
 
 

 مقدمه
 

بی   ــار  اي خــداي پــاك و  ــاز و ی نب  ا
ــالحش تو کن    گر خطــا گفتیم اصـ

 

ــت گیر و جرم مــا را درگــذار   دســ
ــخن   ــلطان سـ ــلحی تو اي تو سـ  مصـ

 

 )695و  2/692 مثنوي(
در  1 خ تصـوف یتاربا عنوان  یر تطور عرفان اسـالم یسـ تاب بعد از انتشـار جلد اول ک 

جلد،  نیز آمادة انتشار شده است. در ا   یجلد دوم آن ن یق الهیاکنون با توف 1384سال  
 شود. یل میو تحل یبررس ياز سدة هفتم تا دهم هجر یر تطور عرفان اسالمیس

ت و فشــکل گر یخ عرفان اســالمیدر تار يادیبن یتحول يدر ســدة هفتم هجر
سالم  یدر مبان س   ییها و تغیدگرگون یعرفان ا سا سنت   يریگشکل  د آمد.یپد یرات ا

م ید که آراء و تعالیآیبه شمار م یر تطور عرفان اسالمیدر س ینقطۀ عطف یدوم عرفان
فاوت از مت یتیر و نفوذ خود قرار داد و وضعیثأاز اهل معرفت را تحت ت یشمار فراوان 

ــ يد آورد. برایدورة قبل پد ــیو تحل یبررس ــوف در ایل س ن ین دوره ایر عرفان و تص
د عرفان یت جدیتازه متناســب با وضــع ید از طرحیشــد که بایضــرورت احســاس م

 دا کرد.یپ یین جلد با جلد اول تفاوتهاین سبب ساختار ایاستفاده کرد. بد یاسالم
ــامل یا ــت: در بخش درآمد عالوه بر   ین کتاب ش ــل اس ــه فص ک درآمد و س

ان ر عرفیســ یبررســ يکه مبنا یســدة هفتم تا دهم طرح یو اجتماع یاســیاوضــاع ســ
ت عرفان ین شــده اســت. در فصــل اول وضــع ییاســت تب ین دورة زمانیدر ا یاســالم
سالم  سدة نهم هجر            یا سوم  صل  شتم و در ف سدة ه صل دوم  سدة هفتم و در ف  يدر 

 ده است.ین گردییتب
 یانن کتب علوم انسیو تدوصادقانۀ مسئوالن محترم سازمان مطالعه  يکوششها

صه رئ     سمت خا شگاهها در  سازمان یدان ستاد محترم آقا  ،س محترم   ،يدکتر احمد يا
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 ۲      شگفتار چاپ دومیپ

ش یشان ا یشنهاد ا یکه به پ سازمان  ین مجموعه فراهم آمده و معاون محترم پژوه  ،آن 
 يادآوریفراوان با خواندن متن و  يهایریگیکه عالوه بر پ ،ين هاجریدکتر حس يآقا

شمند  ساختند ارج م ینگارنده را مرهون الطاف خو ينکات ارز ن یا يم و براینهیش 
سازمان ن    یم. همچنیکنیق روزافزون آرزو میبزرگواران توف سان محترم  شنا  زین از کار

. میدند ســپاســگزار ین کتاب ســخت کوشــ یفراهم آوردن مقدمات چاپ ا يکه برا
ــ ياهتمام آقا ــمتن درخ ییآراپ و صـــفحهیدر تا يمحمد ید مجتبیسـ ن و یور تحسـ

ست. پ  یقدردان قد که با ن يش را از محققان و همکاران ارجمندیش امتنان خویشاپ یا
ــنهادها  ین کتاب و ارائه پ  یا یم مبعد فراه  يدر چاپها   ینیبازب  ينه را برا یخود زم يشـ

 دارد.یسازند اعالم م
 
 نیالعالمو آخر دعوانا أن الحمد هللا رب 
 1394ماه آبان 
 فرد يرباقریاصغر میعل دیس 
 
  

 



 

3 

 
 درآمد

 
 یاجتماع یاسیاوضاع س .1

س یدر ا سالم ین جلد  سدة     یس  یک دورة زمانیدر  یر تطور عرفان ا ساله از آغاز  صد 
به سـه دوره قابل   یاسـ یام از نظر سـ ین ایشـود. ا یم یبررسـ  يهفتم تا سـدة دهم هجر 

 . يموریو دورة ت یانی، دورة میلخانیم است: دورة ایتقس
 

 یلخانیدورة ا 1ـ1
 ياول سدة هفتم هجر ين در سالهاین سرزمیا ياز حملۀ مغول به مرزها یلخانیدورة ا

ــاه  ــال    ی و غلبه بر خوارزمشـ ــد و تا سـ حاکم  ن یق، زمان مرگ آخر  736ان آغاز شـ
ـــز  ین دوره بعد از چنگی. در ادیان رسیق)، به پا 736ــ 717د بهادر (حک: ی، ابوسعیلخانیا

ـک:   ـده  624ـ 603(ح ـۀ            ياق) ع ـل ـوان سلس ـه عن ـان او ب ـاب و منسوب  یلخانیا از اعق
 یرانین موجب وین سرزم یران و حکومت آنان بر ایحکومت کردند. حملۀ مغول در ا

شتارها    شکنجه و قتل آحاد مردم و دزد یب يشهرها و مناطق آباد، ک و غارت  يامان، 
انه چندان شوم و هولناك  ین تاخت و تاز وحش یا يج و دستاوردها ینان شد. نتا اموال آ

 1ن پاك نخواهد شد.ین سرزمیخ ایگاه از ذهن تارچیبود که خاطرة آن ه
 یش بود. مردم نواحیپ يها ن دوره مانند دوره  یدر ا رانیمردم ا يبافت اعتقاد   

ــلمان بودند و اقلیمختلف ا ــت یکوچک يتهایران عموماً مسـ ــیاز زرتشـ ان و یحیان، مسـ
ز یکردند. مســـلمانان نیم یمختلف زندگ يرهاان به صـــورت پراکنده در شـــهیهودی
شرق     یب سنت بودند و در مناطق  شرق    یشتر از اهل  شمال  صورت متراکم و در  یو   به 

 ؛589ـ5/588 خلدون ابن خیتار ؛جهانگشا خیتار: نک واقعه نیا عیوس ابعاد و عمق با ییآشنا يبرا. 1
 ؛2/107 يرـ ناص طبقات د؛ـ بع هـ ب 401/ 4 اـ روضۀالصف ؛400ـ 358/ 12 خـ یارـ الت یف لـ الکام

 . دوم و اول فصل ،رانیا مفصل خیتار
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ــردگ ید ینواح ــتند. در اوا    يکمتر یگر با فشـ   ن دوره دو فرقۀ عمدة  یل ای اقامت داشـ
ــ ــماع یعنیعه یش ــیه و امامیلیاس ــماع  ياریه نفوذ بس ــتند. اس  یحاان عمدتاً در نویلیداش

، آوه يمانند قم، کاشان، ر  يمرکز يشتر در شهرها  یه بین و امامیمانند قزو یکوهستان 
ــهرها  ــاکن بودند و در ش ــبزوار س ــک یت بزرگیز اقلیگر نید يو س دادند. یل میرا تش

ــمنییمغوالن خود از آ گر در نظر آنان  یان دی کردند و مذاهب و اد   یم يرویپ ین شـ
ان یاز ســـپاه ياریدادند اما چون بســـیح نمیترجگر ین دیرا بر د ینیکســـان بود و دی

ران و یاز ا یعیوســ يبودند بعد از تصــرف بخشــها ییو بودا یحیف مســیمغول از طوا
ــتقرار حکومت ا  ــییج آیغ و ترویبه تبل  یلخان یاسـ ند: نفوذ  ت پرداختی حین بودا و مسـ

خان ق) و آباغا 663ـ 651خاصه در دوران هالکو (حک:  یلخانیان در دستگاه اییبودا
ات و ساختن معابد بزرگ یاز پرداخت مال ییت معابد بودایق)، معاف 680ـ663(حک: 

ت یحما 1شد.  فراهم یین بوداییج آیغ و ترویتبل يبود که برا یداتیبا از جمله تمهیو ز
ج کنند یغ و ترویت را تبلیحیز موجب شد آنان مس  یان نیحیمادر و همسر هالکو از مس  

ســـا زده  یدر تمامت ممالک کل«ق)  718اهللا (م ن فضـــلیدالدیت رشـــیچندان که به روا
 2.»يو ناقوس زدند يبود

ــ694ق که غازان خان (حک:  694از سال   ر یر سردار خود ام یق) به تأث 703ــ
 هیوـ ن حمـ یدـ دالــ  د سعـ رزنـ ق) ف 722ـ 644م (ـ یراهـ ن ابـ یدـ درالـ م صینوروز و به تعل

ــ649(م  ق اســالم آورد و به اکرام و اعزاز ســادات و ائمه و  694ق) در ســال  651ـــ
افت یر ییط تغیبنا کرد، شرا  ياریبس  يداخت و مساجد و مدارس و خانقاهها خ پریمشا 

خود را از دســت داده بود دوباره  یمغول جنبۀ رســم يالیو اســالم که از آغاز اســت 
ــ یلخانیقدرت گرفت و چند ماه بعد که غازان خان به ا ــالم را دیرس ــمید اس  ین رس

ها سه یساها و کن یها و کلبتخانه رونق اسالم آغاز شد.   يبرا يدیاعالم کرد و دورة جد

  ریالس بیحب ؛1254 و 2/1048 روشن  محمد حیتصح  ،خیالتوارجامع ؛1/11 جهانگشا  خیتار: نک. 1
ــ374/ مغول عهد نرایا در دولت و نید ؛3/4 / )2( رانیا اتیادب خیتار: نک لیتفص  يبرا ؛377ــ

 .  196ـ195
 . 2/936 خیتوارالجامع. 2
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 1ها دادند.ب شد و مردم بتها را شکستند و اهل اسالم شکرانهیتخر
شرا    یحوادث سالم آوردن غازان خان اتفاق افتاد  ج یوتر يط را برایکه بعد از ا

  ین ســاوجیالدو ســعد ین آوجیالدد تاجیچون ســ یآورد. وجود مردانع فراهم یتشــ
د از ـ ق) که توانستن 716ـ 703ده (حک: ـ د خدابنـ گاه سلطان محمـ در دستق)  711(م 

ل و یمتما عیاستفاده کنند و او را به تش یو شافع یان دو مذهب حنفیم يحالت تردد و
ش      شد از آن پس  سازند موجب  شرفت گذارد و چندان  یو پ یدر ترق يعه رویمعتقد 

ا از اعتقادات یعه بگروند یاز علما و فضال و ادبا آشکارا به ش    ياریابد که بس یگسترش  
 یعیش از باورها و اعتقادات ش یخو يهارند و در آثار و سروده یر پذیسخت تأث  یعیش 

 2.ان آورندیسخن به م
 

 یانیدورة م 2ـ1
در  ق آغاز شد.  736در سال   یلخانیافتن حکومت ایان یاست که با پا  يا، دورهیانیدوره م

شتۀ حکومت ا یا سله       ین دوره ر سل ستردة آنان  ست و در قلمرو گ س   یکوچک يهالخانان گ
سله   نیترکردند. مشهور ین حکومت مین سرزم یاز ا یک بر بخش یل شد که هر  یتشک  سل

ــربداران، آل باوند (باوند       ان دوره عبارت یا يها  آل چوپان   ان)،ی ند از: آل کرت، سـ
 یاوضاع اجتماع  3نجو و آل مظفر.یان)، آل ایلکانیان، ایریر (جالیان)، آل جالی(چوپان
 بود. یلخانین دوره مشابه دورة ایدر ا یو مذهب ینیت دیو وضع

 يموریدورة ت 3ـ1

 . 197ـ196)/2( رانیا اتیادب خیتار: نک لیتفص يبرا ؛79ـ76/یغازان مبارك خیتار: نک. 1
 . 197)/2( رانیا اتیادب خیتار ؛99/تویالجا خیتار: نک. 2
  خیتار ،)یکتب محمود( مظفر آل خیتار: نک هاسلسله   نیا حکومت قلمرو و زمان با ییآشنا  يبرا. 3

  ؛خیالتوارمنتخب ؛نیالبحرمجمع و نیالسعد مطلع ؛ریالس بیحب ؛الصفا روضۀ  ؛)تودهس  ینقلیحس ( مظفر آل
 آل خیتار ؛خیالتوارجامع ؛وصاف  خیتار ریتحر ؛االنساب مجمع ؛مظفر آل خیتار در یاله مواهب
ــت ؛چوپان ــربداران نهض ــان س   يامپراتور بعد؛ به 5/387 )جیکمبر( رانیا اتیادب خیتار ؛خراس

 )2( رانیا اتیادب خیتار: نک لیتفص  يبرا ؛1/اسالم  نیسالط  طبقات بعد؛ به 638/ صحرانوردان 
 .  194ـ183/
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ران در یاطق مختلف او من یق) به نواح 753ـ 736مور (یت يهان دوره از آغاز حملهیا
او  نانیمور، جانش یدا کرد. بعد از تیل سدة دهم ادامه پ یق شروع شد و تا اوا   782سال  

 طانـق)، سل 850ـ 807ک: ـرخ (حـان شاهـان آنـین حکم راندند. در مـین سرزمـ یبر ا
 يرـ شتیق) قدرت ب 911ـ  875را (حک: ـ قین بایق) و سلطان حس 873ـ  855د (ـ یابوسع

 1داشتند.
خته با قتل و غارت، دروغ یز مانند دورة گذشته آمین دوره نیا یاوضاع اجتماع

بود.  مختلف یدر نواح یاج فساد و انحطاط اخالق ، روياقتصاد  يهایر، نابسامان یو تزو
ــاحبیام ــبان تران و ص ــاط ع يموریمنص ــترده بودند و برایخود بس  يش و نوش گس

ــ قدرت از انجام ه    ی افزودن ثروت خود و رسـ به  کردند.  یفروگذار نم  يچ کار یدن 
ن در رزا چنایر مـ ق) و فرزندش، باب 837ـ  802رزا (ـ یر مـ سنقید باـ ان ماننـ از آن یـ بعض
ناه   يخوارباده  ــر ا       یو انجام م ــرانجام جان خود را بر سـ ن کار  یغرق بودند که سـ

ــمار د  ــاهرخ و شـ ــتند. البته در عهد شـ  نیاز ا يتا حد يموریران تیاز ام يگریگذاشـ
در  یول د آمدیپد یت و رفاه نســبیکاســته شــد و امن یو فرهنگ یاخالق يهاینابســامان

 2نداشت. یجامعه وضع مطلوب یط عمومیمجموع شرا
سامح مذهب  ین دوره نوعیدر ا شت. با آنکه ب  یت  يموریران تیشتر ام یوجود دا

ــن ــبیس ــان نم یمذهب بودند اما در اعتقادات خود تعص ــبت به علما و ینش دادند و نس
شا  سم د     یم شرکت در مرا صوف احترام قائل بودند. به  شعائر مذهب  ینیخ ت  یو انجام 

ــتند و بنا    ــاجد و مدارس و خانقاهها را ترغ       ياهتمام داشـ مور و یکردند. ت یب می مسـ
ش  ش یجان شان م یعینان او به  ش  دادند ویان توجه ن کردند. به رغم یم میعه را تکریائمۀ 

س یدر پ ان اهل تسنن  یم يان رقابت جدیموریلۀ تیبه وس  ینیاست تسامح د  یش گرفتن 
ــ ــت. حتیع در ایو تش ــوفه نیاهل طر ین دوره وجود داش و  ن رقابتیز از ایقت و متص

ــنـا  يبرا. 1 ــبیـ حب: نـک  دوره نیا عیوقـا  و خیتـار  بـا  ییآشـ ــعـد مطلع ؛ 541/ 3 ریالسـ  نیالسـ
 . 45ـ2/44 الجنانروضات ؛27ـ22/ترکمانان و انیموریت خیتار ؛786 و 114ـ108/ 2

  اتیادب خیتار ؛2/190 الجنانروضات  ؛358/ خیالتوارمنتخب ؛1112 و 2/256 نیالسعد مطلع: نک. 2
غوالن    ورشی  از ؛4/35 رانی ا در ــا م ــان     زوال ت کمــان ــار ؛309/ تر ب  خی ت ــاد  )2( رانی ا اتی

 .  397ـ396/
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عامل م        ینقش مهم یمذهب  يها ان آنان علقه  ی تعارض برکنار نبودند و در روابط و ت
شد و آنها در دستگاه   یان افزوده میعیشت. البته با گذشت زمان بر نفوذ و قدرت ش   دا
ــلطان  يموریچندان که در اواخر دورة ت   کردند یدا می پ يت برتری موقع يموریت  سـ

 ل شدند و اگریعه سخت متمایبه ش یینوا ریشیر علیر دانشمند او امیقرا و وزین بایحس
ــ844( ییر نوایشیر علیام  يموریر تین امیشد آخریمانع نم ینا به مالحظاتبق)  906ــ

 1.کردیعه اعالم میران را شیا یمذهب رسم
ضع  سالم   یو صوف ا شته تحت   يهان دوره مانند دورهیدر ا یت عرفان و ت گذ

ــائل اجتماعیتأث ــ یر مسـ ــیو سـ ــت. گراقرا یاسـ ــهایر داشـ ها و و دغدغه یمذهب يشـ
س  س یمالحظات  ن جهت در یرگذار بود. بدیتأث یعرفان يهاقهیدر رونق و رواج طر یا

 وجه نشان داد.ز تیرگذار نیتأث يرهاین متغید به نقش ایبا یتطور عرفان اسالم یبررس
 

 يهفتم هجراز سدة  یتحول عرفان اسالم .2
ــد اهل طر     چنان  ــ يقت از همان قرن دوم هجر  یکه در جلد اول گفته شـ و  یدر مشـ

ه حزن اســتوار ســاختند و یخود را بر پا یمشــ ياســلوك با هم اختالف داشــتند. عده
حور ر مب يتوکل را اصل قرار دادند و شمار   یه کردند و کسان یبر محبت تک یگروه

 شـــتر شـــد وین اختالفات بیق کردند. با گذشـــت زمان دامنه و عمق ایطر یرضـــا ط
د یپد یدر قلمرو عرفان اسالم یمختلف يها و مکتبهاها، سلسلهقهیج مشربها، طریتدرهب

ــان افزوده م  ــترة اختالفاتشـ ــمار آنها و گسـ ــد. ایآمد و هر روز بر شـ ن تطور در یشـ
ــربها ــدة هفتم هجر یعرفان يمش ــم ب   يتا س ــش ــدة ش ــت. از س ن یج ایتدرهادامه داش

ــد و آرام آرام در مبانيادیتر و بنقیاختالفات عم ــانهین یعرفان یتر ش ر و ییتغ يهاز نش
ــد. ا یدگرگون ــدة هفتم هجریظاهر ش ــ ين تحول در س  و ید و مبانیبه اوج خود رس

در  يدیجد ين تحول مرزهایکرد. در اثر ا یر و دگرگونییرا دچار تغ یاصــول عرفان
سالم  شربها    یقلمرو عرفان ا شربها با  یدا کرد. ایظهور پ ياتازه يشکل گرفت و م ن م

 . 164/ترکمانان زوال تا مغوالن ورشی از: نک زین ؛398)/ 2( رانیا اتیادب خیتار. 1
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س   یکرد و غایگر در روش، روید يهاقهیطر سا شتند. ا  یت تفاوت ا ۀ ن تحول، نقطیدا
س  یعطف سالم یدر  شمار م  یر عرفان ا و آثار  یل مبانیو تحل یرود. هر گونه بررس یبه 

در  يادینن تحول بیشناخت ابعاد گوناگون ا  مستلزم بعد ن زمان به یاز ا یعرفان اسالم 
 است. يسدة هفتم هجر

ــاس آن م ین تحول چندان عمیج ایآثار و نتا ــترده بود که بر اس توان یق و گس
سالم یس  س   یرا به دو دوره  یر عرفان ا سنت تق سنت اول یدوره  م کرد:یا  از که از آغ ا 

سالم  يریگشکل  سدة هفتم هجر  یعرفان ا سنت دوم یدوره  افت؛یه ادام يتا  که از  ا 
ــدة هفتم به بعد رواج پ ــ یتوان مرز دقیدا کرد. البته نمیس ــخص  یاز نظر زمان یق و مش

توان گفت که سنت اول بعد از سدة هفتم یمعلوم کرد و نم ین دو سنت عرفانیا يبرا
اننداشت. چن يروزچ ظهور و بیش از سدة هفتم هیافت و سنت دوم پیم نوتدا يهجر

شان م      ستندات ن شواهد و م سدة      کیدهد از یکه خواهد آمد  سنت اول بعد از  سو 
بوده سنت اول ن یگر سنت دوم جدا و منقطع از مبانید يز رواج داشته و از سویهفتم ن

 يهاشــهیو اند ءتوان در آرایســنت دوم را م یاز مبان یشــۀ بعضــیاســت چندان که ر
س یاهل طر یعرفان ستجو کرد. البته به ا قت در  توجه کرد  دیمهم با ۀن نکتینت اول ج

رار ن تحول قیر ایاز ســـدة هفتم به بعد ســـخت تحت تأث یکه رواج ســـنت اول عرفان
ــنت دوم گرا  ی ر ماه ییج تغیتدر هب  ورفت  یر پذ یگرفت و از آن تأث   ش و یت داد و به سـ

با  ییهاقهیو هشتم طر که بعداً خواهد آمد هرچند در سدة هفتم  دا کرد. چنانیل پیتما
شکل گرفتند که با اح یا ض ین هدف  سنت اول ادامه دهند  یاز آداب به ح یاء بع ا یات 

کاسته  ن مقاومتین تحول بر سنت اول بکاهند اما با گذشت زمان از ایر ایزان تأثیاز م
هر روز  یطرة خود را در قلمرو عرفان اســالمین تحول ســیشــد و دســتاوردها و آثار ا

 داد.یگسترش م
ــدة هفتم هجرین مقدمات میبا ا ــت که ا یرا محدودة زمان يتوان سـ ن یدانسـ

خوش را دست  یبه طور کامل در آن شکل گرفت و قلمرو عرفان اسالم   یتحول عرفان
 کرد. يادیو بن یرات اساسییتغ
 یدو سنت اول و دوم عرفان يهایژگیو 1ـ2
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ــنت اول عرفان ــیاز م یس ــدة هفتم به عنوان   يدة دوم هجرانه س ــکل گرفت و تا س ش
ــت. در ا    یانی جر ــالم یدر بخش معظم ین دورة زمان یغالب رواج داشـ  یاز بالد اسـ

ــنت بود. بد یکیج یمذهب را  نیکه در ا يفکر يانهاین جهت جریاز مذاهب اهل س
 ر معتقدات اهل ســـنت قرار داشـــت.یشـــتر تحت تأثیافت بییو مناطق ظهور م ینواح

ستثن یز از این یاول عرفانسنت   ف و کرد، روش و هدی، روینبود و در مبان ین قاعده م
عرفا و  يفکر یت مبانیر اعتقادات اهل سنت قرار داشت و ماه  یت کامالً تحت تأثیغا

ــتر با موازیب یعرفان يهاقهیطر ــازگار بود در حال  ين اعتقادیش ــنت س در ه ک یاهل س
قادات به تفکر و اعت ،رفتیافت و رواج پذیانسجام  يدر قرن هفتم هجرکه سنت دوم 

ذشته  ش از گیدر اجتماع مسلمانان ب  یشه و کاربرد معارف اسالم  یدر عرصۀ اند  یعیش 
ش    شد. نفوذ تفکر  سترده قیمختلف هر روز عم یدر مناطق و نواح یعیتوجه  تر تر و گ

ــد چندان یم ــۀ فکر   یکه م شـ ــدة هفتم کمتر عرصـ  انی را در م يتوان گفت بعد از سـ
سلمانان ا  سرزم یم ش یدا کرد که تحت تأثیتوان پین مین  شته  قرار ند یعیر اعتقادات  ا

شد. بد  ضا یبا شر و ترو    يو اعتقاد يفکر ين جهت ف سنت دوم در آن ن شد با   جیکه 
 ج بود، تفاوت داشت.یع و رایکه سنت اول در آن شا یتیموقع

 
 ت و هدفیغا 2ـ2

ت و هدف یدن به معرفت است. آنچه در غایمقصد عارف رس   یرفاندر هر دو سنت ع 
سنت عرفان    س   یز به وجود میتما یسالک در دو  شت و تف ست   یر متفاوتیآورد بردا ا

 دهند.یکه از معرفت به دست م
ــنت اول عرفان   ــت:   يمبنا  یدر سـ  يگریخداوند و د  یکیمعرفت دو رکن اسـ

گاه انسان و یجا یکه عارف به درست شودیحاصل م ین اساس معرفت وقتیانسان. بر ا
سد و نحوة ارتباط ا    شنا ابد. درجه و مرتبۀ کمال هر عارف به ین دو را دریخداوند را ب

تر قیگاه انسان و خدا عمیدارد. هر اندازه معرفت عارف به جا یزان معرفت او بستگیم
ــد مراتب کمال را ب ــتر طیباشـ  ـاللََّه  إنَّ ث یدگاه به موجب حدین دیکند. در ایم یشـ

یِهم الشهوَة و َخَلَق بنيِ هم العقَل و َخَلَق اْلَبَهائَم و رَکََّب فيَخَلَق املالئکَة و رَکَّب ف ـ  یتعال
ْهَوَتُه فهو أعليآدم و رَکََّب ف ِمَن املالئکِة َو َمْن  یهم العقَل و الشـــــــــهوَة َفَمْن َغَلب َعْقُلُه شـــــــــَ

د و در وجود یداوند بلندمرتبه مالئک را آفرخ :من البهائم یغلب شهوتُه عقَله فهو أدن
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آدم ید آورد و بنید و در نهادشــان شــهوت پدیان را آفریآنها عقل قرار داد و چهارپا
ه ریشهوتش چ د و در وجود او عقل و شهوت را قرار داد. پس هرکه عقلش بریرا آفر

شهوتش بر یگیباالتر از مالئکه قرار م یگاهیشود در جا   دبایغلبه  عقلش رد و هرکه 
سان و ارتباط با     یخلق از ح 1رود.یان فروتر میاز چهارپا سبت به خدا و ان شناخت ن ث 

 شوند:یم میگر به سه گروه تقسیکدی
 یجســـمان يازهایو برآوردن ن ینفســـان يکه تنها به خواهشـــها یگروه )الف

ــغول اهل   ند. اخلق محجوب ياز خدا  یظلمان  ياز حجابها   یو در پس انبوهند  امشـ
ن گروه بدان جهت که در یکنند ایاد می» غافالن«شتر با عنوان  ین گروه بیقت از ایطر

  2ابند.ی توانند به معرفت دستیحجاب خود گرفتارند نم
شها  يویکه گاه به تعلقات دن یگروه )ب سمان  يو خواه کنند و یتوجه م یج

سو یبه خداوند م يگاه رو شان نم  یاهللا توجهيآورند و به ما دهند. آنان به آن حد ین
فت د  ته ی ســـت ن از معر مل وجود خو        اف کا به طور  ند  که بتوان ند  ه و از ی ش را تزکیا

 قوصـــال ح یکنند و در همۀ اوقات و با توجه کامل در پ یخال يویدن يهایوابســـتگ
ــ  ــ  یتعالــ »  اتیهل بداا«ا ی» تائبان«و » انیمبتد«، »دانیمر«شتر ین گروه که بیباشند. اــ

ند نائل شو ییابند و به مقصود نهایتوانند همۀ مراتب کمال را در ینم 3اندخوانده شده
 له عبور کنند.ن مرحیمگر آنکه از ا

ــناخت جا یگروه )ج ــان به مرتبهیکه با ش ــت  ياگاه خدا و انس از معرفت دس

 . 5/251 کنزالدقائق ؛299/ 57 راالنوا ربحا ؛4/ 1 عیالشراعلل. 1
 ؛307/ 1 یس فار رسائل  مجموعه ؛1811 و 1140/ 3 التصوف  لمذهب فتعر شرح : نک جمله از .2

/ الملک اسماء  شرح  یف حاالرواروح ؛128/ 1 االسرار کشف  ؛1/ داتیتمه ؛117/ نیالسائر منازل
311. 

/ هیریقش  رسالۀ  ترجمۀ ؛1452/ 4 ،1302/  3 ،2/730 ،1/181 فالتصو  لمذهب فتعر شرح : نک. 3
  ،177/ 1 االسرارکشف ؛252ـــ152/ 1 عبداهللا خواجه رسائل ؛606 و 208 ،119 ،101 ،52 ،46 ،45

 و 88 /1 القلوبقوت ؛... و 70 ،66/ الصدق : نک جمله از. 55/  بیمکات ؛153/ االرواحروح ؛11/ 4
  244 ،174/ هیالصوف طبقات ؛... و 105 ،28 ،11/ التصوف  اصول  یف االسرار بیتهذ ؛26/ 2 ،178

 ؛... و 27/يعابد محمود حیتصـــح ،المحجوبکشـــف ؛... و 10/97 ،1/23 ایاالولۀیحل ؛... و
 .2/445 ،1/414 یفارس رسائل مجموعه
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ــتند. از یقائل ن   يخلق اعتبار  يوجود خلق در برابر خدا  يکنند که برا  یدا می پ نظر  سـ
را کمال، موصوف  یرسد، ز ین معرفت حاصل شد عارف به کمال خود م  یا یآنها وقت

ت. هر چه اوس يافتن به بقایو بقا  ـ  یتعال ـ حق شدن در  یو فان یشدن به صفات اله
سته      یشتر از خود خال یعارف ب صفات او آرا از  يتر گردد به مراتب باالترشود و به 

و  خیچون عارف، ش یین گروه با نامهایاز ا یکند. در متون عرفانیدا میکمال دست پ
 1شود. یاد می یول

ن یشود. در ایمتفاوت از معرفت به دست داده م يریتفس یدر سنت دوم عرفان
ست: خ       ستوار ا سه رکن ا ست   سنت معرفت بر  سان و ه شناخت یداوند، ان  . معرفت با 

ن باره مکرر یدر ا یشود. ابن عربیگانۀ آنها حاصل من سه رکن و رابطۀ سه  یگاه ایجا
 آورد:ین میچن الحکمفصوص یمیسخن گفته است. از جمله در فص ابراه

ذا َغَلٌط.  یف  َنَظرٍ ْري ْعَرُف اُهللا ِمْن غَ يُـ فـإنَّ بـَْعَض احلکمـاِء و أبـَاحـامـٍد اّدعوا أنـَُّه  العـَاملَ َو هـَ
لْعَرَف اْلَمأُليُـ  یْعَرُف أنـََّها إَلٌه َحتَّ يُـ ٌة اليّ ٌة أَزلمينـََعْم تـُْعَرُف ذاٌت َقد ه ... و يُل َعلَ يوُه فـَُهَو الدَّ

 یبعض  2...:ُل ُوجوُدَها ِبدونِِه يَتحسْ يَ  یاِ�ِم الثابَتِة الَّتِ يُصَوِر أع یِه فيَس إالّ َجتَلّ يْ أنَّ اْلَعاَملَ لَ 
یمعتقدند که خداوند بدون نظر در عالم شــناخته م یاز اهل حکمت و ابوحامد غزال

ست. بله ذات قد   یشود و ا  شتباه ا شناخته     یشناخته م  یم ازلین ا شود اما إله بودن او 
ــود جز آنکه مألوه (ینم ــود. پس از وجود عالم م  یعنیش ــناخته ش توان به یعالم) ش
ن ست، بدون آ یان ثابته نیخداوند در صور اع  ید ... و عالم جز تجلیاخت خدا رس شن 

 دا کنند ... .یان ثابته وجود پیمحال است اع یتجل
سنت، وجود  یروان ایبه اعتقاد پ ست.   یش نیب یکین  ست و آن وجود خداوند ا

ــت و خود بر ین وجود، مراتب و درجاتیا رتبۀ م دارد. هر مرتبه، مظهر مرتبۀ باالتر اس
ست ین ترتیشود. بد یم یفروتر متجل  کنند.یدا میوند پیبا هم پ یب مراتب و درجات ه

ر تا عالم ین ســـیکنند. ایدا مین پیض اقدس تعیق فیت به طرین مراتب از مرتبۀ احدیا

 لمذهب تعرف شرح  ؛17/ 1 ایاالول ۀیحل ؛... و 107 ،95/  هیالصوف  طبقات ؛72/ ایالوصا : نک جمله از. 1
 ؛... و 206 ،116/ يعابد محمود حیتصــح ،المحجوبکشــف؛ 883 و 659 ،657/  2 التصــوف

 . 426/ هیریقش ۀرسال ۀترجم
 . 81/ الحکمفصوص 2.
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ــهود که پای یتجرب ــتیترنییا عالم ش ــت ادامه پ ین مرتبۀ هس ن عالم، یکند. ایدا میاس
تر و هدیچیگاه انسان پ یجا ین سنت عرفان یاست. در ا  یاء الهمظهر همۀ صفات و اسم  

مت    جا باعظ فا     يگاه و یتر از  ــت. از نظر عر نت اول اســ ــ نت،  یا يدر سـ ــ  ن سـ
سان ن  شهود به تنها یان ست. بد      ییز مانند عالم  صفات خداوند ا سماء و  ن یمظهر همۀ ا

ــان باالتر این دیا درخوانند. یر میجهت او را عالم صـــغ  گاه عالمیز جادگاه مقام انسـ
 1کند.یدا مین پیق انسـان کامل تع یاز طر یرا مراتب و درجات هسـت یز ،اسـت  یهسـت 

ــببیبد ــان در ا ن س ــنت عرفانیاز جمله القاب انس ــت.  ین س ــلۀ جامعه اس  کلمۀ فاص
به عالم  ـ  یالـ تع ـ ق ـ ض حیطۀ فـ نکه انسان واسیا یعنین موضوع یارة اـ درب یـ ابن عرب

 د:یگوین میاست، چن یهست
کلَّها. رِة احلقائَق صْ تهُ فَِلُعُموِم َنْشأَتِِة و حَ يُ فًة، فأّما إنسانيَهَذا اْلَمْذکوُر إنساناً و خل یَ َفُسمِّ 

اِن اْلعَ  ِر. و الــــــــــــــــُمَعربَُّ ُکوُن بِِه النَّظَُر و هُ يَ  ی الَّذْنيِ  ِمَن اْلعَ ْنيِ و ُهَو لِْلحقِّ ِمبِْنزَلِة إنســَ عنه بِاْلَبصـَ
اُن اْحلَاِدثُ َمحُُهْم. فـَهُ ريَْ َخْلِقِه فَـ  یْنظُُر اَحلقُّ إليَـ إنســــــاناً فإنُّه ِبِه  یَ فلهذا ُمسِّ  َو  یُّ اَألَزل َو اإلْنســــــَ

ائُِم األَبَد َلةُ اْجلَاِمَعُة؛ ق یُّ النَّْشُء الدَّ ُجوِدِه فـَُهَو ِمَن اْلَعاملَِ َکَفصِّ اُم اْلَعاملَِ ِبوُ يَو اْلَکِلَمُة اْلَفاصــــِ
، و هو حملُّ النَّْقِش َو اْلَعالَمِة الّت ن مرتبه یو ا ٢ِخزَانَِتِه: یلَ ِتُم اْلَمِلُک عَ خيَْ  یاْخلَامتَِ ِمَن اْخلَامتَِ

نامند که نشــئه  ین ســبب او را انســان میاند. اما بدفه خواندهیاز وجود را انســان و خل
ـ تعال یرد. و جایگیاو عام است و تمام حقائق را دربر م يوجود   یگاه انسان نزد حق 

ــ به منزلۀ مردمک چشم است برا    به  ند و آنیبیلۀ مردمک میچشم. چشم به وس    يــ
صر تعب  سان خوانده م ين مرتبۀ وجودین جهت (ایشود. پس بد یر میب شود که   ی) ان

ــاند. یض رحمت و وجود میافکند و بر آنها فیق او بر خلق نظر میخداوند از طر رس
سان حادث ازل  ست که        يو موجود دائم ابد یپس ان صلۀ جامعه ا ست و او کلمۀ فا ا

 ين انگشتر ینسان به عالم مانند نسبت نگ  عالم به سبب وجود او برپاست. پس نسبت ا   
است که پادشاه خزانۀ خود را با آن مهر    یاست و او محل نقش و عالمت  يبه انگشتر 

 کند.  یم
ا اراده ر ین معنیر که انســان کلمۀ فاصــلۀ جامعه اســت ا  ین تعبیاز ا یابن عرب

شنا  يبرا. 1 ست  ؛وجود درجات و مراتب: نک دوم سنت  در وجود درجات و مراتب با ییآ  از یه
 . الحکمفصوص شروح ؛یاسالم عرفان برجستۀ چهرة یعرب بن نیالدییمح ؛عرفان و هفلسف نظر

 .  50/الحکمفصوص. 2
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ه بق انســان یاســت و خداوند از طر یو مراتب هســت یض الهیواســطۀ ف يکرده که و
ست  ساند. بر ا یض میف یعالم ه ساس وجود عالم متک یر سان   یو مبتن ین ا بر وجود ان

 است.
ــت    ی ن ترتیبد  ــان به معرفت هسـ َمن خورد. به موجب   یوند م یپ یب معرفت انسـ

شود  یبه خود حاصل م  یمعرفت خداوند بعد از معرفت آدم عرَف نفَسه فقد عرَف ربَّه
ــت     ــان بدون معرفت هسـ ــت پس معرفت خدا بعد از    یمکن نم یو چون معرفت انسـ سـ

 شود.یحاصل م یمعرفت هست
ن یســت بلکه این يک شــناخت نظریصــرفاً  یق، شــناخت هســت ین طریدر ا

س    صل م یشناخت با ر سنت عرفان ین جهت در ایشود. بد یدن به مراتب کمال حا  ین 
ــیخدا« یاَء کما هيالّلهم أرنا األشـــــــــ يث نبویحد يکمال و مراتب آن بر مبنا را اء یا اش

ن نظر مراتب انســان کامل یگردد. از این میین و تبییتع ».انیکه هســتند به ما بنماچنان
یمســـه مرتبه بر ءایاشـــ يدارد. آنها برا یبســـتگ ءایزان معرفت هر عارف به اشـــیبه م

مارند: طبا     ــ بد    یع، خواص و حقا یشـ تب کمال را  ند:  ین مییب تعی ن ترتیق؛ و مرا کن
ش یبر طبا یگروه ش  ياابند و عدهییم یآگاه ءایع ا ق یبر حقا يو شمار  ءایبر خواص ا

ش  سان به حقا   ی. باالترءایا ست که ان ش ین مرتبۀ کمال آن ا آن  1دا کند.یمعرفت پ ءایق ا
 افته است.یز دریرا ن ءایع و خواص اشیابد طبایرا در ءایق اشیکه حقا

ــود که دیمقدمات معلوم من یبا ا ــنت عرفانیش دربارة معرفت  یدگاه هر دو س
 ن باب تا چه اندازه با هم تفاوت دارد.یست و آراء آنها در ایچ
 

 روش 3ـ2
سنت اول عرفان  شناخت قابل اعتماد که م  یدر  صود    یتنها ابزار  سالک را به مق تواند 

ــت    ــهود اس ــف و ش ــاند روش کش ر ب ین روش که مبتنیقت ای. به اعتقاد اهل طربرس
ص    شخ ست م  ید ذوقیو مواج یتجارب  کند یوند برقرار میب پیان عارف و عالم غیا

 . 74/لیالتنزانیب ؛149ـ148/ قیالحقاکشف: نک لیتفص يبرا. 1
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سرار اله    یو او را قادر م سطه از ا شرا     یسازد تا بدون وا سب با  شود و متنا ط و یباخبر 
سب را برا  ،خود يهاییتوانا س  يراه منا صو  دا کند. از نظریدن به مطلوب پیر چ یفه همت

 یو عمل يفکر ین جهت مبان  ین روش گردد. بد ین ایگزیتواند جا  ینم يگریابزار د
ــیآنان منطبق با ا ــکل مین ش ــتوار بود که هر یم آنان بر ایگرفت و تعالیوه ش ن مبنا اس

 ل و قابل اعتماد اســـت و معارف ویق حاصـــل شـــده اصـــین طریکه از ا ینوع معرفت
 يتوان برایســـت و نمید قابل اعتماد نیر به دســـت آگید يکه با روشـــها ییافتهایدر

 یت عرفانفایچ و خم سلوك به آنها اعتماد کرد. آثار و تأل یو پر پ یمودن راه طوالنیپ
شرح و ب    شحون از  ست و تعال   یان ایم ضوع ا ستوار. ب یبر ا یم عرفانین مو ن یدن رکن ا

 ياو شهود بر ر از روش کشف  یغ ییکه از روشها  یکسان  ین سنت عرفان یجهت در ا
ن یا یاعتبار است. در متون عرفان یکنند حاصل کارشان ب  یقت استفاده م یافت حقیدر

اعتبار شمرده  یب یشناس  معرفت يهاوهیگر ش یا به صراحت، د یمکرر به اشارت   ،دوره
اه قت و شناخت هستند گمریدن به حقیرس ین راهها در پیکه از ا یشده است و کسان

از حکما و  یرا که بعضــ ین نگرش موجب شــد عقلیاند. او ســرگردان خوانده شــده
ــناخت به کار م ــق یمتکلمان به عنوان ابزار شـ ــق قرار دهند. عشـ گرفتند در برابر عشـ

داشت. داستان    يآمد و بر عقل برتریندة سربلند روش کشف و شهود به شمار م    ینما
ــق در م ــرح و بیقت بیان اهل طریمکرر نزاع عقل و عشـ ن دو یا يهایژگیان ویانگر شـ

 عشق در برابر عقل است. یشگیهم يروزیپ یابزار شناخت و چگونگ
سنت دوم عرفان  شهود اهم   یدر  شف و    گاه خود را حفظ کردیت و جای، روش ک

ق یطر نیرا که از ا یش در سنت اول، معرفت یز مانند اسالف خو ین سنت ن یروان ایو پ
صل م  شمردند و آن را برا  یحا س  يشد معتبر  صود خو دن به مطلیر م ش الزیوب و مق

ستند اما آنها برخالف پ یم سنت اول د یدان شها یروان  د شناخت مانن  يگر ابزارها و رو
ستدالل  یروش عقل سود  یو روش نقل یو ا ستند  یم را که اهل حکمت و کالم از آنها  ج

به  يو شـهود  یکه با روش کشـف  یکردند و اعتقاد داشـتند آن معرفت یو انکار نم ینف
ن سنت ین جهت در این شود. بدیید و تبییگر روشها هم تأیتواند با دیمد یآیدست م

ــف يریاز به کارگ یعرفان ــه روش کش ــخن به م یو نقل ی، عقلیس ــیآیان میس د ید. س
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 د:یگوین باره میدر ا يق) از عارفان سدة هشتم هجر 787ا ی 782ـ720( یدر آملیح
ن ِمْن يِق اْلُمَوحِّدِ يِ ِد و إْطالَِقِه َو ِبَداَهِتِه ِمْن َطر َحبِْث الُوُجو  یإْعَلُم َهَذا األصـــــل مشـــــتمٌل َعلَ 

فاً  وُِّف َعْقًال َو نـَْقًال َو َکشـــــــْ ن اصــل دربارة وجود و اطالق و یبدان که ا ١:أْربَاِب التَّصـــــــَ
و  یلو نق یقۀ موحدان از اهل معرفت و تصوف به روش عقلیبر طر یبداهت آن مبتن

 د.یگویسخن م یکشف
ــرح  يو ــوصدر مقدمۀ شـ ن کتاب یف ایزة خود از تألیدربارة انگ الحکمفصـ

 سد: ینوین میچن
شرط کرده  شبهه و با خود  شن  یرا که با آن بدون تحق ياام که هر  صد ت ش یق ق خ  یع بر 

شته  یحاتم ض     دا شف تو سک به عقل و نقل و ک صد کرده یاند با تم ام در ح دهم و ق
ــوصکتاب   يهر کجا  ــده به طر  یا غلطی  ياکه نکته   لحکمافصـ ق یدر آن واقع شـ

ضا      سپس به مقت شاره کنم و  سه  ياعتراض و التزام بدان ا و  یو نقل یگانۀ عقلروش 
 2ان کنم.یه آن پرداخته، علت آن را بیح و توجیبه توض یکشف

صــول ح ين چند روش براد که به کار گرفتیش آین تصــور پیممکن اســت ا
ت و اعتبار روش کشـف و  یزان اهمیموجب گردد از م یمقصـود در سـنت دوم عرفان  

شود. تأمل در آثار و آراء ا      یشهود در مقا  سته  سنت اول کا سنت عرفان یسه با  به  ین 
ــان م یخوب ــنت عرفان  یروان ایدهد که نزد پ  ینشـ ن یت ای تنها از ارزش و اهم نه  ین سـ

 گر ســبب شــده روشید ين روش با روشــهایوند ایبلکه پ کاســته نشــده يزیروش چ
بر عهده  يترقیتر و عمدا کند و نقش گســتردهیپ يشــتریب يتهایکشــف و شــهود ظرف

س یگ ضمن  یدر آملید حیرد.  سه روش را با هم مقا یا یبه طور  گاه یسه کرده و جا ین 
شان داده است. و     يان روشها و ابزارها یروش کشف و شهود را در م   در  يشناخت ن

سه روش، روش نقل یان ایب را  یو روش عقل» ل الخطابیسب  یعل يان الدعویب«را  ین 
 3ت.خوانده اس» يان الکبریب«را  یو روش کشف» ل البرهانیسب یعل يان صغریب«

شر  یوة تألیش  صوص ف و ن از مهم یکیبه عنوان  ین بن عربیالدییمح الحکمف
و  یفنکه معلوم شود روش کشیا ياست برا ينمونۀ بارز یدوم عرفانن منابع سنت یتر

 .  623/االسرارجامع. 1
 . 16/النصوص نص کتاب من المقدمات مقدمۀ. 2
 .  668ـ664/االسرارجامع. 3
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 الحکمفصــوص در مقدمۀ يت و اعتبار دارد. ویدر ســنت دوم تا چه اندازه اهم يشــهود
 د:یگویم

ــُت َرُسوَل اِهللا يَرأ یفإنّ  ــِه َو َسلَّم يْ اهللاُ َعلَ  یَصلّ  ــ الَعشِر اآلِخر ِمْن  یها فتُ يمبشِّرٍة اُر  یف ــ
َق َو بِ  ُحمَرَّم َة دَمشــْ تَِّماَئة ِمبَْحُروســَ رُوَن َو ســِ ْبَع َو ِعشــْ َنة ســَ ــِدِه يَ ســَ لّ  ــ  ـ ِه و ســّلم يْ اهللا َعلَ  یصــَ

ُعوَن ِبه، فـَُقْلُت ْنَتفِ يَـ النَّاِس  یُخْذُه َو اْخرُُج ِبِه إلَ  احلَِْکمِ ُفُصوصِ َهذا ِکَتاُب  یِکَتاٌب، فـََقاَل لِ 
ْمَع و الطَّاعَة لِلَِّه و  وِلِه َو أولِ الســــــــَّ رســول خدا (ص) را دهۀ  ١:األْمِر ِمّنا َکَما اُِمرنایِلَرســــــــُ

داشت.    یدم که در دست کتاب یق در شهر دمشق به خواب د   627آخر از محرم سال  
ان مردم بر تا از آن یر و میاست آن را بگ الحکمفصوصن کتاب یپس به من فرمود: ا

را و رسول او و صاحبان امر را که در    يم و فرمانبردارم خدادیرند. گفتم: شن یبهره گ
 اند. چنان که ما را فرمان دادهان ما هستند آنیم

ضوع تأک یان ایبا ب یابن عرب شر داده  یکه در ا یکند معارفید مین مو ن کتاب ن
است تا  افته و مأمور شدهیامبر اکرم (ص) دریاز پ یعرفان يافتهایق کشف و دریبه طر
بدون ه آن ر عارف ا   ی به م  يرییچ تغیا  ها را از م تاب بهره یان خلق ببرد و آن ند  ن ک م

د تا آنچه را مأمور شده انجام دهد بدون نقصان یجویاز خداوند استعانت م يسازد. و
ــت همان  ی فزایآنکه بر آن ب یو ب امبر اکرم (ص) حد آن را معلوم  ی گونه که پ  د درسـ

ــاند.      خواهد  یم یان مقدمه وقت  ی بعد از ب  ین جهت ابن عرب یبد  2کردند به انجام برسـ
 د:یگوین میان کند چنین فص از فصوص را بیاول

ــــــــــــَفأّوُل َما ألقاُه ال  يزین چیو نخست 3:ةٍ يکلمٍة آدم  یٍة فياْلَعْبِد فصُّ حکمٍة إهل یَماِلُک َعلَ ـ
لمۀ در ک یلقا کرد فص حکمت اله) ایش (ابن عربیکه مالک (خداوند) بر بندة خو    

 است. یآدم
ــت که در ا   ی از مالک،    ین عبارت مراد ابن عرب یدر ا ن حالت منظور از   یا خداوند اسـ

ن صورت مراد از  یا از مالک رسول خدا را اراده کرده که در ا یعبد رسول خداست؛   
ست. در هر دو حالت ابن عرب  یعبد ابن عرب صر  یا صوص کند یح میت  را به الحکمف

 . 47/الحکمفصوص. 1
 . 48 ـ47/نهما: نک. 2
 . 48/همان. 3
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. یسم ر افت کرده نه از راه کسب علوم و معارف یدر ید عرفانیق مکاشفه و مواج یطر
کند ین عبارت را تکرار میدر واقع هم من ذلکر یگر با تعبید يدر آغاز فصــلها  يو

 است. ید عرفانیآورد حاصل مواجیشود که آنچه را در هر فص میادآور میو 
ج و یفاده از آنها در کنار هم نتاو است  ین سه روش در سنت دوم عرفان  یق ایتلف

 به همراه داشت که به آنها اشاره خواهد شد. یمهم يدستاوردها
 

 کردیرو 4ـ2
ــنت عرفان  ی با تأمل در روش و غا     جه  ین نتیکرد آنها چن یتوان دربارة رو یم یت دو سـ

ــنت عرفان   یگرفت که رو   با     یمبتن یکرد هر دو سـ ــت.  نکه  یتوجه به ا  بر معرفت اسـ
ــنت عرفان  ی معرفت در د  ــ یدگاه دو سـ ــود به طور یر میر و تعبیبا هم متفاوت تفسـ شـ

س  یعیطب ش  یدن به معرفت نیراه ر سنت تفاوت دارد.  س یز در هر دو  ه معرفت دن بیوه ر
ــنت اول مبتن  ــ   یدر سـ ــخصـ زان و نوع یعارف با خداوند و م     يو انفراد یبر رابطۀ شـ

یوند میپ یشــناســینت دوم حصــول معرفت با هســتاوســت اما در ســ ید عرفانیمواج
ــت       یش از ایکه پ خورد و چنان  ــان و هسـ ــد معرفت خداوند با معرفت انسـ  ین گفته شـ

 شود.یحاصل م
 

 میموضوعات و مفاه 5ـ2
م و یموجب شــده مفاه یکرد در دو ســنت عرفانیت، روش و رویتفاوت هدف و غا
ــوعات آنها ن ــد. رابط یهم  ز بایموض ــان نباش ــوعات و مفاه ۀکس ــنت یموض م در دو س

ست    یعرفان صوص مطلق ا سنت اول مطرح م  یعنی ؛رابطۀ عموم و خ شود  یآنچه در 
ه ان شده ک یدر سنت دوم ب  یم و موضوعات یز بدان توجه شده اما مفاه یدر سنت دوم ن 

و موضوعات  م یب مجموعۀ مفاهین ترتیشود. بد یده نمیاز آنها د یدر سنت اول نشان  
 م شود:یتواند به دو دسته تقسیدر هر دو سنت م یعرفان

شترك:    )الف ضوعات م ضوعات عرفان یاز مفاه يشمار  مو در هر دو  یم و مو
ست. ا    س   ین مفاهیسنت به کار رفته ا شامل مراحل  سلوك و مواج یم  و  ید عرفانیر و 
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 رد.یگیاست که از کشف و شهود سرچشمه م یمجموعۀ مباحث
ضوعا یا شترك به کار رفته که هر دو از   ن مو سنت م  ت بدان جهت در هر دو 

ابزار شناخت مشترك    یکنند. وقتیدن به معرفت استفاده م یرس  يکشف و شهود برا  
ین موضــوعات مشــترك میتواند مشــترك باشــد. ایز میج آن نیافتها و نتایباشــد در

س    سم تق شوند:  یتوانند به دو ق ضوعات  یکیم  شتراك لفظ  یمو رند و هم دا یکه هم ا
رد که یگیرا دربر م یمین دسته از موضوعات، اصطالحات و مفاهی. اياشتراك معنو 

 رند.یگیو مقصود به کار م یک مفهوم و معنیهر دو سنت آنها را در  يعرفا
و مفهوم مشترك ندارند. به   یدارند اما معن یکه اشتراك لفظ  یدوم موضوعات 

روند یدر هر دو ســنت به کار م یم عرفانیاز اصــطالحات و مفاه يگر شــماریر دیتعب
ــنت عرفان یاما معن ــود از آنها در هر س ــت. برا يگریبا د یو مقص ال، مث يمتفاوت اس

صطالحات یاز جمله مفاه یتجلّ ست. در       یم و ا سنت به کار رفته ا ست که در هر دو  ا
س  ینقش مهم یسنت اول تجل  سلوك ا یرا در مراحل  سنت دوم  یفا میر و  کند و در 

نت در ســ ین، معنا و مفهوم تجلیاســت. با وجود ا يدیم کلین اصــطالح از مفاهیز این
ن تفاوت در معنا و مفهوم به جهت نقش و یاول کامالً با ســنت دوم متفاوت اســت. ا  

هده در مبحث مشا  یاست. در سنت اول تجل   یکاربرد متفاوت آنها در دو سنت عرفان 
ستتار مطرح م  ذات، صفات و افعال است.    یمرتبۀ: تجل شود و شامل سه    یو در برابر ا

ــاهده          یفا م ین نقش را اینجا ا یدر ا یتجل ــالک را از مرحلۀ مجاهده به مشـ کند که سـ
ــاند و زم  ن ســنتیدر ا یدا کند. تجلین دســت پیقیبه  يفراهم ســازد که و يانهیبرس

س     یآن به کار گرفته م يبرا سالک را در  ستکمال یشود که  س  يخود برا یر ا ه دن بیر
 یانت و روش سنت اول عرف ین کاربرد کامالً متناسب با غا یکند. ا ياریمراحل باالتر 

سنت دوم ن    ست. در  ست    يدیم کلیاز مفاه یز تجلیا ست. در نظام ه س   یو مهم ا  یشنا
سه  یر مقاد یاست تجل  یبر انبساط وجود و مراتب و درجات هست   یسنت دوم که مبتن 
ات ن سنت مراتب و درج یم ایبر اساس تعال  متفاوت بر عهده دارد. یبا سنت اول نقش  

ــت  ی ن ترتیکنند بد  یدا می ن پیتع یق تجلیوجود از طر رتبۀ  بر م یب که هر مرتبه از هسـ
انجامد. یم ياافته مرتبۀ قبل به ظهور مرتبۀ تازهییکند و صــورت تجلیم یگر تجلید
ــنت ن یدر ا یگاه تجل ین جا ییتب ــنت دوم عرفان  ی ز با غا  ین سـ  یوانخهم یت و روش سـ
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  ما با اصطالح  ین نکته توجه شود وقت ید به ایبا یل متون عرفانیو تحل یدارد. در بررس 
ن اصــطالح در یم ایم ضــرورت دارد ابتدا تأمل کنیشــویرو مهک متن روبیدر  یتجل

 ا سنت دوم.یبه کار رفته  یقلمرو سنت اول عرفان
سنت عرفان     یاز مفاه يادیشمار ز  شترك در دو  صطالحات م  يکاربرد یم و ا

نقد و  يشود که برا یاحساس م  یخوبن ضرورت به ین جهت ایدارند. بد یمشابه تجل 
ــ یل متون عرفانیتحل ــاس روش و شـ ــته از مفاهیق، ایو دق یعلم ياوهیبراسـ م ین دسـ

ن اســاس یو کاربرد آنها با دقت توجه شــود. بر ا یشــوند تا به تفاوت معان ییشــناســا
سخن م    520(م  یالاحمد غز یتوان گفت وقتیگر نمید شق   ید و کتابیگویق) از ع

ــتقل دربارة ا ــوع تألیمس ــق را در همان نقش و مفهومیف مین موض به کار  یکند عش
ــ610( ین عراقیبرد که فخرالدیم آن را به کار برده اســت. با  لمعات ق) در 688 ــــ

سنت احمد غزال  شق ن یتردیب یو عراق یوجود تفاوت  نها ز نزد آید کاربرد و مفهوم ع
 متفاوت است. 

 یکه اشارت رفت موضوعات سنت اول عرفان   چنان :یب) موضوعات اختصاص   
ن شده که  ایب یافته است. در مقابل، در سنت دوم موضوعات   یز بازتاب یدر سنت دوم ن 

کرد یت، و رویدر ســنت اول بدانها پرداخته نشــده اســت. با توجه به تفاوت روش، غا
از  یکین جهت یت گســترده و متنوع اســت. بدن موضــوعایدامنۀ ا یدو ســنت عرفان

ــنت دوم عرفان يهایژگیو ــالم یمهم س ــت که قلمرو عرفان اس ــنت یدر ا یآن اس ن س
ــعت و عمق ب     ــته وسـ ــبت به دورة گذشـ ــترینسـ ــوعاتیپ يشـ ام به ن یدا کرده و موضـ

 یگر علوم اسالم ین موضوعات در د یش از آن ایمطرح شده که پ  یموضوعات عرفان 
که در  یبا موضــوعات ییآشــنا يشــده اســت. برایکالم مطرح مخاصــه در فلســفه و 

ها توجه م   یا یمجالس و محافل عرفان      بدان ــده این دوره  ــفین عبارت عز یشـ  یز نسـ
 تواند سودمند باشد:یق) م 691(م بعد از سال 

اره  ـ چین بـ یا اـ م بیبودیر مـ گیکدیکه در صحبت  ـ  کثّرهم اهللا ـ ان ـ شیدرو یاعتـ جم
ا و ان از علمیکه دانا ین الفاظ و اســامین گاه اســت که ما ایچند ت کردند کهیحکا
روف و ـق معـان خلـیاند و در مگفته ـ المـ والس ةهم الصلویعل ـ ا ـ یا و اولـ یما و انبـ حک

بهره و یب ین الفاظ و اسام یقت ایم و از حقیخوانیم و میشنو یمشهور گشته است، م   
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 و خلق و امر و ملک و ملکوت و ملَک و م؛ همچون لفظ وجود و رب و اهللایبینص یب
سان و آدم و ول یش  شرك و توح      یو نب یطان و ان سلوك و  سالک و  د و کفر و یو 

ص یا شت و دوزخ و ح یمان و طاعت و مع ا و یات و ممات و دنیت و مبدأ و معاد و به
سما و صاحب    یل ارض و طیامت و سما و ارض و تبد یآخرت و شب قدر و روز ق 

 1.نیت و مانند ایامت و ختم نبوت و ختم والیئم قعت و قایشر
 د:یگویگر مید ياو در جا

  ن بحث در افتاد کهیت ما در شــهر نســف بلکه در تمامت ماوراءالنهر ایدر وال یوقت
ن یاشــتند که مگر اکس پند یا صــفت نبوت. و بعضــیتر اســت يت قویصــفت وال
ــ  یو ول یبحث در نب ــان به خدمت ش ــت. چون در خراس ــاخیاس ــعدالدیالمش ن یخ س

ــ يحمو ــ قدس اهللا روحه ـ کردند و اکنون  ین بحث هم میا یو ول یدم در نبیرس ـ
 2.کنندین بحث هم میا ياصحاب و يبعد از وفات و
سف  صطالح د   یم گفته یبر آنچه ن ضوع و ا ن یگر افزود که در ایتوان دهها مو

ــنت عرفان ــت و البته در مجال یس ــود.یگر باید یبه کار رفته اس ن یبر ا د بدان توجه ش
در نظر گرفت که به طور خاص  یعیوســ یو اصــطالح یرة واژگانیتوان دایاســاس م

ــنت دوم عرفان ــب يهنمارا یبه کار رفته و وجود آنها در هر متن عرفان یدر سـ  یمناسـ
 صاحب آن متن شناخته شود. یقۀ عرفانیاست تا طر

 
 یزبان عرفان 6ـ2
 ید بدان توجه شــود زبان عرفانیبا یقات عرفانیکه در تحق یاز موضــوعات مهم یکی

م و موضوعات خود  یان و انتقال مفاهیب يمختلف علوم و معارف برا يهااست. شاخه  
ــالم  خاص د  یزبان   یز زبانا ید عرفانیم و مواجیان تعال ی ب يز براین یارند. در عرفان اسـ

ــتفاده م  با زبان    یت زبان عرفان  ی ند. البته ماه   یگویم یکنند که به آن زبان عرفان     یاسـ
است و   یاکتساب  ،گر علومیم و موضوعات د یگر علوم و معارف متفاوت است. تعال ید
شود یتواند به دیم سالم یم و تعالیهاما مفا ،گران منتقل   افتها ویر درب یمبتن یم عرفان ا

 . 2ـ1/ فرد يرباقریم اصغریعل دیس قاتیتعل و حیتصح ،قیالحقاکشف. 1
 . 316/)کامل انسان ( ینسف رسائل مجموعه. 2
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ص  یمواج شخ ص     ید  شخ ست. انتقال تجارب  س یرممکن یغ یذوق يافتهایو در یا ار یا ب
، ترس ی، تشنگ یم. گرسنگ یدهیح میشتر توض  ین موضوع را ب یا یسخت است. با مثال  

ــ  يهاو... تجربه ــخص ــادة ش ــمار م یس ــانیبه ش در مراحل مختلف  یروند که هر انس
 یناً به کســیها را عن تجربهیک از ایم هر یکند. اگر بخواهیافت میآنها را در یندگز

مثالً  ؛میارش رو دیار دشـــوار در پیبســـ يم کاریافته منتقل کنیکه تاکنون آنها را در ن
ــنگ ــنگ یناً به مخاطبیتوان عیرا نم یمفهوم گرسـ رده را تجربه نک یکه تاکنون گرسـ

ــرح و ب تواند مخاطب را تا ین تجارب فقط میک از ایربارة هر ان ما دیمنتقل کرد. ش
ــنا کند. وقت     يحدود  ــاده تا ا  یانتقال ا  یبا آنها آشـ ــوار بلکه   ین تجارب سـ ن حد دشـ

ــت که ب  یهید بد ی نما یناممکن م   يها مانند تجربه    يادهی چیان و انتقال تجارب پ  ی اسـ
 دشوارتر است. یعرفان

ــه کنیاگر علوم مقیرا با زبان د یاگر زبان عرفان م تفاوت یتوانیم یم به خوبیس
ر یم. اصــطالحات و تعابیدهندة زبان معلوم ســازلیآنها را در ســاختار و عناصــر تشــک

ر برخالف اصطالحات د  یک اصطالح عرفان یندارند و  ین زبان، مفهوم ثابتیخاص ا
ــد. گاهین مفهوم و تعریگر علوم ممکن اســـت چندیزبان د ــته باشـ ــمار یف داشـ  شـ

رود. به عنوان مثال تصوف یف فراتر میتعر یست و سیصطالح از ده، بک ایف یتعار
صطالحات مهم عرفان  یکی ست. طر  یاز ا صوف و عرفان خوانده  یقۀ اهل طریا قت، ت
ا داشــته باشــد ت  يف معلوم و واحدید تعرین اصــطالح بایا یعیشــود. به طور طبیم

بان   گر علوم و معارف  یمرز دن کند و مرز آن را از  یین علم را تعیا یحدود و ثغور م
توان یدارد که نم يف متنوع و پرشمار یتصوف تعار  یز سازد اما در متون عرفان یمتما

 یژگیو نیز از این یگر اصطالحات عرفان یواحد به دست داد. د  یفیبر اساس آنها تعر 
بد   ــطالح در زبان عرفان    ی ن ترتیبرخوردارند.  ان با کاربرد آن در زب     یب کاربرد اصـ

 یاصــطالح در زبان عرفان یۀمتفاوت اســت. نقش و کاربرد متنوع و چندالگر علوم ید
ســاختار و  یگر موجب شــده زبان عرفانیاســت که در کنار عوامل د یاز جمله عوامل

 داشته باشد. يادهیچیکاربرد پ
مختلف تحول  يها در دوره یعرفان  یخ و مبان یهمراه با تطور تار   یزبان عرفان  
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ن یدا کرده است. ا یپ ياط هر دوره خصائص تازه یب با شرا افته و متناس ی یو دگرگون
ست که با      سترده ا ضوع چندان مهم و گ سوط دقا    ید در مجالیمو ستقل و مب آن  قیم

در  یر زبان عرفانییزان تحول و تغیشود که م ینجا تنها اشاره م یل شود. در ا ینقد و تحل
سب با تغ  يهادوره هر نوع  ینعی هبود یسالم عرفان ا یر و تحول در مبانییمختلف متنا

. ته اســتگذاشــیر میتأث یزبان عرفان يم بر رویبه طور مســتق یعرفان یتحول در مبان
تم در سدة هف  یداد که سنت دوم عرفان  يرو یهنگام ین تحول در زبان عرفانیترمهم
ــکل گرفت.   يهجر ــنت دوم در مبان     ینیادی ق و بنیتحول عم شـ م و یو مفاه  یکه سـ

ــوعات عرفان   ــت چندان که زبان      یز تأث ین ید آورد در زبان عرفان  ی پد  یموضـ ر گذاشـ
استفاده  یکه در سنت اول عرفان یکه در سنت دوم به کار گرفته شد با زبان يایعرفان

 داشت. یاساس يشد تفاوتهایم
 يحصــول معرفت اســت و برا یکرد ســنت اول عرفانیکه اشــاره شــد روچنان

 که یب زبانین ترتیشد. بدیاستفاده م يو شهود  یبه معرفت از روش کشف  یابیدست 
ــرح ایب يبرا ــت که  یرفت همان زبان عرفانید به کار میم و مواجین تعالیان و شـ اسـ

 یاســت. در ســنت دوم عرفان  یده و چندوجهیچیپ یم؛ زبانین اشــاره کردیش از ایپ
شــکل گرفت که  يگریشــد زبان دیکه در ســنت اول به کار گرفته م یعالوه بر زبان

ــت. در ا ياتازه  يها یژگیو به وجود   يدی جد  یرة واژگان یاوالً دا ین زبان عرفان  یداشـ
ــطالحات ایو ثان آمد ــنت اولیاً اصـ ــطالحات زبان سـ م و یمفاه ،ن زبان برخالف اصـ
 ثابت و معلوم دارند. یفیتعار

 


