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 پژوهشگاهسخن 
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یها ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
امـع، شـرط   ل جویاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تیدر گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش 
گـر  ید یاز سـو  یرانیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن

و  یاز آن در پژوهش، بازنگر یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یآگاه رو، نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه بـه ا  ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن ین
 ییفراهم ساخت و بـا راهنمـا   1361در سال  حوزه و دانشگاه را  یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كشـ  یعلمـ  ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 1382 سـال  در س شـد و یسـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهشـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش
 »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهشـ « به

  افت.ی ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفاینون در اكپژوهشگاه تا ارائـه   یبـه جوامـع علمـ    ین خـود خـدمات فراوان

 یعلمـ ه یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست   نموده
  رد.ك  اشاره
  

 سه



  

های فلسفه و  تواند به عنوان منبعی درسی برای درس حكمت مشاء در رشته حاضر میكتاب 
منـدان فلسـفه اسـالمی     الهیات در مقطع كارشناسی ارشد مورد استفاده دانشجویان و دیگر عالقه

  قرار گیرد.
راهنمـایی و پیشـنهادهای   شـود بـا همكـاری،     نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب

اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح كتاب حاضر و تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز     
  جامعه دانشگاهی یاری دهند.

دكتر علی شـیروانی   االسالم والمسلمین حجتهای  از تالشداند  در پایان پژوهشگاه الزم می
  .اد، ارزیاب این اثر تقدیر و تشكر كندنژ االسالم والمسلمین علی امینی مؤلف محترم و حجت
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  دیباچه
  

 اشاراتشك  اگر بخواهیم ده كتاب از برترین آثار مكتوب در حوزۀ حكمت مشاء را نام ببریم، بی
 كـه  چنـان سینا همراه با شرح خواجه نصیرالدین بـر آن در میـان آن ده كتـاب خواهنـد بـود؛       ابن

آینـد.   ترین حكیمان مسلمان به شمار مـی  ترین یا از برجسته نویسندگان این دو كتاب نیز برجسته
و یك مقـام   اند، اما هیچ سیناست، و بر این اثر شروح متعددی نگاشته از شاهكارهای ابن اشارات

  منزلت شرح خواجه را ندارد.
بارها به فارسی ترجمه و حتی شرح شده است، امـا شـرح خواجـه بـر آن، بـا همـۀ        اشارات

تاكنون به فارسـی ترجمـه یـا شـرح      __ داند تا آنجا كه نویسنده می اهمیت و تأثیری كه داشته __
منـدان   ن و عالقـه نشده است و نوشتار حاضر اولین نمونه از این كار است. امیـد كـه دانشـجویا   

  فلسفۀ اسالمی را مفید افتد و مقبول نظر استادان این فن واقع گردد.
  اختصار عبارت است از: های این نوشتار به ویژگی

  شده است؛ ترجمه و شرحطور كامل  و شرح خواجه به اشارات. متن 1
  ایضاح باقی نماند؛ ای نیازمند ای توضیح داده شود كه نكته . سعی شده موارد دشوار متن، به گونه2
  ای نكات انتقادی در پاورقی یا درون متن بیان شده است؛ . پاره3
است، و با عالمـت  » شرح مزجی«سینا و خواجه، به صورت  . شیوۀ كار در شرحِ عبارات ابن4

در كمتـرین عبـارات، بیشـترین     متمایز گشته است. با استفاده از این شیوه ترجمهقالّب شرح از 
شود و فایدۀ آموزشی بیشتری در جهت تسلّط بر مـتن اصـلی بـه     متن گنجانده می الزم در نكات

  آید؛ دست می
  تر مطالب استفاده شده است؛ . در موارد لزوم، از نمودار برای ارائۀ آسان5
  . پیش از آغاز نمط، گزارشی اجمالی از مجموعۀ مطالب آن عرضه شده است؛6



  سینا مقامات عارفان به روایت ابن      2

  

  ان دقت و سالست بوده است؛سعی بر رعایت توأمدر ترجمه و شرح، . 7
  . متن عربی، با تصحیح و اعراب الزم در ضمن شرح آورده شده است؛8
  سینا بررسی و ارزیابی شده است؛ های گوناگون در شرح كالم ابن . در موارد الزم، دیدگاه9

را  التنبیهـات شـرح االشـارات و  انـد كـه    . مخاطبان اصلی این كتاب دانشجویان و طالبی10
گیرند. هدف آن بوده است كه این اثر آنان را در فهمِ صحیح مطالب و دقّت بیشتر در نكات  فرامی

  آن یاری رساند و كمبودهای احتمالی درس را جبران كند؛
. مطالبی كه ممكن است بیشتر به كار استادان بیاید تا دانشجویان، در پـاورقی آمـده و یـا    11

  قرار گرفته است.داخل كادر 
نژاد كه ارزیابی این اثر را پذیرفت و بـا دقـت، سراسـر     در اینجا الزم است از استاد علی امینی

شـید كـه    نوشتار را مطالعه و نكات سودمندی را یادآوری كـرد و آقـای دكتـر حسـینعلی شـیدان     
نی نمـایم.  مند سـاخت، قـدردا   های خود بهره سنجی ها و نكته همچون گذشته نگارنده را از دقت

خانی، مدیر محترم گروه فلسفه و كالم پژوهشـگاه حـوزه و    همچنین از آقای دكتر محمد فتحعلی
، آقـای علیرضـا   نظری زمینۀ پدید آمدن ایـن اثـر را فـراهم سـاخت     دانشگاه كه با همدلی و بلند

آقای حسن نصـرالهی، كارشـناس محتـرم گـروه، آقـای افتخـار       كتاب،  متاجیك، ویراستار محتر
هیچ مزد و منت بازخوانی دقیق و اصالح اغالط تـایپی و   یبی، دانشجوی كوشای فلسفه كه بیمس

غیر تایپی كتاب را بر عهده گرفت و همۀ كسانی كه به نحوی در سامان یافتن این اثـر نگارنـده را   
  كنم و از خدای متعال سالمت و سعادت ایشان را مسئلت دارم. یاری دادند، تشكر می

حكمت اسالمی در سرزمین ایـران معاصـر، مرهـون نظـام جمهـوری اسـالمی و       رونق بازار 
و همۀ كسانی است كه ایثارگرانه برای به ثمر  های بنیانگذار آن، حضرت امام خمینی مجاهدت

ها خوردنـد؛ و در ایـن میـان، البتـه نقـش       دل ها كشیدند و خون نشاندن این نهال مقدس سختی
بـا تـدریس و تـألیف و پـرورش اسـتادان       __ عالمـه سیدمحمدحسـین طباطبـایی   چشمگیر 
نشدنی است. از خدای حكیم برای ایشان و همۀ خدمتگزاران معـارف غنـی    فراموش __ برجسته
ام، روح و ریحـان   ویژه استادان بزرگواری كه از خرمن دانششان خوشه چیده شیعی، به __ اسالمی
  مسئلت دارم. و كرامت

  و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
  ق1438  شعبان/ 1396اردیبهشت 

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علی شیروانی



  
  
  

  اولفصل 
  

  علم عرفان عملی و مقامات عارفان
  

كند كـه بـه    است. شیخ در این نمط مطالبی را بیان می» مقامات عارفان«دربارۀ  اشاراتنمط نهم 
مربـوط اسـت. از    1»علم سیر و سـلوك عرفـانی  «یا » علم عرفان عملی«ای از عرفان به نام  شاخه
» عرفان«اختصار دربارۀ  رو، مناسب است پیش از ورود به مباحث شیخ و شرح مطالب وی، به این

  توضیحاتی داده شود.» علم عرفان عملی«و 

  عرفان و فلسفه؛ معرفت شهودی و بینش حصولی
شـدن و   ، و به معنای شناختن و بازشناختن و آگـاه »عرَف«، مصدر فعل »معرفت«، مانند »عرفان«

باشـد، و   نیز به معنای آگاه، دانا، آشنا و صاحب شناخت می» عارف« 2آشنا شدن و دانستن است.
مقصود از آگاهی و شناخت در اینجا، آگاهی به حضرت حق است. نوع آگاهی مورد نظر در اینجا، 

ای و مفهـومی كـه در    آگاهی شهودی و حضوری است، در برابر آگاهی صـرفاً حصـولی و گـزاره   
                                                           

، نـاری طریقـت، علـم معـامالت و تصـوف (ف    شود، مانند علم منازل آخرت، علم  عناوین دیگری نیز بر این علم اطالق می. 1
 ).27، صمصباح األنس

آید،  است. هر نوع علم و آگاهی و شناخت، عرفان و معرفت به شمار نمی» علم«در لغت اخص از » معرفت«و » عرفان«البته . 2
تواند مجمل یا مفصـل باشـد.    حالی كه علم میای متمایز و جدا از غیر را معرفت گویند، در  بلكه علم به عین شیء به گونه

های دیگری نیز میان معنـای ایـن دو واژه بیـان شـده اسـت كـه        اند. تفاوت در این صورت معرفت و عرفان اخص از علم
وجه خواهد بود؛ از جمله اینكه، معرفـت در مـورد ادراك امـر     براساس آن نسبت میان آن دو تباین یا عموم و خصوص من

تـوان   ولـی نمـی  » هعرفتُ اللّـ«توان گفت  رود و از این جهت می یط و علم در مورد ادراك امر كلی مركب به كار میجزئیِ بس
؛ زیرا ذات خداوند نه مفهوم كلّی است و نه مركّب. فرق دیگر آن است كه معرفت آگاهی پس از جهل و »هعلمتُ اللّـ«گفت 

خـوانیم ولـی    مـی » عالم«رو، خداوند را  ین جهت مطلق است و از اینیادآوری پس از فراموشی است، برخالف علم كه از ا
 ).2و  1، صشرح بر مقامات اربعین؛ دامادی، 502_500، صمعجم الفروق اللغویهگوییم (ر.ك: عسكری،  نمی» عارف«



  سینا مقامات عارفان به روایت ابن      4

  

شود و فاصلۀ میان فیلسوف  از اینجا تفاوت میان فلسفه و عرفان نمایان می 1شود. سفه دنبال میفل
  گردد. و عارف مشخص می

اند، اما شناخت حـق گـاهی حصـولی و     فیلسوف و عارف هر دو در پی شناخت حق و حقیقت
است مفهومی است و گاه حضوری و شهودی. فیلسوف در پی دستیابی به شناخت حصولی حقایق 

و عارف درصدد رسیدن به شناخت شهودی و حضوری آن. فیلسوف برای رسیدن به ایـن مقصـود   
وضوح درستی آنهـا   هایی كه عقل به كند و سلوك علمی خویش را از گزاره بر بدیهیات اولیه تكیه می

ز آغازد، و آنگاه از طریق فعالیت عقل نظـری و بـا نیـروی تفكـر و اندیشـه و ا      كند می را تصدیق می
رود و حقـایق هسـتی و    یكی بـاال مـی   های معرفت حصولی را یكی طریق استدالل و اقامۀ برهان پله

كند و به صفات و عوارض ذاتی موجود از آن جهـت كـه    تدریج كشف می احكام كلی واقعیت را به
م شود تا سرانجام به یك نظام معرفتی كامل دربارۀ كلّ هستی و مراتب و احكـا  موجود است آگاه می

» عالَمی عقلی شبیه به عـالَم عینـی  «یابد و  اش و... دست می و قوانین آن و مبدأ و معاد و مبادی عالی
  شود شبیه به جهان خارجی و مصداق این شعر كه: گردد و جهانی ذهنی می می

ــه  ــرد توشـ ــر آن كـــس ز دانـــش بـ ــه    ای هـ ــته در گوشـ ــت بنشسـ ــانی اسـ ای جهـ
ایّ [االنسـاِن عالَمـًا عقلیّـًا مضـاهیًا  ةصـیرور ُةالحکمـ: «انـد  رو، در تعریف حكمت گفتـه  از این

  2».للعالَمِ العینی ]مشابهًا
خواهد حقیقت هستی را نه با واسطۀ مفاهیم و به نحو علم حصـولی، بلكـه بـه     اما عارف می

 3ای بیابد و با آن اتصال و ارتباط و اتحادی وجودی و عینی یابد نحو شهودی و بدون هیچ واسطه
                                                           

بـر صـاحب چنـین    » عـارف «واسطه به حضرت حـق و اطـالق    رفت شهودی و بیبر مع» عرفان«اند كه اطالق  برخی گفته. 1
رو باشد كه نزد واضعان و كاربران اصطالح عرفان، اوالً موضوع و متعلّق این آگاهی امری  معرفتی، نزد اهل معنا، شاید از این

وق به نادانی محض و جهـل  های متعارف نیست كه مسب تعالی) است، و ثانیاً این آگاهی از سنخ دانش خاص و بسیط (حق
مطلق است، بلكه همواره با انسان هست و فقط باید گرد غفلت و نسیان را از آن زدود و نیز آن را پروراند و شكوفا ساخت 

 ).60، صمفهوم عرفان، (ر.ك: موحدیان عطار

بتصـوُّرِ  ةاسـتکمالُ الـنّفس االنسـانّی ُةالحکمـ«انـد:   . همچنین در تعریف حكمت گفته50، ص2، جالمنظومهشرح ، سبزواری. 2
یستفیدُ منها االنسانُ تحصیلَ ما علیـه  ٌةنظری ٌةانّها صناع«؛ یا »ةالبشریّ ِةعلی قدِر الطّاق ةوالعملیّ ِةاألموِر والتّصدیقِ بالحقایقِ النظری

فی نفسه و ما علیه الواجبُ ممّا ینبغـی أن یکتسـب بعلمـه، لیتشـرَّف بـذلک نفسـه و یسـتکملَ و یصـیرَ عالمـاً معقـوالً  ًةوجودُ کلّیال
تعلیقه بـر شـرح   ، یه آملزاد حسن» (ةالبشـری ةو ذلک بحسبِ الطاق ةالقُصوی االخرویّ ةمضاهیاً للعالم الموجود و یستعدّ للسّعاد

 ).36، ص1، جالمنظومه

دهد، حتی عرفان و معرفت شهودی به او را. اینها  چیز را بر او ترجیح نمی خواهد و هیچ البته عارف درنهایت فقط خدا را می. 3
 همه برای او طریق است نه هدف نهایی.
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هـای منطقـی و    است كه از طریق تفكّر محض و تنها با استدالل نظری و تشكیل قیـاس  و روشن
  اند: رو گفته اقامۀ برهان عقلی به این مقصود نتوان رسید و از این

تمكــین بــود  پــای چــوبین ســخت بــی     پـــــای اســـــتداللیان چـــــوبین بـــــود 

  راه تحصیل معرفت شهودی؛ سیر و سلوک به سوی حق
ای دیگـر در پـیش گرفـت: ریاضـت،      هدف باید راهی دیگر پیمـود و شـیوه  برای رسیدن به این 

هـا   ها (تخلیـه) و آراسـتن آن بـه فضـایل و ارزش     تهذیب نفس، تصفیۀ باطن از رذایل و آلودگی
هـا و   علقـه   تعالی در دل و قطع همـۀ  ور ساختن آتش محبت حق (تحلیه)، و آنگاه روشن و شعله

به خدا دادن و همه چیز را در راه او قربانی كردن و خدایی شدن های مادی و دنیوی، دل  وابستگی
  . و خدایی دیدن و خدایی خواستن و...

شود و اگر خوب پیش رود، سرانجام  خوانده می» اهللا سالك الی«پیماید  كسی كه این راه را می
  گردد. می» عرفان«و برخوردار از » اهل معرفت«و » عارف باهللا«

  ی؛ علم عرفان عملینامۀ سلوک معنو آیین
فلسفه) بـرای پیمـودن راه علـم و دانـش و رسـیدن بـه         طالب علم حصولی به حقیقت (جویندۀ

نامۀ تفكر است تـا بـه خطـا     نامۀ اندیشیدن و آیین مقصود (فهم حقایق كلی هستی) نیازمند شیوه
نرود و نادرست را درست، و كاذب را صـادق نپنـدارد و بـه جـای رسـیدن بـه سرچشـمۀ درك        

نامه همـان علـم منطـق اسـت كـه در       های باطل درنیاورد. این شیوه گمانحقیقت، سر از سراب 
  ».تعصمُ مراعاتُها الذّهنَ عن الخطأ فی الفکر ةقانونی ةآل«اند:  تعریف آن گفته

اهللا) نیز برای سیر و سفر معنوی خود به سـوی   طالب معرفت شهودی به حقیقت (سالك الی
نیازمند است كه راه را از بیراه به او بشناساند و او را آگاه  ای نامه اهللا) به آیین تعالی (سلوك الی حق

رو دارد:  كند از اینكه چه مراحلی را باید به ترتیب طی كند و كدام مقامـات و منـازل را در پـیش   
گذرد؟ پس از آن، به چه منزل و مقـامی بایـد وارد    مقام اول كدام است و بر او در این مقام چه می

رد شود؟ آن مقام چه احكامی و چه آدابی دارد؟ در این مقام چه احوالی بـر  شود و چگونه باید وا
آید و چـه خطرهـایی در    بیند؟ چه وارداتی بر دل و جان او می هایی را می گذرد و چه صحنه او می

كمین او نشسته است و چگونه باید از آنها بپرهیزد و خود را از گزند آنهـا در امـان نگـاه دارد؟ و    
از آن مقام و منزل به مقام بعدی برود؟ و به همین ترتیب، تا سـرانجام بـه سـرمنزل     آنگاه چگونه
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علـم سـیر و   «نامه همان است كه  تعالی و بقای به اوست، برسد. این آیین مقصود كه فنای در حق
» علم سـیر و سـلوك  «شود.  نامیده می 1»عرفان عملی«اختصار  یا به» علم عرفان عملی«و » سلوك

خواهد در وادی سلوك قدم بردارد و سرانجام عارف شود در حكم منطق است  می برای كسی كه
خواهد فیلسوف شود. بنابراین نسبت علم عرفان عملی به پیمـودن راه سـلوك    برای كسی كه می

اهللا همان نسبت منطق به تفكّر و فلسفه ورزیدن است؛ یعنـی راه و رسـم صـحیح و درسـت      الی
روی و  توانـد سـالك را از بیراهـه    هد، و رعایت قواعد و اصول آن مـی د اهللا را نشان می سلوك الی

  2سقوط و هالكت نجات دهد.

  شناسی فیلسوف بینی عارف و جهان  جهان
اشـاره شـد، نحـوۀ شـناخت یكـی       كـه  چنـان شوند، امـا   فیلسوف و عارف هر دو خداشناس می

ق شـناخت آنهـا نیـز    و حصولی، و دیگری شهودی و حضوری است. افزون بر این، متعلّ مفهومی
  متفاوت است.

دهند كه در نظامی علّـی و   از نظر فیلسوف، واقعیت را موجودات متكثر و متعددی تشكیل می
گیرند كه مبـدأ آن خداونـد    اند و در یك سلسلۀ طولی و عرضی قرار می معلولی به یكدیگر مربوط

لعلل همۀ موجـودات خداونـد   ا ةعلالوجودند.  الوجود، و بقیه ممكن متعال است. خداوند، واجب
  است و او سرسلسلۀ نظام هستی است.
                                                           

كه همان طریقت است » اهللا سیر و سلوك الی«مشترك لفظی است و هم بر » عرفان عملی«توضیح داده خواهد شد  كه چنان. 1
به بیان دیگر، گاهی برای اختصار و یا از سرِ ». علم طریقت«، یعنی »علم به قواعد و قوانین این سفر«شود و هم بر  اطالق می

 شود. حذف می» یعلم عرفان عمل«در اصطالحِ » علم«مسامحه واژۀ 

گونه كه فلسفه خواندن بدون استاد دشوار و نیز خطرخیز است و انسان را در معرض خطا و لغـزش   باید توجه داشت همان. 2
اند  روست كه تأكید فراوان كرده اهللا هم بدون راهنمایی استاد بسیار دشوار و نیز لغزنده است. از این دهد، سلوك الی قرار می

باید با اشراف و مراقبـت یـك   «اهللا و طی مقامات و منازل آن  همراهی استاد نشود. بنابراین سلوك الی یكه طی این طریق ب
ها آگاه است صورت گیرد، و اگر همـت انسـان كـاملی     انسان كامل و پخته كه قبالً این راه را طی كرده و از رسم و راه منزل

و » طـایر قـدس  «كه ضرورتاً باید همراه نوسفران باشد گـاهی بـه    بدرقۀ راه نباشد خطر گمراهی است. عرفا از انسان كاملی
  كنند: تعبیر می» خضر«گاهی به 

 كــه دراز اســت ره مقصــد و مــن نــو ســفرم      همـــتم بدرقـــۀ راه كـــن ای طـــایر قــــدس    
* * *  

ــی   ــه ب ــن مرحل ــرك ای ــن  ت ــر مك ــی خض ــی   همره ــر گمراهـ ــرس از خطـ ــت بتـ ــات اسـ  ظلمـ
  )(حافظ

 .)27، ص23، جمجموعه آثار، (مطهری  
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ات و شـ   اصیل تنها خداوند است، و بقیه، همه تجلیـ ون اوینـد  ئاز نظر عارف اما، هستی و واقعیت
كند  اهللا در پایان سفر خود به سوی حق آن را شهود می (وحدت شخصی وجود). حقیقتی كه سالك الی

و  2،»او به هر چیزی محیط است«و  1،»و آشكار و نهان فقط اوست و انجام آغاز«یابد این است كه  و می
چهارمی  هیچ نجوایی میان سه تن نیست مگر آنكه او«و  3»به هر سو رو آوردید آنجا روی خداوند است«

با همۀ وجود خود  فهمد بلكه تنها می عارف نه 4».هر كجا باشند خدا همراه آنان است ]و[آنان است ... 
و از این باالتر، میـان   6تر است و بلكه از رگ گردن به ما نزدیك 5كند كه خداوند نزدیك است حس می

تـر از   از نظر عارف، خداوند برتر از همه چیز است و در عین حال، نزدیك 7شود. ما و قلب ما حائل می
 9ا ممزوج است، نه جدای از آنهاست؛او درهمۀ اشیا هست، لیكن نه با آنه 8هرچیزی به هرچیزی است.

بپوشـاندش   آنكه حجابی پوشیده، میان او و مخلوقاتش حجابی نیست مگر خلق او؛ در حجاب شده بی
درون اشیاست، نه ماننـد چیـزی كـه درون     10آنكه چیزی در پرده، پنهانش كرده باشد؛ و پنهان شده بی

بـا همـه چیـز اسـت نـه       11از چیزی است؛ چیزی است، و بیرون از اشیاست نه مانند چیزی كه بیرون
نزدیكی او به اشـیا   12گونه كه از آنها دور باشد. گونه كه قرین آنها باشد و غیر از همۀ چیزهاست نه آن آن

آری، از نظـر   13شـود.  انجامد و جدایی او از اشیا سبب دوری وی از آنها نمـی  به چسبیدن او به آنها نمی
نحو جدایی  او را از خلقش متمایز سازیم، و این حكم به تمایز، بهعارف، توحید خداوند به آن است كه 

  15و  14موصوف از صفت است (بینونت وصفی) نه جدایی كامل دو چیز از یكدیگر (بینونت عزلی).
                                                           

 ).3(حدید، » بِکلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ وَهَُوالْأَوَُّل وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ  هُوَ«. 1

 ).126 (نساء،» فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی االَٔرْضِ وَکانَ اللّهُ بِکلِّ شَیءٍ مُّحِیطًا مَا وَللّهِ«. 2

 ).115(بقره، » فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ تُوَلُّوْاالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَینَمَا  وَلِلّهِ«. 3

 ).7(مجادله، » هُوَ مَعَهُْم أَینَ مَا کانُوا ...مَا یکونُ مِن نَّجْوَی ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُْم«. 4

  ).16(ق، » وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِد  ...«. 6   ).186(بقره، » عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیٌب سَأَلَک وَإِذَا«. 5
 ).26(انفال، » بَینَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَیهِ تُحْشَرُونَ یحُولُوَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ «. 7

 ).49، خطبۀ هالبالغ نهج، (سیدرضی» ال شیءَ أعلی منه و قَرُبَ فی الدُّنوِّ فال شیءَ أقربَ منهسَبَقَ فی العُلوِّ ف«. 8

 ).138، صالكافی، (كلینی» بائنٍ منها ال فی األشیاءِ کلِّها، غیرُ متمازجٍ بها و«. 9

 ).179، صتوحید، (صدوق» بیَن خَلقِهِ حجابٌ غیرُ خلقِهِ احتجبَ بغیر حجابٍ محجوبٍ و استتر بغیرِ سترٍ مستورٍلیس بینَه و . «10

 ).86، ص1، جالكافی، (كلینی» داخلٌ فی االشیاء ال کشیءٍ داخلٍ فی شیءٍ و خارجٌ من األشیاء ال کشیءٍ خارجٍ من شیٍء«. 11

 ).1، خطبۀ هالبالغ نهج، (سیدرضی» ٍةو غیرُ کلّ شیءٍ ال بمزایل ٍةمَعَ کلِّ شیءٍ ال بمقارَن«. 12

 ).163(همان، خطبۀ » لم یَبْعُدْ عنها بافتراقٍ لم یَقرُبْ من االشیاء بالتصاقٍ و«. 13

). بـرای شـرح و توضـیح آیـات و     201، صاالحتجاج، (طبرسی» مِنْ خَلقِهِ و حُکْمُ التّمییزِ بینونةُ صفةٍ ال بینونةُ عُزلٍةتوحیدُه تمییزُهُ . «14
 .285_276، صمبانی و اصول عرفان نظریپناه،  داللت آنها بر مدعای عارفان، نگاه كنید به: یزدان روایات مورد استشهاد و نحوۀ 

گوید:  باره می در این فصل ممیز عارف از غیر عارف است. از جمله استاد مطهری» وحدت وجود«بسیاری معتقدند باور به . 15
سـیر و تحلیـل آن   ها بیشتر مربوط به نوع تف است. اختالف» وحدت وجود«طور كلی و عمومی  بینی عرفانی به محور جهان«
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ی (قرن هفتم) و پیروان بعدی اوست (زیرا اصطالح عرب الدین ابن اند كه این اندیشه مربوط به محیی كرده  است. برخی گمان

ه است؛ اما به هـر  ندرت آمد ی پدید آمده، هرچند در كلمات خود او نیز نیامده یا خیلی بهعرب در مكتب ابن» وحدت وجود«
ی اصـالً  عرب در عرفان قبل از ابن«اند). به عقیدۀ اینان،  در ترویج آن نقشی عمده داشته خصوص قونوی حال، شاگردان او به

الـدین   وحدت وجود نبوده و به قول برخی، وحدت شهود بوده نه وحدت وجود...؛ ولی این درست نیست. قبـل از محیـی  
كردند  ذكر می. عرفای دیگر آن را به بیان دیگر ]است[نبوده » وحدت وجود«ی] هم وحدت وجود بوده، منتها به نام عرب ابن[

از قـدیم در   ]= عرفـا [به آن بدهند... وحدت وجود بیان فلسفیِ همان مطلبی است كه اینها » ت وجودوحد«بدون آنكه نام 
بینـد   را بخواند می الدین نیست... اگر كسی آثار عطار تحت تأثیر محیی اند... مثالً عطار های خودشان به آن معتقد بوده بینش
عرفـانی همـان     آمده اسـت. اسـاس و محـور بیـنش     شدت در كلمات عطار ت وجود بدون آنكه نام آن آمده باشد بهوحد

  ).389و  388، ص23، جمجموعه آثار، (مطهری» وحدت وجود است
های عرفـانی خـویش    ای كه در تجربه ۀ عارفان از وحدت و یگانگیلكن باید توجه داشت كه تفسیر و تبیین و گزارش هم  

ـ  كه در مكتـب ابـن  » وحدت وجود«توان بر آن تفسیری از  اند یكسان نیست و همۀ آنها را نمی یافته ی رواج دارد حمـل  عرب
بـه  » وحدت وجود«ای ظریفی دربارۀ تفسیر نمود؛ افزون بر آنكه در میان پیروان او، در معنای وسیع كلمه، نیز اختالف نظره

، ه و عالمه جـوادی زاد توان در تفاوت نظر موجود میان دو استاد معاصر عرفان، عالمه حسن خورد كه از جمله می چشم می
به معنای خاص و یا حتی به معنـای اخـص،    مشاهده كرد. نكتۀ دیگر این است كه باید میان عارف به معنای عام و عارف

بینی عارف به معنای خاص یا اخص كلمـه بـه شـمار     را محور جهان» وحدت وجود«در این زمینه فرق نهاد. اگر هم بتوان 
  بینی عارف به معنای عام كلمه دانست. توان آن را محور جهان آورد، نمی

مسـئلۀ وحـدت تجلّـی     ]اصل دیگر در بینش عرفـانی [«ارد: شم رفانی را چنین برمیدیگر محورهای بینش ع استاد مطهری  
  یك تجلّی حق به وجود آمده است؛یعنی اینكه جهان با  ؛است

كننـد)   تعبیر مـی » تجلّی«كنند،  تعبیر نمی» خلقت«بینی عرفانی این است كه راز خلقت جهان (آنها  مسئلۀ دیگر در جهان ...  
  گردد؛ بازمی و با نیروی عشق ]تر متجلّی شده به تعبیر دقیق یا[ق به وجود آمده عشعشق است. جهان از 

ای در جهان  مسئلۀ دیگر، حیات و تسبیح عمومی موجودات، و به تعبیر آنها، سریان عشق به جمیع موجودات است. ذره ...  
  نامند خالی باشد؛ می» عشق به حق«نیست كه از آنچه آنها 

یبایی و توازن كامل جهان است... یعنی عالم مظهر جمال و جالل حق اسـت و نقـص و نبایسـتی در    مسئلۀ دیگر، عدل و ز  
  كار جهان وجود ندارد؛

گردند... اینها هر موجودی را مظهر  جا بازمی اند به همان جا كه آمده مسئلۀ دیگر، بازگشت اشیا به حق است. اشیا از... همان  
  ؛گردند اند به همان اسم بازمی اسمی كه به وجود آمده ]هر[از گویند اشیا  دانند و می اسمی از اسماء حق می

تا آنجا كه انسـانْ   ؛العاده عظیمی دارد بینی عرفانی نقش فوق انسان در جهان ]ارند.دربارۀ انسان نیز عارفان نظر خاصی د[ ...  
تام و تمام اسماء و صفات و مظهـر كامـل اسـماء حـق      را مظهر ]كامل[انسانِ  عالَم صغیر... چونعالَم كبیر است و جهانْ 

دانند... برای انسان مقامی قائـل هسـتند كـه     روح خدا میو مظهر » االعظـم  هاللّ ةخلیف«دانند و به تعبیر دینی و قرآنی او را  می
  هیچ مكتبی آنچنان مقامی را برای انسان در جهان قائل نیست؛

  ؛]دارند كه با نظر فیلسوفان و دیگران متفاوت است» انسان كامل«مسئلۀ دیگر، نظریۀ خاصی است كه عارفان در باب [  
است كه انسان در این جهان یك موجود غریب » غربت انسان«ارند، مسئلۀ مسئلۀ دیگری كه عرفا خیلی روی آن تكیه د ...  

  كند؛ و تنهاست. یك موجودی است كه با اشیا، نامتجانس است؛ یعنی احساس عدم تجانس با همۀ اشیای دیگر می
ـ [.. مسئلۀ دیگر، مسئلۀ عقل و عشق در معرفت است . ...   شـود و   ل مـی از نظر فیلسوف انسان با علم حصولیِ مفهومی كام

هرگز كمـال انسـان را    ]اما عارفان ؛یعنی عقلش كامل بشود ؛ای علمی از مجموع عالم بشود كمال انسان آن است كه نسخه
دانند كه انسان به تمام حقیقت وجودش سیر كند به سـوی حـق تـا...     این می دانند. انسان كامل را در در كمال عقلش نمی
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  علم عرفان نظری
كنـد و در   ای است كه اقـدام بـه سـفر مـی     عارف برای رسیدن به چنین معرفت و آگاهیِ شهودی

یابد، و آنگاه اگـر   شود و حقیقت توحید را می دارد و در پایان راه موحد می برمیوادی سلوك گام 
ها درآورد و برای دیگران بیان كند نظامی الهیاتی عرضه كرده كه  آنچه را یافته است در قالب گزاره

هـای   شـناختیِ قابـل مقایسـه بـا نظـام      موسـوم اسـت؛ نظـامی هسـتی    » علم عرفـان نظـری  «به 
  1شود. كه در مكاتب فلسفی عرضه می ای شناختی هستی

اهللا و  های معرفتی سالك در پایان سیر الی درحقیقت گزارش و شرح یافته 2علم عرفان نظری
اند  اند آنچه را به نحو شهودی یافته های عارفانۀ او به زبان عقل است. عرفا كوشیده ترجمۀ تجربه

ادی سلوك و رسیدن به چنین معرفتی تشویق برای دیگران بازگویند تا آنان نیز به قدم نهادن در و
  اندازی از دور داشته باشند. شوند، و اگر هم چنین نكنند چشم

دهد و راهنمای او بـرای پیمـودن    نقشۀ راه را به طالب معرفت ارائه می 3اما علم عرفان عملی
ـ   پیموده و راه این سفر روحانی است؛ هرچند این نقشۀ راه او را از استاد راه گـام   بـه  ه گـام بلـدی ك

  4سازد. نیاز نمی مراقب و هادی او باشد بی
                                                                                                                                              

» گیـرد  ریاضت و تهذیب نفس و عشق و سلوك مدد مـی از مجاهده و  ]ه این مقصودعارف برای رسیدن ب[ برسد به حق...
های اساسی و اصلی عرفان، ر.ك: موحـدیان   . برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ آموزه392_389، ص23، جمجموعه آثار، (مطهری

  ).368_336، صمفهوم عرفان، عطار
نسـبت   یك  شناختی عمده در جهان اسالم وجود دارد: فلسفۀ مشاء، فلسفۀ اشراق و فلسفۀ متعالیه، كه هر . اكنون سه نظام هستی1

 ترین آنها به علم عرفان نظری، فلسفۀ متعالیه است و دورترینشان فلسفۀ مشاء. خاصی با عرفان نظری دارند. از این سه، نزدیك

تمایز نهاد. اولی همان معرفت شهودی است كـه عـارف در پایـان سـفر بـه      » علم عرفان نظری«و » عرفان نظری«باید میان . 2
شود و دومی دانشی حصولی است كه بر پایۀ آن مشاهدات و با زبان عقل و در قالـب اصـطالحاتی    سوی حق واجد آن می

عرفـان  «گردد؛ گرچـه در بسـیاری مـوارد     شود و وارد فضای بحث می یگرفته از فلسفه، بیان م شده و تا حدودی وام تعریف
 است.» علم عرفان نظری«شود و مقصود همان  گفته می» نظری

نیز فرق نهـاد. اولـی قـدم نهـادن در وادی سـیر و      » علم عرفان عملی«و » عرفان عملی«پیشتر اشاره شد، باید میان  كه چنان. 3
سفر است و دومی نقشۀ این راه است. نسبت میان آن دو نظیر نسبت میان عمـل بـه    سلوك و پیمودن منازل و مقامات این

احكام شریعت و آگاهی از احكام شریعت (علم فقه) است. اولی باتقوا شدن است و دومی آگاهی از اینكه تقـوا چیسـت و   
 است.» علم عرفان عملی« شود ولی مقصود گفته می» عرفان عملی«متقی كیست. البته در اینجا نیز در بسیاری موارد 

ـ   بندی به دو قسم تقسـیم مـی   در یك تقسیم ]به معنای عام[تجارب عرفانی «. توضیح بیشتر اینكه: 4 سـالكانه و   ۀشـود: تجرب
آورد  تجربۀ عارفانه همان شهوداتی است كه سالك در پایان سفر خود دربارۀ حقیقت هستی به دسـت مـی  [تجربۀ عارفانه. 

. تجربـۀ سـالكانه همـان    ]یابد ها بیان كند، علم عرفان نظری سامان می آنها را در قالب نظامی از گزاره(عرفان نظری) و اگر 
تعـالی   اید و در خود پیاده كند تا او را به سوی حقتك مقامات و منازل را باید تجربه نم اهللا تك طریقت است كه سالك الی

مان معامالت قلبی است كه به صورت منازل و مقامات باید طی و مقام وصول سوق دهد. به عبارت دیگر تجربۀ سالكانه ه
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اختصـار، عرفـان    و بـه  آنچه شیخ در نمط نهم بیان كرده است متعلّق به علم عرفان عملی __
  1است. __ عملی

                                                                                                                                              
سالكانه اسـت،  برگرفته از تجربۀ » علم عرفان عملی... « ]های سالكانه است برخورداری از این تجربه» عرفان عملی«[د. شو

هـای   یـری، گـزاره  بخش علم عرفان عملی اسـت. بـه تعب   مند، سامان به این معنا كه گزارش از تجربۀ سالكانه به شكل نظام
اهللا به تجربۀ عملـی   طور مثال، سالك الی حصولی از تجربۀ سالكانه و طریقت، علم عرفان عملی را به وجود آورده است. به

به توبه و از توبه به مراحل بعدی كشیده شده تا به مرحلـۀ فنـا رسـیده     ]= بیداری[یقظه در حاالت روحی خود دیده كه از 
  آن حقیقت حضوری را به علم حصولی تبدیل كرده است.ین تجربۀ خود را به زبان آورده و و در مرحلۀ بعد، ا ،است

باشـد؛ لـیكن    هایی است كه مشتمل بر شیوۀ سلوك و آیـین رفتـار مـی    علم عرفان عملی آن دسته از تعلیمات و آموزش ...
تحریر تمهیـد  آملی،  باشد (جوادی ل نمیدهد و مقید به الفاظ، قضایا و مسائ عرفان عملی متن سلوك و رفتار را تشكیل می

های معطوف بـه اعمـال قلبـی و احـوال      ). بنابراین علم عرفان عملی مجموعۀ قواعد و دستورات و تبیین601، صالقواعد
  باطنی به صورت منازل و مقامات برای رسیدن به كمال توحید است.

عرفان عملی، اعمال و احوال قلبی و باطنی من حیث االیصال الی الكمال الحقیقی است كـه در   ]علم[، موضوع راینبناب ...  
سیر منازل و مقامات متضمن و مندرج است و غایت آن، رسیدن به كمال حقیقی و توحید » ایصال الی الکمال الحقیقی«این 
 ).41و  40، صمعارف عقلی، فصلنامۀ »های عرفان عملی عناصر و مؤلفه«(بابایی، » است

  شود: شود، به این بیان كه گفته می های طریقت و حقیقت استفاده می . در تمایز میان عرفان عملی و عرفان نظری گاهی از اصطالح1
شایدها شود و نیز بایدها و نبایدها و  های ظاهری شرعی كه در علم فقه بیان می شریعت عبارت است از احكام و امر و نهی  

  شود. و نشایدهایی كه در علم اخالق ذكر می
طریقت عبارت است از پیمودن راه سیر و سلوك با هدف تقرّب به خداوند و لقای او و اتصال و اتحاد و فنای در او (عرفان عملی)؛   

شهودی بـر عـارف   و حقیقت عبارت است از معارفی كه پس از عمل براساس شریعت و پیمودن مقامات و منازل طریقت به نحو 
شود (عرفان نظری). از نظر عرفا، شریعت حافظ و نگهبان طریقت، و طریقت حافظ و نگهبان حقیقت است؛ یعنـی هـر    افاضه می

کلّ علمٍ ظاهرٍ یصونُ العلـمَ البـاطن اّلـذی هـو لـه عـن الفسـاد، کالّشـریعة «گردد:  كدام سبب جلوگیری و انحراف و خطا در دیگری می
قة للحقیقة، فانّ من لم یصُنْ حالَه و طریقتَه بالشّریعة، فسد حالُه و آلتْ طریقتُه هوساً و هویً و وسوسة، و من لـم یتوّسـل للطریقة، والطری

  ).144، صاصطالحات الصوفیه، (كاشانی» بالطریقة الی الحقیقة، و لم یحفظها بها، فسدت حقیقته و آلت إلی الزندقة و اإللحاد
از اینجا رابطۀ علم فقه و علم اخالق با علم عرفان عملی، و نیز رابطۀ عمل به شریعت و اخالق با سیر و سـلوك بـه سـوی      

گردد. عرفان عملـی   شود و همچنین نسبت میان عرفانِ عملی با عرفان نظری معلوم می حق (خود عرفان عملی) دانسته می
  دستیابی به معارف شهودی ناب و راستین است. درواقع پیمودن راه صحیح

 اهللا علم است، طریقـت عمـل اسـت، حقیقـت الوصـول الـی      » شریعت«باره بیانی دیگر دارد. از نظر او  در این البته مولوی  
  ).819، مقدمۀ دفتر پنجم، صمثنوی معنوی، (مولوی» ]است[
های مترادفی هستند كه بر یك حقیقت بـه اعتبارهـای گونـاگون     ست شریعت و طریقت و حقیقت اسمسیدحیدر آملی معتقد ا  

فاعلم انّ الشّریعة اسمٌ موضـوعٌ للسُّـبل االلهیـةٍ، مشـتملٌ «گوید:  االمر نیست. آنگاه می اند و اختالفی میان آنها در واقع و نفس صادق
. و الطریقـة هـی ]= مسـتحبات [و حُسـنها و أحسـنها  ،]= واجب و حـرام [و عزائمها  ]= مباحات[علی أصولها و فروعها، و رُخَصها 

ــ و   و کلّ مسلکٍ یسلکُ االنسانُ أحسنَه و أقومَه یسمّی طریقةً، قوالً کـان او فعـالً او صـفةً او حـاًال  األخذ بأحوطها و أحسنها و أقومها ــ
= در محضر حـق  [لة و وجداناً. و لهذا قیل: الشّریعةُ أن تعبدَه، و الطریقة أن تحضره أمّا الحقیقة فهی إثبات الشّیء کشفاً أو عیاناً او حا

، و الطریقـة أن تَقـوم بـأمره ]= امر او را برپا داری[. و قیل: الشّریعة أن تُقیم أمـره ]= حق را مشاهده كنی[، و الحقیقة أن تشهده ]باشی
  ).344، صجامع االسرار و منبع االنوار، (آملی ]به او قائم باشی= [و الحقیقة أن تَقوم به  ]= به امر او قیام كنی[
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  مقامات عارفان
كـه سـالك را بـه سـوی لقـای خداونـد       گیـرد   اهللا با طی منازل و مقاماتی صورت می سلوك الی

د و موحــدی كامــل گــردد. ایــن بــرد تــا بــه حقیقــت توحیــد برســ نــای در او مــیاتصــال و ف و
یـك از   بـه  د كـه سـالك بایـد یـك    های نردبانی هسـتن  ای با هم دارند و چونان پله رابطه مقامات

مقدمه برای رسیدن به مقـام بعـدی   صعود كند تا به بام معرفت برسد. هر مقامی علّت معد و  آنها
شـود كـه علـم عرفـان      معلـوم مـی  برای وصول بـه آن اسـت. از اینجـا    ساز و شرط الزم  زمینه و

وظـایف و نیـز احـوال عـارف      1مرحله دارد. به برخالف علم اخالق، حالتی پویا و مرحله عملی،
                                                           

دربارۀ روابـط انسـان بـا خـودش و     اوالً عرفان «نویسد:  های بخش عملی عرفان با اخالق می در بیان تفاوت . استاد مطهری1
هـای اخالقـی    كند و عمدۀ نظرش دربارۀ روابط انسان با خداست و حـال آنكـه همـۀ سیسـتم     می جهان و با خدا بحث با

های اخالقی مذهبی این جهت را مورد عنایـت و   روابط انسان با خدا بحث كنند. فقط سیستم  بینند كه دربارۀ ضرورتی نمی
  دهند. توجه قرار می

پویا و متحرك است؛ برخالف اخـالق كـه سـاكن     __ دو كلمه پیداست از مفهوم این كه چنان ثانیاً سیر و سلوك عرفانی __  
است؛ یعنی در عرفانْ سخن از نقطۀ آغاز است و از مقصدی و از منازل و مراحلی كه به ترتیب سالك باید طی كنـد تـا بـه    

آن صـراط را بایـد   وجـود دارد و  » صـراط «سرمنزل نهایی برسد. از نظر عارف واقعاً و بدون هیچ شائبۀ مجاز، برای انسـان  
بپیماید و مرحله به مرحله و منزل به منزل طی نماید، و رسیدن به منزل بعدی بدون گذر كردن از منزل قبلی ناممكن است. 
لهذا از نظر عارف، روح بشر مانند یك گیاه یا یك كودك است و كمالش در نمو و رشدی است كه طبق نظـام مخصـوص   

فاً سخن از یك سلسله فضایل است، از قبیل راستی، عدالت، عفّت، احسان، انصـاف،  باید صورت گیرد ولی در اخالق صر
ای است كه باید با یك سلسـله   ایثار و غیره كه روح باید به آنها مزین و متحلّی گردد. از نظر اخالق، روح انسان مانند خانه

شد كه از كجا آغاز شود و به كجا انتهـا یابـد، مـثالً از    ها مزین گردد، بدون اینكه ترتیبی در كار با ها و نقاشی زیورها و زینت
برعكس، عناصر اخالقی مطرح  ]عملی[سقف شروع شود یا از دیوارها و از كدام دیوار، از باالی دیوار یا از پایین. در عرفانِ 

  اصطالح به صورت دیالكتیكی، یعنی متحرك و پویا: شود اما به می
شناسند، اما عناصـر روحـی عرفـانی بسـی      است به معانی و مفاهیمی كه غالباً آنها را می ثالثاً عناصر روحی اخالقی محدود  

رود، كه منحصراً به یـك   تر است. در سیر و سلوك عرفانی از یك سلسله احوال و واردات قلبی سخن می تر و گسترده وسیع
، (مطهـری » خبرنـد  احوال و واردات بـی دهد و مردم دیگر از این  ها دست می در خالل مجاهدات و طی طریق» سالك راه«

  ).551و  550، ص14، جمجموعه آثار
علم عرفان عملی با علم اخـالق پرداخـت و آن عبـارت اسـت از اینكـه مبـانی         توان به مقایسۀ البته از منظری دیگر نیز می  

موضوع، روش، غایت و مسائل این دو علم بیـان و بـا یكـدیگر مقایسـه     شناختی،  شناختی و انسان شناختی، هستی معرفت
شود. مثالً غایت اخالق، زدودن رذایل و آراستن نفس به فضایل است، در حالی كه غایت عرفان عملی رسیدن بـه حـق و   

؛ 26، صیات عارفانـه امـام علـی   حآملی،  شهود صفات جمال و جالل او و فنای در او و بقای به اوست (ر.ك: جوادی
؛ فنـایی  57_54، ص، طرحی نو در عرفـان عملـی شـیعی   سیر و سلوك، ؛ رضایی تهرانی32_30، ص1، جعین نضّاخهمو، 

، فصـلنامۀ  »هـای عرفـان عملـی    عناصـر و مؤلفـه  «؛ بابایی، 127_123، صفصلنامۀ اسراء، »فلسفۀ عرفان عملی«اشكوری، 
 ).50و  49، صمعارف عقلی
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علـم اخـالق مسـائل بـه ایـن شـكل       هر مقام با مقام دیگر متفاوت اسـت، در حـالی كـه در     در
  شود. نمی بیان

مقـام عبـارت   «نویسـد:   ، عارف سرشناس قرن هشتم، در تعریف مقام مـی عبدالرّزاق كاشانی
طـور   است از استیفا و دریافت تمام حقوق مراسم. چون بنده تا حقوقِ آنچه را در منازل است بـه 
شـود؛   كامل دریافت نكند، ترقی و رفتن به مقـام و منـزلِ بـاالتر بـرایش راسـت و درسـت نمـی       

و  ]و حقیقت قناعـت را در خـود نهادینـه نسـازد    [كس به قناعت متحقق نشود  تا هر كه چنانهم
 ]شود، و ترقی به آن مقام برایش میسور نمی[قناعت در او ملكه نگردد، برایش توكل درست نشده 

طور در تمامی  شود، و همین كس تا متحقق به حقوق توكل نشود، تسلیم برایش درست نمی و هر
  1.»مراسم و منازل و مقامات

  تفاوت میان مقام و حال
ای از مراتب سلوك است كه سالك با تالش و مجاهـدت آن را   مرتبه» مقام«در اصطالح عارفان، 

آنكه  شود بی چیزی است كه از سوی خداوند بر قلب سالك نازل می» حال«آورد، اما  به دست می
به دیگر سخن، مقامات  او بتواند به كوشش خود، از آمدن آن جلوگیری كند یا مانع رفتنش شود.

اند و برای تحصیل آنها راه و روش مشخصی وجود دارد، اما احوال از سنخ احساسات و  اكتسابی
روست كـه   اند. از این عواطف روحانی و بیرون از اختیار سالك و از جملۀ مواهب و عطایای الهی

ت و مقام باقی اسـت.  حال زودگذر اس«همچنین  2».المقامات مکاسباالحوال مواهب و«اند:  گفته
  3».شوند اند كه زود خاموش می اند: احوال مانند برق جهنده گفته

ابـوحفص   عـوارف المعـارف  ای از  ، كـه ترجمـه  مصباح الهدایهدر  عزّالدین محمود كاشانی
واردی اسـت غیبـی كـه از عـالم      مـراد از حـالْ نـزد صـوفیان،    «نویسـد:   سهروردی اسـت، مـی  

شد بود تا آنگاه كه او را به كمنـد جذبـۀ الهـی از    ]و[گاه به دل سالك فرود آید و در آمد گاه علوی
                                                           

مقام آن بود كه بنده به منازلت متحقـق گـردد بـدو، بـه     «گوید:  نیز می . قشیری88و  87، صاصطالحات الصوفیه، كاشانی. 1
لونی از طلب و جهد و تكلّف، و مقام هر كسی جای ایستادن او بود بدان نزدیكی و آنچه به ریاضت بیابد، و شـرط آن بـود   

؛ ترجمـۀ رسـالۀ   123، صهالقشـیری  ةسـال الر، (قشیری» كی از این مقام به دیگر نیاورد تا حكم این مقام تمام به جای نیارد
  .همان، . قشیری2   ).91قشیریه، ص

 .87، ص23، جمجموعه آثار، مطهری. 3
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ز مراتـب سـلوك كـه در تحـت قـدم      ای اسـت ا  ، و مراد از مقام مرتبه مقام ادنی به اعلی كشد...
آید و محلّ استقامت او گردد و زوال نپذیرد. پس حال، كه نسـبت تفـوق دارد، در تحـت     سالك

تصرّف سالك نیاید، بلكه وجود سالك محل تصرّف او بود، و مقام، كه نسـبت بـه تحـت دارد،    
األحـوالُ مواهـبُ و المقامـاتُ «انـد:   محل تصـرّف سـالك بـود، و از ایـن جهـت صـوفیان گفتـه       

در احوال و مقامات از اینجاسـت   __ قُدس اسرارهم و منشأ اختالف اقوال مشایخ __ ... »مکاسبُ
را بعضی حال خوانند و بعضی مقام؛ چه جملۀ مقامات در بدایت احوال او باشـند و   كه یك چیز

  1».درنهایت مقام شوند

  شمار مقامات و منازل
انـد. یكـی    عرفانی عرضه كرده 2های متفاوتی برای بیان شمار و ترتیب مقامات و منازل عرفا طرح

ائرین  در  نصـاری ها همان است كـه خواجـه عبـداهللا ا    ترین این طرح معروف از كـه  منـازل السـ ،
و در آن صـد منـزل و مقـام بـرای     هایِ علم عرفان عملی است، عرضه كـرده   معتبرترین كتاب از

برخـی دیگـر هفتصـد و     3هـا را هـزار و یـك،    به سوی حق ذكر كرده است. برخی این مقام سفر
ایـد  هـا را نب  بنـدی  هـا و اخـتالف در طبقـه    تعدد طرحاین «اند.  هفت و برخی یكی دانسته برخی
انـد و هـزار مرحلـه     بر تعارض كرد؛ بلكه درواقع گاهی مراحل و مقامـات را تفصـیل داده   حمل

انـد و زمـانی بـه عصـارۀ      اند و گاهی لب مراحل و مقامات را در صد منزل بیان كرده درست كرده
 بنـه،   تنها یك منزل در پیش داری: بـر خـود پـای   اند: تا مقصد  اند و گفته اصلی سلوك نظر داشته

  4».رسی خدا می به
كـس بـه فراخـور اسـتعدادها و      هایی است كه هر یكی دیگر از علل این اختالف، تفاوت راه

ویژه با توجه به اینكه در ایـن مسـیر، راه و    كند؛ به های وجودی خود به سوی حق طی می ظرفیت
                                                           

 . 89، صهو مفتاح الكفای ةمصباح الهدای، . كاشانی1

منزل و مقام در اصطالح عرفان اسالمی معنایی نزدیك به هم دارند و تفاوتشان درواقع به اعتبار است. اگر به سلوك سالك . 2
شود، و اگر به درنگ و مكث  ینظر شود و اینكه او در حال سفر و گذر و سیر است، حال و وضع و شرایط او منزل خوانده م

 ).9، صشرح منازل السائرین، شود (ر.ك: شیروانی او در آن مرتبه نظر شود، به آن مقام گفته می

ــزل    از در دوســــــت تــــــا بــــــه كعبــــــۀ دل   . 3 ــزار و یـــــــك منـــــ ــقان را هـــــ  عاشـــــ
 .44و  43، صمعارف عقلی، فصلنامۀ »عملیهای عرفان  عناصر و مؤلفه«بابایی، . 3

 .همان. 4
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انـد. نكتـۀ دیگـر اینكـه      كنـد و نفـوس متفـاوت    سفر مـی رونده متحدند و سالك در نفس خود 
های گوناگون  كمان به رنگ بندی رنگین بندی و تمایز میان مقامات این سفر، همچون درجه درجه

تواند بیان شود: پنج رنگ، ده رنـگ،   ای می است كه برحسب دقت نظر و نوع نگاه هر فرد به گونه
لیـک قریـب إّن الراحـل إ«ن: ه و دیگـری روشـ  صد رنگ، هزار رنگ و گـاهی دو رنـگ: یكـی تیـر    

اند: توبه، ورع، زهد، فقـر، صـبر،    برخی از عارفان مقامات عرفانی را هفت منزل دانسته 1».ةالمساف
  2توكل و رضا.

  از یك منظر، سالك چهار سفر در پیش دارد:
  . سفر از خلق به سوی حق؛1
  . سفر در حق به حق؛2
  . سفر از حق به سوی خلق به حق؛3
  . سفر در خلق به حق.4

 3الخلـق.   الحق، مـن الحـق، و فـی    الحق، فی  اند از سفر الی  در بیانی كوتاه این سفرها عبارت
ترین این سفرها همان سفر نخست، یعنی سفر از خلق به سوی حق است؛ زیرا سالك اسفار  مهم

                                                           
خواهد احوال اهل كمال و  می اشاراتی پس از اشاره به اینكه شیخ در نمط نهم زادۀ آمل دعای ابوحمزۀ ثمالی. عالمه حسن. 1

البتـه ایـن   «گویـد:   شود، بیان كند، می كیفیت ترقّی آنان در مدارج سعادت و اموری را كه در طی درجات بر آنها عارض می
ای قابل جمع قرار گیرند؛ چون هر صورت و سـیرتی و هـر    امور عارضی اموری نیستند كه به حصر دربیایند و تحت ضابطه

هـا   طـور كـه چهـره    ای در هر شخص به فراخور مزاجش موجود است و مزاج را عرْضِ عریض اسـت... همـان   بنیه و جثّه
های معنوی و  ها و درنتیجه، استعدادها و ظرفیت ها و مزاج ها، تركیب طور بنیه مختلف است و دو نفر یكسان نیستند، همین

ها بر وفق نظم، قابلیت و استعدادشان، از عـالم   این صنعتها نیز مختلف است. این كارخانۀ وجود انسان و  وجودیِ انسان
شود. لذا امكان نـدارد اینهـا را تحـت     ملكوت و عالم باال، یعنی از روحانیت و خزانۀ ربوبی خویش، فیوضاتی عایدشان می

درواقع گزارش از حـال  ای درآورد... این بزرگوار خودش به راه افتاده، چیزهایی نصیبش شده كه آنها را پیاده كرده و  ضابطه
دهد. شما نباید این حاالت را برای خودتان مالك قرار دهید و انتظار داشته باشید به همان نحـوۀ هـو    شخصی خودش می

ـ  (حسـن » كنند هو كه برای آنان پیاده شده است برای شما نیز پیاده شود، گرچه همه حكایت از یك حقیقت می ی، زادۀ آمل
  ).10، نمط نهم، صدروس شرح اشارات و تنبیهات

ها و احوال درونی، چه نشان توان دادن! امـا خـود    دریغا از روش«باره سخنی با همین مضمون دارد:  ی نیز در اینالقضاة همدان عین  
ه نیست؛ یعنی روش هر رونده بر نوعی دیگر باشد، و احوال سلوك و ترقّی او از دیگری مغـایر  ها بر یك وج دانسته باشی كه روش

باشد؛ مثالً باشد كه مرید به جایی رسد كه احوال درونی او ورای طریق پیر باشد، و او را از وجهی دیگر میسر شود. پس اهل سلوك 
ر و عدصد با ح351، صتمهیداتی، القضاة همدان (عین» آوردن را چندان مقامات و روش است كه ممكن نبو.( 

 .271، صالرسالة القشیریه، . قشیری2

 .137_133، صسیر و سلوك ۀرسال، برای شرح و توضیح این سفرهای چهارگانه، نگاه كنید به: طباطبایی. 3



  سینا مقامات عارفان به روایت ابن      16

  

پـس از رسـیدن   «فرها كه این سـ  كند؛ چرا ای غیر اختیاری طی می دوم و سوم و چهارم را به گونه
فرمـا   ای جز ارادۀ حق در وجـودش حكـم   پذیرد و سالك فانی اراده سالك به مقام فنا صورت می

اش خونِ جگرها باید خـورد و گرچـه در    سفر نخست است كه برای گذر از هر مرحله 1».نیست
  آید. ها در كار می نماید، در ادامه مشكل آغاز آسان می

گانـۀ آن را بیـان    گویـد و مقامـات نـه    بارۀ همین سفر سخن مـی در اشاراتشیخ در نمط نهم 
  گوید. كند و دربارۀ سه سفر دیگر چیزی نمی می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           
 .161، صسیر و سلوك، رضایی تهرانی. 1




