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تـرین و افتخـارآمیزترین تـراث علمـی      تـوان یکـی از بـزرگ    هاي آن می دانش عرفان را، با همۀ ابعاد و شاخه
فلسـفه، فقـه، کـالم،    . این دانش با بسیاري از ابعاد زنـدگی مسـلمانان گـره خـورده اسـت     . مسلمانان دانست

دانش عرفـان  . اند مباحث عرفانی مرتبطنوعی با عرفان و  سیاست، اقتصاد و فرهنگ جوامع اسالمی، هریک به
هـاي خـارجی متـأثر بـوده      هاي دیگر، در فرایند تاریخی خود از مسائل داخلی و نحله نیز همچون همۀ دانش

  .هاي اسالمی است دارترین دانش ترین و ریشه حال، عرفان اسالمی از اصیل است؛ درعین
ها این اسـت کـه از بـدو پیـدایش خـود تـاکنون        انشهاي عرفان اسالمی، در مقایسه با دیگر د یکی از ویژگی

همواره بـوده و هسـتند   . همواره مبتال به حامیان افراطی و متعصب، و مخالفان تفریطی و متصلب بوده است
هاي عرفانی  اي از آموزه اند که هیچ نقدي را بر هیچ آموزه کسانی که در دفاع از عرفان، کار را به جایی رسانده

از طرفی نیز همواره بـوده و  . اند و عرفان و عارفان را فراتر از عصمت پنداشته  عارفی برنتافتهیا هیچ صوفی یا 
هاي عرفانی و هیچ نقطۀ مثبتی در زندگی صوفیان  اي از آموزه هستند کسانی که هیچ حقیقتی در هیچ آموزه

هاي  هر دوي آنها معلول حب و بغض. نادرستی این دو نگاه، به اثبات و استدالل نیاز ندارد! اند و عارفان ندیده
طرفانه و محققانه به تراث عظیم عرفانی مسلمانان،  رسد در چنین فضایی، نگاه بی به نظر می. اند بینانه غیرواقع

هـاي   ها و زیبـایی  ما مجاز نیستیم چشم خود را بر خوبی. هاي زندگی علمی در دوران کنونی است از ضرورت
  گونه همه تجربیات علمی و عملی محروم سازیم؛ همان ن ببندیم و خود را از آنموجود در عرفان و سیرة عارفا

اصوالً فراتر از نقد پنداشتن عرفان و . هاي موجود در عرفان را بپذیریم که مجاز نیستیم کورکورانه همۀ آموزه
تردیدي نیست  .رونقی این دانش خواهد شد تنها خدمت به آنها نیست، که موجب رکود علمی و بی عارفان، نه

اي از دانش موجب رونق علمـی در   هاي بنیادین و کلیدي، و وجود ناقدان سرسخت در هر شاخه که طرح نقد
  .آن حوزه خواهد شد

هاي مختلفی پیدا کرده است؛ اما خاستگاه تمام مباحث متنوع  عرفان اسالمی در گذر قرون متمادي، ابعاد و شاخه
حرکت اصلی عرفانی در طول تاریخ اسالم، بر پایـۀ مباحـث عرفـان عملـی     . استو ابعاد گوناگون آن، عرفان عملی 

الي  صـورت اسـتطرادي در البـه    عربی بـه  شناسی عرفانی، تا پیش از ابن شناسی و انسان عرفان نظري و هستی. بود
به همین دلیل، شناخت عمیق عرفان عملی، درحقیقت، شـناخت مـادر همـۀ    . شد مباحث عرفان عملی مطرح می

  .مباحث و ابعاد عرفانی است
  

  سخنی دربارة کتاب پیش رو
ما در این کتاب، که حاصل چند دوره . محور اصلی مباحث عرفان عملی، بحث منازل و مقامات سلوکی است

جانب در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتراست، قصد نداریم مستقیماً در این موضوع بحث کنـیم؛   تدریس این
مباحثی چون آشنایی با سیر . ایم باره اي مباحث مقدماتی و مبنایی در این  تحلیل پاره دنبال تبیین و بلکه به 

منزلـۀ   تـرین منـابع آن، بـه    هاي برجستۀ این شاخۀ علمی و آشنایی با مهـم  تاریخی عرفان عملی و شخصیت
، »وکیگرایـی سـل   کثـرت «، »شریعت، طریقت و حقیقت«گانۀ  مباحث مقدماتی، و مباحثی از قبیل رابطۀ سه

و تبیـین  » چرایی سلوك«، »چیستی سلوك معنوي«، »مکاشفات عرفانی«، »العاده کرامات و کارهاي خارق«



منزلۀ مباحث مبنایی در این کتاب  ، به»چگونگی سلوك«عبداهللا انصاري دربارة  چند تحلیل از دیدگاه خواجه
  :به شرح زیر، سامان یافته است  بر این اساس، کتاب پیش رو در هشت فصل،. اند کانون بحث قرار گرفته

فصل اول آن با موضوع چیستی عرفان عملی، مشتمل بر مباحثی از قبیل اهمیت و جایگـاه عرفـان عملـی و    
تفاوت آن با عرفان نظري، همچنین رابطۀ آن با دانش اخـالق، و درنهایـت، جایگـاه سیروسـلوك در معـارف      

  .اسالمی است
ایم و سیر عرفـان عملـی را در پـنج     هاي مهم عرفان عملی پرداخته تدر فصل دوم به ادوار تاریخی و شخصی

  .ایم دورة تاریخی کاویده
شناسـی دقیقـی از معتبرتـرین منـابع عرفـان       ، کتاب»آشنایی با منابع عرفان عملی«در فصل سوم، با عنوان 

ه منازل و مقامات را هاي مربوط ب ایم بخش ها کوشیده در معرفی کتاب. ایم عملی در عالم اسالم به دست داده
  .معرفی کنیم

این بحث، یکی از . پردازد گانه می به تحلیل رابطۀ این سه» طریقت و حقیقت  شریعت،«فصل چهارم، با عنوان 
هاي مختلفی در این زمینه مطرح شده است که  دیدگاه. سازترین مباحث و مبانی عرفان عملی است سرنوشت

  .ایم یز عرضۀ دیدگاه مورد قبول پرداختهدر این فصل به بررسی و نقد آنها و ن
کوشد ضمن تبیـین ایـن دیـدگاه،     پردازد و می می» گرایی سلوکی کثرت«فصل پنجم به بررسی و نقد نظریۀ 
  .بطالن و نادرستی آن را نشان دهد

به مباحثی همچون تفاوت کارهاي » العاده و مکاشفات عرفانی کرامات و کارهاي خارق«فصل ششم، با عنوان 
العاده و حقانیت  العادة عرفا با سحر و جادو و کارهاي مرتاضان، انواع کرامات اولیا، رابطۀ انجام کار خارق ارقخ

و درستی رفتارها و سخنان افراد، همچنین مباحث متنوعی دربارة مکاشفات عرفانی، انواع مکاشفات صوري و 
  .پردازد معنوي و معیار درستی مکاشفات می

پردازد و بدین منظور به مباحث حضـرات خمـس و    تی و چرایی سیروسلوك عرفانی میبه چیس فصل هفتم، 
  .منزلۀ مقدمات و اصول موضوعۀ این بحث، پرداخته است اسفار اربعۀ معنوي، به

 
در . فصل هشتم، واپسین فصل کتاب، دربارة چگونگی سیروسلوك معنوي یا مقامات و منـازل سـلوکی اسـت   

قام، به اختالفات پژوهشگران در تعیین شمار منازل و ترتیب میان آنها اشاره، این فصل ضمن تعریف حال و م
هـاي   عبداهللا انصاري با تکیـه بـر تفسـیر    در ادامه نیز دیدگاه خواجه. و چرایی این اختالفات تحلیل شده است

  . مالعبدالرزاق کاشانی و سعیدالدین فرغانی تبیین شده است
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