אز طی مرאحل و 

  .تقدم دאرد نظریهم אز نظر تاریخی بر عرفان 

                                                 
 .۴۱/ همان .١٥٣

 .۸۶/ یوسف .١٥٤

  .ذوقی کرده אستאلبته خوאجه אز אین آیه بردאشتی  .١٥٥
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  .شود بدאن پردאخته میترین مباحثی אست که در عرفان عملی  حاالت و مقامات אز مهم مسئلۀ 

 ، ولی مقامات، نتیجۀوزد وאردאت غیبی زودگذری هستند که چون نسیم رحمتی אز جانب خدא می ،حاالت 
  .ست که همرאه با دوאم و ثبات אستهای عارف א ها و مجاهدت ریاضت

  .رضا .۷؛ وکلت .۶صبر؛ . ۵فقر؛ . ۴زهد؛ . ۳ورع؛ . ۲توبه؛ . ۱: אند אز عبارتمقامات نزد عارفان و سالکان  
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

 توکل و رضا؛مقام  
 مفهوم حال؛ 
 . ...برخی אز حاالت چون مرאقبه، قرب، محبت، خوف، رجا و  

  مروری بر مباحث پیشین

زودهنگام אز אنوאر درخشانی هستند که  همچون حاالت. אز مباحث عرفان علمی هستند حاالت و مقامات
 مرتبه دאرند در نزد عرفا مقامات هفت. אند همرאهولی مقامات با دوאم و پایدאری  هستند، روند و ناپایدאر می میان

  .کنیم می به دیگر مقامات אشارهאین جلسه  در. کردیم که پنج نمونۀ آن رא بیان

  مقامات

  توکل: مقام ششم

  :فرماید قرآن کریم در باب توکل می

  ١٥٦﴾אللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یوَمَنْ یَتَوَكَّلْ عَلَ﴿

  . אست و هر كس بر خدא אعتماد كند אو برאی وی بس

کند، دیگر خدא  توکل אنسان به غیر خدא ولی אگر ؛کند خدא אو رא کفایت می ،خدא توکل کند به هر گاه אنسان
چنین אنسانی هرگز روی رو  אینتوאند אنسان رא کفایت کند אز  نمی نیز غیر خدאهمچنین . کند אو رא کفایت نمی
  .بیند کفایت رא نمی

؛ אیمنی یافتن با آنچه در خزینۀ خدאوند عز وجل אست و אمیدوאر گونه אست אز دیدگاه عارف توکل אین
 باید אین אنسان بر אست؛ بنا ها دאرند אز خدא مردمان و אنسان هر آنچه زیرא  .نبودن به آنچه در دست مردمان אست

  .یابد گونه אست که به مقام توکل دست می ه و خزאئن אلهی باشد و بدینچشم אمیدش به خزین تنها

وظیفۀ  .אلعالمین אست مالک حقیقی و ربّ سپارد، زیرא אو متوکل تمام אمور خویش رא به خدא می אنسان
  ١٥٧.شود نتیجه هرچه باشد به خدא وאگذאشته می و تالش אست אنسان در אین میان تنها

                                                 
 .۳/ طالق .١٥٦

، ترجمۀ אبو علی حسن بن אحمد عثمانی، تصحیح بدیع אلزمان فروزאنفر، تهرאن، رسالۀ قشیریه: ک.برאی آگاهی بیشتر، ر .١٥٧
، )ه ۳۷۸عبد אهللا بن علی م (؛ אبو نصر سرّאج طوسی ۲۴۵ـ  ۲۶۰ش، چاپ هفتم، ص .ه ۱۳۸۱אنتشارאت علمی فرهنگی، 

ش، ص .ه ۱۳۸۲حیح و تحشیۀ رینولد آلن نیکلسون، ترجمۀ دکتر مهدی محبتی، تهرאن، אساطیر، ، تصفی אلتصوف  אللمع
אلدین همایی، نشر هما،   ، مقدمه و تصحیح جاللمصباح אلهدאیه و مفتاح אلکرאمه؛ عز אلدین محمود کاشانی، ۱۰۴ـ  ۱۰۶
، تحقیق علی شیروאنی، قم، دאر אلعلم، ینمنازل אلسائر؛ خوאجه عبد אهللا אنصاری، ۳۹۶ـ  ۳۹۹ش، چاپ ششم، ص .ه ۱۳۸۱
  .۶۵، ص ه ۱۴۱۷
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  مرאتب توکل

  به אعتقاد خوאجه عبد אهللا אنصاری توکل سه مرتبه دאرد؛

رسان  ولی روزی ؛ست، در אین حال فرد متوکل در پی روزی אستא طلب همرאه درجۀ توکل با نخستین
رسان خود، فرزند و همسرش  کند و خدאوند رא روزی رو تنها تالش و کوشش می אز אین دאند وאقعی رא خدא می

  .אست تالش و کوشش بیشتربرאی  یمشوق همچون ودرجه با روزی همرאه  .دאند می

علل و אسباب نیز . برد شود و دل می غیر خدא אست به کلی جدא می در مرتبۀ دوم אنسان متوکل אز هر آنچه
رو چنین אنسانی در پی אسباب مادی  אینאز . خوאهد سازد و אو روزی رא אز مسببُ אالسباب می  אو رא אمیدوאر نمی

אوند گذאرد و تنها چشم אمید به خد جهد، تالش و کوشش رא فرو می نانی نمی  نیست و برאی به دست آوردن تکه
  ١٥٨.گوید אن אز אین وאدی عرفانی سخن میشیر و نخجیرمولوی در دאستان . دوخته אست

אو در אین مرتبه به . کند رسد و فعل خدא رא شهود می سالک با گذشت אز אین مرאتب به آخرین حدّ توکل می
رو  אینאز  فاعلیت همه در ید אو אست و. یابد که هیچ مؤثری جز خدא در جهان نیست אین آگاهی دست می

إِیَّاכَ نَعْبُدُ وَإِیَّاכَ ﴿گوید  متوکل حقیقی در قولش نیز صادق אست و می. سپارد تمامی کارها رא به אو می
  ١٥٩.»ال مؤثر فی אلوجود إال אهللا«بیند که غیر خدא هیچ אست و  ؛ אو آشکارא می﴾نَسْتَعِینُ

  رضا: مقام هفتم

  :فرماید אست که میمقام رضا در عرفان برگرفته אز אین آیۀ قرآن 

  ١٦٠﴾אرْجِعِي إِلَی رَبِّكِ رאضِیَةً مَّرْضِیَّةً*  یا أَیَّتُهَا אلنَّفْسُ אلْمُطْمَئِنَّةُ﴿

  .و خدאپسند به سوی پروردگارت بازگرد خشنود אی نفس مطمئنه

تر نفس لوّאمه در مرتبۀ بعدی و نفس مطمئنه אز هر دو باال. ترین مرאتب نفسانی، نفس אمّاره אست پایین
ترین درجات آدمی و شهود  نفس مطمئنه رא مخاطب قرאر دאده אست؛ زیرא אطمینان نفس عالی  אین آیه،. אست

خوאند و אز אو  یابد، خدאی אو رא به خود می هنگامی که אنسان به نفس مطمئنه دست می. کمال אنسانی אست
آیه مقام رضا شرط بازگشت به نزد در אین . رאضی אست؛ در حالی که بنده و سالک نیز אز خدאیش رאضی אست

אند، توفیق توبه و بازگشت به حریم قدس  هایی که به مقام رضا دست یافته خدאوند אست و אز אین رو تنها אنسان
زیرא صبر همرאه شکوه و شکایت אست ولی در אین وאدی אز . صبر אستمقام مقام رضا باالتر אز . یابند אلهی رא می

  .نیستجزع و فزع و ناله خبری 

دست بدאشتن אختیار پیش אز قضا، نایافتن تلخی پس אز : دאند אلنون مصری عالمت رضا رא سه چیز می ذو
  .قضا، یافتن محبت عندَ אلبالء

                                                 
ش، دفتر אول، بیان توکل و ترک .ه ۱۳۷۵אلدین خرمشاهی، تهرאن، אنتشارאت ناهید،  ، تصحیح و مقدمۀ قوאم مثنوی معنوی .١٥٨

  .۵۳ـ  ۷۱جهد گفتن نخچیرאن به شیر، ص 

؛ عز אلدین محمود ۱۰۶صر سرّאج طوسی، پیشین، ص ؛ אبو ن۲۹۴ـ  ۳۰۱ص  رسالۀ قشیریه،: ک.برאی آگاهی بیشتر، ر .١٥٩
 .۷۰ـ  ۷۲؛ خوאجه عبد אهللا אنصاری، پیشین، ص ۳۹۹ـ  ۴۰۴کاشانی، پیشین، ص 

 .۲۸و  ۲۷/ فجر. ١٦٠
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رو אست که عطار نیز אز هفت شهر عشق سخن  אینهفت مقام عرفانی چنین بود که گذشت و شاید אز 
  ١٦١.گفته אست

  حاالت
 عارف باید. نشینند لب سالک میجهند و بر ق می همچون برقی درخشان وאردאت غیبی هستند که ،حاالت
  .אست نیز همین معنا אلوقت بودن عرفا  شناسی و אبن وقت .ها رא אز دست ندهد قدر بدאند و آن אین حاالت رא

  ١٦٢نیست فردא گفتن אز شرط طریق     אلوقت باشد אی رفیق  صوفی אبن

حال «אین نور همان  ی بر قلب אو بتابد کهستان قدس אلهسالک پیوسته در کمین نوری אست که אز آ
نماید که با  ک نیز حاالت گوناگونی رخ میسال ارف با دیگرאن متفاوت אست و برحاالت یک ع. אست »عرفانی
  .شوند ها در پی ریاضات و אورאد سالک حاصل می آن ، زیرא هر یک אزمتمایزند یکدیگر

  :ر شریف نبوی هستند که فرمودان אین بیان رא وאمدאر אین گوهعارف

  ١٦٣.لٰا فَتَعرَّضوא لها وَال تعرضوא عنهاأَیّامِ دَهْرِکُمْ نَفَحٰاتٌ أَنَّ لِرَبِّکُمْ فِی إِ

ها رא در آغوش  وزد، آن אز جانب خدאیتان بر شما می) رحمت(های  در روزگار شما نسیم
  .بگیرید و روی אز آنان برمتابید

  :سروده אست باره چنین  حافظ نیز در אین

  کرد אفگار چه مجنون دلوه که با خرمن     برقی אز منزل لیلی بدرخشید سحر 

  .کنیم ها אشاره می قسم هستند که به آنده بر  عرفا، حاالتאز دیدگاه 

  مرאقبه: אول

  گونه אست؛ بدینبرنامۀ روزאنۀ سالکان و صوفیان 

                                                 
  چون گذشتی هفت وאدی، درگه אست  گفت ما رא هفت وאدی در ره אست  .١٦١

  نیست אز فرسنگِ آن آگاه کس    وא نیامد در جهان زین رאه کس

  چون دهندت آگهی אی ناصبور؟  باز کس زین رאه دور چون نیامد

  خبر؟ کی خبر بازت دهد אی بی  سر چون شدند آن جایگه گم سربه

  کنار وאدی عشق אست אز آن پس، بی    هست وאدیِّ طلب آغاز کار 

  پس چهارم وאدی אستغنا صفت  پس سِیُم وאدی אست آن معرفت 

  عبناکپس ششم وאدی حیرت ص    هست پنجم وאدی توحید پاک 

  بعد אز אین روی روش نبود تو رא    هفتمین وאدی فقر אست و فنا 

  گر بوَد یک قطره قلزم گرددت  در کشش אفتی روش گم گرددت 

  .۲۴، دفتر אول، ص مثنوی معنوی .١٦٢

، ۴، ج ه ۱۴۰۳، تحقیق آقای مرعشی و شیخ مجتبی عرאقی، قم، سید אلشهدא، عوאلی אللئالیجمهور אحسائی،  אبن אبی  .١٦٣
  .۱۱۸   ص
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بندد که در אین روز گناه  می אش پیمان قیمالک حقیאو با  .ستא هنگامۀ مشارطۀ سالک با خدא ،آغاز صبح
کند تا دل به گناه  אز نفسش مرאقبت می با تمام توאن خویش یعنی پردאزد؛ و پس אز آن به مرאقبه می نکند

کند و  روز رא شب می پیوسته با به یاد دאشتن پیمانش با خدאאو . فرو نغلطد نسپارد و در گردאب تمایالت نفسانی
هنگام به  تا شب سالک אگر .به میزאن وفادאری به عهدش آگاه شودپردאزد، تا  نفسش می هنگام به محاسبۀ شب

آورد که אو رא یاری کرده و توفیق  شکر خدאی رא به جای می ،مرتکب نشده بود عهدش وفا نمود و خطایی
 س سرکشهنگام به معاتبۀ نف صبحگاهش رא با گناه گسسته بود، شب אما אگر پیمان. بندگی عطا کرده אست

خود رא با خدאی نادیده  رא فرאموش کردی و عهد هنگام خویش خیزد که چرא مشارطۀ صبح برمی خویش
  .אنگاشتی

  ١٦٤.کند رא طی می شارطه، مرאقبه، محاسبه و معاتبهم سالک هر روز אین چهار وאدی

و فرאتر אز  ش، رفتار و گفتار خویکه خدאی رא ناظر بر אعمال کند پری میس خویش رא عارف در حالی روز
نیز رאه نیابد؛ زیرא ذهن אو هرچند אو در تالش אست تا غیر خدא حتی به ذهنش . بیند אفکار خود میبر آن شاهد 

خدאوند نیز در قرآن در  .گذرد چه میبیند که در آن אست و אو می نظر خدא אز مشاهدۀ خلق دور אست ولی زیر
  :فرماید چنین می باره  אین

  ١٦٥﴾یأَنَّ אللَّهَ یَرَأَلَمْ یَعْلَمْ بِ﴿

  .بیند یمگر ندאنسته كه خدא م

  مرאقبۀ عرفا برگرفته אز آیات قرآن אست؛

  ١٦٦﴾ءٍ رَّقِیباً كُلِّ شَيْ یوَكانَ אللَّهُ عَل﴿

  .مرאقب אست یو خدא هموאره بر هر چیز

  قُرب: دوم

، نبیند و تنها خدא رא אی که دیگر خویشتن ر אو به گونهنزدیکی سالک به خدא و אستغرאق دبه معنای قرب 
 .نگرد به قُرب خویش نیز نمیحتی  ،بیند אز خود هیچ نمی دیگر در אین حال سالک. אو رא ببیند אسمایصفات و 

  ١٦٧.صفات و ذאت אلهی غرق شده אست אسما،אو در 

  :آوریم אی رא به אشارت می قرآن در باب قرب لطایف بسیاری دאرد، لطیفه

  ١٦٨﴾ولُ بَیْنَ אلْمَرْءِ وَقَلْبِهِوَאعْلَمُوא أَنَّ אللَّهَ یَحُ﴿

                                                 
؛ خوאجه ۱۰۷אبو نصر سرّאج طوسی، پیشین، ص : ک.برאی آگاهی بیشتر، ر. نامند درشتی و نامالیمی با نفس رא معاتبه می .١٦٤

  .۶۰عبد אهللا אنصاری، پیشین، ص 

  .۱۴/ علق .١٦٥

 .۱۱۷/ و مائده ۱۸/ ، ق۹۳/ ، هود۱/ نساء: ک.؛ همچنین، ن۵۲/ אحزאب .١٦٦

  :کند گونه توصیف می سعدی در گلستان حال قرب رא אین .١٦٧

  تر که من אز وی دورم وین عجب  تر אز من به من אست  دوست نزدیک

  در کنار من و من مهجورم  چه کنم با که توאن گفت که دوست 

  .۲۴/ אنفال .١٦٨
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  .گردد یو دلش حایل م یو بدאنید كه خدא میان آدم

آیه در مقام توجه به شدت قرب خدא نسبت به  אنسان אست، همچنین אین قلب در אین آیه حقیقتمرאد אز 
باید אز אین  ودخبرאی رسیدن به حقیقت . شما و قلب شما حائل هستم فرماید من میان میخدאوند . אنسان אست

 ،ستא ما و حقیقت ما میان خدאی رא که حائل ، باید نخستبرאی شناخت حقیقت خودرو  אینאز . حائل عبور کرد
  :در حدیثی نیز آمده אست که אست، چنان معرفت نفس در حقیقت خدאشناسی نتیجۀبشناسیم و 

  ١٦٩.مَنْ عَرَفَ نَفَْسه فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه

  .خدאی رא شناخته אست ،هر کس که خود رא شناخت

کس خودش رא  باید چنین گفت که هررو  אینو אز  دאرندهر دو فعل صیغۀ ماضی  در אین حدیث نورאنی
  ١٧٠.شود شناسی مطرح می خدאشناسی پیش אز אنسانرو  אینאز . خدאیش رא شناخته אست ،شناخت

  محبت: سوم

 سالک. برد می سوزאند و אز میان که هر چیز به جز محبوب رא میآتشی در دل سالک אست  همچون محبت
قرآن  ١٧١.شود یار میهوش با دیدאر محبوب دهد و تنها هوش אز کف می ،به وאدی عشق و محبت با گام نهادن

  :ستاید کند و قومی رא چنین می عاشق و معشوق رא چنین تصویر می میانمحبت 

 نِهِ فَسَوْفَ یَأْتِي אللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُیا أَیُّهَا אلَّذِینَ آمَنُوא مَنْ یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِی﴿
...﴾١٧٢  

خدא  یאید، هر كس אز شما אز دین خود برگردد، به زود كه אیمان آورده یكسان یא
  .رندאو رא دوست دא] نیز[دאرد و آنان  یآورد كه آنان رא دوست م یرא م] دیگر[ یگروه

  خوف: چهارم

ترس אز عقاب یا پادאش ندאدن و یا فرאق دوست . ردאز خدא در دل دא پیوستهن بیمی אست که אنسا ،خوف
شود و  معرفت אو حاصل می خوف خدא با. אست سوی خدאوندאی אز  که تازیانه شود در دل אنسان سبب خوفی می

  ١٧٣.نیز بیشتر خوאهد شدخوف אو  ،אنسان به خدא بیشتر باشد و شناخت هرچه معرفت

  :کند אهللا رא چنین توصیف می אز سویی قرآن אولیاءُ
   

                                                 
 .۲۲، ص ۲، ج بحار אألنوאر .١٦٩

  .۴۱۸و  ۴۱۷، پیشین، ص ؛ عز אلدین محمود کاشانی۱۰۸אبو نصر سرّאج طوسی، پیشین، ص : ک.برאی آگاهی بیشتر، ر .١٧٠

؛ خوאجه عبد ۴۱۴؛ عز אلدین محمود کاشانی، پیشین، ص ۱۰۹אبو نصر سرّאج طوسی، پیشین، ص : ک.برאی آگاهی بیشتر، ر .١٧١
 .۱۰۱ـ  ۱۰۳אهللا אنصاری، پیشین، ص 

ینَ یجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ אللَّهِ وَال یخافُونَ لَوْمَةَ أَذِلَّةٍ عَلَى אلْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَى אلْکافِرِ ...﴿: אدאمۀ آیه چنین אست. ۵۴/ مائده .١٧٢
  .﴾الئِمٍ ذلِک فَضْلُ אللَّهِ یؤْتِیهِ مَنْ یشاءُ وَאللَّهُ وאسِعٌ عَلِیمٌ

یست که ؛ ک»مَنْ ذٰא یَعرِفُ قَدْرَکَ فَال یَخافُکَ ومَنْ ذٰא یَعلَمُ ما أَنتَ فَال یَهابُکَ«: فرمایند حضرت אمیر در دعای صباح می .١٧٣
، دعای مفاتیح אلجنانقدرت بشناخت و نهال خوف تو در دل نکاشت، کیست که دאنست تو کیستی و هیبت تو در دل ندאشت؛ 

  .صباح
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  ١٧٤﴾أَال إِنَّ أَوْلِیاءَ אللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَال هُمْ یَحْزَنُونَ﴿

  .شوند یאست و نه آنان אندوهگین م یآگاه باشید كه بر دوستان خدא نه بیم

  .אند و دوستان خدא אز אین هر دو رهیده אست و حُزن غم گذشته آینده خوف ترس אز

 خوف سیاه، ترس אز دنیا و مادیات אست که هرگز. آید میسخن به میان  سبز سیاه ون אز دو خوف در عرفا
تقرّب  سبب ست وא אفزא و دلگشا ست که روحא خوف אز خدא ،ولی خوف سبز .یابد در دل عارف رאه نمی

  ١٧٥.شود می

  رجا: پنجم

با رجا و تَمَنِّی  ز دیدگاه عرفاא .אلهی و دل بستن به دوستیِ یار אستحمت و عفو رجا אمیدوאری به ر
هدאیت وאدی جُهد و تالش  سوی به آدمی رא و رجا کشاند אنسان رא به سستی می تَمَنِّی. یکدیگر متفاوت هستند

 که אست و تَمَنِّی دل خوش دאشتن به آمال و آرزوهای بلند אنسانی אست های אلهی به وعده رجا אمید. کند می
کرאن אلهی پیوند  رجا אنسان رא با رحمت بی .אست ناپسندو تَمَنِّی  پسندیده رجا. هرگز حاصل نشوند شاید
  ١٧٦.سازد  رא در خیاالت شیطانی غرق می دهد و تَمَنِّی אو می

  شوق: ششم

شوق אز جای برخاستن دل بُوَد به دیدאر محبوب و « :گوید قشیری. شود شوق بعد אز محبت حاصل می
  .»شوق بر قدر محبت بود

در باطن محب و دوستدאر حق אیجاد که به هنگام دیدאر حق  אست سرگشتگی و شیفتگی ایشوق به معن
אی אلهی אست که قاصدאن کعبۀ مرאد رא  شوق مطیّه. کند و وجود عاشق و محب رא با صدאقت همرאه می شود می

  ١٧٧.رساند میبه مقصد و مقصود 

                                                 
/ ؛ زمر۳۵/ ؛ אعرאف۴۸/ ؛ אنعام۶۹/ ؛ مائده۱۷۰/ ؛ آل عمرאن۲۷۴و  ۲۶۲، ۱۱۲، ۶۲، ۳۸/ بقره: ک.؛ همچنین، ر۶۲/ یونس .١٧٤
  .۱۳/ ؛ אحقاف۶۱

  :א چنین سرودهمولوی خوف ر. ١٧٥

، دفتر سوم، بیت مثنوی(غصه آن کس رא کش אین جا طوف نیست     ـ خوف آن کس رאست کان رא خوف نیست
۴۹۶(  

  )۱۴۲۹، دفتر אول، بیت مثنوی(هست درخور אز برאی خائف آن       ـ ال تخافوא هست نقل خائفان

  )۳۰۳۹، دفتر دوم، بیت نویمث(אی  אز چه خود رא אیمن و خوش دیده      אی ـ ال تخافوא אز خدא نشنیده

؛ عز אلدین محمود کاشانی، ۱۱۱؛ אبو نصر سرّאج طوسی، پیشین، ص ۱۸۹ـ  ۱۹۷، ص رسالۀ قشیریه: ک.برאی آگاهی بیشتر، ر
  .۵۰؛ خوאجه عبد אهللا אنصاری، پیشین، ص ۳۸۷پیشین، ص 

برאی آگاهی بیشتر . ۲۱/ ؛ אحزאب۲۱۸/ قره؛ ب۹/ ؛ زمر۵/ ؛ عنکبوت۱۱۰/ کهف: ک.های قرآنیِ رجا بسیارند אز جمله، ر آیه .١٧٦
؛ عز אلدین محمود کاشانی، ۱۱۲؛ אبو نصر سرّאج طوسی، پیشین، ص ۱۹۷ـ  ۲۰۷، ص رسالۀ قشیریه :ک.بارۀ رجا، ر در

  .۵۶؛ خوאجه عبد אهللا אنصاری، پیشین، ص ۳۹۲پیشین، ص 

؛ خوאجه عبد אهللا ۱۱۴طوسی، پیشین، ص  ؛ אبو نصر سرّאج۵۷۴ـ  ۵۸۳، ص رسالۀ قشیریه :ک.برאی آگاهی بیشتر، ر .١٧٧
  .۱۰۳אنصاری، پیشین، ص 



١٢٢  
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  אُنس: هفتم

אدن عاشق به معشوق و خو گرفتن سالک محب به دل د ،אُنس. نامند نس میخو گرفتن با محبوب رא אُ
 نس אز غیرصاحب אُ .شود به سبب درخشش جمال محبوب حاصل مینس لذت باطنی אست که אُ. محبوب אست

ه به یاد محبوب אست و אو پیوست .یاد معشوق אست آرאمش אوאفتد و تنها  به وحشت می که محبوب אستخدא 
  ١٧٨.رאن نزد אو غایب هستندبرאی אو حاضر אست و دیگ محبوب هموאره

  אطمینان: هشتم

  گوید؛ می אللمّعنصر سرאج در کتاب  אبو

، אطمینان אطمینان عامه که چون به ذکر خدא مشغول شوند بر سه قسم אست، אطمینان
אین . د کرد و حاجاتشان برآورده خوאهد شدخدאوند دعای آنان رא مستجاب خوאه یابند که

אطمینان خوאص  دوم،. ی مطمئنه به אیمان و אعتقادیعن אشخاص نفس مطمئنه دאردند؛
نت خاطر و سکو ،אست که به قضای אلهی رאضی هستند و در بال صابرند و حال אخالص

خوאص אست که در وאدی حیرت سرگردאن  אطمینان אخصّ ،سوم. אعتقاد دאرند
  ١٧٩.شوند می

  :فرماید אز سخن خدאی אست که می אین حال برگرفته شده

  ١٨٠﴾مَنُوא وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ אللَّهِ أَال بِذِكْرِ אللَّهِ تَطْمَئِنُّ אلْقُلُوبُאلَّذِینَ آ﴿

آگاه باش كه با یاد  ،گیرد یאند و دلهایشان به یاد خدא آرאم م كه אیمان آورده یهمان كسان
  .یابد یها آرאمش م خدא دل

  مشاهده: نهم

در  هان رא مظهر و آیتی אز خدא و عالم رא فانی و ناپایدאرج عارف .אست رؤیت حق با چشم دل ،مشاهده
نائل آمده  و אو به مشاهدۀ حق در تمامی אشیابر אین אساس حق برאی אو ظاهر אست  .دאند می حریم قدس אلهی

  .کند هیچ چیز رא مشاهده نمیبیند و جز אو  אست و چنین کسی پیوسته خدא رא می

  ١٨١אست مقام آدمیّت گر که تا چه حدنِبِ  یندی که به جز خدא نبیرسد آدمی به جا

                                                 
؛ ۴۲۱ـ  ۴۲۴؛ عز אلدین محمود کاشانی، پیشین، ص ۱۱۵אبو نصر سرّאج طوسی، پیشین، ص : ک.برאی آگاهی بیشتر، ر .١٧٨

ی در کار حضور وصف خدא و אولیای אو אست و אگر غیبت. ۵۵۰، ص کشف אلمحجوب؛ ۸۵خوאجه عبد אهللا אنصاری، پیشین، ص 
نیز چینن אست و אین جفای به آن حضرت ) تعالی   אهللا  عجل(بارۀ אمام زمان  باشد، אین مائیم که غایبیم نه خدאوند و אین در

  :فروغی بسطامی در אین باره אشعاری زیبا سروده אست. אست که אو رא غایب و خود رא حاضر بدאنیم

  نهفته که پیدא کنم تو رאאی  کی بوده    אی ز دل که تمنا کنم تو رא کی رفته

  אی که هویدא کنم تو رא پنهان نگشته    אی که شوم طالب حضور غیبت نکرده

  با صد هزאر دیده تماشا کنم تو رא    با صد هزאر جلوه برون آمدی که من

 .۹۹؛ خوאجه عبد אهللا אنصاری، پیشین، ص ۱۱۶אبو نصر سرّאج طوسی، پیشین، ص  :ک.برאی آگاهی بیشتر، ر .١٧٩

 .۲۸/ درع .١٨٠

  کلیات سعدی. ١٨١
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  :אین آیه نیز به אین مقام אشاره دאرد

  ١٨٢﴾אلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ یلِمَنْ كانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَ یإِنَّ فِي ذلِكَ لَذِكْرَ﴿

 ،אیستد یكه خود به گوאه ینیوش هر صاحبدل و حق یبرא] ها عقوبت[در אین  قطعاً
  .אست یعبرت

  ١٨٣.شود אلهی نائل میو صفات  אسما ها عارف אست که به مقام شهود حق،تن رو نאز אی

אیشان فرمود خدאی  אی، ، آیا خدא رא دیدهپرسیدند) אلسالم علیه( حضرت אمیرکه אز  و بر אین אساس هنگامی
  ١٨٤.کنم نادیده رא عبادت نمی

  یقین: دهم

و با چشم  شاهدۀ حق نائل آمدم شهود و معارف به مقا گاه که آن. אستوאالترین حاالت عرفانی  یقین
؛ אست گیرد و در אین هنگام אو به مقام یقین دست یافته ، نور אلهی در چشم אو تابیدن میبصیرت حق رא دید
  .یات אلهی دوאمی ندאشته باشدتجلّ אین تابش نور و אنوאِر هرچند ممکن אست

تنها אز طریق سیر و سلوک אین مرאتب . ١٨٥یقینאل אلیقین و حقّ אلیقین، عینُ علمُ یقین سه مرتبه دאرد؛
  ١٨٦.به دست آورد توאن آن رא نمی تعقل و تدبر محض باشوند و  حاصل می

  چکیده

توکل همرאه با طلب روزی و : ششمین مقام אز مقامات عرفانی توکل אست که خود شامل سه مرتبه אست 
ب و آخرین مرتبۀ توکل شهودِ فعل خدא تالش، توکل به خدא و دل بریدن אز هر آنچه غیر אز אو حتی אسبا

 .אست
  .در אین مقام אز جزع و فزع و ناله خبری نیست. آخرین مقام عرفانی، مقام رضا אست 

 .نشینند جهند و بر قلب سالک می حاالت وאردאت غیبی هستند که چون برقی درخشنده می 
، خوف، رجا، شوق، אُنس، مرאقبه، قرب، محبت: אز دیدگاه عرفا حاالت بر ده قسم هستند که شامل 

  .شود אطمینان، مشاهده و یقین می

                                                 
  .۳۷/ ق .١٨٢

  .۱۲۴؛ خوאجه عبد אهللا אنصاری، پیشین، ص ۱۱۸אبو نصر سرّאج طوسی، پیشین، ص : ک.برאی آگاهی بیشتر، ر .١٨٣

  .۱۶۰، ص ه ۱۳۷۰حیدریه،  ة، نجف، مطبعمختصر بصائر אلدرجاتحسن بن سلیمان אلحلی، . »لَمْ أَعْبُدْ ربّاً لَمْ أَرَه« .١٨٤

  :شمرد مرאتب یقین رא چنین برمی خوאجه אنصاری. ١٨٥

  .وهو قبول ماظهر من אلحقّ، وقبول ماغاب للحقّ، وאلوقوف علی ما قام بالحقّ. אلدرجة אالولی علم אلیقین

  .وهو אلغنی باالستدرאک عن אالستدالل و عن אلخبر بالعیان و خرق אلشهود حجاب אلعلم. وאلدرجة אلثانیة عین אلیقین

 ۸۴منازل אلسائرین ص . وهو אسفار صبح אلکشف، ثم אلخالص من کلفة אلیقین ثم אلفناء فی حقّ אلیقین. قینوאلدرجة אلثالثة حق אلی
گوید אهل یقین نیز سه حال  אبو نصر سرّאج طوسی نیز در אللمع אین سه بخش یقین رא برشمرده אست و در نهایت می. ۸۵و 

  .پردאزد  بیش ندאرند و سپس به وصف حال آن سه دسته می

؛ خوאجه عبد אهللا אنصاری، ۱۱۹؛ אبو نصر سرّאج طوسی، پیشین، ص ۲۷۰ـ  ۲۷۷، ص رسالۀ قشیریه :ک.برאی آگاهی بیشتر، ر .١٨٦
  .۸۴پیشین، ص 
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  אهدאف درس

  :آشنایی با

  شیخ و אستاد؛ 

 های شیخ و پیر؛ شرאیط و ویژگی 
  .رאبطۀ حقیقت و طریقت با شریعت 

  مروری بر مباحث پیشین

در אین جلسه با موضوع شیخ . های گذشته مطرح شد برخی مباحث عرفان نظری و عرفان عملی در جلسه
  .شویم قیقت، طریقت و شریعت آشنا میو אستاد و همچنین مبحث ح

  شیخ و אستاد

  پیدאیش شیخ و نخستین شیوخ عرفان

گیری אجتماعات صوفیان در  های سدۀ دوم شاهد شکل های پایانی قرن אول هجری و آغازین سال سال
پند، شد و در میان جمع عارفان در مساجد  در אین جلسات، مباحثی مطرح و سؤאالتی ردّ و بدل می. مساجد بود

با گذشت زمان برخی אز אین אفرאد برآمدند و برخی دیگر فرو אفتادند تا . אندرز، موعظه و نصیحت روאج دאشت
אی که دیگرאن در پاسخ به مسائل و  ها رشد کردند و مرجعیت یافتند؛ به گونه که در אین میان برخی چهره אین

جنید . گفتند می» شیخ«تر אز بقیه بودند،   مسنبه چنین אفرאدی که معموالً. کردند ها رجوع می مشکالت به آن
אو رא شیخُ אلطائفه  אألولیاء ةتذکرعطار نیشابوری در . لقب گرفت» شیخ«بغدאدی نخستین عارفی אست که 

  .نامیده אست

אی که بر صوفیه گذشت، شیخ جایگاهی وאال  با بیرون رאندن صوفیان אز مساجد و در پی حوאدث تاریخی
  .یافتدر میان صوفیه 

  شرאیط شیخ و پیر

ها به قرאر زیر  برאی شیخ بیست شرط شمرده אست که بعضی אز آن אلعباد مرصادאلدین رאزی در  شیخ نجم 
  ١٨٧:אست

 عالم به شریعت باشد تا در مسیر تربیت شاگرد אز رאه شرع جدא نشود؛) אلف

 سخاوتمند باشد تا علمش رא به شاگردאن ببخشد؛) ب

 شجاع و دلیر باشد؛) ج

 عفیفُ אلنفس باشد؛) د

 مشفق به مرید باشد تا مرید رא خوب تربیت کند؛) ه

 خوی عفو و گذشت و بخشش دאشته باشد تا אز خطاهای مریدאن درگذرد؛) و
                                                 

  .۲۳۶ـ  ۲۴۹، ص مرصاد אلعباد من אلمبدأ إلی אلمعاد אلدین رאزی،  شیخ نجم .١٨٧



 ١٢٧    جلسه پانزدهم/ آشنايی با عرفان و تصوف

http://vu.hadith.ac.ir    Erfan 88-89 V. 02 

 حُسن خلق و قوّت توکل دאشته باشد؛) ز

 )ترین شرط مهم. (دאن باشد אسم) ح

אسما . مای خدא و مظاهر אسما و صفات خدאجهان در نظرگاه عرفان بر سه پایه אستوאر אست؛ حق تعالی، אس
אسمای جزئی אز ترکیب אسمای کلی . אند؛ אسمای دאرאی حیطۀ کلی و אسمای دאرאی حیطۀ جزئی نیز دو دسته
هر אسمی مظهری . شمارند حدّ و بی رو، مظاهر אسمای جزئی نیز بی אند؛ אز אین نهایت شوند که بی حاصل می

رو،  شود؛ אز אین هر مظهری تحت تربیت אسمی אدאره می. אسمای خدא אست دאرد و هر موجودی مظهر אسمی אز
در رکوع و سجود به مفهوم » ربّی«به باور برخی، ذکر . شود هر אنسانی نیز تحت تدبیر אسمی خاص אدאره می

یرهای کند و אگر کسی دیگر بخوאهد در تدبیر من مشارکت نماید، אمر אو باید با تدب אسمی אست که مرא تدبیر می
  .אسم من هماهنگ باشد

دאن باشد؛ یعنی، بدאند که هر کدאم אز شاگردאنش تحت تدبیر کدאم אسم  شیخ و پیر طریقت باید אسم
  .یابند تا برאی تربیت شاگرد، ذِکر، وِرد و دستور אلعمل خاص آن شاگرد رא به אو بدهد پرورش می

  شروع تربیت

کند و مرید در  خ تربیت شاگرد رא با אین درس آغاز میشی. نشینی אخالص آغاز تربیت شاگرد אست چلّه
نشینی  אساس چله. کند آورد و کارهایش رא برאی אو خالص می אبتدאی مسیر، چهل روز به سوی خدא روی می

  :برگرفته אز حدیث نبوی אست که فرمودند

  ١٨٨.ی لِسانِهمَنْ أَخْلَصَ هللا أَرْبعینَ صَباحاً جَرَتْ یَنابیعَ אلحِکمَةِ من قَلْبِهِ إل

های حکمت אز قلبش بر  هر کس چهل روز، خود رא برאی خدא خالص گردאند چشمه
  .شود زبانش جاری می

אز آن جا که کار با אخالص برאی خدא، در אبتدאی مسیر سیر و سلوک، بسیار دشوאر אست روندۀ رאه אلهی 
زد و אز אین رهگذر אز گناهان و گزینی، به دور אز مردمان و جامعه به کنج عزلت خ کوشد تا با خلوت می

که אخالص در אو پایدאر شد و به مقام  پس אز آن. אین حال و مرتبه رא مقام خلوت گویند. ها دور شود ریاکاری
  .آید אخالص رسید אز کنج عزلت به وאدی جلوت در می

بر درِ دل  خلوتِ باطن به אین معنا אست که אنسان. در عرفان سخن אز خلوت باطن و جلوتِ ظاهر אست
ها אست، אما نفس אو  هرچند به ظاهر در میان مردم و همرאه آن. بنشیند و جز خدא رא در دل خویش رאه ندهد

در میان مردم باشید، אما با مردم : אست که فرمود) אلسالم علیه(אین همان سخن حضرت علی . تنها با خدא باشد
. دهد، אما در بیرون همرאه و یاور مردم אست رאه نمیعارف، در درون با خدא אست و جز خدאوند رא . نباشید
گونه نیست که אو در ظاهر به گوشۀ عزلت خزد و در باطن به אشتغاالت دنیوی بپردאزد و دلدאده و دلبستۀ  אین

  .دنیا باشد

مرشد با . تردیدی نیست که گام نهادن در رאه پر فرאز و نشیب سیر و سلوک نیاز به رאهبر و مرشد دאرد
های אرشادی مرאحل مختلف אین سیر אلهی رא برאی روندۀ رאه ترسیم و تنظیم  ها و دستور אلعمل ماییرאهن

                                                 
محمد باقر : ک.؛ همچنین ر۳۵۷، ص ۲، ج ه ۱۴۱۹، قم، مؤسسة אلنشر אإلسالمی، אلبحار ة، مستدرک سفینعلی نمازی .١٨٨

  .، با אندكی تفاوت در لفظ۳۲۶، ص ۵۳אلوفاء، ج  ة، بیروت، مؤسسبحار אألنوאرمجلسی، 
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توאن به  אز جمله فوאید دאشتن אستاد و پیر می. رسد ها آسان به هدف می کند و مالک با نظر به آن برنامه می
  :موאرد زیر אشاره کرد

  فوאیدِ دאشتن شیخ و پیر

های کلی به سالک، אو رא با آغاز سُلوک، مرאحل،  شیخ با دאدن آموزش :مل سلوکآشنایی با فرآیند کا. ۱
  .کند مقامات، منازل و پایان آن آشنا می

خوאهد و عمر אنسان محدود  پشت سر نهادن مقامات عرفانی زمانی بسیار می :بر های میان شناخت رאه. ۲
عبور کند تا بتوאند مقامات بیشتری رא به دست  رو، سالک باید با صرف زمان کمتری אز یک مقام אست؛ אز אین

بُر بگذرد و گذشتن אز  جویی در زمان نیازمند آن אست که روندۀ رאه אلهی אز مسیرهای میان صرفه. آورد
  .پذیر نیست بُر جز با אستاد אمکان مسیرهای ناشناخته و میان

های شدید، بسیار אست و در پس هر  مهای پرخطر و پیچ و خ در رאه سلوک گردنه :ها آگاهی אز لغزشگاه. ۳
ها آگاه אست  شیخ אز אین لغزشگاه. گردنه و پیچ شیطانی به کمین نشسته אست تا سالک رא אز אدאمۀ مسیر بازدאرد

  .دאرد ها برحذر می و رونده رא אز آن

شیخ  .شود که هر شخص با אسمی ویژه تدبیر شوند دאنی شیخ موجب می אسم: هماهنگی میان אسم و ذکر. ۴
کند تا  دهد و بین אسم تدبیرکننده و ورد سالک همناهنگی برقرאر می אی ذکر و وردی ویژه می برאی هر رونده

  .تدبیر אمور به خوبی אنجام شود

شود و  بپیماید مورد تشویق پیر وאقع می אگر روندۀ رאه אلهی مسیر رא به درستی  :تشویق و تنبیه. ۵
شود که  شود، אما אگر بلغزد و אشتباهی مرتکب شود، گاهی بخشیده می ن میאش برאی طیّ مسیر دو چندא אنگیزه

  .شود مقتضای عفو و بخشش אستاد אست و گاهی تنبیه می

  אنوאع אساتید و شیوخ عرفان

آنان در تفاوت میان אستاد عام و . אستاد عام و אستاد خاص: کنند عرفا אساتید رא به دو دسته تقسیم می
  :אند دאده خاص دو دیدگاه אرאئه

  دیدگاه نخست

  .هستند) אلسالم علیهم(های آسمانی אست و אستاد خاص، אنبیا و אئمۀ אطهار  אستاد عام، کتاب

های آسمانی پیش אز قرآن در  אند، با אین تفاوت که کتاب ها نازل شده کتب آسمانی برאی تمامی אنسان
ها نازل شده و معلم و  تمامی عصرها و نسلאی جاوید אست که برאی  אند و قرآن معجزه زمان خود حجت بوده

  .ها אست אستاد همۀ زمان

رو، אنبیا אساتید  אند؛ אز אین אنبیا برאی یک دورۀ تاریخی ویژه، אفرאدی خاص و אقوאمی ویژه مبعوث شده
  .خاص هستند

  دیدگاه دوم

  .دאند אز אو فرא گرفته אست אستاد عام، خدא אست و هرچه אنسان می
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  ١٨٩﴾سانَ ما لَمْ یعْلَمْعَلَّمَ אلْإِنْ﴿

  .آموخت] تدریج به אوه ب[دאنست  آنچه رא كه אنسان نمی

های سادۀ حسی، مانند دیدن یک گل  های پیچیدۀ مؤثر در حل مسائل ریاضی تا معرفت אنسان אز معرفت
گر به دی. אین یک تعلیم عام אست. همه رא مدیون خدא אست و אو אست که همه رא به אنسان آموزش دאده אست

شود و אو رא به سوی شناختی אز طبیعت رهنمون  های אلهی که شامل حال אنسان می سخن تمامی موهبت
یک حادثۀ . آموزد אمّا אستاد خاص آن چیزی אست که به אنسان معرفتی خاص رא می. سازد تعلیم عام אست می

برאی نمونه سخن . ان باشدتوאند אستاد خاص אنس آموز یا یک جملۀ حکیمانه אز زبان کودکی خُرد می عبرت
ها و پند  אدبان، معرفتی خاص אست که نوع نگاه آدمی رא در אستفاده אز فرصت حکیمانه یا دیگری אدب אز بی

کند و אو رא به ساختن شخصیت خود و نهادینه کردن אخالقیات در  ها دگرگون می گرفتن אز تمامی عبرت
  .دهد خویشتن در هر زمان و با هر شرאیط سوق می

  .در אصطالح عرفا، אستاد خاص همان شیخ و پیر אست

  شریعت، طریقت و حقیقت

  محتوאی متون دینی

های نخستین אسالمی با تدبر در آیات، אحادیث و متون دینی، محتوאی دین رא  אندیشمندאن و متفکرאن قرن
  :אند به سه بخش کلی تقسیم کرده

و رאبطۀ خدא با ) معاد(و و شناخت جهان دیگر عقاید که شامل شناخت خدא، אسما و صفات א: بخش نخست
  .کالم، وظیفۀ سامان دאدن به אین بخش دین رא بر عهده دאرد. אست) نبوت و אمامت(אنسان 

های  چگونگی کسب فضایل و رאه .אخالق، که به صفات و حاالت درونی אنسان مربوط אست: بخش دوم
  .ها بر دوش אخالق אست دوری אز رذאیل و شناخت آن

تمام אفعال ظاهری . شود گانۀ ظاهری אفعال אنسان رא شامل می אحکام که همان אحکام پنج: ش سومبخ
بر אین אساس، تمام אفعال آدمی . אنسان دאرאی یکی אز אحکام وجوب، אستحباب، אباحه، کرאهت و یا حرمت אست

یا ترک آن فعل مشخص ها شناخته شود، تا تکلیف مسلمانان در אنجام  دאرאی حکمی אست که باید حکم آن
  .شناخت אین אحکام وظیفۀ علم فقه אست. شود

אند که אز אسالم  دאنش کالم، אخالق و فقه سه علم درون دینی: توאن گفت با نظر به آنچه بیان شد، می
  .شوند رو، علم وאردאتی و خارجی محسوب نمی ها متون دینی אست؛ אز אین نشأت گرفته و خاستگاه آن

علم کالم، به عقاید دینی، علم אخالق به صفات باطنی אنسان و علم فقه به אحکام  که کوتاه سخن آن
  .پردאزد شرعی مربوط به אعمال ظاهری می

                                                 
  .۵/ علق .١٨٩
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  مصالح אحکام شرعی

دאر تبیین אحکام شرعی אفعال ظاهری אنسان אست و در אین رאستا אز کتاب، سنت، عقل و  علم فقه عهده
تنباط אحکام نقش مؤثری دאرند، אز همین رو روאیات نیز به لحاظ قرآن و سنت در אس. گیرد אجماع بهره می

  .אند אی یافته فرאوאنی و پردאختن به مسائل جزئی אحکام، جایگاه برجسته

به باور فقیهان אحکام شرعی دאرאی حکمت هستند و حرمت یا وجوب یک عمل به دلیل مصلحتی אست 
توאن بدون عمل به אحکام شرعی به آن مصالح  یدگاه نمیبر אساس אین د. که در ترک یا אنجام آن نهفته אست

به دیگر سخن، אحکام شرعی مقدمۀ . دست یافت و אحکام شرعی الزمۀ رسیدن به کمال אنسانی אست
  .که خود بر אنجام یا ترک אین אفعال مترتب אست. یابی به مصالح و مفاسد אست دست

یابی به آن رא جز אز رهگذر عمل به אحکام  ستدאنند و د فقیهان مصالح و مفاسد رא باطن شریعت می
دאنند، אما در نگاه عارفان مصالحی که در ورאی هر حکمی نهفته ، همان طریقت אست و  پذیر نمی شرعی אمکان

به عبارت دیگر، طریقت باطن شریعت و حقیقتْ نهایت و غایت . شود نهایت طریقت به حقیقت ختم می
  .طریقت אست

  تشریعت، طریقت و حقیق

دאنند که  می) وآله علیه אهللا صلی(عرفا بحث شریعت، طریقت و حقیقت رא برگرفته אز حدیث پیامبر 
 אلکامل אإلنسانُאلدین نسفی در کتاب  عزیز . ١٩٠»אلشَّریعَةُ أَقوאلی وאلطَّریقَةُ أفعالِی وאلحقیقةُ أحوאلی«: فرمودند

אنبیاست و طریقت کِردِ אنبیاست و حقیقت بدאن که شریعت گفت «: مضمون אین حدیث رא چنین آورده אست
  ١٩١».دیدِ אنبیا

 طریقتها رא  های پیامبرאن رא شریعت، کردאر و אعمال آن ها و فرمایش مفهوم אین سخن آن אست که گفته
  .گویند حقیقتو حوزۀ شهود، بصیرت و حاالت אنبیا رא 

  طریقت

سعادت و معنویت אست و אین هدف تمامی אحکام شرعی مقدمۀ رسیدن به قرب אلهی، کمال אنسانی و 
برאی رسیدن به אین . آید آید و به سادگی فرא چنگ نمی شود و به دست نمی دلیل و ناگهانی حاصل نمی وאال، بی

אین مسیر شامل مقامات و . مرتبه باید مرאحل رא پشت سر گذאشت، مسیری رא سپری کرد و אز منازلی گذشت
  .شود ردאخته میحاالتی אست که در عرفان عملی بدאن پ

אی که عارف و سالک جز با پشت سرگذאشتن  مقامات مختلف عرفانی در طول یکدیگر قرאر دאرند؛ به گونه
  .رسد و رسیدن به مقام چهارم در گرو گذشتن אز مقامات אول تا سوم אست مقام نخست، به مقام دوم نمی

אول، هدف نخستین אست و پس אز برאی سالکی که در אبتدאی مسیر سیر و سلوک אست رسیدن به مقام 
کند و  عارف در پی אین אهدאف متوسط حرکت می. آید یابی به مقام دوم برمی آن در پی هدف دوم یعنی دست

  .شود کند که אز آن به طریقت یاد می مسیری رא طی می

                                                 
  .۱۴۲۸، ص ۲، قم، دאر אلحدیث، ج میزאن אلحكمهشهری،  محمدی ری  .١٩٠

 .۳ش، ص . ه ۱۳۵۰ت אنسیتو אیرאن و فرאنسه، ، تصحیح ماری ژאن موله، אنتشارאאإلنسان אلکاملعزیز אلدین نسفی،  .١٩١
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به  طریقت رאه درونی و مسیر باطنی אست که با گام نهادن در آن و گذشتن אز مقامات مختلف، رسیدن
  .شود مرאحل کمال نهایی אنسان ممکن می

رא همیشه در شکل مفرد به کار  صرאطقرآن وאژۀ . یاد کرده אست» صرאط«قرآن کریم אز طریقت به 
  .در قرآن به کار نرفته אست صُرُطبرد و جمع آن یعنی  می

هم در شکل  אست که هم در شکل مفرد و سبیلرود وאژۀ  وאژۀ دیگری که برאی مسیر و رאه به کار می
  .به کار رفته אست) سُبُل(جمع 

  حقیقت

طریقت مسیری باطنی אست که روندۀ رאه אلهی با . طریقت، باطن شریعت و نتیجۀ عمل به آن אست
سرمنزل طریقت، حقیقت אست و حقیقت همان . رسد گذشتن אز منازل و مقاماتی چند به کمال אنسانی می

  .کند یاد می» لقاءُ אهللا«چیزی אست که قرآن کریم אز آن 

  ١٩٢﴾فَمَنْ كانَ یرْجُوא لِقاءَ رَبِّهِ فَلْیعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً﴿

  .باید به كار شایسته بپردאزد ،پس هر كس به لقاى پروردگار خود אمید دאرد

  .کند ها رא به شدت سرزنش می خوאند و آن دیده می قرآن منکرאن لقاءُ אهللا رא زیان

  ١٩٣﴾بُوא بِلِقاءِ אللَّهِقَدْ خَسِرَ אلَّذِینَ كَذَّ﴿

  .زیان كردند ،كسانى كه دیدאر خدא رא دروغ شمردند قطعاً

دאند و  کنندگان به لقای خدא رא شایستۀ نکوهش و سرزنش می אی باالتر، قرآن کریم حتی شک در مرتبه
  :فرماید می

  ١٩٤﴾مُّحِیطٌ ءٍ أَال إِنَّهُمْ ِفی مِرْیةٍ مِّن لِّقاءِ رَبِّهِمْ أَال إِنَّهُ بِكُلِّ شَی﴿

אو به هر چیزى אحاطه  ماًآگاه باش كه مسلّ .آرى آنان در لقاى پروردگارشان تردید دאرند
  .دאرد

אین دیدگاه مفسرאن نیز مؤید نظر عارفان . אند برخی مفسرאن لقاءُ אهللا رא در אین آیات به مرگ تفسیر کرده
ه سوی شهود حق و وصال خدאی عز و جل אست؛ אند که رאهی ب عارفان אز آن رو مرگ رא لقاء אهللا گفته. אست
  :فرماید که در قرآن می چنان

  ١٩٥﴾إِلَى رَبِّها ناظِرَةٌ*  وُجُوهٌ یوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ﴿

  .نگرد و به پروردگارش می هایى شادאب و مسرور אست آرى در آن روز صورت

رسد،  ن بتابد به مقامی نیکو میگاه که قلب אنسان در پرتو یاد خدא قرאر گیرد و نور אلهی بر دل אنسا آن
  : گوید بارۀ آن می مقامی که حافظ در

                                                 
 .۱۱۰/ كهف .١٩٢

 .۴۵/ یونس .١٩٣

 .۵۴/ فصلت .١٩٤

 .۲۳و  ۲۲/ قیامة .١٩٥
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  حضوری گر همی خوאهی אز אو غایب مشو حافظ

  مَتیٰ ما تَلْقَ مَنْ تَهویٰ دَع אلدُنیا وأَهمِلْهٰا

אگر حضور حق در قلب دوאم یابد אبرهای . رسد با تدאوم و אستمرאر حالت حضور، آدمی به مقام مکاشفه می
گونه زمین  کند و אین شود و خورشید حق در دل طلوع می ها بردאشته می رود، قفل אز قلب کنار می  جابتیرۀ ح

بیند،  در אین حالت عارف، تنها خدא رא می. شود قلب و روح آدمی با شعاع شمسُ אلشموس کشف نورאنی می
אلهی به گوهر ناب حقیقت دست  شوند و אو با فنا شدن در אسما و صفات هرچه غیر אو، همه آیه و نشانۀ אو می

  .یابد می

سالک با . بر אین אساس، شریعت ظاهر و پوستۀ دین و باطن آن طریقت אست که دאرאی هدفی عالی אست
عمل به شریعت، سپری کردن مسیر طریقت و گذشتن אز منازل و مقامات به سرمنزل مقصود طریقت، که 

  .شود می» اقی بِاهللاب«و » فانی فی אهللا«رسد و  همان حقیقت אست، می

به . در نگاه عرفانی، شریعت مقدمۀ رسیدن به طریقت و پوستۀ آن و طریقت، مغز و باطن شریعت אست
شریعت . ها جایز نیست توאن نادیده אنگاشت و حتی سبک شمردن آن باور عارفان אحکام شرعی رא هرگز نمی

אمر عظیم رא کوچک شمارد در حقیقت خود  אمرِ خدאی عظیم אست و אمر خدאی عظیم، خود عظیم אست، آن که
  .رא کوچک و حقیر کرده אست

  :دهد گونه شرح می گانۀ אسالم رא אین אرکان پنج تمهیدאتعینُ אلقضاة همدאنی در 

אسالم و אیمان رא پنج دیوאرها پدید کرده אست؛ رکن אول شهادت، رکن دوم نماز، رکن 
  ١٩٦.ستسوم زکات אست، رکن چهارم صوم، رکن پنجم حج א

  :نگارد چنین می אلقشیریه אلرسالةقشیری نیز در 

هر شریعت كه مؤید . شریعت אمر بود به אلتزאم بندگی و حقیقت، مشاهدت ربوبیت بود
نباشد به حقیقت، پذیرفته نبود و هر حقیقت كه بسته نبود به شریعت با هیچ حاصل 

  .نیاید و شریعت به تكلیف حق آمده אست

ان نیست که پس אز رسیدن به باالی بام دیگر به کار نیاید و بود و نبودش سود و אحکام شرعی مانند نردب
زیانی ندאشته باشد، بلکه پیوند شریعت و طریقت مانند پیوند چرאغ و روشنایی אست که هر گاه چرאغ خاموش 

אست و برאی پشت سر گذאشتن منازل و مقامات طریقت هموאره شمع شریعت الزم . رسد شود، تاریکی فرא می
بر אین . אز دست دאدن و وאنهادن شریعت، خروج אز طریقت و سر نهادن به وאدی ضاللت رא در پی خوאهد دאشت

  .دאنند، پوچ و باطل אست نیاز می אساس، حرف برخی אز مدعیان عرفان، که خود رא אز شریعت بی

  چکیده

که عالم به شریعت باشد، سخاوتمند  نאی دאشته باشد؛ אز جمله אی در عرفان، شیخ و אستاد باید شرאیط ویژه 
دאن باشد تا تشخیص دهد مریدאنش تحت تدبیر کدאم  که אسم تر آن باشد، شجاع و دلیر باشد و אز همه مهم

  .شوند و ذِکر و وِرد متناسب با آن چیست אسم אدאره می

                                                 
אحادیث بسیاری . ۱۴ـ  ۹۷ش، ص . ه ۱۳۴۱، تصحیح عفیف عسیرאن، אنتشارאت دאنشگاه تهرאن، تمهیدאت عینُ אلقضات، .١٩٦

  .آورده אست گرد  وسائل אلشیعهعاملی آن رא در אبتدאی کتاب  ها و אرکان אسالم وאرد شده אست که شیخ حر در معرفی پایه
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نی و אستاد خاص در یک بیان אستاد عام کتب آسما. آید در عرفان אز אستاد عام و خاص سخن به میان می 
  .אنبیا هستند، به بیانی دیگر، אستاد عام خدא و אستاد خاص پیر طریقت אست

بارۀ مصلحت و حکمت אحکام  دאر تبیین אحکام شرعی אفعال ظاهری אنسان هستند و در فقیهان عهده 
ن אند، אما در نگاه عارفان، مصالحی که در ورאی هر حکمی نهفته אست هما صحبتی به میان نیاورده

  .طریقت אست

شود همان طریقت אست که منازل و  אز دیدگاه عارفان عرفان مسیری که برאی رسیدن به کمال طی می 
سالک پس אز طیّ אین منازل و مقامات به کمال نهایی، که همان حقیقت אست، . شود مقاماتی رא شامل می

  .رسد می

  .و مقصود אز وضع אین قوאنین אست ها و حقیقت هدف شریعت ظاهر قوאنین אلهی אست، طریقت باطن آن 
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  هدف درس

  .شناسی عرفان آشنایی با آسیب 

  درآمد

رو  ینאز א. هایی دچار شد ها به آفت ورزی ها و غرض عرفان אسالمی در مسیر رشد خود در אثر جهالت
  .نماید های عرفان אمری الزم و ضروری می بررسی و شناخت آسیب

  شناسی عرفان آسیب
אما אین عرفان وאقعی . دאنیم که عرفان و معرفت وאقعی در אسالم جایگاه بسیار אرزشمند و وאالیی دאرد می

شهرت، پیدאیش به مرور زمان و به سبب بروز برخی مسائل אز جمله دخالت هوאی نفس، حبّ جاه و مقام و 
אلبته باید توجه دאشت که نباید . هایی شد ها و لغزش های صوفیه אز جمله درאویش، دستخوش آسیب برخی نحله
ها رא با عرفان پاک و وאقعی یکی دאنست؛ چرא که در کنار عرفای خدאترس، مؤمن و دאرאی عمل  אین لغزش

شدند و چنین  وאرد صوفی و درویش نامیده میאند که در برخی م صالح و مقامات وאال هموאره کسانی بوده
هایی متعدد کردند که برخی אز אین  ها و لغزش אفرאدی همیشه عرفان رא به אبتذאل کشانده و آن رא دچار آسیب

  :ها به شرح زیر אست آسیب

  گریزی علم

ی אز دیدگاه אیشان علوم ظاهر. علوم ظاهری و علوم باطنی: صوفیه معتقدند که علم دو نوع אست
ها و  ها و بدعت אین نوع نگاه به علوم ظاهری باعث پیدאیش جهالت. گونه אصالت، جایگاه و وجاهتی ندאرند هیچ

 ١٩٧.هایش رא دفن كرد אی אز خرאفات در تصوف شده אست؛ برאی مثال אبو سعید אبو אلخیر تمامی كتاب אیجاد پاره
 ١٩٨».ر مریدی كه علم نویسد אز وی هیچ نیایدنشاید كه مریدאن چیزی آموزند و ه«: گفت یا جنید بغدאدی می

  :دאنستند گرאیی رא بر هر مسلمان אمری وאجب می علم) وآله علیه אهللا صلّی(אین در حالی אست که پیامبر אکرم 

  .אندوزی بر هر مسلمان وאجب אست دאنش ١٩٩طَلَبُ אلعلمِ فَریضَةٌ عَلی کُلّ مُسلِمٍ؛

بال کسب علم و معرفت برود، هرچند آن علم، אز علوم یعنی، بر هر مسلمانی وאجب אست که به دن
  .علمُ אالَبدאن باشد) אلسالم علیهم(ظاهری و به گفتۀ معصومان 

  :فرمایند در حدیث دیگری می) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر אکرم 

  .אز אول تا آخر عمر دنبال کسب علم و معرفت باشید ٢٠٠אُطلُبوא אلعِلمَ مِن אلَمهدِ إِلی אللَحَد؛

 توאن دریافت که فرאگیری دאنش محدودیت زمانی ندאرد و در هر زمان باید به دنبال  אز אین حدیث می

                                                 
  .۴۹، ص אسرאر אلتوحید .١٩٧

 .۲۲، ص تذكرة אألولیاءعطار،  .١٩٨

 .۲۸۲همان، ص  .١٩٩

، با همکاری رضا برنجکار و عبد אلهادی مسعودی، علم و حكمت در قرآن و حدیثشهری،  محمد محمدی ری : ک.ر .٢٠٠
  .۲۸۹، ص ۱ش، ج .ه ۱۳۷۹دאر אلحدیث، ترجمۀ عبد אلهادی مسعودی، قم، 
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  :فرمایند אیشان در حدیثی دیگر می. کسب دאنش بود

  ٢٠١.אُطلبوא אلعلمَ وَلَو بِالصِّین

  .های دور مانند چین باشد به دنبال علم باشید، هرچند دאنش در مکان

  .وאن دریافت که فرאگیری دאنش محدودیت مکانی ندאردت אز אین حدیث نیز می

گونه محدودیت  جوی دאنش هیچ و شود که جست  אز مجموع אحادیثی که بیان شد چنین بردאشت می
تزریق چنین دیدگاهی در جامعۀ אسالمی . אنسانی، زمانی و مکانی ندאرد، هرچند אین دאنش، دאنشی ظاهری باشد

. پدید آیند... و   ، خوאجه نصیر אلدین هیثم ، אبن  سینا  زرگی مثل خوאرزمی، אبنباعث شده אست تا دאنشمندאن ب
توאن علوم  کنند، نمی بندی که علم رא به دو قسم ظاهری و باطنی تقسیم می אین، به بهانۀ یک تقسیم بر بنا

نگاهی  فی אست نیمبرאی אثبات بطالن چنین دیدگاهی فقط كا. אعتنایی کرد ظاهری رא نادیده گرفت و به آن بی
كند، بیندאزیم یا به گنجینۀ  ها رא به تفكر، تدبر، تعقل و تفقه دعوت می به آیات فرאوאن قرآن كریم رא كه אنسان

هایی אز آن در سطور باال گفته آمد و در אین جا تنها  مرאجعه کنیم که نمونه) אلسالم علیهم(سخنان אهل بیت 
  :فرمایند می) אلسالم علیه(صادق  אمام. کنیم به ذکر یک مورد بسنده می

 نُتوزَفَ وאزینُאلمَ تَِعضِووُ وאحدٍ في صعیدٍ אلناسَ وجلّ عزّ אهللاُ عَمَجَ אلقیامةِ إذא كان یومُ
  ٢٠٢.هدאءِאلشّ ی دماءِلَعَ אلعلماءِ مدאدُ حُجَّرَیُفَ لماءِאلعُ دאدِمِ عَمَ هدאءِאلشُّ ماءُدِ

های אعمال אفرאشته  کند و میزאن جمع میروز قیامت خدאوند مردمان رא در صحرאیی 
شود، پس مرکب  گاه خون شهیدאن با مرکب دאنشمندאن مقایسه می شوند، آن می

  .شود دאنشمندאن بر خون شهیدאن ترجیح دאده می

  گریزی جامعه

گزینی، تزهد و אنزوאطلبی روאنۀ صحرא و بیابان شده و عمری رא در  برخی אز صوفیان به بهانۀ خلوت
ها فرאهم کرده باشد که دین אز  אین رویّه ممکن אست אین אیده رא برאی آن. אند ها به دور אز جامعه گذرאنده بیابان

جامعه و سیاست جدא אست، در حالی که אین شعار خطرناکی אست؛ زیرא دین عین تدبیر جامعه و אمور سیاسی 
אی بود که  وجود چنین تصور و אیده. خیزد یאست و אساساً در אسالم سیاست و אقتصاد و تدبیر جامعه אز دین برم

אما صوفیان بر אین باورند . رא بر آن دאشت تا حکومتی بر אساس دین برپا نمایند) אهللا رحمه(بزرگانی نظیر אمام 
که عرفان و معرفت با خلوت، جدאیی אز جامعه، אنزوאطلبی و زهد همرאه אست؛ به بیان دیگر אیشان در جمع میان 

  :فرمایند در حدیثی ناب می) אلسالم  علیه(حضرت אمیر . אند ا جلوت ظاهری دچار مشکل شدهخلوت باطنی ب

  .ها نباش با مردم باش و با آن ٢٠٣کُنْ مَعَ אلناسِ وال تَکُنْ مَعَهُمْ؛

                                                 
 .۲۸۶همان، ص  .٢٠١
، ۴ جچاپ دوم،  ،ه ۱۴۰۴אكبر غفاری، قم، جامعۀ مدرسین،  ، تصحیح و تعلیق علی یحضره אلفقیه من ال، صدوق شیخ. ٢٠٢

  .۳۹۸  ص

  :چنین آمده אست) אلسالم علیه(אین جمله در متون روאیی موجود نیست، ولی در حدیثی אز حضرت علی  .٢٠٣

حدثنا عبد אهللا بن حماد : حدثنا إبرאهیم بن إسحاق אلنهاوندی قال: برنا أبو سلیمان أحمد بن هوذة بن أبی هرאسة אلباهلی قالأخ«
كونوא «: أنه قال. )אلسالم علیه(אألنصاری، عن صباح אلمزنی، عن אلحارث بن حصیرة، عن אألصبغ بن نباتة، عن أمیر אلمؤمنین 

 .ن אلطیر إال وهو یستضعفها، ولو علمت אلطیر ما فی أجوאفها من אلبركة لم تفعل بها ذلكم یءكالنحل فی אلطیر، لیس ش
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جلوت ظاهری » کن مع אلناس«אند که منظور אز عبارت  عرفای رאستین אز אین حدیث چنین بردאشت کرده
אنسان به ظاهر با مردم אست، ولی درونش رא دنیا پر . خلوت باطنی אست» وال تکن معهم« و منظور אز عبارت

عرفان ناب با حکومت و رهبری و در متن جامعه بودن . یابد در درون عارفِ وאقعی تنها خدא رאه می. کند نمی
  :فرماید در بیان معنای زهد می) אلسالم علیه(كه حضرت علی  چنان. منافاتی ندאرد

مردم، زאهد بودن به معنای كوتاه كردن آرزوها، شكر در برאبر نعمت و پرهیز אز אی 
  ٢٠٤.محرمات אست

  گریزی شریعت

אهللاِ ولی، معتقدند که شریعت همچون نردبانی برאی تکامل بشری  برخی אز صوفیه אز جمله شاه نعمت 
بنا بود زمانی شریعت אز  אین در حالی אست که אگر. אست که پس אز رسیدن به حقیقت نیازی به آن نیست

برאی بردאشته شدن تکلیف، אز همه ) وآله علیه אهللا صلّی(אنسان بردאشته شود، אولیای אلهی، همانند پیامبر אکرم 
) وآله علیه אهللا صلّی(سزאوאرتر بودند، در حالی که به گوאهی تاریخ، تکالیف אنبیا و به ویژه تکالیف خاتم אلنبیّین 

אین، هرچند شریعت سرپل  بر بنا. در مقایسه با بندگان عادی به مرאتب بیشتر بود) אلسالم  علیهم(و אئمۀ אطهار 
. یابی به حقیقت هیچ نیازی به شریعت نیست نیل به حقیقت אست، אما אین بدאن معنا نیست که بعد אز دست

ۀ دنیا و خاکدאن خان  شریعت چرאغ هدאیت و مشعل رאه אنسان אست و تا زمانی که אنسان بخوאهد در تاریک
طبیعت و زمین به سیر و سلوک بپردאزد و به معارف ناب و حقیقی دست یابد، باید شریعت رא چرאغ رאه خود قرאر 

  .دهد

کنند که هیچ ریشۀ قرآنی و حدیثی  گریزی، אذکار و אورאدی رא مطرح می ها در پی شریعت برخی אز فرقه
  .توאند منشأ تکامل אنسان شود ندאرد و نمی

  :فرماید قرآن کریم می. م پیروی אز شریعت و אحكام شرعی بر كسی پوشیده نیستلزو

  ٢٠٥﴾شْرِכْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدאًفَمَنْ كانَ یرْجُوא لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیعْمَلْ عَمَالً صَالِحاً وَال یُ﴿

كس باید به كار شایسته بپردאزد، و هیچ  ،پس هر كس به لقای پروردگار خود אمید دאرد
  .نسازد کرא در پرستش پروردگارش شری

  :אند در مقابل برخی אز صوفیان با تمسک به آیۀ زیر در پی אثبات مدعای خویش

  ٢٠٦﴾وَאعْبُْد رَبَّكَ حَتَّی یأْتِیكَ אلْیقِینُ﴿

  .كه مرگ تو فرא رسد و پروردگارت رא پرستش كن تا אین

                                                                                                                                            
خالطوא אلناس بألسنتكم وأبدאنكم، وزאیلوهم بقلوبكم وأعمالكم فوאلذی نفسی بیده ما ترون ما تحبون حتى یتفل بعضكم فی 

ل من شیعتهم إال كالكحل فی אلعین، وאلملح فی أو قا ،كذאبین، وحتى ال یبقى منكم وجوه بعض، وحتى یسمی بعضكم بعضاً
كن فی אلناس وال تكن مع : هذא معنى قولهم ،أی אنفصلوא عنهم وتمیزوא: زאیلوهم« :در ذیل אین حدیث آمده אست .»אلطعام
  .۲۵۷ ـ ۲۵۸ص ه، مؤسسة نهج אلبالغ ،عقیدة אلمسلمین فی אلمهدی؛ אلناس

 .۸۱، خطبۀ نهج אلبالغه .٢٠٤

 .۱۱۰/ كهف .٢٠٥

 .۹۹/ حجر .٢٠٦
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אین، אنسان تا زمان مرگ  بر  بنا. آیه مرگ אست در حالی كه بر אساس گفتۀ مفسرאن مرאد אز یقین در אین
  .پند باشد باید به آدאب شرعی و ظوאهر دینی به طور کامل پای

  אعتدאلی بی

אند؛ برאی مثال אبو سعید אبو אلخیر خود رא در وسط چاه  برخی אز صوفیان هموאره گرفتار אفرאط و تفریط بوده
بعضی אز אیشان در روאبط אجتماعی، بعضی  ٢٠٨.كرد می یا عارفی هفت من نمک در چشم خود ٢٠٧.كرد معلق می

پذیری به אفرאط و تفریط مبتال هستند، در حالی که אسالم دین אعتدאل אست و  در אزدوאج و بعضی در مسئولیت
  :هایی که لقمان حکیم به فرزندش آموخت، אعتدאل بود یکی אز حکمت

  ٢٠٩﴾وَאقْصِدْ فِي مَشْیكَ﴿

  .باش رو رفتن خود میانه و در رאه

  אرאدت

های فرאوאن میان صوفیه و درאویش شده אست، مسئلۀ אرאدت  یکی אز مسائل مهم که دستمایۀ سوء אستفاده
شعار صوفیان אین אست که مرید باید همانند میّت میان دستان غسّال باشد و دقیقاً تابع אرאده . یا مریدبازی אست
تر نبود אز  برنده هرگز مرید نبود تا אستاد خود رא فرمان«: گفت برאی نمونه ذو אلنون مصری می. و خوאست אو باشد

های אسالم در تضاد אست؛ زیرא אسالم دین عقل و  در حالی که אین مسئله به طور کلی با آموزه ٢١٠».خدאی
  .گونه نبوده אست شریعت אست و سیرۀ אولیای دین هم אین

معنویت و نور باشد، باید به خدא پناه  جوی و معلم وאقعی بشر خدא אست و אگر אنسان، سالک و در جست
رود، بلکه אین  معموالً در حوزۀ عرفان رאستین و ناب، مرید به دنبال مرאد نمی. ببرد و رאز دل رא به אو وאگوید

אی لیاقت و قابلیت باشد، خدאوند بر אساس  אگر در אنسان ذره. کند جو می و אستاد و پیر אست که سالک رא جست
  .کند بندگان صالح رא برאی هدאیت אو مأمور میسنت אلهی خویش، 

بها  אین دو گوهر گرאن. ترین دستورאت پیامبر عظیمُ אلشأن، אرجاع אمت به كتاب و سنت אست یكی אز مهم
. توאند ضامن سعادت و خوشبختی بشریت باشد אست كه می) وآله هیعل אهللا یصل(אمانت و یادگار رسول خدא 

אست ) وآله هیعل אهللا یصل(قرآن و אهل بیت پیروی کرد؛ زیرא אین وصیت خاتمُ אلنبیّین אین، تنها باید אز  بر بنا
  .»... يأهلَ بَیت يتارכٌ فیكُم אلثَّقلَینِ كتابَ אهللاِ وعِترَت يإنّ«: كه فرمود

  توصیف نادرست خدאوند

عصومان بارۀ خدאوند، با توصیفات خدאوند در قرآن و نیز كلمات م بسیاری אز تعابیر صوفیه در
کنند، ولی با تمامی אین  אی توجیه می אلبته אیشان אین ناسازگاری رא به گونه. سازگار نیست) אلسالم علیهم(

، یا بایزید »أنا אلحقُّ«: گفت برאی نمونه حالج می. پوشی کرد توאن به سادگی אز אین مسئله چشم ها نمی تالش

                                                 
  .۳۳، ص אسرאر אلتوحید .٢٠٧

 .۱۳۹عطار، پیشین، ص  .٢٠٨

  .۱۹/ لقمان. ٢٠٩

 .۱۱۱عطار، پیشین، ص  .٢١٠
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: گفت عربی می  ، همچنین אبن»إلّا אهللاُ يجُبَّت يلیسَ ف«فت گ و نیز می» رأیتُ אهللاَ علی صورةِ אمرءٍ«: گفت می
ها رא در  گویند كه روزبهان بقلی شیرאزی تمامی آن گونه تعابیر شطْحیات می به אین. »إنّا جَعَلناه بِمَأ لوهیَتِنا إِلهاً«

  .گردآوری كرده אست شطحیات شرحكتاب 

. لمات אولیا و אهل بیت عصمت وאرد نشده אستباید گفت كه هیچ یک אز אین تعابیر و توصیفات در ك
در אوج אلفت با خدא، مطالبی مانند دعای كمیل، مناجات شعبانیه و אدعیۀ ) אلسالم علیهم(אمامان معصوم 

  .كه توصیف حق تنها אز زبان مخلصان، درست و حق אست گذشته אز אین. كردند رא بیان می سجادیه صحیفۀ

  تقدیس אبلیس

: گوید كه حالج می چنان. شده אست های صوفیه אبلیس تنزیه و حتی تقدیس  و گفته ها در بعضی نوشته
حسن بصری  ٢١١.»جوאنمردی منحصر אست در אحمد و אبلیس، محمد مظهر جمال و אبلیس مظهر جالل אست«

سوزאند و برאی אو طلب بخشش  بایزید بسطامی بر حال אبلیس دل می ٢١٢.دאند نور אبلیس رא אز نار خدא می
  ٢١٤.אفتد و سهل تستری אز سخن گفتن אبلیس در باب توحید به حیرت می ٢١٣كند می

אز دیدگاه قرآن، . آیات قرآن بنگریم  برאی پی بردن به بطالن אین مطالب کافی אست شیطان رא אز دریچۀ
  .شیطان موجودی אست كه در مقابل خدא אیستاد و אز فرمان אو سرپیچی کرد

  ٢١٥﴾... אسْجُدُوא لِآدَمَ فَسَجَدُوא إِلَّا إِبْلِیسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالئِكَةِ﴿

سجده كردند، جز ] همه[پس » .سجده كنید برאی آدم«: به فرشتگان گفتیمکه گاه  آن
  .كنندگان نبود אبلیس كه אز سجده

  :אز سوی دیگر، خدאوند אنسان رא אز پیروی شیطان نهی كرده אست

  ٢١٦﴾وَال تَتَّبِعُوא خُطُوאتِ אلشَّیطانِ﴿

  .های شیطان رא دنبال مَكنید و گام

  .در قرآن کریم بسیاری אز אعمال زشت، אعمالی شیطانی تلقی شده אست

یا أَیهَا אلَّذِینَ آمَنُوא إِنَّمَا אلْخَمْرُ وَאلْمَیسِرُ وَאلْأَنْصَابُ وَאلْأَزْالمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ﴿
  ٢١٧﴾... אلشَّیطانِ

אز عمل ] و[ها و تیرهای قرعه پلیدند  و قمار و بُتאید، شرאب  كه אیمان آورده אی كسانی
  .ندא شیطان

  .و رئیس شیاطین، یعنی אبلیس، تنها موجودی אست كه خدא אو رא אز درگاهش رאنده אست
                                                 

 .۵۱، ص אلطوאسین حسین بن منصور حالج، .٢١١

 .۶۰۰، ص ۱، ج دאیرة אلمعارف بزرگ אسالمی .٢١٢

  .۱۵۸عطار، پیشین، ص  .٢١٣

 .۲۵۸همان، ص  .٢١٤
 .۱۱/ אعرאف .٢١٥

  .۲۰۸/ بقره .٢١٦

 .۹۰/ مائده .٢١٧
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  توجهی به אئمه بی

) אلسالم علیهم(אعتنایی به مقام אمامان معصوم  های صوفیه بی های مهم بسیاری אز فرقه אز جمله كاستی
אند و هر كس در אین سلسله  ا برאی خود تشكیالت مستقلی با عنوאن سلسله، مشایخ و אقطاب ساختهه آن. אست

كنند، ولی به  رא سرسلسلۀ خود معرفی می) אلسالم  علیه(ها حضرت علی  بعضی אز آن. به دنبال شیخی אست
د אبو אلخیر، معروف كرخی و در سلسلۀ بسیاری אز صوفیه، مانند אبو سعی. אند توجه دیگر אمامان به طور كامل بی

אز سوی دیگر، אفرאدی مانند . شود دیده نمی) אلسالم علیهم(אهللا ولی، نام هیچ یک אز אمامان معصوم  شاه نعمت 
های تصوف سرسلسلۀ تصوف אسالمی معرفی شده אست، در حالی که אو אز  حسن بصری در تمامی تذكره

هر قومی یک «: بارۀ אو فرموده אست در) אلسالم هیعل(دیدگاه شیعه و אهل بیت مذموم אست و حضرت علی 
  ٢١٨.»سامری دאرد و سامری אین אمت حسن بصری אست

  چکیده

عرفان אسالمی که رشد و بالندگی خود رא مدیون متون אسالمی אست، در مسیر رشد خود دچار  
ن به توא ها می אز جملۀ אین آفت. هایی شد و אز رאه אصیل אسالمی دور گشت ها و آفت آسیب
  .گریزی صوفیان אشاره کرد گریزی و جامعه علم

 .های صوفیه אست مسئلۀ אرאدت و אفرאط و تفریط در אعمال عبادی و فرهنگی אز دیگر لغزشگاه 
. ها صادر شده אست برخی صوفیان تصورאت نادرستی אز خدא دאرند و در אین زمینه تعابیر زشتی אز آن 

  .אعتنا هستند بی) אلسالم علیهم(کنند و نسبت به אئمۀ אطهار  یها شیطان رא تقدیس م عالوه بر אین، آن

                                                 
 .»حسن«، مادۀ سفینة אلبحار .٢١٨


