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م ن ا     م اهللا ا         
وف   خال    ن و   

  :درس اول
 : ریشھ یابي تاریخ واژه تصوف وصوفي

 .كھ در اوایل قرن دوم میزیستھ است ابن ندیم میگوید كھ حسن بصري اولین صوفي و عارف است:ابتداي قرن دوم -
 .ھاشم صوفي شایع شده استواژه صوفي اولین بار بھ واسطھ ابو  شھید مطھري میگوید كھ:اواسط قرن دوم

 .داند نیكلسون كابرد این واژه را مربوط بھ اواخر قرن دوم ھجري مي:دوم انتھاي قرن
 .دویست ھجري مي داند قشیري كاربرد واژه صوفي را پیش از سال:پیش از سال دویست ھجري -
 .قرن سوم میداند دكتر قاسم غني واژه صوفي را مربوط بھ:قرن سوم -

 .با اواسط ان رواج داشتھ است واژه صوفي در قرن دوم ھجري خواه اول ، اخر:نظر برگزیده
 

 :معناي لغوي واژه صوفي
 .میگوید واژه صوفي جامد است و ریشھ عربي ندارد امام قشیري -1)
 .صف میداند چرا كھ اینان ھمیشھ در صف اول بو ده اند ھجویري واژه صوفي را منسوب بھ -2)
مسلماناني كھ بعد از ھجرت پیامبر جایي براي .( واژه صوفي منسوب بھ صفھ باشد  دھد كھھجویري احتمال می -3)

 (.صفھ مي گویند نداشتند و در ایوان مسقفي پشت مسجد پیامبر ساكن بودند كھ بھ این ایوان مسقف بھ عربي سكونت
 . ابونعیم اصفھاني واژه صوفي را مشتق از صفا میداند) -4

 .ید صوفي از كلمھ سوفیا گرفتھ شده و بھ معناي حكمت استھانري كربن مي گو -5)
 . نصر سراج طوسي و شیخ شھاب الدین سھر وردي مي گویند صوفي بھ معناي پشمینھ پوش است ابو-6)
 .صوفي در دوران صفویھ بھ معناي قزلباش بوده است-7)
 .مریدان شیخ صفي الدین اردبیلي صوفي مي گفتند در دوران صفویھ بھ-8)
قادري / گنابادي/ نعمت اللھي: درویش است كھ دراویش فرقھ ھاي گونا گوني مانند صوفي در قرون اخیر بھ معناي-9)
 .دارند .... و

دیگري بھ معناي كسي كھ اھل سیر و  یكي بھ معناي درویش و: امروزه واژه صوفي بھ دو معنا بھ كار میرود  -10)
 .سلوك باشد

 :تعریف تصوف
 :تكلف ترك-)الف

را مي بندد رھا شده و خود را وقف  عني صوفي باید از تمامي عادات ازار دھنده و خالف شرع كھ دست و پاي انسانی
 .عبادت و مناجات با خدا بكند

 :زیستن و یك سو نگریستن یكسان-)ب
 .ھمواره بھ یك و ان ھم خداوند توجھ داشتھ باشد از دید محمد بن منور انسان در ھر حال كھ باشد باید

 :باطني وقوف با اداب شرعي ظاھري و-)ج
 .اخالق الھي است از دید ابن عربي تصوف واقف شدن بر اداب شرعي ظاھري و باطني است كھ ھمان

 اداب ظاھري و باطني: او اداب شرعي را دو گونھ میداند
 :جامع تصوف تعریف

امات جھت استعداد براي مكاشفات معنوي مق بھ طور جامع تصوف یعني عمل بھ دستور العملھاي پیر و پیمودن منازل و
  .و رسیدن بھ مقام لقاءاهللا است
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 :درس دوم
 :ریشھ یابي تاریخي واژه عرفان

 .عرفان ھم مثل صوفي در قرن دوم رواج یافتھ است واژه
 :معناي لغوي واژه

 .مفردات راغب واژه عرفان از عرف بھ معناي بوي خوش گرفتھ شده است در -(1
 . از َعَرَف بھ معناي علم و اگاھي خاص است واژه عرفان -(2

 :تعریف عرفان
 :فلسفي بیان -(1

 حضوري و حصولي: از دیدگاه فالسفھ علم بر دو نوع است
 :سھ پایھ استوار است علم حصولي بر

 .كھ ھمان ذھن است) ادرام مننده(اول مدَِّرك -)الف
 .كھ ھمان شيء معلوم بالعرض است) ادراك شونده(مدَرك دوم-)ب
 .بالذات است شوم واسطھ كھ ھمان معلوم-)ج

 : علم حضوري تنھا بر دو ركن استوار است
 كھ ھمان معلوم است و معلوم ما) ادراك شونده (كھ ھمان عالم و نفس است و دیگیري مدَرك (ادراك كننده(یكي مدرِِك 

 .در اینجا ھمواره معلوم با الذات است
 :بیان عرفاني -(2

كھ بھ ان علم  و دیگیري علم الوراثھ.یكي علم الدراسھ كھ بھ ان علم اكتسابي مي گویند. سم میدانندق عرفا علم را بر دو
 .وھبي یا لدني مي گویند

 :بیان قراني -(3
 .بر دو گونھ میداند علم ظاھري و سطحي و علم عمیق قران كریم علم را

 :عرفان در فرھنگ غربي
از نظر  .عرفاني عرفاني است از نوع تجوبھ ھاي دیني، نھ معرفت فرھنگ غربي عرفان بیشتر بھ معناي تجربھ در

 :دیویس متفكر غربي تجارب دیني شش گونھ است
 نفسیري تجارب -(1
 تجارب شبھ حسي-(2
 تجارب وحیاني-(3
 تجارب احیاگر-(4
 مینوي تجارب-(5
 تجارب عرفاني-(6

 :مولفھ ھاي عرفان
 مطلق احساس واقعیت-)الف
 محدودیت زمان و مكان احساس رھا شدن از-)ب
  احساس آرامش-)ج

 :درس سوم
 :نسبت عرفان و تصوف

 :نسبت بین عرفان و تصوف وجود دارد كھ عبارتند از سھ دیدگاه در
فرھنگي است و دیگري جنبھ –از دو منظر بررسي میشود كھ یكي جنبھ علمي  از دیدگاه شھید مطھري عرفان -(1

 .است اجتماعي ان
 .مي نامند ران متاخر عرفان نظري را عرفان و عرفان عملي را تصوفبرخي از اندیشھ و -(2
یعني صوفي . داشتھ و تفاوتي بین انھا نیست  بھ اعتقاد برخي از دانشمندان در قرون اولیھ این دو واژه یك معنا -(3
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 .است ھمان عارف و عارف ھمان صوفي
 

 :از دیدگاه ھجویري اھل عرفان یھ دستھ اند كھ عبارتند از
 (ماسوي اهللا و باقي اهللا) صوفي -(1
 متصوف -(2
 مستصوف -(3

 :نظري عرفان عملي و عرفان
پیر طریقت است و سالك پس از طي  عرفان عملي یا سیر و سلوك عمل بھ راھكارھاي شرعي و بر اساس راھنماییھاي

از این رو . ت دست مي یابد فناي في اهللا و كشف و شھود اس كردن مقامات و منازل بھ مقام واالي انساني كھ ھمان
 .خویش نسبت بھ ھستي تالش میكند كھ حاصل ان عرفان نظري است براي تبیین عقالني مكاشفات

 :عرفاني اسفار اربعھ
 .چھار سفر را طي كند عرفا معتقدند كھ سالك راه حقیقیت، براي وصول بھ مقام واالي انساني باید

 .سفري از خلق بھ سوي حق: سفر اول
 .سوي حق با حق سفري از حق بھ: سفر دوم
 سفري از حق بھ سوي خلق با حق: سفر سوم

 بھ سوي خلق با حق سفري از خلق: سفر چھارم
 :توجھ

پایان سفر اول دست یافتن بھ مقام . معنوي خود را اغاز میكند در سفر اول انسان از ھر چھ غیر خداست جدا و سفر
ان توحید  قام والیت است ، از این رو سفر اول یقظھ ، توبھ یا اراده و نھایتبھ تعبیري دیگر م توحید ،مقام فنا و بقا و

 .و والیت است
اسمي از خدا میشود و تالش میكند تا بھ مظھر اسمي  در این سفر سالك مظھر. سفر دوم سفر از حق بھ سوي حق است

 .شودانسان مظھر تمام اسما و صفات حسناي الھي  دیگر از حق دست یابد و در نھایت
سالك در این سفر انچھ از مقام حق از طریق معرفت حقیقي و ناب ادراك  . سفر سوم سفر از حق بھ سوي خلق است

 .ست این مقام اطالع رساني و انباء است و پایان سفر سوم نبوت.براي خلق بازگو میكند كرده است را
بھ سوي مظھري دیگر از  ي از خالیقعارف در این سفر از مظھر. سفر چھارم سفر از خلق بھ سوي خلق است 

نھایي دست .... تمام نماي مظاھر الھي نیز بشود تا بھ  یعني ھمان گونھ كھ مظھر اسماي الھي شد مظھر. خالیقق میرود
 .مقام رسالت است پایان این سفر رسیدن بھ. یابد

 :نتیجھ
  .مقام رسالت استپایان سفر چھارم  پایان سفر اول والیت و پایان سفر سوم مقام نبوت و

 :درس چھارم
 :دیدگاه شھید مطھري از)علوم عملي(تفاوت عرفان با اخالق 

 موضوع -)الف
 غایت -)ب
  روش -)ج
 بینش -(د

 : موضوع -)الف
 :روابط انساني بھ سھ دستھ تقسیم میشود

 ارتباط با خدا -(1
 ارتباط با خویشتن خویش -(2
 خارج ار تباط با دیگران از جملھ جھان -(3

 :ظامھاي اخالقي سكوالرن
انسان با خود و دیگران توجھ میكنند تظامھاي اخالقي سكوالر مي  بھ نظامھاي اخالقي كنوني كھ تنھا بھ رابطھ
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 .سكوالر داریم ولي عرفان سكوالر نداریم پس اخالق.گویند
 
 :غایت -)ب

 :دیدگاه ارسطو نیروھاي دروني انسان از
 نیروي غضب -(1
 نیروي شھوت -(2
 نیروي حكمت -(3

 .در نظام اخالقي ، انساني معتدل و متعادل است انسان كامل
 
 : روش -)ج

رسید تا الي  میان مقامات و منازل رابطھ طولي است و باید مقام اول طي شود تا بھ مقام دوم بتوان در عرفان رابطھ
ر استو الزم نیست فضایل اخالقي بر قرا اخر ولي در اخالق كسب فضایل و نفي رذایل مھم است و رابطھ عرضي بینشان

  .اخالقي سبب پرورش روح ادمي میشود یكي پس از دیگري طي شود بلكھ تمام فضایل
 .اخالق در زمینھ عملي با یكدیگر تشابھ دارند میتوان نتیجھ گرفت كھ عرفان و:توجھ

 
 :بینش -)د

 .میسازد از اخالق متمایز اندیشھ وحدت وجود و اندیشھ اسما و صفات است كھ ان را از مباني عرفان
 

 :تعریف فلسفھ
 علم بھ احوال كلي وجود

 
 :است وجود دو نوع

  وجود مطلق یا عام
 وجود مقید یا مضاف

 (نظري علوم(تفاوت عرفان با فلسفھ
 از وجود مطلق بدون ھیچ قید و اضافھ اي سخن بھ میان مي اید و ھر گاه سخن از وجودھاي در فلسفھ:موضوع -)الف

علیت نیست بلكھ در ھمھ  مضاف باشد ، علوم تجربي مطرح میشود،اما در عرفان سخن از علت ،معلول و اصلمقید و 
و ماسوي اهللا را بھره اي از ان وجود  پس از دید عارف وجود مخصوص خداست.جا سخن از ظاھر و مظھر است 

 .میپندارند
 
  .و غایت عرفان وصل است غایت فلسفھ فھم:غایت -)ب

است اما عارف بر ان است كھ بھ مقام وصال بھ مبدا  ف تالشي عقالني است و در پي یافتن نظام عینيتالش فیلسو
 .عرفان و صل است ھستي دست یابد و در حقیقت غایت

قضیھ استداللس بھ نظام عقلي دست یابد، اما عارف با  فیلسوف بر ان است كھ بھ وسیلھ ھر گزاره ، قاعده و:روش -)ج
 .تخلیھ باطن بھ مقام تجلیھ كھ مقام تجلي الھي است نائل مي شود ده ، تزكیھ وابزاري چون مجاھ

 :با كالم تفاوت عرفان
 .است میكوشد تا بیاني عقالني از دین ارائھ دھد اما موضوع عرفان حق و مقام الوھیت علم كالم:موضوع -)الف
بدین وسیلھ دین را بھ صورت عقالني و استداللي  تمام تالش متكلم تبیین و دفاع از گزاره ھاي دیني است تا:غایت -)ب

منازل ، مقامات و سیر از مرحلھ اي بھ مرحلھ دیگر بھ نھایت عرفان كھ مقام  عرضھ كند ، اما عارف بر ان است با طي
 .است ، دست یازد لقاء اهللا

د دانست كھ پایھ و اصل كالم استفاده میشود ،و بھ ھرحال بای در علم كالم روش نقلي و عقلي در كنار یكدیگر:روش -)ج
 . بر اساس نقل است
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پایھ و اساس كار خویش مي  این در حالي است كھ عرفا روش تزكیھ باطن ، تصفیھ درون و مجاھده با نفس اماره را و
  .دانند

 جلسۀ پنجم
 عرفان علوم و رویكردھا در حوزۀ

ـ ادبیات ۶ـ تفسیر عرفانی؛ ۵شناسی عرفان؛  پیشینھ ـ۴ـ عرفان تطبیقی؛ ٣ـ عرفان عملی؛ ٢ـ عرفان نظری؛ 1 :
 .عرفان ـ فلسفۀ٧عرفانی؛ 

 عرفان نظری :نخست
ھای دیگر دربارۀ  ، کھ در جلسھصفات الھی و كشف و شھود عرفانی توحید، اسماء و ؛ مباحث عرفان نظریترین  مھم

 :از اند برخی از مباحث دیگر عرفان نظری عبارت. سخن خواھیم گفت آنھا
  ثابتھ اعیان ـ1

در این میان تنھا . و صفات او و مظاھر اسماء و صفات الھی تشكیل شده است از دیدگاه عرفان، جھان از خدا، اسماء
و صفات  ھای ذات ربوبی است و مظاھر عینی، نمودھای بیرونی اسماء است و اسماء و صفات خدا جلوه ذات حق، اصل

 .ھستند
دو صورت دارد، صورت یا ظھور عینی در  شود؛ ھر اسمی از اسمای حق گفتھ میدر ذیل مبحث اسماء و صفات الھی 

اعیان ثابتھ، صورتھا یا ظھورات علمی اسمای الھی . عالم علم خدا جھان خارج یا عالم كون و صورت یا ظھور علمی در
 .ھستند در عالم علم خدا
عربی در عرفان مطرح شده است  زمان ابن ن ثابتھ ازمبحث اعیا. تواند در عالم خارج تحقق داشتھ باشد ھر عین ثابت می

عرفا معتقدند، مخلوقات پیش از خلق . مخلوقات، پیش از خلق آنھا، است ترین جایگاه آن دربارۀ توجیھ علم خدا بھ و مھم
از طریق  حقیقت علم خدا بھ آنھا در. صورت علمی آنھا نزد خدا حاضر بوده است. اند عالم علم خدا، عین ثابتی داشتھ در

  .اند شده اند، خلق  از روی صورت علمی كھ نزد خدا داشتھ   در ھنگام خلق، صورت علمی آنھاست و موجودات
  ـ جوھر و عرض2

در فلسفۀ مشاء، جوھر و . شود اگرچھ در منطق ھم پیرامون آن صحبت می .مبحث در اصل یک مبحث فلسفی استاین 
 :شود تعریف می گونھ عرض این

 .است كھ ھرگاه در جھان خارج موجود شود، الفی موضوع «ماھیتی» :جوھر
 .ھرگاه در جھان خارج موجود شود، فی موضوع است كھ «ماھیتی» :عرض

مثًال رنگ سبز بھ  .مستقلی ندارد و حتمًا باید شیئی موجود باشد تا بتواند بھ واسطۀ آن شیء موجود شود عرض وجود
یا ورق كاغذ موجود باشد تا رنگ سبز در آن  تمًا باید چیزی چون برگ درخت،تواند موجود باشد و ح خودی خود نمی
مانند عقل یا نفس یا جسم کھ بھ موضوع احتیاجی . برای تحقق نیست اما جوھر نیازمند موضوعی. شیء تحقق یابد

 .ندارند
دانست و از این  می وجود زیرا مالصدرا اصالت را با. شود صدرایی تعریف جدیدی از جوھر و عرض ارائھ می در فلسفۀ

اگر در خارج محقق شود، الفی موضوع  كھ» موجودی«: جوھر:کرد گونھ تعریف می رو جوھر و عرض را این
 .كھ اگر در خارج محقق شود، فی موضوع است «موجودی» :عرض.است

 :از نظر عرفااند؛ این دو مقولھ در مسائل عرفانی بھره برده عرفا از
 وجود مستقل: جوھر
 وجود وابستھ :عرض

یعنی  اند، اهللا ھمھ عرض یعنی وجود او مستقل است و ماسوی. معتقدند کھ حضرت حق جوھر است بنابر این تعریف عرفا
 .وجود آنھا وابستھ است

  عوالم كلیھ ـ حضرات خمسۀ الھیھ و3
 .شود عالم تعریف می در عرفان نظری پنج حضرت و متناسب با آن پنج

  حضرت غیب مطلق؛ :اول
  حضرت غیب مضاف نزدیک بھ غیب مطلق؛ :دوم
  حضرت غیب مضاف نزدیک بھ شھادت مطلق؛ :سوم
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  حضرت شھادت مطلق؛ :چھارم
  .حضرت جامع :پنجم

 عرفان عملی :دوم
حاالت، مقامات و  ورابطۀ شریعت با طریقت و حقیقت،. پیر طریقت است ترین مباحث عرفان عملی، ِذكر و از جملھ مھم

  .شود نیز در این رویکرد بررسی می منازل
 :قرار است از این عرفان عملیبرخی از دیگر مباحث 

 خرقھ ـ1
 خرقھ این پوشش خاص را. كند را از دیگر گروھھای جامعھ متمایز می ای دارند كھ آنھا صوفیان لباس و پوشش ویژه

 .نامند می
از آن گذشتھ ھر یک از . كند ھا جدا می ھا را از دیگر فرقھویژه دارند كھ آن ھای صوفیھ برای خود پوششی ھر یک از فرقھ

 .است ھا، خرقۀ كامل انسانی ای ویژه دارند و نھایت مرتبۀ خرقھ مقامات نیز خرقھ منازل و
  ـ خانقاه2

 .نشینی بود مکانی برای ِذكر، ِورد و چلھ محلی برای وعِظ پیر طریق و کھ.شود نامیده می خانقاه عبادتگاھھای صوفیان
 گرفتھ و در نھایت خانقاه مکانی برای سکونت و اطعام صوفیان بوده می آداب دیگری نیز چون سماع در خانقاه انجام

 .است
  ـ سماع3

رحمت  دھد و بھ این وسیلھ فیض و حركتی ویژه است كھ صوفی در پی وجد و نشاط درونی انجام می چرخش و سماع
 .كند الھی را از آسمان طلب می

  ینشین چلھ ـ4
زیر بنای این عمل . روز خویشتن را خالص و پاک كنند و بھ مراقبۀ نفس بپردازند كنند در طی چھل عرفا سعی می

عبٌد هللا أربعین صباحًا ِإّال َجَرْت ینابیع الِحكَمِة ِمن  ما َأْخَلَص:است) صلی اهللا علیھ و آلھ(حدیثی از حضرت رسول  براساس
حكمت از دلش بر زبانش  ھای خدای خویشتن را چھل روز برای خدا خالص نكرد، مگر آنكھ چشمھبندۀ  .َقْلِبِھ َعلی ِلساِنِھ

 .جاری گشت
  ـ عشق5

العاشقین از روزبھان بقلی شیرازی  ترین آنھا عبھر تألیفات مختلفی نیز در این زمینھ نگاشتھ شده كھ از جملھ مھم
 .است

عشق حقیقی عشق بھ ذات حق و اسماء و صفات . عشق مجازیحقیقی و  از دیدگاه عرفا عشق بر دو قسم است؛ عشق
 بھ مظاھر این اسماء و صفات و عشق بھ اولیای خداست كھ انسان را بھ سوی عشق حقیقی اوست و عشق مجازی عشق

عشقی مجازی نیست بلكھ  از نگاه عارف عشق دنیوی. در این وادی سخن از عشق زمینی و خاكی نیست. كند ھدایت می
 شود عشق الھی رھنمون نمی در حقیقت بدان سبب عشق نیست زیرا انسان را بھ سوی. كاذب است

  ـ زھد6
رابعۀ عدویھ  كھ آغازگر مكتب عشق را چنان. دانند مكتبی خاص است كھ آغازگر آن را حسن بصری می در عرفان زھد .

 .اند زیستھ می حسن بصری و رابعۀ عدویھ ھر دو در قرن دوم ھجری. اند دانستھ
  مستحسنات ـ7

 .شود گزینی می سیاحت، تزوج و عزلت شامل
ھای خانقاھی ھستند و از  پوشیدن خرقھ، خانقاه و سماْع مخصوص فرقھ شایان ذکر است کھ برخی از آداب ذکر شده مانند

 .نیستند پذیرفتنی و تأیید شدنی) علیھم السالم(روایات اھل بیت  دیدگاه قرآن و
 عرفان تطبیقی :سوم

نحصر بھ اسالم نیست بلکھ در جوامع دیگر نیز مطرح بوده است؛ مانند عرفان ھندی، چینی، آمریكایی، عرفان م
 . یھودی مسیحی و

ای میان عرفانھای مختلف صورت گرفتھ است، و در نتیجۀ آن  ای بھ صورت مقایسھ گسترده امروزه تحقیقات و مطالعات
ھستۀ مشترک  توان بھ وجھ اشتراک و د و در نھایت میشو افتراق و اشتراک عرفانھای مختلف مشخص می وجوه

 .عرفانی تمام مكاتب عرفانی پی برد
 شناسی عرفان پیشینھ :چھارم
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 .شود مطرح می ھای زیر شناسی عرفان اسالمی پرسش در پیشینھ
اسالمی پس خارج از گسترۀ اسالم است؟ عرفان  خاستگاه و سرچشمۀ اصلی عرفان چیست؟ عرفاِن اسالمی زادۀ اسالم یا

ھایی بوده است؟ علل و  است؟ فراز و فرودھای عرفان اسالمی در چھ دوره از تكّون و پیدایش چھ مراحلی را طی كرده
اند  وجود آمده ھایی بھ و فرودھا چیست؟ پیامد این فراز و فرودھا چیست؟ در طول تاریِخ عرفان چھ فرقھ عوامل این فراز

 و ویژگی ھر یک از آنھا چیست؟
 .شناسی عرفان یا تاریخ عرفان اسالمی است پیشینھ ترین مباحث ھا جزء مھم پرسشاین 

 تفسیر عرفانی :پنجم
اند  ای داشتھ آیات قرآن است از این رو عرفا بھ آیات قرآن اھتمام ویژه ھای عرفان اسالمی، ترین سرچشمھ یكی از اصلی

در میان عرفا  فسیر عرفانی آیات قرآنی دو نگرش كلیدربارۀ ت. گوناگونی بھ وسیلۀ آنھا نوشتھ شده است و تفاسیر
دارند و بر این اساس، برخی آیات عرفانی  نگرش نخست اینکھ؛ تنھا تعدادی از آیات قرآن تفسیر عرفانی. مطرح است

 .اند قرآن را تا سیصد آیھ برشمرده
باطنی دارند و در حقیقت آن  قرآن ظاھر ودوم اینکھ؛ تمام آیات قرآنی تفسیر عرفانی دارند و از این منظر آیات  نگرش

  سازد، تفسیری كھ باطن آیات قرآنی را آشكار می
ھمچنین تفسیر  تفسیر سھل تستری، كھ در قرن سوم نگاشتھ شده، نخستین تفسیر عرفانی است. عرفانی است تفسیر 

 تفسیر سورۀ حمد امام راحل نیز .شامل تفسیر سورۀ حمد و آیات ابتدای سورۀ بقره است نیز) رحمھ اهللا(مصطفی خمینی 
 .جزء آخرین تفاسیری است كھ در این حوزه بھ رشتۀ تحریر درآمده است

دیگری كشف  عرفانی دو تفسیر اھمیتی ویژه دارند؛ یكی تفسیر لطائف االشارات اثر امام قشیری و در میان تفاسیر
 . األسرار از خواجھ عبداهللا انصاری است

 عرفانی ادبیات: ششم
ھمنشینی ادبیات با عرفان بسیار مبارک .عرفان و ادبیات وجود نداشت گیری عرفان، ارتباط چندانی میان آغاز شكلدر 

 .ادبیات پربار و غنی شد و ادبیات نیز عرفان را علنی و آشكار ساخت و باعث ماندگاری آن شد زیرا در پرتو آن. بود
. اند دیگر حّلاج را نخستین عارف ادیب بھ شمار آورده اند و برخی برخی سنایی غزنوی را آغازگر ادبیات عرفانی دانستھ

 است دیدگاھھای دیگری ھم مطرح شده
با  عرفان ھم در حوزۀ نظم و ھم در حوزۀ نثر. عرفان نیز از جملھ مباحث ادبیات عرفانی است سبكھای ادبی در حوزۀ

 استادبیات درآمیختھ 
ادبیات عرفانی را نیز باید  قلۀ بلند. اهللا انصاری، است پیر ھرات، خواجھ عبدادبیات منثور عرفانی، نثرھای مسجع  سرآمد

 .نشست در اشعار دلنشین سنایی غزنوی، حافظ و مولوی بھ تماشا
  عرفان فلسفۀ: ھفتم 

از تحلیل و بررسی مبانی عرفان است و مباحث مختلفی در آن مطرح  فلسفۀ عرفان علمی است نوپدید كھ در آن سخن
 .شود می
  ـ زبان عرفان1

) اسالمی یا غیراسالمی(دیدگاه درست این است كھ عرفان . ده دیدگاه وجود دارد دربارۀ چیستی و چگونگی زبان عرفان
 .مند ویژه دارد، زبانی رمزی و اصطالح زبانی

است و ھر رمز شباھتھایی وجود دارد؛ از جملھ اینكھ زبان وحی زبان رمزی  در این حوزه میان زبان وحی و زبان عرفان
  .تواند بھ معنای باطنی خاصی تأویل شود می و اصطالحی

  شناسی عرفانی ـ معرفت2
پیرامون مبانی كشف و  شناسی عرفانی كشف و شھود است و در این حوزه شده در حوزۀ معرفت جملھ مباحث مطرح از

 .شود می نمایی كشف و شھود و اقسام مکاشفات بحث شھود، میزان واقع
  و زندگی ـ عرفان3
 .تأثیری دارد یا خیر شود و اینكھ آیا عرفان در زندگی انسانھا نقش عرفان در زندگی انسانھا پرداختھ می این حوزه بھدر
  ـ عرفان و دین4

شود؛ از جملھ  سؤاالتی مطرح می در این راستا. شود سنجی میان عرفان و دین در حوزۀ فلسفۀ عرفان مطرح می نسبت
حوزۀ عرفان و حوزۀ دین دو حوزۀ جدا از یکدیگر است یا اینكھ  حوزۀ دین و حوزۀ عرفان چیست؟ آیااینکھ رابطۀ میان 

 باشد؟ یا اینكھ عرفانی مطلوب است كھ زاییدۀ دین. ھمان عرفان است عرفان ھمان دین و دین
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  جلسۀ ششم
  عرفان اسالمی خاستگاه 
سرمنشأ پیدایش  دربارۀ چرایی، چگونگی و.جغرافیایی اسالم شكل گرفت  عرفان اسالمی از سدۀ دوم ھجری، در دامنۀ 

 :آنھا را بررسی كرد توان در دو دیدگاه کلی ھای متفاوتی ارائھ شده است، كھ می آن، نظریھ
 عرفان اسالمی اسالم خاستگاه: دیدگاه نخست

اسالمی ریشھ در آیات قرآنی، احادیث نبوی و ھای ناب عرفان  اندیشھ پیروان این نظریھ بر این باورند كھ اصول، مبانی و
 . دارند دیگر متون اسالمی

 
  خاستگاه عرفان اسالمی خارج از حیطۀ اسالم: دیدگاه دوم

ریشھ در  شوند، ھای عرفانی، كھ امروزه بھ نام عرفان اسالمی شناختھ می برخی دیگر از اندیشمندان معتقدند اندیشھ
  .دارد... بودایی، مسیحی و  عرفانھای غیر اسالمی مانند عرفان

 :من جملھگوناگونی مطرح شده است  سرمنشأ خارجی عرفان اسالمی نگرشھایدر 
 بودایی ھای اندیشھ) الف

ھای بودا و عرفان اسالمی سبب نسبت دادن این دو بھ  جغرافیایی میان اندیشھ وجود شباھتھا و نزدیکیھای تاریخی و
  :نظریھدالیل معتقدین این .است یکدیگر شده

 نزدیكی سرزمین :دلیل نخست 
با ) ھندوستان(نزدیکی سرزمین بودا . نامدار بوده است خراسان بزرگ یا دشت خاوران از دیرباز مھد پرورش عرفای

 .ھای عرفان اسالمی ریشھ در سرزمین ھند دارد اندیشھ دشت خاوران شاھدی است بر اینکھ
 از اسالمآیین بودایی در ایران پیش  رواج: دلیل دوم

چین،  اند كھ در دورۀ ساسانیان در مسیر میان اند، گزارش کرده بوداییان آشنا بوده گردشگران چینی، كھ با كتب مقدس
ھایی با تصویر بودا در  رواج سکھ برخی گزارشھای تاریخی نیز از. شده است ھند و ایران معبدھای بودایی یافت می

 .دارد حكایت سیستان، مربوط بھ دو قرن پیش از میالد،
 شباھت اسطورۀ ابراھیم ادھم بھ زندگی بودا :دلیل سوم

 .دانند می گرفتھ از داستان زندگی بودا ابراھیم ادھم را، كھ از عرفای قرن دوم است، الھام برخی از اندیشمندان افسانۀ
 دالیل نقد و بررسی

گوناگون ھمچون سدی نفوذناپذیر در برابر ادیان آیین زرتشت در مراحل  تاریخ ایران باستان حكایت از آن دارد كھ ـ1
  .خارجی بوده است

تراجم و منابع اصیل عرفان اسالمی، شاھدی بر این مدعاست كھ ابراھیم بن ادھم  ھا، گزارشھای تاریخی در تذكره ـ2
 نھ اسطوره تاریخی در جھان عرفان اسالمی بوده  شخصیتی

از  ضامین عالی عرفانی شكوفا شد؛ ولی در این آثار ادبی نشانیم در ادبیات عرفانی پس از سنائی غزنوی، ـ3
 ھای بودایی نیست  اندیشھ

و  در این عصر بیشتر صوفیان در بصره و بغداد بودند. شد قرن دوم شکوفا  عرفان اسالمی در اواخر قرن اول و اوایل ـ4
ھای عرفانی نخستین بار در دشت  ندیشھابنابراین . سرزمینھای شرقی جھان اسالم مانند خراسان و سیستان سپس در

 . ھای بودایی ھند بدانیم گرفتھ از اندیشھ تا آن را الھام خاوران شكل نگرفتھ است
و  ھای بعد عرفان اسالمی ھای بودایی نیست؛ ھرچند ممكن است در دوره اسالمی زادۀ اندیشھ در نھایت عرفان

 ھای بودایی از یکدیگر تأثیر پذیرفتھ باشند اندیشھ
بودایی منسوب داشت البتھ  با این ھمھ تصور آنكھ تمام پدیدۀ تصّوف و توسعۀ آن را بتوان بھ نفوذ :كوب زرین دكتر .

  .اساس است واھی و بی
  )برھمنیزم ـ ھندوئیزم(عرفان ھندی) ب

ویلیام  .اند گرفتھ الھامھای عرفانی جھان اسالم از آیین برھمن یا برھمنیزم در ھندوستان  اندیشھ برخی بر این باورند کھ
معتقد بھ این نظریھ است و وحدت وجود در عرفان اسالمی را با مذاھب عرفانی  نخستین كسی است كھ در غرب، جونز
آلفرد فون  .است کرده  مقایسھ اوپانیشادھاو  گیتا بھاگاواد ـ با مثنوی مولوی و غزلیات حافظ راا وویدانتھ یا ویدانت،ھندی
بیشترین دالیل این . اند مستشرق معروف غربی، نیز این نظریھ را مطرح كرده نوزدھم میالدی و گلدزیھر،در قرن  كرمر

 .پایۀ گزارشات و تحقیقات ابوریحان بیرونی است دیدگاه بر
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 دالیل و شواھد

او . است دادهای انجام  ھای گسترده جھان اسالم نخستین كسی است كھ دربارۀ مذاھب ھندی مطالعھ در ابوریحان بیرونی
اشاره  پاتانجلی حكیم بزرگ ھندی ھای بایزید، حّلاج و شبلی بھ تفكرات اندیشھ بھ شباھت بسیار ما للھند تحقیق  در كتاب

 مشابھتھایی ھای عرفان ھندی ھای سوم تا ھفتم با رسالھ و معتقد است برخی منابع عرفانی اسالمی سده. کرده است
 «.طریقت پاتانجلی ھندی را دارند اشتغاِل بھ حقصوفیان در » ::او می گوید.دارند

  نقد و بررسی دالیل
 آگاھی صوفیان صدر اسالم چون حالج، بایزید و شبلی از عرفان ھندی نیست؛  ھیچ سند تاریخی مبنی بر

تبریزی در بنگال، قطب كاكی در دھلی، محمد  البتھ پس از قرن ھفتم، بزرگانی ھمچون معین تشتی در اجمیر، جالل
ھمچنین مسئلۀ .ھای عرفانی شدند كشمیر، پس از قرن ھفتم سبب گسترش اندیشھ گیسودراز در بند پل و عبداهللا شتاری در

رویش عرفان  ھای برھمنیزم و ھندونیزم بھ وجود آورده است کھ نظریۀ توحید اختالف میان عرفان اسالمی و اندیشھ
 پرستانھ دارد  ِالحادی و بت رفانی ھندی بیشتر ریشھ در مسائلھای ع اندیشھ.سازد اسالمی از ھندوستان را منتفی می

 مسیحیت عرفان) ج
 افرادی ھمچون. ھای در عرفان مسیحیت دارد عرفان و تصّوف اسالمی ریشھ اندیشمندان اروپایی بر این باور ھستند كھ

 :اند  ادعا ذكر كرده شواھدی بر این نیكلسون اول و بیكر
 در ایران قبل از اسالمنفوذ مسیحیت : دلیل نخست

اول و  خاطری موبدان زرتشتی شد و این نگرانی در دورۀ شاھپور در ایران باستان، سبب پریشان رواج آیین مسیحیت
پرویز، مسیحی بودند و این امر سبب،  ماریۀ رومی و شیرین ارمنی، ھمسران خسرو. جنگ با روم شرقی شدت گرفت

 .میان ایرانیان شد شان در آیینآزادی عقیده و عمل مسیحیان و تبلیغ 
 ھای عارفانھ ھای مسیحیت بھ اندیشھ فرقھ گرایش برخی: دلیل دوم

 معتقد ذھب جبرو م وحدت وجود كھ بھ ظاھر بھ فرقۀ حنانیھ اند، مانند عارفانھ داشتھ ھای مسیحیت گرایشھای برخی نحلھ
 .تكرده اس را ترویج می درویشی فقر و ن نیزفرقۀ مسّلیا .بوده است
 مسیحی شباھت برخی صوفیان نخستین بھ راھبان: دلیل سوم

پرداختند و راھبان  معبدی ویژه، بھ نام خانقاه، بھ عبادت می صوفیان در. شباھت لباس راھبان مسیحی بھ خرقۀ صوفیان
 .استاسالمی و رھبانیت مسیحی  ھای تصوف محاسبۀ نفس و زھد نیز از دیگر مشابھت. كنیسھ مسیحی نیز در دیر و

 دالیل نقد و بررسی 
از سویی . نفوذناپذیر در برابر مسیحیت بوده است غیرت و تعصب شدید موبدان زرتشتی در ایران باستان ھمچون سدی

در اواخر . عاملی بازدارنده در برابر گسترش مسیحیت در ایران بوده است دیگر اختالفھای مذھبی در كلیسای شرقی خود
گزارشھایی مبنی بر . گیری بر مسیحیان شدند پادشاھی ھرمز چھارم، موبدان خواستار سختزمان با  ھم عھد ساسانی،

 ھای دینی در ایران پس از اسالم بسیار آموزه.چندانی ندارند رسمیت یافتن مذھب نصرانی در ایران باستان، پایھ و اساس
روایات دینی سبب رویگردانی مسلمانان بھ سایر احادیث و  و «ال ُرھبانیَة فی اإلسالم» پر رنگ بود و حدیث نبوی

 .ھای نصرانی شد آموزه
 نوافالطونی آیین گنوسی و تفكر) د

 :پیرامون این دیدگاه شواھد و دالیلی ذکر شده است .
 روح و معنویت :دلیل نخست

عرفان  در. است گنوسیس یا راز واقعی عرفان حس، جسم در مذھب گنوسی زندان روح است و رسیدن بھ فراسوی عالم
 . جھاِن تیرگی رھایی یافتن از جھان ماده، كالبد و تن معرفی شده است گنوسی تنھا راه رھایی از ظلمت و

یا  عرفان دھندۀ اھل روح و ، نجاتایمان .اھل ماده و ھل نفس، ااھل روح :كند می این تفكر مردم را بھ سھ گروه تقسیم
  .اما اھل ماده، ھرگز راه نجاتی نخواھند یافت منجی اھل نفس است ترین مؤلفۀ تفكر نوافالطونی است، گنوسی، كھ مھم

 منابع اصلی :دلیل دوم
امر واحد و اندیشۀ لوگوس اشاره شده است کھ شباھت بسیاری بھ مبانی عرفان  بھ نظریۀ فیض، اثولوجیا در کتاب
 کھ شود عرفانی گنوسی مشاھده می ھای اندیشھ، از دیگر كتب افلوطین، نیز ِاِنئادھا یا تاسوعات در کتاب.دارند اسالمی

 .اسالمی دارد مشابھتھایی بھ تعالیم عرفان
 دالیل نقد و بررسی
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گرایش بھ مكتب  ھرچند. بر پایۀ ثنوّیت استوار است آنكھ مذھب گنوسی ترین ركن عرفان اسالمی، توحید است حال اصلی
ذکر است كھ نخستین صوفیان و عارفان  این نکتھ شایانگنوسی در برخی از مناطق از ایران مشاھده شده است ولی 

  .ایران اند نھ در پا بھ عرصۀ وجود گذاشتھ بغداد و بصره اسالمی در
 زرتشتی آیین) ھ

 :بھ چند دلیلداند زرتشت می ھای عرفان اسالمی را روییدۀ میراث اندیشھ كوب دكترعبدالحسین زرین
 تقدم روحانیت بر جھان ماده: دلیل نخست

سخن از مردانی بھ میان آمده است كھ  در آیین زرتشتی. زرتشت با عالم غیب در اوستا مشھود است ھای ارتباط نشانھ
ھای عرفان اسالمی، دربارۀ تقّدم نور  ھا با اندیشھ این آموزه. اند ننھاده اند و ھنوز بھ عرصۀ گیتی قدم روحانی بوده

ھای زرتشتی یادآور عھد  آموزه برخیو . الم ماده، شباھت زیادی داردكائنات و خلقت عالم ارواح قبل از ع محمدی بر
 .الست در عرفان اسالمی است

 تسبیح موجودات: دلیل دوم
 كند، اھورامزدا نام پیرامون پیروزترین و مؤثرترین موجودات در سراسر گیتی سؤال می گاه كھ زرتشت از اھورامزدا آن

 ، كھ در میان صوفیانعالم اسماء اهللا آموزۀ زرتشتی را با شود،برخی اندیشمندان این میخود و امشاسپندان را یادآور 
 .دانند نخستین مطرح بوده است، مرتبط می

 والیت: دلیل سوم
پادشاھی و خالفت بر  شود و او را شایستۀ مقام در تعالیم اوستا از سوی خداوند بھ انسان كامل اھدا می كھ فّره ایزدی
 .اسالمی دارد شباھت زیادی بھ مقام خالفت الھی انسان در عرفان كند؛ مردم می

 غیب عالم: دلیل چھارم
 .شده است تصور عالم غیب و جھان مینوی ھمانند عرفان اسالمی در آیین زرتشتی وارد

 قھرمانان شباھت: دلیل پنجم
 مانند فرجام كیخسرو در شاھنامۀ بھ .شباھتھای بسیاری با تعالیم عرفانی دارد كھی است در ادبیات کھن فارسی اساطیر

 .عربی ابنو  ویراف معراج روحانی ارتای افسانۀ. اسطورۀ ابراھیم ادھم
 دالیل نقد و بررسی

  ای برای رویش عرفان زمینھ ـ دین زرتشت فاقد1
عرفان ندارد؟ این امر نشانگر  تر اینكھ چرا زرتشت خود و از آن مھمر اسالم عرفان زرتشتی متولد نشد؟چرا پیش از ظھو

 .است ھای ناب عرفانی نداشتھ ھا و شرایط الزم برای پیدایش اندیشھ زرتشتی زمینھ كھ آییناین است
 اوستا ـ ممدوح بودن ثروت در2

اندوزی و  ثروت زھد و فقر در میان صوفیان نخستین اسالمی امری بسیار پسندیده بود، اما ایرانیان زرتشتی منافاتی میان
 نیز ثروت، آبادنی و عمران بسیار ستوده است  گاتھا كتاب در.دیدند ھ مراتب باالی روحانی نمینیل ب

 اسالم ـ نكوھیده بودن زرتشت از دیدگاه3
باره  دانند و قرآن در این می اھل كتاب بیشترین ارتباط با آنھا را در حد معاملۀ با دانند و می مجوس مسلمانان زرتشتیان را

 :فرماید می
  ﴾اْفَتَرى ِإْثمًا َعِظیمًا ِبِھ َویْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن یشاُء َوَمْن یْشِرْك ِباللَِّھ َفَقِد ِإنَّ اللََّھ ال یْغِفُر َأْن یْشَرَك﴿

بخشاید، و ھر كس بھ  را براى ھركھ بخواھد می بخشاید و غیر از آن مسّلمًا خدا، این را كھ بھ او شرک ورزیده شود نمی
 .بربافتھ است شرک ورزد، بھ یقین گناھى بزرگخدا 
 اسالمی ـ زرتشت دین ایران باستان نھ ایران4

با ورود اسالم بھ ایران و زوال قدرت . است دین رسمی كشور در زمان ساسانیان و ایران باستان آیین زرتشتی بوده
. رسد آن پس از یک قرن در میان ایرانیان مسلمان امری بعید بھ نظر می احیای دوبارۀ و ساسانی این آیین نیز افول کرد

 .توان میراث زرتشت را خاستگاه عرفان اسالمی پنداشت نمی کوتاه سخن آنكھ
اسالمی آنھا را انباشتھ از مضامین ناب معنوی و روحانی خواھیم یافت  ادعیۀ با نگرش ژرف بھ آیات قرآن، احادیث و

 .اند آورده گیری عرفان را در جھان اسالم پدید شكلپیدایش و  كھ زمینۀ
  جلسۀ ھفتم

 )١(مراحل رشد و گسترش عرفان اسالمی 
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 . تا بھ اینجا رسید عرفان اسالمی مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشت
  استعدادھا بروز: مرحلۀ نخست

و تصوف داشتند و این نیاز خود سبب ظھور آمادگی بسیاری برای پذیرش عرفان  مسلمانان و از جملھ ایرانیھا استعداد و
  .بین مسلمانان شد این علم در

  الزم وجود زمینۀ: مرحلۀ دوم
 . میان آیات قرآنی و احادیث معصومان یافت توان در ھای نخستین عرفان اسالمی را می ریشھ
  آیات قرآن) الف

 ـ رابطۀ خدا و ماسوا1
کند؛ چرا  ساعت تصویر نمی ساز و میان یک بّنا و بنا یا رابطۀ میان ساعت رابطۀ خدا و ماسوا را مانند رابطۀ قرآن ھرگز

آیات . توانند بھ مسیر حیات خویش ادامھ دھند ھستند و می نیاز کھ بنا و ساعت پس از ساختھ شدن از سازندۀ خود بی
 .داند می اترکنند، فر گونھ کھ فالسفھ تصویر می رابطۀ علی و معلولی، آن قرآن این پیوستگی را حتی از

  .داند قرآن خداوند را پیوستھ ھمراه آدمی می
یَن ما ُكْنُتْم﴿   ﴾ُھَو َمَعُكْم َأ

 .شماست ھر كجا باشید او با
نظر عرفا غیرممکن  دانان و فالسفھ جمع میان اضداد، اول و آخر، محال است ولی چنین امری در دیدگاه منطق شاید از
  .باطن باشد جامع صفات اول، آخر، ظاھر وتواند  می» ھو«در حقیقت مقام . نیست

 سلوک ـ سیر و2
 :سورۀ عنکبوت ۶٩مانند آیۀ 

 ﴾ََلَنْھِدینَُّھْم ُسُبَلنا جٰاھدوا فینا َوالَّذیَن﴿
  .کنیم راھنمایی می» راھھای خود» تالش کنند ما آنھا را بھ سوی» در ما«کسانی کھ 

کنند، ما آنھا را بھ سوی خود ھدایت  کسانی کھ در راه ما تالش می«: کنند می برخی این آیھ را بھ اشتباه چنین ترجمھ
  .«َلَنھدینَُّھم إَلینا َوالَِّذیَن جاَھُدوا ِفی ُسُبَلنا«: فرمود در حالی کھ بنا بر این ترجمھ باید می ،«کنیم می

 .شود می بھ آیات توبھ نیز در عرفان عملی استناد
  ﴾اللَِّھ َتْوَبًة نَُّصوحًا ُتوُبوا ِإَلىیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ﴿

 .اى راستین كنید  اید بھ درگاه خدا توبھ  ایمان آورده اى كسانى كھ
  ﴾اْلَمْأَوى َمْن خاَف َمقاَم َربِِّھ َوَنَھى النَّْفَس َعِن اْلَھَوى َفِإنَّ اْلَجنََّة ِھی َوَأمَّا﴿

ھمان بھشت  ھراسید و نفس خود را از ھوس بازداشت پس جایگاه اواز ایستادن در برابر پروردگارش  و اما كسى كھ
 .است

ھای سیر  کند؛ حال آنکھ این ھر دو از آموزه پرستی اشاره می نفس از ھوی این سخن الھی بھ خوف از مقاِم رب و َنْھِی
  .و سلوک ھستند

 اسالمی ـ زھد3
  .بستن بھ دنیای فانی استدر دنیا و دل ن ای از آیات نورانی قرآن نیز منادی زھد دستھ
  ﴾الدُّْنیا ِإلَّا َمتاُع اْلُغُروِر َوَما اْلَحیاُة﴿

 .نیست و زندگى دنیا جز مایۀ فریب
  ﴾َقِلیٌل َواْلآِخَرُة َخیٌر لَِّمِن اتَّقى َمتاُع الدُّْنیا﴿

 .آخرت بھتر است اند، كھ تقوا پیشھ كرده دنیا اندک و براى كسانى] از این[برخوردارى 
 روایات (ب

 :(السالم علیھ(حضرت علی . مضامین و معارف بلند عرفانی است نیز آکنده از) علیھم السالم(روایات معصومان 
  .بیَلَالطَّریَق وَسَلَک بِھ اَلسَّ َجلیَلُھ َولُطَف َغلیَظُھ َوَبرَق َلُھ الِمٌع َکثیُر الَبرِق َفأباَن َلُھ ی َدقَّ َقد َاحَیی َعقَلُھ َوَأماَت َنفَسُھ، َحت

درخشان  زنده ساخت و نفس خویش را میراند تا در وجودش درشتھا نازک و غلیظھا لطیف شدند و نوری خرد خویش را
 .ساخت در قلبش ھمانند برقی جھیدن گرفت این نور راھش را آشکار و او را سالک راه

 مناجات ادعیھ و) ج
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، مناجات شعبانیھ و نجواھای عاشقانۀ امام سجاد )السالمعلیھ (امام حسین  دعای کمیل، ابوحمزۀ ثمالی، دعای عرفۀ
عرفان دینی و  در صحیفۀ سجادیھ و دیگر منابع دعاھای اسالمی ھمھ و ھمھ سبب جریانی بزرگ بھ نام) السالم علیھ(

 . اسالمی شود
، ماسینیون داند و میاست، تصوف را زاییدۀ اسالم  ترین محققان در زمینۀ عرفان اسالمی ، کھ از بزرگنیکلسون دوم

 در این باب بیانی زیبا دارد جرج جرداق .پژوھشگر حوزۀ عرفان، معتقد است کھ بذر حقیقی تصوف در قرآن است دیگر
زالل ظرفی پرآب در دست دارد و ما در اندیشۀ  ای کنم از این اشخاص درست مثل کسی کھ در کنار رودخانھ من تعجب می»

 «.برکھ پر کرده است و زالل جاری پیش پای او را نادیده بگیریم از کدامیناین باشیم کھ او ظرف خود را 
، حركات )خرقھ(ھای ناشایست مانند لباسھای ویژه  برخی از صوفیان پیرایھ ھای بعد این نكتھ قابل ذكر است كھ در دوره

كھ باید آن را از چھرۀ عرفان را بھ عرفان ناب قرآنی و اسالمی افزودند ... و ) خانقاه(محلھای ویژه  ،(سماع(ویژه 
 .زدود راستین

 جلسۀ ھشتم
  )٢(عرفان اسالمی  مراحل رشد و گسترش

  
  ھا جوانھ رویش: مرحلۀ سوم

 :وجود دارد دربارۀ نقطۀ آغازین عرفان اسالمی چند دیدگاه
 آغازگر تصوف اسالمی است؛) السالم علیھ(تفسیر منسوب بھ امام صادق  ـ1
 .ریزی کرد صفھ بنای تصوف را پایھ اصحاب زندگی زاھدانۀ ـ2
 زھد ؛ در نکوھش دنیا و تشویق بھ) علیھ السالم(ھای آتشین حضرت علی  خطبھ ـ3
 .است حسن بصری آغازگر جریان تصوف اسالمی ـ4

او از شخصیتھای . دانند معموًال حسن بصری را آغازگر تصوف و ُزھدگروی اسالمی می ھا و کتابھای عرفانی تذکره
بیشتر بھ وسیلۀ اھل  ھای عرفانی و کتابھای تاریخی است و شاید چون تذکره) علیھ السالم(نش حضرت علی سرز مورد

 .اند کرده سنت نگاشتھ شده او را آغازگر عرفان اسالمی معرفی
  عرفانی این دوره ھای ترین چھره مھم

بود و دیدگاھی  اھل زھد و پرھیزکاریاو . دانند کھ گذشت آغازگر عرفان می او را چنان)ھ ٢٢ـ  ١١٠(ـ حسن بصری 1
مسلمانان در غرب توانستند با تصرف . اسالم بود زیست کھ اوج فتوحات ای می در دوره. کامًال منفی نسبت بھ دنیا داشت

غنائم جنگی بھ سوی سرزمینھای . جبل الطارق گذشتھ و تا قلب قارۀ سبز را بھ زیر سّم اسبان خود بگیرند شمال افریقا از
  .شد دنیایی اندازۀ مسلمانان بھ دنیا و زینتھای می روانھ شد و باعث تمایل بیش ازاسال

دانست در چنین شرایطی مکتب زھدپیشگی و  ھمچون عمل شر می مداری را در چنین شرایطی حسن بصری کھ حکومت
 .نھاد زھدگروی اسالمی را بنا

 
ھای پیر خود را بھ سوریھ برد و  است کھ افکار و اندیشھشاگردان حسن بصری  او از)ه ١٧٧م (ـ عبدالواحد بن زید 2

 .بصری را در شام گسترش داد دیدگاھھای
 
رابعھ . کرد رابعھ نخستین بانوی صوفی است کھ عنصر عشق را وارد تعالیم صوفیان (ھ 185 یا ١٨٠م (ـ رابعۀ عدویھ 3

 .است بنیانگذار مکتب عشق و ُحب در عرفان اسالمی
 
جنید او را  .ابراھیم در تصوف اسالمی یکی از نمادھای فقر، ورع و دیدار حق است(ھ ١۶٢یا  ١۶١م ( ـ ابراھیم ادھم4

 . بندی کرد طبقھ او نخستین فردی است کھ مراحل زھد را. داند ھمچون کلید علوم تصوف می
 
عراق کنونی (ایران  جایی عرفان از غرب شقیق نخستین فردی است کھ واسطۀ جابھ (ھ ١٨۴یا  ١٧۴م (ـ شقیق بلخی 5
 .شد)خراسان بزرگ(بھ سوی شرق ایران ) عربستان و

 
ترین فرق صوفیھ بھ نام فرقۀ  از مھم از بزرگان عرفای قرن دوم است کھ در سلسلۀ یکی (ھ ١٠٠م (کرخی  ـ معروف6

 .ذھبیھ قرار دارد
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) ھ ١٨٧م (و فضیل عیاض ) ھ ١۶۵م (، داود طائی )ھ ١۶١م (ثوری  توان بھ سفیان ھای این دوره می از دیگر چھره
 .کرد اشاره

  عرفان اسالمی گسترش: مرحلۀ چھارم
نیز در قالب تعالیم بھ  صوفیھ بھ جز قرآن و احادیث، اقوال بزرگان خود را.در قرن سوم تصوف گسترش زیادی یافت 

گسترش فضای باز علمی در قرن زمان با  ھم.نگاشتند صوفیان در این دوره کتابھایی نیز. دادند مریدان خود آموزش می
چرا کھ در این دوره علوم و . پرداختندھای خویش  نیز بھ علمی کردن مباحث و آموزه سوم و ترجمۀ آثار یونانی، صوفیان

 .شدند گانۀ حدیثی اھل سنت در این دوره تدوین گرفتند و کتب شش مباحث حدیثی اوج
  

 عارفان برجستۀ این عصر
اهللا مباحث گوناگون  او از نخستین نویسندگان صوفی است کھ در رسالۀ الرعایة لحقوق (ھ ٢۴٣م (ـ حارث محاسبی 1

  .اند التوھم و رسالة البعث و النشور بھ او نسبت داده دو رسالۀ دیگر نیز بھ نام رسالة. صوفیھ را بھ اختصار بیان کرد
. زندانی شد دلیل عقاید صوفیانھ مدتی او نخستین فرد از میان صوفیان است کھ بھ (ھ ٢۴۵م (ـ ذوالنون مصری 2

 .است ترین اولیا و اھل معنا نامیده ھجویری او را یکی از بزرگ
مکتب بغداد و نماد تصوف اسالمی  سلطان العارفین و برھان المحققین بایزید بسطامی، رھبر (ھ 267) ـ بایزید بسطامی3

 «.مالئکھ است در میانبایزید در میان ما چون جبرئیل » :ُجنید بغدادی گوید. است
کرد و از او شطحیاتی معروف شده است،  بایزید نخستین فردی است کھ دربارۀ محبت و فنا سخنانی بھ صراحت بیان

 .«شأنی ُسبحانی ما أعَظَم«: گفت مانند اینکھ می
از او . کند نبوی ھمراه از جملھ صوفیانی است کھ سعی داشت عقاید خویش را با سنت (ھ ٢٨۶م ) ـ ابوسعید خراز4

 .ای بھ نام رسالة الصدق بر جای مانده است رسالھ
و اگر در شب سخن  دید نامیدند کھ در شب تاریک بھ خوبی می او را از آن سبب نوری می (ھ ٢۵٩م (ـ ابوحسین نوری 5

ریفی از ِت قلوِب او تحلیل ظرسالۀ مقاما .شد ای کھ خانھ روشن می شد بھ گونھ گفت نور از دھان او خارج می می
 .است شناسی عارفانھ شناسی و انسانروان

از نخستین صوفیانی . اند نامیده او را شیخ الطائفھ، سید الطائفھ و طاووس العلماء (ھ ٢٩٨یا  297 م(ـ ُجنید بغدادی 6
دی بھ جنید بغدا. او در کالمی چنین گفتھ است. توجھ کرده است (علیھ السالم(است کھ بھ مقام شامخ امیر مؤمنان علی 

بھ واسطۀ او معرفت، توحید و راز و رمز در عرفان مطرح شد . فشرد این مسئلھ پای می شدت بر طریق اعتدال بود و بر
 .گسترش یافت و
دریای مواج فنا و در نھایِت سوز و  اند چون غرق او را قتیل اهللا خوانده (ھ ٣٠٩یا  ٣٠۶م (منصور حالج  ـ حسین بن7

 عشق بود 
  تدوین عرفان زش وآمو: مرحلۀ پنجم

سویی دیگر رواج مباحث کالمی میان اشاعره و معتزلھ و سودای پیوند میان  گسترش تصوف در بالد اسالمی و از
 . ای برای تألیف اصول و مبانی تصوف شد تا بدین سبب بھ مخالفان نیز پاسخھایی شایستھ دھند ، انگیزهطریقت شریعت و

 ذکر شده است،مراجعھ بفرمایید تالیف در جزوه مربوط بھ این درس ٢١
او دھھا کتاب و رسالھ در موضوعات گوناگون . عربی بھ اوج خود رسید ابن عرفان اسالمی در قرن ھفتم، بھ وسیلۀ

 .افول گذاشت پس از او این جریان تا قرن نھم ادامھ یافت و بعد از آن رو بھ. دارد عرفانی
فارس  در اشعار باباطاھر، سنائی غزنوی، ابن ھای آن اند نمونھ کرده از زبان شعر نیز در تألیفات عرفانی استفاده

 . خورد شبستری، حافظ، شمس مغربی و احمد جامی بھ چشم می حموی، عراقی، مولوی، سعدی،
 بحث نتایج

و در مسیر رشد و تکامل خود تأثیر و تأثرات گوناگونی با سایر ادیان  عرفان اسالمی، خاستگاھی اسالمی دارد ولی ـ1
 .است مکاتب داشتھ

ولی این بدان معنا نیست کھ ھر آنچھ در عرفان . است) آیات و روایات(ترین منابع عرفان اسالمی، متون اسالمی مھم ـ2
 . برگرفتھ از اسالم است شود، مطرح می

 علوم نفوذ کرده است  نكات نادرست و اشتباه در عرفان نیز چون سایر ـ3
 :رمایدف می شھید مطھری در این رابطھ

اند یا با عرفان و یا با اسالم، اگر کسی  شده کھ غرض خاصی داشتھ مسئلۀ ضدیت عرفا با اسالم از طرف افرادی مطرح
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اشتباھات زیادی  غرضانھ کتب عرفا را مطالعھ کند، بھ شرط آنکھ با زبان و اصطالحات آنھا آشنا باشد، بی طرفانھ و بی
 .اند صمیمیت و خلوص کامل داشتھ کرد کھ آنھا نسبت بھ اسالم ممکن است بیابد ولی ھرگز تردید نخواھد

 :اند فرموده ھم ایشان در جای دیگر چنین
  .اصلی خود را از اسالم گرفتھ است و بس آنچھ مسلم است این است کھ عرفان اسالمی سرمایۀ

 جلسۀ نھم
 توحید

  دیدگاه كالم توحید از: نگرش نخست
توحید ذاتی   .توحید عبادی و توحید افعالی ،صفاتی توحید ،توحید ذاتی كنند؛ می تقسیممتكلمان توحید را بھ چھار دستھ 

اما دیدگاه  .یکدیگر اختالفی ندارند ھیچ یک از متكلمان شیعھ و سنی در این مسئلھ با. ذات خدا یگانھ و واحد است:
 متفاوت است؛  متکلمان مسلمان پیرامون توحید صفاتی و توحید افعالی

 توحید صفاتی)الف 
صفتی ندارد و تمامی صفات الھی ھمچون علم، قدرت و حیات  بر آن باورند كھ خدا در متن ذات خویش ھیچ گونھ اشاعره

صفت از صفات خدا نیز کھ  اند یعنی افزون بر ذات خدا بھ ھفت آنان قائل بھ قدمای ثمانیھ شده. خارج از ذات الھی ھستند
 .شود نامیده می زیادت صفات بر ذاتاین نظریۀ . تند، معتقدندوجود مستقل دارند و قدیم ھس

 كند؛این نظریھ آن صفت عمل می كند كھ دارندۀ ای عمل می ذات الھی صفات كمالیھ را در خود ندارد ولی بھ گونھ: معتزلھ
 .شود نامیده می «ذات نیابت صفات از»

صفات الھی با یكدیگر عینیت دارند و با ذات الھی نیز . استعین صفات خدا  صفات خدا عین ذات خدا و ذات خدا: امامیھ
  .شود می نامیده «عینیت صفات با ذات» این نظریھ .عینیت دارند

  افعالی توحید) ب
كامًال  تنھا از آن خدا است و انسان در افعال خویش ھیچ گونھ فاعلیت، اراده و اختیار ندارد و فاعلیت تام و کامل:اشاعره

 .است معروف «نظریۀ جبر» دیدگاه بھ این. مجبور است
این دیدگاه، ذات الھی در انجام اعمال انسانھا  بر اساس. دانند انسانھا را نسبت بھ تمامی افعال خویش مختار می :معتزلھ

 .نامند می «تفویض نظریۀ» ھیچ گونھ نقشی ندارد؛ این نظریھ را
. در رخ دادن افعال آدمی ھم خدا تأثیر دارد و ھم انسان اختیار دارد این باورند کھ آنھا بر. اند حّد وسط را پیموده :امامیھ

 است کھ) علیھ السالم(مشھور شده است، برگرفتھ از سخن امام صادق  «األمرین امٌر بین» این نظریھ، کھ بھ نظریۀ
  :فرماید می

  .َبْل َأْمٌر َبْیُن اَألْمَریِن ال َجْبَر وال َتْفویَض
  .امری بین این دو است) حقیقت(بلكھ ) ھیچ یک درست نیست) نھ جبر و نھ تفویض

كھ انسان افعال ) اراده كرده(اند كھ؛ خدا چنین خواستھ  خدا چنین جمع كرده متكلمان امامیھ اختیار انسان را با اختیار
 .مسیر ارادۀ خویش انجام دھد خویش را از

گویند ارادۀ انسان در طول ارادۀ خدا است و نھ در  این رو می از ھای طولی ھستند و بھ بیانی دیگر، امامیھ قائل بھ اراده
   .ایم شده ھرگاه معتقد باشیم کھ ارادۀ ما در عرض ارادۀ خدا است در باب توحید افعالی دچار شرک زیرا. عرض ارادۀ خدا

  فلسفھ توحید از دیدگاه: نگرش دوم
 . داند خویش می یفۀموضوع فلسفھ، وجود است و فیلسوف بیان احكام كلی وجود را وظ

خارجی واحد است یا  شود كھ آیا این امر واقعی و این واقعیت اثبات وجود و اصالت وجود، این سؤال مطرح می پس از
 كثیر؟ 

كثرت دارد یعنی آنھا معتقد بھ كثرت وجود و موجود  فالسفۀ مشاء بر آن باورند کھ وجود متكثر است و موجود ھم ـ1
 ھستند؛

این دیدگاه کھ . كثرت موجود و وحدت وجود است دیگر موجود كثیر است، ولی وجود وحدت دارد کھ ھماناز منظری  ـ2
 معروف است؛» ذوق تألھ» از سوی محقق دوانی مطرح شده بھ دیدگاه

 بدان معنا کھ وجود و موجود. نیز، ھم كثیر است و ھم واحد موجود. ـ در حكمت متعالیھ، وجود ھم كثیر است و ھم واحد3
 شود؛ نامیده می وجود تشكیک خاصاین دیدگاه . در عین كثرت، وحدت دارند در عین وحدت، كثرت دارند و

عربی بر آن  ابن. یک كثرتی ندارند و ھر دو واحدند عربی، وجود و موجود ھیچ از رویکرد عرفان نظری و دیدگاه ابن ـ4
 .معروف است دت شخصی وجودوحاین دیدگاه بھ . وجود است باور است کھ كثرت از آِن مظاھر
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  .تر تقسیم كرد این چھار دیدگاه را بھ دو دستۀ كلی توان می
این . واصلی میان وجودھای كثیر نیست تا سبب وحدت و اشتراک میان آنھا شود بر اساس دیدگاه نخست، ھیچ حلقۀ

 .مشھور است «وجود و موجود كثرت» و دیگر مشائین است كھ بھ سینا ابن دیدگاه از آِن
یعنی . (ظاھر كثیر و پراكنده حلقۀ اتصالی وجود دارد و آن وجود است بر اساس دیدگاه دوم، در میان این وجودھای بھ

 . است) االمتیاز تمام موجودات مابھ االشتراک و وجود مابھ
شود و  شروع می بدین معنا است كھ وجود مراتبی دارد كھ از مرتبۀ ضعیف وجود بنابراین توحید از دیدگاه حكمت متعالیھ

. معلول وجود شدیدتر است ھر وجود ضعیفی معلول وجود شدید و ھر وجود شدیدی. شود باالترین مرتبۀ وجود ختم می بھ
در حكمت متعالیھ بھ وجودی كھ . وجود شدید دیگری نباشد یابد كھ برتر از آن وجود شدید، این سلسلھ تا جایی ادامھ می

  .گویند و بقیۀ وجودھا و موجودات معلول آن ھستند می شدیدتر از آن ممكن نباشد، واجب
 قرآن توحید از دیدگاه: نگرش سوم

   خالق بودن) الف
  ﴾َوِكیٌل ٍء ٍء َوُھَو َعلى ُكلِّ َشی اللَُّھ خاِلُق ُكلِّ َشی﴿

 .ھر چیز نگھبان است خدا آفریدگار ھر چیزى است و او بر
  ﴾َتْقِدیرًا ٍء َفَقدََّرُه َوَخَلَق ُكلَّ َشی﴿

 .گیرى كرده است درخور آن بوده، اندازه و ھر چیزى را آفریده و بدان گونھ كھ
آفریده  ای ویژه ھر یک از موجودات بھ گونھ .گیرد محور خالق بودن او شكل می پیوند خدا با دیگر موجودات بر اساس

 .است ای از آفرینش حقیقت گونۀ ویژه چرا كھ فطرت در. خلقت انسان، ھمان فطرت انسانی است اند؛ گونۀ خاص شده
   وجھ اهللا) ب
  ﴾َوْجُھ اللَِّھ َوِللَِّھ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأیَنما ُتَولُّوا َفَثمَّ﴿

  .خداست] بھ[از آِن خداست پس بھ ھر سو رو كنید آنجا روى  و مشرق و مغرب
  ﴾َویْبَقی َوْجُھ َربَِّك ُذو اْلَجالِل َواْلِإْكراِم﴿

 .ماند ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواھدو 
  ﴾ھاِلٌك ِإلَّا َوْجَھُھ َلُھ اْلُحْكُم َوِإَلیِھ ُتْرَجُعون ٍء ال ِإلَھ ِإلَّا ُھَو ُكلُّ َشی﴿

 .شوید است، فرمان از آِن اوست و بھ سوى او بازگردانیده می خدایى جز او نیست جز ذات او ھمھ چیز نابودشونده
است و دیگر موجودات کھ حیثیت وجھ الّلھی در آن نیست،  آیات ،جھان وجھ اهللا است و بھ این سبب باقی با توجھ بھ

بھ  اهللا چیزی جز وجھ اهللا نیست و حقیقت آنھا، وجھ اهللا است و اگر آنھا را دیگر ماسوی از سویی. ھالک و فانی ھستند
اهللا، كھ حقیقت آنھا است، بنگریم ھمگی  ه آنھا را بھ گونۀ وجھاما ھرگا. گونۀ وجھ اهللا نبینیم، ھمگی فانی و ھالک ھستند

  .باقی ھستند
   نور) ج 
  ﴾َواْلَأْرِض اللَُّھ ُنوُر السَّماواِت﴿

 .است خدا نور آسمانھا و زمین
   آیھ) د

ذھن بھ وظیفۀ رساندن  دھد کھ تنھا است و نشانھ، چیزی است كھ چیز دیگر را نشان می آیھ بھ معنای نشانھ و عالمت
قرآن آیھ را در دو باب بھ كار . ھویت استقاللی ندارد شده را دارد و در این میان خود چیز مستقلی نیست و شیء اشاره

 :کتابھای آسمانی است مانند برد؛ نخست آیات قرآنی و دیگر می
  ﴾اْلُمِبیِن ِتْلَك آیاُت اْلِكتاِب﴿

 .روشنگر این است آیات كتاب
  ﴾لِّْلُمْؤِمِنین َواْلَأْرِض َلآیاٍت ِإنَّ ِفی السَّماواِت﴿

 .ھایى است آسمانھا و زمین براى مؤمنان نشانھ بھ راستى در
   .نابودی است خدانما بودن ندارد و این ھمان وجھ اهللا بودن ماسوا است و جز این، ھمھ ھالكت و ای جز یعنی جھان مرتبھ
  عرفان توحید از دیدگاه: نگرش چھارم

بدان معنا کھ وجود تنھا یک مصداق دارد و نھ . ای جدی مطرح شد گونھ وحدت شخصی وجود بھ ،عربی ابن از زمان
 . مصداق وجود، خداوند است بیشتر و تنھا

ھر  در حقیقت. دانند عرفا ماسوا را نشانۀ خدا می.خدا ھمھ نیست و ماسوا معدوم نیستند از دیدگاه عرفا ھمھ خدا نیستند،
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دیدگاھی است كھ قرآن از آن بھ آیھ،  دھند و این ھمان مظھر و تنھا وجود خدا را نشان میآنچھ جز خداست ظھور وجود، 
 .وجھ و نور تعبیر كرده است

 :اند ادعای خود استداللھایی ذكر كرده عرفا برای این
 استدالل نخست 

زائد بر ذات وجود نیست و عرفا معتقدند کھ وجوب امری .وجود واجب و وجود ممكن دانند فالسفھ وجود را بر دو قسم می
 .وجوب زائد بر وجود نیست، عین وجود است بنابراین وجود واجب است اگر

 (.بر وجود نیست پس عین وجود است وجوب زائد) .وجود واجب است :صغری
یان واجب الوجود یكی است تمام ادلۀ توحید در پی ب کند كھ خدا یا ھمان ادلۀ توحید اثبات می) .واجب واحد است :کبری
 (..است كھ خدا یكی است؛ پس كبرای قضیھ ثابت است این

 (وحدت شخصی وجود) .وجود واحد است :نتیجھ
 ستدالل دوما 

 .جوھر و عرض ممكن ھستند، بنابراین وجود ممكن نیست و واجب است. عرض نیست وجود، جوھر یا
 .واجب واحد است در نتیجھ وجود واحد است از سویی

تواند عرض باشد چون  زیرا اگر وجود در متن ذات خود جوھر باشد، نمی و عرض نیست؟ بھ چھ دلیل وجود، جوھر
 . معدوم خواھد بود موجود نیست و در این صورت عرض
داند؛ جوھر یا  می این امر، بر پایۀ یک قاعدۀ كلی است كھ وجود امكانی را بر دو قسم چرا جوھر و عرض ممكن ھستند؟
 .نتیجھ وجود واجب است و عرض نیست پس وجود ممکن نیست و درعرض و از آنجا كھ وجود جوھر 

الدین  عرفانی چون تمھید القواعد، صائن توان در منابع اصیل اشكالھا و استداللھای بسیاری دربارۀ این دو استدالل می
 .قیصری بر فصوص الحكم مشاھده کرد و مقدمۀ) تركۀ اصفھانی معروف بھ ابن(تركھ 

 قسمت نخست 
تواند  عرض باشد، نمی تواند عرض باشد و اگر وجود اگر وجود جوھر باشد، نمی) .ود جوھر یا عرض نیستوج :صغری

 (.جوھر باشد
 (.قسم است، جوھر یا عرض بر اساس یک قاعده، وجود امكانی بر دو) .جوھر و عرض ممكن ھستند :کبری
 (.است ممکنھر چیزی کھ واجب نباشد، ) .پس وجود ممكن نیست و واجب است :نتیجھ

   
 قسمت دوم

 (.اثبات شد» الف» در قسمت) .وجود واجب است :صغری
 (بنا بر ادلۀ خداشناسی) .واحد است واجب :کبری
  (وجود وحدت شخصی) .وجود واحد است :نتیجھ

 جلسۀ دھم
 مکاشفھ

برداشتن حجاب و  را بھ معنای از میان دانست و مکاشفھ برداری، نقاب برداشتن و زدودن حجاب پرده // معنای لغوی 
  .پرده

   معنای اصطالحی مکاشفھ 
مکاشفھ از دیدگاه . زیستھ است در عصر تدوین می از نخستین کسانی است کھ (ھ ٣٧٨م (ابونصر سّراج طوسی ) الف.

و  بھ ھر اندازه کھ حقایق پرده از رخسار برگیرد.دو گونھ است؛ یکی قلب عارف و دیگری حقایق غیبی ابونصر بر
  .شود می قلب از میان برداشتھ شود، قلب عارف بھ نور جمال حقایق روشنحجابھای 

مکاشفھ در  دانند، بر این باور است کھ مشاھده و کھ رؤیت حق را تنھا از آِن عالم قیامت می ابونصر بر خالف معتزلھ،
  . این دنیا نیز ممکن است

 
لغت بھ  محاضره در. مسئلۀ مکاشفھ و مشاھده پرداختھ استکتاب الرسالُة الُقَشیریھ، بھ طرح  در ابوالقاسم قشیری) ب

است کھ خداوند را حاضر و ناظر بر جھان و اعمال خویش ببیند و  انسان است و آن قلبی آماده حاضر بودن قلب معنای
  .خود مشغول نکرده باشد چیزی جز خدا آن را بھ
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  رابطۀ محاضره با مکاشفھ و مشاھده
محاضره پایدار و  حال اگر مقام. شود محاضره باشد با تداوم این مقام، محاضره بھ مکاشفھ تبدیل می ھرگاه قلب در مقام

شود و اگر  مکاشفھ در پی محاضره حاصل می توان گفت از این رو، می. آید ھمیشگی شود، حالت مشاھده پدید می
 . یابد دست می محاضره ھمیشگی شود، قلب انسان بھ مقام شھود

الھی علم  محاضره دست یافتھ، عقل ھادی او است، و آنکھ بھ مقام مکاشفھ رسیده بھ اسما و صفات مقام آن کس کھ بھ
 . َتَعُین شده است پیدا کرده و صاحب مشاھده بی

مشاھدت،  مراد این طایفھ از:المحجوب از مشاھده و مکاشفھ نوشتھ است کشفدر (ھ ۴۶۵م (ابوالحسن ھجویری  (ج
؛ گاه بھ روش یقین کامل و گاه بھ استمشاھده بر دو گونھ . بیند اندر خأل و مأل دیدار دل است کھ بھ دل حق تعالی را می

 . سبب غلبۀ محّبت
این  دانند کھ چشم آنھا بھ مشاھدۀ جمال حق روشن گشتھ است؛ از ای می خویشتن را از لحظھ اھل مشاھده مدت عمر

ھفتاد سال : این چگونھ باشد؟ گفت :چھار سال و چون گفتند: عمر تو چند است؟ گفت: یزید پرسیدندرو، ھنگامی کھ از با
 .بینم و روزگار حجاب از عمر من شمرده نشود می است تا در حجاب دنیایم، اما چھار سال است تا او را

 مون علم، معرفت، مکاشفھ ومباحث گوناگونی پیرا منازل السائرین در کتاب(ھ ۴٨١م (خواجھ عبداهللا انصاری ) د
َوَعلَّْمناُه  َفَوَجدا َعْبدًا مِّْن ِعباِدنا آَتیناُه َرْحَمًة مِّْن ِعْنِدنا﴿ :کند او بھ آیۀ زیر بھ عنوان شاھد اشاره می. کند مشاھده مطرح می

 .﴾ِمن لَُّدنَّا ِعْلمًا
  .ھیچ گونھ شک و جھلی با آن ھمراه نباشد یا عقلی پشتیبانی شود و از دیدگاه خواجھ علم آن است کھ با دلیل نقلی

 مراتب علم 
 جلی علم: درجۀ نخست

قضایای بدیھی، وجدانیات و  ھمچنین تمامی. آید بھ دست می حواس ظاھری و باطنی علم جلی، علمی است کھ با
 .است نیز از آن جملھ مشھورات

  
 خفی علم: درجۀ دوم

مستند او این حدیث نبوی ، است ، یعنی موھبتی از جانب خدای تعالیالوراثھعلُم  خواجھ بر آن است کھ علم خفی ھمان
  .َعِلَم َورََََّثُھ اُهللا ِعْلَم ما َلْم َیْعَلْم َمْن َعِمَل ِبما:است

 .داند کند کھ نمی ھایش عمل کند خداوند او را وارث علمی می دانستھ ھر کسی کھ بھ
اند تا از مواھب رحمانی،  کھ با آب ریاضت، نھان خویشتن را صفا داده نفوسی. است علم خفی تنھا از آِن نفوس صادق

 . حّقانی، بارقۀ قدسی و ناظرۀ رّبانی بھره گیرند تجلی
 َلُدّنی علم: درجۀ سوم

  ﴾َوَعلَّْمناُه ِمن لَُّدنَّا ِعْلمًا َفَوَجدا َعْبدًا مِّْن ِعباِدنا آَتیناُه َرْحَمًة مِّْن ِعْنِدنا﴿
ادراک بصری و علوم ظاھری روشن و آشکار است و در حقیقت بھ  ادراک شھودی است کھ بھ اندازۀ علم لدنی نوعی

 توان آن را شود و نمی این علم با زدودن حجابھای ظلمانی و نورانی در قلب ایجاد می .تر است مراتب از آن روشن
 علم لدّنی نتیجۀ سیر و سلوک و ریاضت است؛ . توصیف کرد

جوشد و تبدیل بھ  ای از مکاشفھ و علمی است کھ از سرچشمۀ قلب عارف می مرتبھ انصاری، علُم الوراثھاز دیدگاه خواجۀ 
  .داند می عرفانی مرتبۀ عالی کشف و شھود ھمچنین ایشان علم َلدنی را.شود می علم َلدنی

  (ھ ۶۵۴م (الدین رازی  شیخ نجم (ھ
از حجاب بیرون آمدن چیزی است بر وجھی کھ صاحب کشف،  بدان كھ حقیقت کشف :گوید می مرصاد العباد در کتاب

  :کھ فرمود ادراک نکرده باشد؛ چنان ادراک آن چیز کند کھ پیش از آن
  َفَبَصُرَك اْلیْوَم َحِدیٌد﴾ ﴿لََّقْد ُكْنَت ِفی َغْفَلٍة مِّْن ھذا َفَكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك

  .دیدی مکشوف نظرت گشت این نمی نظر تو برداشتیم تا آنچھ بیش از یعنی حجاب از پیش
شود کھ حجاب از پیش  ،مکاشفھ کھ نوعی رؤیت است، تنھا ھنگامی حاصل میاو این است کھدیدگاه  حقیقت کشف از

  .برداشتھ شود دیدگان دل
  انواع مکاشفھ

شاگردان با واسطۀ او کھ از . ارائھ کرده است شرح فصوص الحکم بندی مکاشفات را در مقدمۀ قیصری بھترین تقسیم
بر آنچھ ورای حجاب است از معانی  بدان كھ كشف در لغت رفع حجاب است و در اصطالح، اطالع:کشف عربی است، ابن
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 .شھودًا غیبّیھ و انوار حقیقّیھ یا وجودًا و یا
 .کند می او در ادامھ مکاشفھ را بھ دو دستۀ صوری و معنوی تقسیم

 معنوی مکاشفات صوری و) الف 
 .گیری آنھا نقشی ندارند شکل گانھ در نیاز ھستند و حواس پنج گونھ مکاشفات از صور حسی بی این:مکاشفات معنویـ 1
  .شود حاصل می برخی از صور حسی ھمراه با مکاشفۀ صوری در عالم مثال یا خیال:ـ مکاشفات صوری2 

است بر این اساس قلب خود دارای چشم،  قیصری بر این باور است کھ باطن نفس آدمی تمامی حواس ظاھری را دارا
اشیای خارجی را دید،  بھ شھود جھان پرداخت،  ھرگاه قلب آدمی با حواس باطنیپس گوش، زبان و ابزارھای دیگر 

 .یافتھ است صدای آنھا را شنید و مزۀ آنھا را چشید، بھ مكاشفۀ صوری دست
 )تقسیم بندی اول(بندی مکاشفات صوری تقسیم
مانند دیدن صورتھای ارواح در عالم  شود؛ مکاشفات صوری با حس بینایی انجام می: مشاھده از طریقمکاشفات ) الف
 .برزخ

  
در مواردی ھم . نقش مھمی دارد گیری برخی مکاشفات صوری حس شنوایی در شکل: مکاشفات از طریق سماع) ب

ھرگاه انسان صدای تسبیح موجودات را .شنید عسل را می ھای زنبوران پیامبر اصواتی چون صدای زنگ شتران و نغمھ
 .است ای صوری بھ روش سماع برای او رخ داده گوش دریافت کند، مکاشفھ بھ وسیلۀ

  
گاه کھ پیامبر  برای نمونھ آن.شود می برخی از مکاشفات صوری با حّس بویایی حاصل: استنشاق مکاشفات بر سبیل) ج
 )ع(یا شنیدن بوی پیراھن یوسف توسط یعقوب نبیشنید،  بوی ُاویس قرنی را از یمن ) و آلھ صلی اهللا علیھ(

 
فرمایش نبی . دھد جسد مثالی رخ می این نوع مکاشفھ بھ سبب پیوستگی دو نور یا دو. : مالمسھ مکاشفات از طریق) د

  «.شھود کردمحق را بھ بھترین صورت » :اکرم اسالم نمونۀ این مکاشفھ است کھ چنین فرمود
  
  مکاشفات ذوقی) ھ

قرآن غیبت برادر مؤمن را مانند خوردن گوشت برادر مؤمنی کھ از . آید می کشف صوری از راه حس چشایی نیز بھ دست
شود،  کشفی کھ از راه قوۀ بینایی حاصل می. خداست گوید شھوْد تجلی اسمی از اسمای قیصری می.داند رفتھ است، می دنیا

حال اگر کسی توانایی درک انواع مکاشفات . تجلی اسم سمیع باری تعالی است خداوند و کشف سمعی تجلی اسم بصیر
سایر اسمای بصیر،  مند است؛ چرا کھ اسم علیم جامع داشتھ باشد، از تدبیر و تجلی اسم علیم خداوند بھره صوری را
  .است... سمیع و 
 بندی دوم تقسیم
تواند طّی األرض کند یا  مانند فردی کھ می. است ات صوری از آِن امور دنیویاین نوع مکاشف: مکاشفات دنیوی) الف

گیرند؛ زیرا  نامند و چندان جایگاھی بر آنھا در نظر نمی می رھبانیت مکاشفات را  اینعرفا . آینده و گذشتھ خبر دھد از
 . آنھا بر حقایق غیبی است بیشتر ھمت

تمامی  و دانند نھایت ھدفشان را فنای در حق و بقای بھ واسطۀ او میاھل معرفت غایت و : مکاشفات اخروی) ب
رو، کشف این دستھ از عرفا بھ امور دنیوی  حقایق، تجلی خدا است و سراسر وجود آنھا آکنده از حق است و از این

 .مربوط نیست
ال کامل جسمانی و روحانی خدا، کھ اعتد مکاشفات رّبانی تنھا برای انبیا و اولیای:شیطانی مکاشفات رّبانی و) ب

 . مکاشفات کسانی است کھ بھ مکاشفات معصومان نزدیک است شود و در مرتبۀ پس از آنھا دارند، حاصل می
ای شیطانی است  نبود و از مکاشفات معصومان فاصلھ داشت، مکاشفھ اگر مکاشفات با مضمون احادیث و آیات موافق

  .شود اند، القا می نکردهمقامات و منازل را طی  کھ بر عارفانی کھ
 جلسۀ یازدھم

 كامل انسان
  

  دیدگاه تاریخی) الف
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انسان افزون بر جنبۀ  بر آن باور است کھ» ِإنَّ اَهللا َخَلَق آدَم َعلی ُصورِتِھحالج با توجھ بھ حدیث :حالج شناسی ـ انسان1
حالج، وحدت ناسوت و الھوت را  . و وجھ تمایز انسان و حیوان است ناسوتی جنبۀ الھوتی و صورتی توحیدی نیز دارد

آمیختگی میان جنبۀ ناسوتی و. ُبعد ناسوتی انسان حلول کرده است از دیدگاه او جنبۀ الھوتی انسان در عالم و. پذیرد نمی
 .است و الھوتی ھمانند آمیختھ شدن شراب و آب

 را انسان.المنزلھ و رفیُع المرتبۀ عالم اصغر است ن صورت الھیۀ شریُفانسا اواز دیدگاه : عربی ابن شناسی ـ انسان2
بھ . برد را بسیار بھ کار می «کون جامع«تعبیر . آورده استگرد حق و خلق را در خویشتن  داند کھ ھمچون عالم کبیر می

  ھمچنین انسان عصارۀ ھستی است .اعتقاد او ھرچھ در عالم کون است، مسخر انسان است
انسان عالم صغیر و جھان، عالم کبیر است؛ یعنی اگر تمام عالم را خالصھ  بر آن باور بودند کھ عربی عارفان پیش از ابن

عربی  اما ابن. آید می شد و اگر وجود انسانی را بگستریم جھان بھ وجود خالصھ در وجود انسان متجّلی می کردیم، این می
رو با   است انسان عالم کبیر و جھان عالم صغیر است از این او معتفد. داند ن نمیاین دیدگاه را شایستۀ مقام واالی انسا

 .شود شود و با گستراندن جھان انسان حاصل می جھان حاصل می خالصھ کردن وجود انسان،
جنبۀ  باطن حقیقت آدمی، کھ ھمان. دربارۀ جنبۀ ناسوتی و الھوتی انسان بر خالف دیدگاه حالج است الدین دیدگاه محی

 .است، مظھر اسم ظاھر خدا است الھوتی او است، مظھر اسم باطن خداوند است و ظاھر آن، کھ جنبۀ ناسوتی انسان
مقام انسان کامل از مقام فرشتگان نیز باالتر است؛ فرشتگان تنھا مظھر اسم جمال خداوند ھستند در حالی کھ انسان ھم 

  .لھی استو ھم مظھر اسمای جالل ا مظھر اسمای جمال الھی
آنھا تنھا نسبت بھ  نسبت بھ خلقت آدم و مقام خلیفُة الّلھی او آن بود کھ سبب خرده گرفتن فرشتگانالدین  از دیدگاه محی

  .الھی ناآگاه بودند ظھور اسمای جمال الھی اطالع داشتند و از ظھور اسما و صفات جالل
است و حتی ابلیس  مظھری از اسما و صفات خاص خدادر عرفان ھر اسمی از اسمای خدا مظھری دارد و ھر موجودی 

 ھستند  و شیاطین مظھر اسم ضاّل خدا
آدمی مظھر اسم ذات  از این رو حقیقت. آدمی در پرده است و دست عقل و حتی کشف از رسیدن بھ آن کوتاه است حقیقت

َویْسَئُلوَنَك َعِن ﴿ .«ِاْسَم َلُھ َوال َرْسم لھال » است کھ نایافتنی و بر اساس مبانی عرفانی مقامی خداوند است و ذات خدا دست
 ﴾َوما ُأوِتیُتم مَِّن اْلِعْلِم ِإلَّا َقِلیٌال الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر َربِّی

است و بھ شما از دانش جز اندكى داده نشده  فرمان پروردگار من] سنخ[پرسند بگو روح از  و دربارۀ روح از تو می
 .است نیافتنی امر پروردگار است، نھایت و اصل آن ناشتاختھ و دست ا كھ روح و باطن انسانی ازاز آنج.////است
 صعود قوس نزول و قوس) ب
  ـ قوس نزول1 

 گرفتار شد  او با ھبوط در این دنیا ﴾ِإّنا هللا﴿ :انسان در قوس نزول از جانب حق آمده است
در این دنیا از عالم ملکوت تا عالم ُملک عبور کرده و  ھنگام فرود آمدنآدم :رازی، در کتاب مرصاد العباد  الدین شیخ نجم

نورانی فاصلھ  میان او و خدایش ھفتاد ھزار حجاب ظلمانی و و.خویش ھمراه کرده است چکیده و زبدۀ ھر عالم را با
  .انداخت

توانست بھ سبب انس بسیار  ، او نمیاین فراموشی نبود انسان با تالش نیز نخواھد توانست آن عالم را بھ یاد آورد و اگر
 .این حجابھا را تاب آورد با خدا در این دنیا زندگی کند و

ِقیاَمِة ِإنَّا َشِھْدنا َأْن َتُقوُلوا یْوَم اْل ُذرِّیَتُھْم َوَأْشَھَدُھْم َعلى َأْنُفِسِھْم َأَلْسُت ِبَربُِّكْم قاُلوا َبلى َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِنی آَدَم ِمْن ُظُھوِرِھْم﴿
از پشت فرزندان آدم ذرّیۀ آنان را برگرفت و ایشان را بر  و بھ یاد آر ھنگامى را كھ پروردگارت﴾غاِفِلیَن ُكنَّا َعْن ھذا

] امر] تا مبادا روز قیامت بگویید ما از این. چرا، گواھى دادیم: پروردگار شما نیستم؟ گفتند خودشان گواه ساخت كھ آیا
  .غافل بودیم

یعنی خدا در آن عالم، واقعیت و حقیقت انسانھا را بھ آنھا  .بر اساس تفاسیر عرفانی، این آیھ بھ شھود نفس داللت دارد
از این رو . کردند نیازی خدای را درک بودند کھ چیزی جز فقر و نیاز نیستند و در پرتو آن غنا و بی نشان داد و آنھا شاھد

 :است آمده ﴾َوَأْشَھَدُھْم َعلى َأْنُفِسِھْم﴿ در این آیھ پس از عبارت
  :چنین فرموده است در ذیل این آیھ) علیھ السالم(امام صادق 
 نیستم؟ آیا من خدای شما ﴾ِبَربُِّكْم َأَلْسُت﴿ :فرمود آیا شما خدایی دارید؟ بلکھ» أَلیَس َلُکْم َرٌب«آیھ نفرمود 
خدا  ﴾َأَلْسُت ِبَربُِّكْم﴿ ولی در عبارت. ست کھ اکنون غایب است و مخاطب نیستا سخن از خدایی «أَلیَس َلُکْم َرٌب» در عبارت

شھود،  گویند انسانھا در عالِم ذر بھ مقام بدین سبب می. پرسد مخاطب است، او است کھ سؤال می خود حضور دارد و

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٠ 
 

 .اند حضور و رؤیت حق نائل آمده و مخاطب خدا قرار گرفتھ
 ـ قوس صعود2

خدا و سر دیگر  ریسمانی محکم ھستند کھ یک سر آن در دست عرفا، انسان و جھان ھمانند قرآن، حبل ممدود واز دیدگاه 
قوس صعود، با سلوک بھ  از این رو بھ ھر اندازه کھ انسان در. در قوس نزول تا خاکدان طبیعت گسترانده شده است آن

 .شود بھ باطن خود، جھان، قرآن و شریعت نائل می قتعالم باال و مقامات منازل برتر و باالتر دست یابد، در حقی
  مراتب انسانی) ج
 .اند داده عرفا بھ سبب تکّثر باطنی انسان، ھفت بطن برای او قرار// ـ بطون سبعھ 1

  مقام نفس: بطن نخست
 .مقام داللت دارد آیۀ زیر بر این. مقام نفس ناظر بھ حیات دنیوی و زینتھای پست آن است

اْلُمَسوََّمِة َواْلَأْنعاِم َواْلَحْرِث ذِلَك  َواْلَقناِطیِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّھِب َواْلِفضَِّة َواْلَخیِل ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّھواِت ِمَن النِّساِء َواْلَبِنیَنُزیَن ﴿
 از زنان و پسران و اموال فراوان از زر و] گوناگونى [ھا  دوستى خواستنی ﴾َواللَُّھ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب َمتاُع اْلَحیاِة الدُّْنیا

مایۀ تمّتع زندگى دنیا است و  این جملھ،] لیكن[براى مردم آراستھ شده ] ھا[سیم و اسبھاى نشاندار و دامھا و كشتزار
  .فرجام نیكو نزد خدا است] حال آنكھ[

   مقام عقل: بطن دوم
َوِفی  َوِمْنُھم مَّْن یُقوُل َربَّنا آِتنا ِفی الدُّْنیا َحَسَنًة﴿. است ی دنیا و آخرتعقل، مشتاق لذت باقی و در پی فراھم آوردن لذتھا

نیكى عطا ] نیز[پروردگارا در این دنیا بھ ما نیكى و در آخرت » :گویند و برخى از آنان می﴾اْلآِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا َعذاَب النَّاِر
 «.نگھ دار] دور[آتش  كن و ما را از عذاب

  مقام روح: سومبطن 
ای حضور دارد اما مشاھدات،  کثرت بھ گونھ در این حالت ھرچند. یابد در این مقام، سالک با حضور حق آرامش می

  .کند وحدت حق را با نگاه عارف نزدیک می
  مقام سّر انسانی: بطن چھارم

و این . شود شدید خود بھ خدا آگاه میفقر و نیاز  شود و بھ حقیقت ھای دنیوی خارج می سالک در این مقام از دلبستگی
  ِفی اآلِخَرة َآْبداُنُھْم ِفی الُدنیا َوُقلوُبُھم:فرماید آنان چنین می دربارۀ) علیھ السالم(حال از برای افرادی است کھ حضرت علی 

  مقام خفی: بطن پنجم
رود و در آینۀ  ت خدا فرو میوحدت اسما و صفا در) اتمام دایرۀ اول و سیر دوم(سالک پس از سپری کردن مراتبی 

و بھ خصوص نسبت بھ حضرِت علمِی حق یا اعیان ثابتھ . نشیند بھ تماشا می تجلی باطن، علوم غیبی و اسرار الھی را
  او است ﴾الرَِّحیُم ِإلَھ ِإلَّا ُھَو عاِلُم اْلَغیِب َوالشَّھاَدِة ُھَو الرَّْحمُن ُھَو اللَُّھ الَِّذی ال﴿//سوره حشر. کند حاصل می شھود و آگاھی

 .رحمتگر مھربان خدایى كھ غیر از او معبودى نیست، دانندۀ غیب و آشكار است او است
  مقام اخفا: بطن ششم

او در این رتبھ . شود رتبھ متخلق بھ اسمای ظاھر و باطن می کند و در این سالک در مظاھر تجّلیات صفاتی سیر می
بھ این مقام ) صلی اهللا علیھ و آلھ(پیامبر اکرم  حدیثی از. شود می «َشأٌن َعْن َشأٍن ال َیْشَغُلُھ» قلبی جامع دارد و مصداق

 دیدگان بھ مشاھدۀ ظاھری او را .الُقُلوُب ِبحقائِق اِإلیماِن َلْم َتراُه الُعیوُن ِبُمشاِھَدِة اَألبصار ولِکْن َتَراُه:اشاره دارد
  .نشینند تماشای او مییابند، ولی قلبھا با حقایق ایمان بھ  درنمی

  مقام تجلی ذاتی: بطن ھفتم
او در این . شود می) صلی اهللا علیھ و آلھ(محّمدیھ  در این مقام سالک واجد حقیقت. این مقام ناظر بھ احدیت وجود است

 .تبدیل شده است) انسان کامل(جامع  حالت انسان کاملی است کھ بھ کون
 َسبعھ ـ لطایف2

 :شود تعبیر می «لطایف سبعھ«مراتب روحانی دارد کھ از آن بھ انسان کامل یک سلسلھ 
 شود؛ کھ گاھی بھ آن کتاب مسطور گفتھ می طبع لطیفۀ ـ1
 گویند؛ محو و اثبات می کھ گاھی بھ آن کتاب نفس لطیفۀ ـ2
 است؛ یا کتاب لوح محفوظ قلب طیفۀل ـ3
 شود؛ مییا قلم اعال یا عقل اّول گفتھ  روح ای کھ بھ آن لطیفھ ـ4
 گویند؛ و حضرت واحدیۀ انسانی می کھ بھ آن مقام الھوت سر لطیفۀ ـ5
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 کھ مقام احدیت انسانی است؛ خفی لطیفۀ ـ6
 .شود مقام غیُب الغیوب انسانی نیز گفتھ می کھ گاه بھ آن اخفائیھ لطیفۀ ـ7

  ـ اطوار سبعھ3
لِّْلقاِسیِة ُقُلوُبُھم مِّْن ِذْكِر اللَِّھ ُأْولِئَك  ِلْلِإْسالِم َفُھَو َعلى ُنوٍر مِّن رَّبِِّھ َفَویٌلَشَرَح اللَُّھ َصْدَرُه  َأَفَمْن﴿: انسانی مقام صدر ؛طور اول
برخوردار از نورى از  [در نتیجھ[اسالم گشاده است و ] پذیرش[اش را براى   سینھ پس آیا كسى كھ خدا﴾مُِّبیٍن ِفی َضالٍل

 اند كھ در اینان. كنند دلى یاد خدا نمی  آنان كھ از سخت پس واى بر] دل است اریکھمانند فرد ت[باشد  جانب پروردگارش می
 .گمراھى آشكارند

كاُنوا آباَءُھْم َأْو  ِباللَِّھ َواْلیْوِم اْلآِخِر یوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَلْو لَّا َتِجُد َقْومًا یْؤِمُنوَن﴿.است مقام قلب انسانی طور دوم،
 قومى را نیابى كھ بھ خدا و روز﴾... ُأْولِئَك َكَتَب ِفی ُقُلوِبِھُم اْلِإیماَن َوَأیَدُھْم ِبُروٍح مِّْنُھ ْبناَءُھْم َأْو ِإْخواَنُھْم َأْو َعِشیَرَتُھْمَأ

یا اند ھرچند پدرانشان یا پسرانشان   كسانى را كھ با خدا و رسولش مخالفت كرده] و[بازپسین ایمان داشتھ باشند 
جانب خود  ایمان را نوشتھ و آنھا را با روحى از] خدا[باشند، دوست بدارند در دل اینھاست كھ  برادرانشان یا عشیرۀ آنان

آورد ھمیشھ در آنجا ماندگارند  روان است درمی آن جویھایى] درختان[ھایى كھ از زیر  تأیید كرده است و آنان را بھ بھشت
 .اند اند حزب خدا آرى حزب خدا رستگاران اینان. خشنودند وخدا از ایشان خشنود و آنھا از ا

سخت خاطرخواه او  ﴾مُِّبیٍن َقْد َشَغَفھا ُحبا ِإنَّا َلَنراھا ِفی َضالٍل﴿.است کھ آن معدن حب و عشق است مقام شغاف ،طور سوم
  .بینیم ما او را در گمراھى آشكارى می شده است بھ راستى

 .نكرد] ش[آنچھ را دل دید انكار﴾ما َكَذَب اْلُفؤاُد ما َرأى﴿.است کھ مقام شھود و رؤیت است انسانیفؤاد  مقام ،طور چھارم 
  .است و مراد از آن مقام عشق و محبت انسانی است «حّبُة القلب» ،طور پنجم
ھُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم  اْلَمالِئَكِة َفقاَل َأْنِبُئوِنی ِبَأْسماِءُكلَّھا ُثمَّ َعَرَضُھْم َعَلى  َوَعلََّم آَدَم اْلَأْسماَء﴿.شود نامیده می سویدا ، بھطور ششم

 اگر راست«: ؛ سپس آنھا را بر فرشتگان عرضھ نمود و فرمود نامھا را بھ آدم آموخت [معانى[ھمۀ ] خدا[و ﴾صاِدِقیَن
 «.گویید از اسامى اینھا بھ من خبر دھید می

َوَحَمْلناُھْم ِفی اْلَبرِّ  َوَلَقْد َكرَّْمنا َبِنی آَدَم﴿. انوار تجّلیات الھّیھ است است کھ آن معدن ظھور» محجة القلب«، طور ھفتم
و بھ راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان ﴾َوَفضَّْلناُھْم َعلى َكِثیٍر مِّمَّْن َخَلْقنا َتْفِضیًال َواْلَبْحِر َوَرَزْقناُھم مَِّن الطَّیباِت

ھاى  را بر بسیارى از آفریده برنشاندیم و از چیزھاى پاكیزه بھ ایشان روزى دادیم و آنھا] بر مركبھا[خشكى و دریا  را در
 .خود برترى آشكار دادیم

نخستین عارفی است کھ  عزیزالدین نسفی پس از او. عربی بھ کار برده است اصطالح انسان کامل را نخستین بار ابن
   .اإلنساُن الکامل بھ زبان عربی نگاشت کتابی را با عنوان عبدالکریم جیلی سپس. تنظیم کرد کتابی با این نام

 جلسۀ دوازدھم
 صفات اسما و

ھمان  كھ،مظاھر اسما و صفات خدا،خدا اسما و صفات،ذات خدا شناسی عارفانھ تمامی مسائل در سھ محور در جھان
الھی بھ مظاھر اسما و صفات او  پیوستگی ذاتاسما و صفات الھی حلقۀ اتصال و .گیرد قرار میمظاھر ذات الھی است،

  .است
 الھی تعریف اسما و صفات: مسئلۀ اول

 تحكم شود؛ مانند علم، قدرت و الھی، كمالی ثبوتی است كھ برای ذات الھی در نظر گرفتھ می صفت :صفت الف
از سویی دیگر اگر یكی از . شود میاطالق » اسم«نظر گرفتھ شود، بھ آن  اگر ذات الھی با یكی از صفات الھی در :اسم ب

 .شود ھمراه آن تصور نكنیم، صفت الھی حاصل می اسمای الھی را متصور شویم ولی ذات الھی را
 ذات الھی+ صفات الھی = اسمای الھی                                                                       

 ذات+ قدرت = قدیر                                                                                     
اما اشاعره معتقد بھ . اسما و صفات الھی ھمان ذات الھی است البتھ باید بھ این نكتھ نیز توجھ داشت كھ مصداق تاّم

  .اند ھمچنین معتزلھ نظریۀ نیابت ذات از صفات را مطرح کرده. ھستند زیادت صفت بر ذات الھی
 

 نامیم چیست؟ می ... اگر اسم و صفت الھی با ذات او متحد است پس آنچھ را كھ عالم، قادر و
شود و خود عالم از اسمای اهللا  عاِلم اطالق می نیست؛ یعنی لفظ عاِلم اسمی است كھ بھ اسم اسِم این عنوانھا چیزی جز

 .دارد است كھ در متن ذات او قرار
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 بندی صفات الھی دستھ) الف
علم، قدرت  .نامند را صفات ایجابی یا ثبوتیھ می شوند ذات الھی اثبات می برای آن دستھ از صفات الھی كھ :ایجابی صفات

 .شوند می اراده از كماالتی ھستند كھ برای خدا اثبات و
نقص وکالتی ھستند و ذات الھی از ھر نوع  ، زیرا بھ نوعیشوند از ذات الھی سلب می صفاتی ھستند كھ :سلبی صفات

 .صفات سلبّیۀ الھی است دو نمونھ از «قدوس» و «سّبوح» .كاستی بھ دور است
 انواع صفات ایجابی

قابل  كنند و از آن رو كھ حقیقی و محض ھستند بھ تنھایی كمالی را برای خدا اثبات می: صفات حقیقی محض) الف
  وجودو  حیات لثم. دناتصور
 حقیقۀ ذات اضافھ ھستند یعنی صفات حقیقی کھ دارای وایجابی  :)ھاضاف حقیقۀ ذات(صفات حقیقی دارای نسبت ) ب

از این  علم صفت. ممکن نیست ابطۀ این صفت با آن امورنسبتی ھستند و تصور آنھا بدون در نظر گرفتن امور دیگر و ر
 .دستھ است

این  .آخریت و اّولیت ھستند كھ ذات الھی با موارد دیگر دارد، مانند صفت فقط اضافھ و نسبتی  :صفات اضافۀ محض) ج
 .جز نسبت میان خدا و ماسوی نیست دو صفت چیزی

 محیطغیر صفات محیط و: بندی دوم دستھ
 تعابیر دیگری نیز. دربرگیرندۀ تمام صفات ُحسنای الھی ھستند.كلی و تام دارند صفات احاطۀ این:صفات محیط) الف

نامند كھ  نیز می «سبعھ ائمۀ» این صفات را .ُاّمھات صفات و صفات عام، كلی رود؛ مانند دربارۀ این صفات بھ كار می
  .شوند می بصر و كالم  سمع، علم، اراده، قدرت،  حیات، شامل
 صفات خاص و اسما و صفات الھی ندارند و از این رو بھ آنھا صفات، احاطۀ كاملی بھ دیگراین :صفات غیرمحیط) ب

 .ربوبیت و رحمت اند مانند تھنیز گف جزئی
 الھی بندی اسمای تقسیم) ب
از کھ برگرفتھ    .باطن و ظاھر ،آخر ،اول :شود اسمای الھی بھ چھار اسم تقسیم می :امھات اسما: بندی نخست ـ دستھ1

 ﴾َعِلیٌم ٍء اْلَأوَُّل َواْلآِخُر َوالظَّاِھُر َواْلباِطُن َوُھَو ِبُكلِّ َشْي ُھَو﴿ :سورۀ حدید است
 است » رحمن«و » اهللا«چھار اسم این جامع 

؛ مانند اسم کند  ابتدا حکایت می ایجاد دارد کھ از زمانی بی نوعی تعلق بھو ای ازلی است  ھر اسمی کھ بھ گونھ :اول
  .موجد، مبدع یا اسم خالق و فاطر

 ِإنَّا ِللَِّھ َوِإنَّا﴿ از مصادیق این اسما، آیۀ .خدا ھستند» آخر«مظھر اسم  بھ اعاده تعلق دارند و تمام مظاھری کھ ابدی :آخر
  و ابدی بودن خدا است، ادخبھ سوی اعاده  است کھ چون ناظر بھ ﴾ِإَلْیِھ راِجُعوَن

  .است ظھور ھر اسمی از اسم ظاھر :ظاھر
 .بطون ھر اسمی از اسم باطن است :باطن
اشیا نیز یا ظاھرند و یا باطن  اند یا آخر و از این رو یا ظھور اسم اول ھستند و یا ظھور اسم آخر، تمامی یا اول اشیا

گیرند و بر  این رو است کھ این چھار اسم تمام جھان را دربرمی بنابراین ظھور و بروز اسم ظاھر یا باطن ھستند و از
 گویند؛ «ُاّمھات اسما» و بھ آنھا ھان ھستی حکومت دارندج
 اسما بندی دوم ـ دستھ2

 .باشداسمی است کھ مظھر ذات الھی  :ذات اسم
 .صفات گویند اگر صفتی از صفات حق در اسمی ظھور یابد، بھ آن اسم :اسم صفات

 .نامند فعل می ھر گاه افعال الھی در اسمی ظھور یابد آن اسم را اسم :افعال اسم
اگر آن را بھ معنای ذات مالک در نظر بگیریم، چون  اما. ای ذات ثابتھ بدانیم، اسم ذات استاسم رب، ھرگاه رب را بھ معن

فعلی از  اسِم صفت است و ھرگاه آن را بھ معنای ذات مصلح بدانیم، از آنجا کھ مصلحمالک صفتی از صفات حق است، 
 .افعال الھی است، در این صورت رب اسِم فعل است

 بندی سوم ـ دستھ3
ذیل عنوان اسم اول و اسم  .عالم ماورای حس و ماده و برگرفتھ از آیۀ زیر است مراد از عالم غیب :اسمای مفاتیح غیب

َوِعْنَدُه ﴿.تمامی اسمائی کھ زیر مجموعۀ این دو اسم ھستند، ظھوری در عالم حس و ماده ندارند گیرند؛ چون باطن قرار می
 .داند نمی آن را] كسى[و كلیدھاى غیب تنھا نزد او است جز او  ﴾ال َیْعَلُمھا ِإلَّا ُھَو َمفاِتُح اْلَغْیِب
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این اسما ذیل دو . توان آنھا را گشود این اسما می منظور از شھادت عالم حس و ماده است کھ با :اسمای مفاتیح شھادت
  .اسم بر عالم کون یعنی عالم حس و ماده ظھور دارند اسم آخر و ظاھر ھستند؛ زیرا این دو

  بندی چھارم ـ دستھ4
. است ھر اسمی حکمی دارد کھ حکم آن، ظھور آن اسم). ازًال و ابدًا( رود بین نمی اسمی کھ حکم آن ھیچ گاه از قسم اول

 مانند اسم. و زمان در آن عالم معنایی ندارد و آنھا در انحصار زمان نیستند عالم ارواح حاکم ھستنداین دستھ از اسما بر 
 .«رحمان»

؛ یعنی اول آنھا معلوم است ولی آخری برای شود نمی ابدًا منقطع شود کھ حکم آنھا این دستھ اسمائی را شامل می دوم قسم
 .«األّول» ھمچون اسم. اند گونھ تمام اسمائی کھ بر عالم آخرت حاکم ھستند؛ بدین. شود نمی آنھا تصور
یعنی اسمی کھ مظاھر آن اسم ھم ابتدای  .است اسمائی کھ حکم آنھا ھم بھ لحاظ ابد و ھم بھ لحاظ ازل منقطع قسم سوم

 اآلخر» و «ألّولا«مانند دو اسم ھاین اسما بر عالم دنیا حاکم ھستند  و. مشخص و ھم انتھای مشخص دارد
  جلسۀ سیزدھم

 )١(حاالت  مقامات و
 عملی مفھوم عرفان

دستورات شرع عمل کند، برای او عرفان و معرفت خاصی حاصل  عرفان عملی بھ این معنا است کھ اگر انسان بھ
. در منطق قرآن است» مجاھدت«در عرفان و » سیر و سلوک«ھمان  مراد از عمل در اینجا عرفان عملی؛ .شود می

 .است مقصود از معرفت ھمان مکاشفھ یا کشف و شھود عرفانی
  تقدم عرفان عملی بر عرفان نظری

 .تاریخی و دیگر از جنبۀ ُرتبی عرفان عملی از دو جھت بر عرفان نظری تقدم دارد؛ نخست از جنبۀ
  تقدم تاریخی) الف

اما عرفان نظری از قرن ھفتم با . نامیدند، از قرن دوم آغاز شده می «سلوک سیر و» گذشتگان آن راعرفان عملی، کھ 
 .الدین عربی، پدیدار گشت پیشگام و مؤسس آن یعنی محی ظھور
  تقدم ُرتبی) ب

اعمال بھ شریعت عمل کند و بر انجام  تا عرفان عملی تحقق نیابد عرفان نظری نیز حاصل نخواھد شد؛ ھرگاه سالک
یابد کھ نتیجۀ آن پدید آمدن معرفتی ویژه در وجود او  دست می (کشف و شھود عرفانی(صالح مداومت ورزد بھ مکاشفھ 

  .است
  )احوال(مقامات و حاالت 

ھجویری در کشف . یکدیگر و متفاوت ھستند اند کھ مقام و حال دو مقولۀ جدا از تمامی صوفیان و عارفان بر این عقیده
محمود کاشانی در مصباح الھدایھ و دیگر عارفان بھ این تفاوت اشاره  شیری در رسالۀ قشیریھ، عزالدینالمحجوب، ق

 .کنیم ادامھ بھ اختصار بیان می اند، کھ در کرده
سیر و  برای قلب سالک است کھ آن را بر اثر مراقبت، مواظبت، تحمل مشقتھا و ریاضتھا بھ وسیلۀ صفتی ثابت مقام

قلب سالک  دوام و گذرا است کھ بر اثر عنایت و محبت الھی بر ثبات، بی حالتی بی حال اما .آورد میسلوک بھ دست 
  .شود عارض می

 تفاوت حال و مقام
بھ عبارتی دیگر مقام حالی  .ثباتی و آنی بودِن حال است بنیادین میان مقام و حال، در استواری و دواِم مقام و بی تفاوت

مقام . از جنس عمل و حال از جنس فضل است مقام تفاوت دیگر ثبات و گذرا است؛ حال مقامی بیثابت و بادوام است، اما 
 .ولی حال واردی غیبی و موھبتی الھی است آید؛ با سیر و سلوک و تالش بھ دست می

  اقسام مقامات
ابونصر سراج  اللمع، آنھا بر اساس نگاشتۀ مؤلف دانند و ترتیب عارفان و سالکان راستین مقامات را ھفت مرحلھ می

  .رضا ـ٧؛ توکل ـ۶؛ صبر ـ۵؛ فقر ـ۴؛ زھد ـ٣؛ ورع ـ٢؛ توبھ ـ:1طوسی
  توبھ :مقام نخست

  :گونھ است  ترین عناوین آنھا بدین مھم ای در کتابھای عرفانی مطرح شده؛ کھ دربارۀ توبھ مباحث گسترده
  .ـ مراتب تائبین۶ـ ارکان توبھ؛ ۵اسرار توبھ؛ ـ ۴انگیزۀ توبھ؛  ـ٣ـ شروط توبھ؛ ٢ـ تعریف و حقیقت توبھ؛ 1

 
نّیت بر ترک و  در اصطالح عرفا، پشیمانی بر معصیت، احساس ذلت نزد خدا و است و «بازگشت» در لغت بھ معنای توبھ
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٢۴ 
 

 . است تکرار نکردن آن
خدای و ارکان توبھ سھ اول مقام توبھ است و توبھ بازگشتن است بھ  میدان:خواجھ عبداهللا انصاری در کتاب صد میدان 

 .دل، عذر بر زبان و بریدن از بدی و َبدان پشیمانی در: چیز است
رجوع و  توبھ چیزی جز :گوید داند و می السائرین، شرط مھم توبھ را شناخت دقیق گناه می ھمچنین خواجھ در منازل

توبھ، شناخت دقیق گناه  اساسی و مھمبنابراین نخستین شرط . بازگشت از مخالفت حکم حق بھ موافقت حکم الھی نیست
  .است تا آن را ترک کند و بر اساس حکم الھی عمل نماید

کوچک است ولی  توبھ آن است کھ انسان گناه و معصیت را، ھرچند کوچک، بزرگ بشمارد؛ چون معصیت گرچھ اصل
 مخالفت با خدای عظیم است و مخالفت عظیم، عظیم خواھد بود، 

  لطایف توبھ
 .بودن او را از یاد نبرد» سّتار«پیوستھ بھ یاد خدا باشد و  معصیت و جنایت را کامًال فراموش کند،ـ سالک 

 .کھ انسان تائب خداوند بصیر را ھمواره شاھد بر اعمال خود ببیند ـ لطیفۀ دوم آن است
  ﴾َوْجَھُھ ٍء ھاِلٌك ِإلَّا ُكلُّ َشی﴿ :خویش فرموده است کھ خداوند در کتاب ـ در عالم امکان جز او مؤثری نبیند و نداند؛ چنان

  مراتب توبھ
از این  .خواص توبۀ است و مرتبۀ سوم متوسطان توبۀ است، مرتبۀ دوم توبۀ عوام مرتبۀ نخست: مرتبھ دارد توبھ سھ

 .کنیم مرتبۀ سوم را با تفصیل بیشتری مطرح می میان
  توبۀ خواص
 استغراق در مشاھدات الھی صرف نکند، ھمواره خود را مصاحب حق ببیند ورا جز در حالت  ای کننده لحظھ شخص توبھ

 .کند ای را جز بھ یاد او، یعنی در غفلت و نسیان، بگذراند؛ بالفاصلھ از آن توبھ اگر لحظھ
  نخستین توبھ
 . کننده است نخستین توبھ) علیھ السالم(حضرت آدم

  توبھ در قرآن 
است کھ توبۀ عبد میان دو توبۀ خداوند است، بدین معنا کھ اگر  ھااست، از جملۀ لطایف آن درباره توبھ حدود ھشتاد آیھ

  .عابد و سالکی توبھ کرد، توبۀ او پس از توبۀ نخستین از سوی خدا واقع شده است
ندامت و نخست خدا بھ معنای رجوع و بازگشت خدا بھ بنده است تا لطف و عنایتش بنده را دربرگیرد و سپس او بر   توبۀ

دھد و از نھایت وجود  اما توبۀ دوم خدا آن ھنگام است کھ بنده فریاد توبھ سر می. بازگشت بھ سوی خدا توفیق یابد
  پذیرد اش را می خدا توبھ. کند خویش اظھار ندامت و پشیمانی می

  .:آید سورۀ توبھ بھ دست می ١١٨این مضمون از آیۀ 
  ﴾اللََّھ ُھَو التَّوَّاُب الرَِّحیُم ُثمَّ تاَب َعَلیِھْم ِلیُتوُبوا ِإنَّ﴿

  .پذیر مھربان است تردید خدا ھمان توبھ توبھ داد تا توبھ كنند، بی] توفیق[بھ آنان ] خدا[پس 
إن اَهللا ﴿گاه در پایان آیھ آمده است  دھندۀ بازگشت خداوند بھ بنده است تا او موفق بھ توبھ شود و آن کھ نشان ﴾تاَب علیھم﴿

نشانگر این مطلب » تّواب«پس از » رحیم«اضافھ شدن صفت . کھ بیانگر دومین توبۀ خداوند است ﴾لّرحیمھو التّواب ا
  .اش کامل نموده است را با رحمت خاصھ» تّواب«است کھ توبۀ دوم خدا بھ سبب رحمت خاص او است و او صفت 

 ورع :مقام دوم
اگر انسان از محرمات قطعی دوری کند، متصف بھ . تقوا استای باالتر از  کھ مرتبھ است پرھیز از شبھات بھ معنای ورع
  .خواھد شد شود؛ اما اگر از موارد مشتبھ بھ حرام نیز دوری کند بھ صفت ورع متصف تقوا می صفت

  مراتب ورع
است و  پرھیز از برخی مباحات قریب بھ مشکوک مرتبۀ دوم آن. است اجتناب از مکروھات شرعی مرتبۀ نخست ورع

 .است نفی خواطر وم آنمرتبۀ س
  در قرآن ورع
  ﴾َتْقَرُبوھا ِتْلَك ُحُدوُد اللَِّھ َفال﴿

 .بدان نزدیک نشوید [زنھار بھ قصد گناه[حدود احكام الھی پس   این است
شود کھ قلب انسان از  ورع ھنگامی حاصل می از این رو. یعنی اگر احساس شبھھ ھم نمودید بھ آن وادی وارد نشوید

 .باشد ناپاکی و پلیدی در زمینۀ شرع پاکھرگونھ 
  سخنان قشیری دربارۀ ورع
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٢۵ 
 

 ورع«: کند کھ گفت و از سالک دیگر چنین نقل می» از ھمۀ چیزھا بپرھیزی بھ جز خدای ورع آن است کھ: عارفی گفت«
جای دیگر نیز در . »و سیم تر از آنکھ در زر تر است از آنکھ در زر و سیم و زھد اندر ریاست، سخت اندر سخن، سخت

چون دست فرا طعام کردی، اگر نھ از حالل بودی َتَرکی بر  حارث محاسبی«: گوید کھ از استاد خود شنیده بود کھ گفت می
  .«طریق او دانستی کھ حالل نیست، نخوردی از این. سر انگشت وی بجستی

 زھد :مقام سوم
 درونی نفی رغبت قلبی و از عبارت زھد ز این روانسان میل بھ ھر چیز را از دل خویش برکند، ا زھد آن است کھ

. است کھ از متاع دنیا و نعمتھای آن روی گرداند زاھد کسی :ھم کتاب اشارات، مقامات العارفینسینا در نمط ن ابن.است
  .یابد مرید با آن قلبی موحد می شود و سالک با زھد بھ خدا نزدیک می

  زھد مراتب
 .این ھدف کھ نفسی با صفا و پاک پدید آید است، با شبھاتزھد در  ـ نخستین مرتبۀ زھد،

غیرضروری زندگی پرھیز  در این مرتبھ زاھد از تمامی رذایل و نعمتھای است در زوائد و فضول زھد ـ مرتبۀ دوم،
  .کند می

رویگردان شود، تا  است؛ بدین معنا کھ زاھد در پایان مراتب زھد، از زھد خود نیز باید زھد زھد از ـ آخرین مرتبۀ زھد،
 .دھد سالک در این ھنگام، بھ چیزی جز شھود حق رغبت نشان نمی کامًال از دنیا منقطع شود زاھد و

  زھد در قرآن
 .دانند کنند و آن را عصارۀ زھد عرفانی می حدید اشاره می/ ٢٣آیۀ  عرفا در باب اشارات قرآنی بھ زھد بھ

  ﴾ُكلَّ ُمْختاٍل َفُخوٍر َتْفَرُحوا ِبما آتاُكْم َواللَُّھ ال یِحبُّ َتْأَسْوا َعلی ما فاَتُكْم َوال ِلَكیال﴿
آنچھ بھ شما داده است شادمانی نكنید و خدا ھیچ خودپسند ] سبب] شما رفتھ اندوھگین نشوید و بھ تا بر آنچھ از دست 

  .ندارد فخرفروشی را دوست
نقل  اره بھ احادیث فراوانی، کھ عمدتًا بھ وسیلۀ اھل سنتب عبدالرحمن بدوی در كتاب تاریخ التصّوف اإلسالمی در این

. منسوب کند) صلی اهللا علیھ و آلھ(پیامبر  اند، استناد جستھ و سعی کرده است تا بدین وسیلھ، پارسایی و زھد را بھ شده
صلی اهللا (زندگانی پیامبر در  ؛ زیرا نمیکنند اما این احادیث چندان اعتبار نداشتھ و از سویی دیگر ھدف مؤلف را تأمین

 شود گیری دیده نمی نمونۀ زھد و پرھیز از دنیا است، ھیچ گونھ انزوا و گوشھ کھ بھترین) علیھ و آلھ
گیری و انزوا  منافاتی ندارد؛ اما زھد برخی عرفا بھ گوشھ زھد با روابط اجتماعی و حتی ادارۀ جامعھ و امت اسالمی

 .پذیرفتنی نیست اسالم كشیده شده است کھ از دیدگاه
 فقر :مقام چھارم

  فقر در قرآن و حدیث
 :آیۀ پانزدھم سورۀ فاطر است اند، کھ نمونھ روشن آن عرفا برای اثبات این مقام بھ آیاتی اشاره کرده

  ﴾اْلُفَقراُء ِإَلی اللَِّھ َواللَُّھ ُھَو اْلَغِنّی اْلَحِمیُد یا َأیَھا النَّاُس َأْنُتُم﴿
 .نیاِز ستوده است است كھ بی خدا نیازمندید و خداای مردم شما بھ 
 بھ حدیث نبوی عرفا ھمچنین.شده در این آیھ، ھمان چھارمین مقام در سیر و سلوک عرفانی است اشاره بھ گفتۀ عرفا فقر

بیان  آیھ و حدیثاز این رو فقر از دیدگاه عرفا ھمان مفھوم .کنند است، نیز اشاره می ؛ فقر مایۀ مباھات من«الَفْقُر َفْخِری»
خداوند را مالک حقیقی عالم ھستی  گونھ مالکیتی را تصور نکند و تنھا شده است؛ بھ این معنا کھ عبد برای خود ھیچ

 . بداند
 مراتب فقر

 ھرگز در طلب. شوید این مقام دست از دنیا و آنچھ دنیوی است، می سالک فقیر در. نخستین مرتبۀ فقر، فقر زاھدانھ است
 .آید برنمی زینتھای دنیا تجمالت و

و دیگران را  شود، حقیقت عمل خود فقیر در این مقام از سّر فقر آگاه می. بازگشت بھ سابقۀ ازلی است مرتبۀ دوِم فقر
 شود  واقف می او در این مقام بھ این حقیقت. شناسد بیند و استعدادھای انسان را می می

قلی فرض کند و ھرگاه انسان بھ این پایھ رسید خود را نشانھ و آیھ وجود مست کوتاه سخن آنکھ آدمی نباید برای خود
نھ تنھا دربرابر خداوند  آنھا .است کھ بھ عرفا تعلق دارد این نوع فقر، فقر عرفانی. کھ این ھمان فقر است خواھد دید

این مقام، مقاِم . خواھند یکنند و ھرچھ بخواھند تنھا از او م نمی کنند، ھرگز دست نیاز بھ سوی غیرخدا دراز سرکشی نمی
 .و ثمرۀ مقام فقر است توکل است کھ نتیجھ

 :دارد سورۀ علق بھ این مطلب اشاره
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٢۶ 
 

  ﴾َلیْطَغی َأن رَّآُه اْسَتْغَنی َكلَّا ِإنَّ اْلِإْنساَن﴿
  .پندارد نیاز كھ خود را بی كند ھمین حقا كھ انسان سركشی می

 صبر :مقام پنجم
حال اگر . شکوای درون بھ دیگران است تابی و خودداری از اظھار از ھرگونھ جزع و بیصبر حبس نفس :میگویندعرفا 

نیاید، بھ طبع او مقامی باالتر از مقام صبر دارد، کھ بھ آن مقام تسلیم و  تابی و شکایت نیز در قلب فرد پدید آن حالت بی
 .گویند می رضا

نادی َربَُّھ َأنِّی َمسَِّنی  َواْذُكْر َعْبَدنا َأیوَب ِإْذ﴿شکوه ایوب بھ خدا، مانند. در مبحث صبر شکوه بھ خدا با صبر منافاتی ندارد
گاه كھ پروردگارش را ندا داد كھ شیطان مرا بھ رنج و عذاب  آن و بندۀ ما ایوب را بھ یاد آور ﴾الشَّیطاُن ِبُنْصٍب َوَعذاٍب

 .كرد مبتال
  .ترین مراحل است طریق محبت از خطرناکسلوک و در  مقام صبر از دشوارترین منزلگاھھای سیر و

 صبر مراتب
مرتبۀ دوم صبر بر طاعت است و مرتبۀ سوم صبر بر . یعنی خودداری از انجام گناه مرتبۀ نخست صبر بر معصیت است؛

 الَِّذیَن آَمُنوایا َأیَھا ﴿. دانستھ است آل عمران را ناظر بھ این سھ رتبھ/خواجھ عبداهللا انصاری آیۀ آخر . نامالیمات بالھا و
كنید و ایستادگی ورزید و مرزھا  اید، صبر ای كسانی كھ ایمان آورده﴾ُتْفِلُحوَن اْصِبُروا َوصاِبُروا َوراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم

 .رستگار شوید را نگھبانی كنید و از خدا پروا نمایید، امید است كھ
معصیت و ﴿رابطوا﴾ بھ صبر بر طاعت اشاره  بال، ﴿صابروا﴾ بھ صبر بر بر اساس سخن خواجھ، ﴿اصبروا﴾ بھ صبر در

  .دارد
 جلسۀ چھاردھم

  (2)مقامات و حاالت
  مقامات

  توکل: مقام ششم
  ﴾َیَتَوكَّْل َعَلی اللَِّھ َفُھَو َحْسُبُھ َوَمْن﴿

 . وی بس است و ھر كس بر خدا اعتماد كند او برای
خزینۀ خداوند عزوجل است و امیدوار نبودن بھ آنچھ در  ایمنی یافتن با آنچھ در گونھ است؛ از دیدگاه عارف توکل این

 مردمان و انسانھا دارند از خدا است؛  زیرا ھر آنچھ  .دست مردمان است
 مراتب توکل

 مرتبھ دارد؛ توکل سھ انصاری عبداهللا خواجھ بھ اعتقاد
رسان واقعی را خدا  روزی است؛ ولی روزی ل در پیبا طلب ھمراه است، در این حال فرد متوک نخستین درجۀ توکل

  کند رو تنھا تالش و کوشش می داند از این  می
علل و اسباب نیز او را امیدوار . برد شود و دل می است بھ کلی جدا می انسان متوکل از ھر آنچھ غیر خدا در مرتبۀ دوم

 داستان شیر و نخجیران از این وادی عرفانی سخن مولوی در. خواھد روزی را از مسبُب االسباب می سازد و او  نمی
  .گوید می

فاعلیت ھمھ در ید او . جھان نیست یابد کھ ھیچ مؤثری جز خدا در در این مرتبھ بھ این آگاھی دست می : آخرین حّد توکل
 بیند کھ غیر خدا ھیچ است و و آشکارا می؛ ا﴾ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك َنْسَتِعیُن﴿ .سپارد است و از این رو تمامی کارھا را بھ او می

  .«مؤثر فی الوجود إال اهللا ال»
 

 رضا: مقام ھفتم
  ﴾مَّْرِضیًَّة اْرِجِعي ِإَلی َربِِّك راِضَیًة* النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة  یا َأیَُّتَھا﴿

 .بازگرد ای نفس مطمئنھ خشنود و خداپسند بھ سوی پروردگارت
  این آیھ، .از ھر دو باالتر است مطمئنھ نفس در مرتبۀ بعدی و لّوامھ نفس .است اّماره نفس ترین مراتب نفسانی، پایین

ھنگامی . آدمی و شھود کمال انسانی است ترین درجات نفس مطمئنھ را مخاطب قرار داده است؛ زیرا اطمینان نفس عالی
او راضی است؛ در حالی کھ بنده نیز از  خواند و از را بھ خود می یابد، خدای او کھ انسان بھ نفس مطمئنھ دست می

زیرا . مقام صبر است است مقام رضا باالتر از خداوند نزد بھ بازگشت شرط رضا در این آیھ مقام. است خدایش راضی
 .صبر ھمراه شکوه و شکایت است ولی در این وادی از جزع و فزع خبری نیست
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قضا، نایافتن تلخی پس از قضا، یافتن  شتن اختیار پیش ازدست بدا: داند عالمت رضا را سھ چیز می مصری ذوالنون
 .محبت عنَد البالء

 حاالت
الک س.بودن عرفا نیز ھمین معنا است الوقت ابن و شناسی وقت .حاالت را قدر بداند و آنھا را از دست ندھد عارف باید این

بر سالک . است «عرفانی حال» نور ھماناین  پیوستھ در کمین نوری است کھ از آستان قدس الھی بر قلب او بتابد کھ
 .شوند می کھ با یکدیگر متمایزند، زیرا ھر یک از آنھا در پی ریاضات و اوراد سالک حاصل نماید حاالت گوناگونی رخ می

 :فرمود عارفان این بیان را وامدار این گوھر شریف نبوی ھستند کھ
ا َفَتعرَّضوا لھا َوال تعرضوا عنھا ِإنَّ ِلَربُِّکْم ِفی َأّیاِم َدْھِرُکْم َنَفحٰاٌت   .َألٰ

 .برمتابید وزد، آنھا را در آغوش بگیرید و روی از آنان از جانب خدایتان بر شما می (رحمت(در روزگار شما نسیمھای 
  از دیدگاه عرفا، حاالت بر ده قسم ھستند

 مراقبھ :اول
 مراقبھ بندد کھ در این روز گناه نکند و پس از آن بھ میپیمان خدا او با . خدا است سالک با مشارطۀ ، ھنگامۀآغاز صبح

اگر سالک تا  پردازد می نفسش محاسبۀ بھ ھنگام شب کند و مراقبت می پردازد؛ یعنی با تمام توان خویش از نفسش می
با  راآورد اما اگر پیمان صبحگاھش  می خدای را بھ جای شکر وفا نمود و خطایی مرتکب نشده بود، ھنگام بھ عھدش شب

 خیزد  برمی نفس سرکش خویش معاتبۀ ھنگام بھ گناه گسستھ بود، شب
 . کند طی می سالک ھر روز این چھار وادی مشارطھ، مراقبھ، محاسبھ و معاتبھ را

  قرب:دوم
ای کھ دیگر خویشتن را نبیند و تنھا خدا، صفات و اسمای  بھ معنای نزدیکی سالک بھ خدا و استغراق در اوست بھ گونھ

مراد .گردد و بدانید كھ خدا میان آدمی و دلش حایل می ﴾َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َیُحوُل َبْیَن اْلَمْرِء َوَقْلِبِھ﴿:قرب در قرآن. او را ببیند
  از قلب در این آیھ حقیقت انسان است، 

 محبت: سوم
 .برد سوزاند و از میان می است کھ ھر چیز بھ جز محبوب را می سالک آتشی در دل محبت ھمچون

  ﴾... َوُیِحبُّوَنُھِدیِنِھ َفَسْوَف َیْأِتي اللَُّھ ِبَقْوٍم ُیِحبُُّھْم  یا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َمْن َیْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن﴿
آورد كھ آنان را  می را] دیگر[اید، ھر كس از شما از دین خود برگردد، بھ زودی خدا گروھی  ایمان آورده ای كسانی كھ

  .او را دوست دارند] نیز[دارد و آنان  دوست می
 خوف: چھارم 

. خداوند است ای از سوی کھ تازیانھشود  در دل انسان سبب خوفی می دوست فراق و یا ندادن پاداش یا عقاب ترس از
بیشتر باشد، خوف او نیز بیشتر خواھد  شود و ھرچھ معرفت و شناخت انسان بھ خدا خوف خدا با معرفت او حاصل می

  .شد
  ﴾َیْحَزُنوَن َأال ِإنَّ َأْوِلیاَء اللَِّھ ال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوال ُھْم﴿

  .شوند اندوھگین می نھ آنان آگاه باشید كھ بر دوستان خدا نھ بیمی است و
دل عارف  ، ترس از دنیا و مادیات است کھ ھرگز درخوف سیاه .آید می در عرفان از دو خوف سیاه و سبز سخن بھ میان

  .شود می ، خوف از خدا است کھ سبب تقّربسبز خوف ولی. یابد راه نمی
 رجا: پنجم

 متفاوت با یکدیگر َتَمنِّی و رجا از دیدگاه عرفا. یار است دوستِی رجا امیدواری بھ رحمت و عفو الھی و دل بستن بھ
 . کند می کشاند و رجا آدمی را بھ سوی وادی ُجھد و تالش ھدایت َتَمنِّی انسان را بھ سستی می .ھستند
 شوق :ششم

در محبت ُبَود بھ دیدار محبوب و شوق بر ق شوق از جای برخاستن دل«: قشیری گوید. شود شوق بعد از محبت حاصل می
 شود  است کھ بھ ھنگام دیدار حق در باطن محب و دوستدار حق ایجاد می شوق بھ معنای سرگشتگی و شیفتگی.«بود

 ُانس :ھفتم
 . شود حاصل می ُانس لذت باطنی است کھ بھ سبب درخشش جمال محبوب.نامند رفتن با محبوب را ُانس میخو گ
 اطمینان: ھشتم

اطمینان کھ چون بھ ذکر خدا مشغول شوند، عامھ اطمیناناطمینان بر سھ قسم است،:گوید سراج در کتاب اللّمع می ابونصر
 اطمیناندوم،.ند؛یعنی مطمئنھ بھ ایمان و اعتقاددار نفس مطمئنھ اندعای آنان را مستجاب خواھد کرد این یابند کھ خداوند
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 اطمینانسوم،.،سکونت خاطر و اعتقاد دارند الصحال اخ صابرند وو در بال اند است کھ بھ قضای الھی راضی  خواص
َتْطَمِئنُّ  آَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُھْم ِبِذْكِر اللَِّھ َأال ِبِذْكِر اللَِّھ الَِّذیَن﴿ شوند حیرت سرگردان می است کھ در وادی خواص اخّص
 .یابد می گیرد، آگاه باش كھ با یاد خدا دلھا آرامش خدا آرام می یاداند و دلھایشان بھ  ھمان كسانی كھ ایمان آورده ﴾اْلُقُلوُب

 مشاھده: نھم
او بھ مشاھدۀ حق در تمامی اشیا  و.داند میمظھر خدا و عالم را فانی  عارف جھان را.مشاھده، رؤیت حق با چشم دل است

 .کند نمی بیند و جز او ھیچ چیز را مشاھده کسی پیوستھ خدا را می نائل آمده است و چنین
نیوشی كھ  صاحبدل و حق برای ھر] عقوبتھا[قطعًا در این  ﴾ِلَمْن كاَن َلُھ َقْلٌب َأْو َأْلَقی السَّْمَع َوُھَو َشِھیٌد ِإنَّ ِفي ذِلَك َلِذْكَری﴿

 خود بھ گواھی ایستد، عبرتی است
  .شود اسما و صفات الھی نائل می از این رو تنھا عارف است کھ بھ مقام شھود حق،.

 یقین: دھم
یقین دست یافتھ  گیرد و او بھ مقام گاه کھ عارف بھ مقام شھود و مشاھدۀ حق نائل آمد ، نور الھی در چشم او تابیدن می آن

 عیُن ،الیقین علُم سھ مرتبھ دارد؛یقین  .نداشتھ باشد است؛ ھرچند ممکن است این تابش نور و انواِر تجّلیات الھی دوامی
توان آن را بھ  شوند و با تعقل و تدبر محض نمی تنھا از طریق سیر و سلوک حاصل می این مراتب . نحّق الیقی و الیقین
  .آورد دست

 جلسۀ پانزدھم
 شیخ و استاد؛ شریعت، طریقت و حقیقت

 شیوخ عرفان پیدایش شیخ و نخستین
دیگران  .صوفیان در مساجد بودی اجتماعات گیر شکل سالھای پایانی قرن اول ھجری و آغازین سالھای سدۀ دوم شاھد

 شیختر از بقیھ بودند،  افرادی کھ معموًال مسن بھ چنین. کردند رجوع می بھ عده ای در پاسخ بھ مسائل و مشکالت
األولیاء او را شیُخ الطائفھ نامیده  عطار در تذکرة. لقب گرفت» شیخ«جنید بغدادی نخستین عارفی است کھ . گفتند می

 .یافت ، شیخ جایگاھی واال در میان صوفیھ پی حوادث تاریخی صوفیان از مساجد و در با بیرون راندن.است
  

 پیر شرایط شیخ و
عالم بھ شریعت باشد تا در مسیر تربیت شاگرد از :شیخ بیست شرط شمرده  الدین رازی در مرصاد العباد برای شیخ نجم
بھ  شفقمشجاع و دلیر باشد؛عفیُف النفس باشد؛ ،ببخشد سخاوتمند باشد تا علمش را بھ شاگردان جدا نشود؛ راه شرع

ُحسن  و گذشت و بخشش داشتھ باشد تا از خطاھای مریدان درگذرد؛ خوی عفو ،مرید باشد تا مرید را خوب تربیت کند
  )ترین شرط مھم(. دان باشد اسم خلق و قّوت توکل داشتھ باشد؛

 اسما نیز دو. عالی، اسمای خدا و مظاھر اسما و صفات خداسھ پایھ استوار است؛ حق ت جھان در نظرگاه عرفان بر
شوند کھ  اسماء کلی حاصل می اسماء جزئی از ترکیب. اند؛ اسماء دارای حیطۀ کلی و اسماء دارای حیطۀ جزئی دستھ

 شود؛ از این رو، ھر تحت تربیت اسمی اداره می ھر مظھری. است شمار بی شان ھماند؛ از این رو، مظاھر نھایت بی
در رکوع و سجود بھ مفھوم اسمی است کھ » رّبی«بھ باور برخی، ذکر . شود می انسانی نیز تحت تدبیر اسمی خاص اداره

 .اسم من ھماھنگ باشد کند و اگر کسی دیگر بخواھد در تدبیر من مشارکت نماید، امر او باید با تدبیرھای می مرا تدبیر
یابند تا برای  از شاگردانش تحت تدبیر کدام اسم پرورش می بداند کھ ھر کدامدان باشد؛ یعنی،  شیخ و پیر طریقت باید اسم
 .دستورالعمل خاص آن شاگرد را بھ او بدھد تربیت شاگرد، ِذکر، ِورد و

 تربیت شروع
آورد و کارھایش را  سوی خدا روی می مرید در ابتدای مسیر، چھل روز بھ. است آغاز تربیت شاگرد نشینی اخالص چّلھ

َینابیُع الِحکَمِة  َمْن َأْخَلَص ِهللا َأْربعیَن َصباحًا َجَرْت:حدیث نبوی است نشینی برگرفتھ از اساس چلھ. کند او خالص میبرای 
ھای حکمت از قلبش بر زبانش جاری  خالص گرداند چشمھ ھر کس چھل روز، خود را برای خدا .من َقْلِبِھ إلی ِلساِنِھ

 .شود می
با خلوت گزینی، از گناھان و  و سالک برای خدا، در ابتدای سیر و سلوک، دشوار استاخالص  از آنجا کھ کار با

آنکھ اخالص در او پایدار شد و بھ مقام اخالص  پس از. این حال و مرتبھ را مقام خلوت گویند. شودمیریاکاریھا دور 
 .آید درمی رسید از کنج عزلت بھ وادی جلوت

. است کھ انسان بر دِر دل بنشیند و جز خدا را در دل خویش راه ندھد بھ این معنا خلوِت باطن: خلوت باطن و جلوِت ظاھر
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عارف در باطن تنھا با خداست و در . در میان مردم باشید، اما با مردم نباشید): ع(حضرت علی.نفس او تنھا با خدا باشد
  ظاھر با مردم معاشرت می کند

 پیر فوایِد داشتن شیخ و
 کامل سلوکآشنایی با فرآیند  ـ1
 بر شناخت راھھای میان ـ2
  آگاھی از لغزشگاھھا ـ3
 . شود کھ ھر شخص با اسمی ویژه تدبیر شوند دانی شیخ موجب می اسم :ھماھنگی میان اسم و ذکر ـ4
 تشویق و تنبیھ ـ5

  انواع اساتید و شیوخ عرفان
دیدگاه  آنان در تفاوت میان استاد عام و خاص دو. استاد عام و استاد خاص: کنند دستھ تقسیم می عرفا اساتید را بھ دو

 :اند ارائھ داده
 .ھستند (علیھم السالم(عام، کتابھای آسمانی است و استاد خاص، انبیا و ائمۀ اطھار  استاد: دیدگاه نخست
 .ص ھستنداساتید خا اند؛ از این رو، انبیا دورۀ تاریخی ویژه، افرادی خاص و اقوامی ویژه مبعوث شده انبیا برای یک

انسان  آنچھ را كھ ﴾یْعَلْم َعلََّم اْلِإْنساَن ما َلْم﴿.است داند از او فرا گرفتھ ، خدا است و ھرچھ انسان میاستاد عام:دیدگاه دوم
 .آموخت] بھ تدریج بھ او[دانست  نمی

. تعلیم عام است سازد میشود و او را بھ سوی شناختی از طبیعت رھنمون  الھی کھ شامل حال انسان می تمامی موھبتھای
آموز یا یک جملۀ حکیمانھ از  حادثۀ عبرت یک. آموزد اّما استاد خاص آن چیزی است کھ بھ انسان معرفتی خاص را می

 .پیر است ھمان شیخ و استاد خاص در اصطالح عرفا، .باشد تواند استاد خاص انسان زبان کودکی ُخرد می
 حقیقت شریعت، طریقت و

 دینی محتوای متون
  .توحید و معاد و نبوت و امامت میشود درواقع علم کالم است کھ شامل عقاید :بخش نخست

  و کسب فضایل و دوری از رذایل میپردازد صفات و حاالت درونی ، کھ بھاخالق :بخش دوم
 .استعلم فقھ بر عھده  کھ شود اھری افعال انسان را شامل میگانۀ ظ ھمان احکام پنج کھ احکام :بخش سوم

کالم،  .پردازد باطنی انسان و علم فقھ بھ احکام شرعی مربوط بھ اعمال ظاھری می علم اخالق بھ صفات: توان گفت می
 اند اخالق و فقھ سھ علم درون دینی

 مصالح احکام شرعی
خود بر کھ . یابی بھ مصالح و مفاسد است شرعی مقدمۀ دست احکام.شرعی دارای حکمت ھستند بھ باور فقیھان احکام

رھگذر  یابی بھ آن را جز از دانند و دست فقیھان مصالح و مفاسد را باطن شریعت می .است انجام یا ترک این افعال مترتب
ورای ھر حکمی نھفتھ، ھمان طریقت  دانند، اما در نگاه عارفان مصالحی کھ در پذیر نمی عمل بھ احکام شرعی امکان

 .و غایت طریقت استطریقت باطن شریعت و حقیقْت نھایت  است
  شریعت، طریقت و حقیقت

 الشَّریَعُة«: دانند کھ فرمودند می) صلی اهللا علیھ و آلھ(برگرفتھ از حدیث پیامبر  عرفا بحث شریعت، طریقت و حقیقت را
ا چنین آورده الکامل مضمون این حدیث ر الدین نسفی در کتاب اإلنساُن عزیز. »َأقوالی والطَّریَقُة أفعاِلی والحقیقُة أحوالی

 ھا و مفھوم این سخن آن است کھ گفتھ «.ِکرِد انبیاست و حقیقت دیِد انبیا بدان کھ شریعت گفت انبیاست و طریقت«: است
 .حاالت انبیا را حقیقت گویند فرمایشھای پیامبران را شریعت، کردار و اعمال آنھا را طریقت و حوزۀ شھود، بصیرت و

  طریقت
کمال انسانی و سعادت و معنویت است برای رسیدن بھ این مرتبھ باید  مقدمۀ رسیدن بھ قرب الھی،تمامی احکام شرعی 

یکدیگر قرار دارند؛ طریقت راه درونی و مسیر باطنی است  مقامات مختلف عرفانی در طول.را پشت سر گذاشت مراحل
 .شود نھایی انسان ممکن میمقامات مختلف، رسیدن بھ مراحل کمال  کھ با گام نھادن در آن و گذشتن از

 برد  شکل مفرد بھ کار می قرآن واژۀ صراط را ھمیشھ در. یاد کرده است «صراط» بھ قرآن کریم از طریقت
بھ کار ) ُسُبل(کھ ھم در شکل مفرد و ھم در شکل جمع  است سبیل رود واژۀ دیگری کھ برای مسیر و راه بھ کار می واژۀ
 .است رفتھ

 حقیقت
 .کند یاد می» لقاُء اهللا» حقیقت است و حقیقت ھمان چیزی است کھ قرآن کریم از آنسرمنزل طریقت، 
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  ﴾َربِِّھ َفْلیْعَمْل َعَمًلا صاِلحًا َفَمْن كاَن یْرُجوا ِلقاَء﴿
 .كار شایستھ بپردازد پس ھر كس بھ لقاى پروردگار خود امید دارد، باید بھ

عمل بھ شریعت، سپری کردن  سالک با. دارای ھدفی عالی است شریعت ظاھر و پوستۀ دین و باطن آن طریقت است کھ
» فانی فی اهللا«رسد و  طریقت، کھ ھمان حقیقت است، می مسیر طریقت و گذشتن از منازل و مقامات بھ سرمنزل مقصود

 .شود می» باقی ِباهللا«و 
 . ریعت استطریقت، مغز و باطن ش رسیدن بھ طریقت و پوستۀ آن و مقدمۀ نگاه عرفانی، شریعت در

 :دھد می گونھ شرح گانۀ اسالم را این عیُن القضاة ھمدانی در تمھیدات ارکان پنج
نماز، رکن سوم زکات است، رکن چھارم صوم،  اسالم و ایمان را پنج دیوارھا پدید کرده است؛ رکن اول شھادت، رکن دوم

  .رکن پنجم حج است
 جلسۀ شانزدھم

 عرفان شناسی آسیب

 گریزی علم
گونھ اصالت،  دیدگاه ایشان علوم ظاھری ھیچ از .علوم باطنی و علوم ظاھری :معتقدند کھ علم دو نوع استصوفیھ 

ای از خرافات در  علوم ظاھری باعث پیدایش جھالتھا و بدعتھا و ایجاد پاره این نوع نگاه بھ. جایگاه و وجاھتی ندارند
اندوزی بر ھر مسلمان  ؛ دانشُمسِلٍم َطَلُب العلِم َفریَضٌة َعلی ُکّل:) صّلی اهللا علیھ و آلھ(پیامبر اکرم  است؛ تصوف شده
 .واجب است

 است کھ بھ دنبال کسب علم و معرفت برود، ھرچند آن علم، از علوم ظاھری و بھ گفتۀ یعنی، بر ھر مسلمانی واجب
 .علُم اَالبدان باشد) علیھم السالم(معصومان 

 :فرمایند می) علیھ السالم(امام صادق 
 وُوِضَعِت الَموازیُن َفتوَزُن ِدماُء الشُّھداِء َمَع ِمداِد الُعلماِء إذا كان یوُم القیامِة َجَمَع اُهللا عّز وجّل الناَس في صعیٍد واحٍد

  .َفُیَرجَُّح مداُد العلماِء َعَلی دماِء الّشھداِء
شھیدان با مرکب  گاه خون شوند، آن اشتھ میکند و میزانھای اعمال افر مردمان را در صحرایی جمع می روز قیامت خداوند

 .شود داده می شود، پس مرکب دانشمندان بر خون شھیدان ترجیح دانشمندان مقایسھ می
 گریزی جامعھ

. اند انزواطلبی روانۀ صحرا و بیابان شده و عمری را در بیابانھا گذرانده گزینی، تزھد و برخی از صوفیان بھ بھانۀ خلوت
 و امور سیاسی است و اساسًا در اسالم سیاست و اقتصاد و تدبیر جامعھ از دین عین تدبیر جامعھدین در حالیکھ 

 :فرمایند حدیثی می در) السالم علیھ (حضرت امیر . خیزد برمی
  .آنھا نباش ُکْن َمَع الناِس وال َتُکْن َمَعُھْم؛ با مردم باش و با

جلوت ظاھری و منظور از » کن مع الناس» کھ منظور از عبارت اند عرفای راستین از این حدیث چنین برداشت کرده
حضرت علی . کند بھ ظاھر با مردم است، ولی درونش را دنیا پر نمی انسان. خلوت باطنی است» وال تکن معھم«عبارت 

رابر نعمت و بودن بھ معنای كوتاه كردن آرزوھا، شكر در ب ای مردم، زاھد :فرماید در بیان معنای زھد می) علیھ السالم(
  .پرھیز از محرمات است

 گریزی شریعت

ولی، معتقدند کھ شریعت ھمچون نردبانی برای تکامل بشری است کھ پس از  اِهللا برخی از صوفیھ از جملھ شاه نعمت
 . نیازی بھ آن نیست رسیدن بھ حقیقت

ِلَقاَء َربِِّھ َفْلیْعَمْل َعَمًال َصاِلحًا َوال ُیْشِرْك  یْرُجواَفَمْن كاَن ﴿:فرماید می لزوم پیروی از شریعت و احكام شرعیدر  قرآن کریم
امید دارد، باید بھ كار شایستھ بپردازد، و ھیچ كس را در پرستش  پس ھر كس بھ لقای پروردگار خود ﴾َأَحدًا ِبِعَباَدِة َربِِّھ

 .نسازد پروردگارش شریک
 :اند خویش اثبات مدعای در مقابل برخی از صوفیان با تمسک بھ آیۀ زیر در پی

 .و پروردگارت را پرستش كن تا اینكھ مرگ تو فرا رسد ﴾اْلیِقیُن َواْعُبْد َربََّك َحتَّی یْأِتیَك﴿
زمان مرگ باید بھ آداب  بنابراین، انسان تا. حالی كھ بر اساس گفتۀ مفسران مراد از یقین در این آیھ مرگ است در

 .باشد پند شرعی و ظواھر دینی بھ طور کامل پای
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 اعتدالی بی

. كرد اند؛ برای مثال ابوسعید ابوالخیر خود را در وسط چاه معلق می تفریط بوده برخی از صوفیان ھمواره گرفتار افراط و
  بود دین اعتدال است واعتدال در حالی کھ اسالم. كرد عارفی ھفت من نمک در چشم خود می یا

  ارادت

ھمانند مّیت میان دستان غّسال باشد و دقیقًا تابع اراده و خواست او باشددر حالی کھ شعار صوفیان این است کھ مرید باید 
ای دین ھم ھای اسالم در تضاد است؛ زیرا اسالم دین عقل و شریعت است و سیرۀ اولی این مسئلھ بھ طور کلی با آموزه

است ) صلی اهللا علیھ و آلھ(ت خاتُم النبّیین تنھا باید از قرآن و اھل بیت پیروی کرد؛ زیرا این وصی. گونھ نبوده است این
  .»...إّني تارٌك فیُكم الثَّقَلیِن كتاَب اِهللا وِعتَرتي أھَل َبیتي «: كھ فرمود

  آسیب شناسی عرفان

  توصیف نادرست خداوند

سازگار  )علیھم السالم(مان بسیاری از تعابیر صوفیھ دربارۀ خداوند، با توصیفات خداوند در قرآن و نیز كلمات معصو
لیَس في «گفت  و نیز می» رأیُت اَهللا علی صورِة امرٍء«: گفت ، یا بایزید می»أنا الحقُّ«: گفت برای نمونھ حالج می.نیست

گویند كھ روزبھان  گونھ تعابیر شْطحیات می بھ این. »إّنا َجَعلناه ِبَمألوھَیِتنا ِإلھًا«: گفت عربی می ، ھمچنین ابن»ُجبَّتي إّلا اُهللا
   .ب شرح شطحیات گردآوری كرده استشیرازی تمامی آنھا را در كتا بقلی

  تقدیس ابلیس 

جوانمردی منحصر «: گوید كھ حالج می چنان. شده است ھای صوفیھ ابلیس تنزیھ و حتی تقدیس  ھا و گفتھ در بعضی نوشتھ
. داند س را از نار خدا میحسن بصری نور ابلی. »است در احمد و ابلیس، محمد مظھر جمال و ابلیس مظھر جالل است

كند و سھل تستری از سخن گفتن ابلیس در باب  سوزاند و برای او طلب بخشش می بایزید بسطامی بر حال ابلیس دل می
  . افتد توحید بھ حیرت می

الِئَكِة اْسُجُدوا ِلآَدَم َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَم﴿. از دیدگاه قرآن، شیطان موجودی است كھ در مقابل خدا ایستاد و از فرمان او سرپیچی کرد
   ﴾...َفَسَجُدوا ِإلَّا ِإْبِلیَس 

  .و گامھای شیطان را دنبال َمكنید﴾ َوال َتتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّیطاِن﴿:خداوند انسان را از پیروی شیطان نھی كرده است
ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمیِسُر َواْلَأْنَصاُب َواْلَأْزالُم ِرْجٌس یا َأیَھا الَِّذیَن آَمُنوا ﴿.بسیاری از اعمال زشت، اعمالی شیطانی تلقی شده است

  ﴾ ...مِّْن َعَمِل الشَّیطاِن
  توجھی بھ ائمھ  بی

اند و ھر كس در این سلسلھ بھ دنبال شیخی  آنھا برای خود تشكیالت مستقلی با عنوان سلسلھ، مشایخ و اقطاب ساختھ
كنند، ولی بھ دیگر امامان بھ طور كامل  را سرسلسلۀ خود معرفی می) المعلیھ الس(بعضی از آنھا حضرت علی . است
ھای تصوف سرسلسلۀ تصوف اسالمی معرفی شده است، در حالی  افرادی مانند حسن بصری در تمامی تذكره. اند توجھ بی

سن بصری ھر قومی یک سامری دارد و سامری این امت ح«: دربارۀ او فرموده است) علیھ السالم(کھ حضرت علی 
  . »است
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