
  
  
  

   عربي وابن الدين  محينزد و عزلت مراقبه نتايج  شرايط و
  عالءالدوله سمناني

 

                      ∗∗دكتر مهدي زماني                              ∗مهدي افتخار
  

  چكيده 
ر مراقبه به معناي حاض ،عالءالدوله سمناني عربي وابن الدين  از ديد محي

و معيت  ظهور ي  دل جهت مشاهدهتمراقبدر محضر محبوب ازلي و خود  ديدن
از لوازم سلوك و از اركان   از ضروريات و،طور عامه بكه   استحضرت حق در آن

خلوت   از طريق عزلت و، به طور خاص وگردد عرفان عملي اسالمي محسوب مي
  .گردد ميحاصل هاي متعدد با شرايطي خاص  در قالب گذراندن اربعين

 كه است خاص اربعين داراي مقدمات و شرايط ،سمناني نزد ابن عربي و
        ،ميي دا ي  روزه-3 ،ميي وضوي دا-2 ، خلوت-1 :ند ازا عبارتشان ترين مهم

 ،  اهللا اله اال  دوام ذكر ال-5 ،)اي مگر صحبت با شيخ براي حل واقعه( سكوت -4
 نوانبه ع( ربط دل به واليت شيخ خود و طلب همت از او -7 ، دوام نفي خواطر-6

ترك اعتراض به قبض و بسط و مرض و  رضا و -8  و)ي ربط با واليت نبوي واسطه
  .صحت و هرچه رسد

به انواع  باطني و ي تسخير لطايف سبعه  بهتواند مي ،سالك با گذراندن آن
چنين تصرفات  هم معنوي و مكاشفات صوري و بسيار متنوعي از ادراكات قلبي و

رسيدن به  ،مراحل در باالترين درجات و، تر از همه مهم آفاقي نايل آيد و انفسي و
  .استبقاي بعد از فنا  مقام جمع الجمع و فناي في اهللا و عين الجمع و

ذكر لفظي گفته  تر است و اربعين برجسته  نقش شيخ در،در روش سمناني
 كه نقش شيخ را تنها در صورت عدم ضبط خيال از ،خالف ابن عربيه  بشود، مي

  . به ذكر معنوي در خلوت معتقد است  وداند يمجانب سالك 
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  روايات مراقبه در آيات و. 1
كه   است قلب و فؤادي شناخت حق و حقيقت ترين وسيله  كامل،در عرفان اسالمي

 و »انسان كبير« اول را مقصد. باشد انسان ميباطن جهان و به مسير حركت تكاملي انسان 
 و آيات انفسي در متن اين راه )150: ص ،2: ج ،2( اند ناميده »جهان صغير«دوم را مقصد 

  .ندا واقع
ي نفس و  مجاهده و تزكيه گذر از مراحل اين سفر دروني و معراج روحاني جز با

بيرون آوردن  نوراني و ني وهاي ظلما ي باطن از عوايق و موانع و گذر از حجاب تصفيه
ي بينش  ها و كماالت مجازي از ديده خارهاي غفلت و خودبيني و پندارهاي رنگارنگ هستي

    .يستپذير ن سالك امكان
جا كه در وصف حال  دهد آن هاي اين سفر خبر مي از رهاورد قلهخداوند متعال 

نا هما« ):18/النجم( »كبريلقد رأي من آيات ربه ال« :فرمايد محبوبش و با زبان خود او مي
فؤاد در « :)11/النجم( »ماكذب الفؤاد ما رأي«؛ »بزرگ پروردگارش را ديدبرخي از آيات 

همانا او را در افق روشن « :)23/التكوير( »لقد رأه باالفق المبين«؛ »گو نبود چه ديد دروغ آن
  .»مشاهده كرد

  لقاء ربه فليعمل عمالًايرجومن كان « :كند  رسيدن را چنين بيان مي راهقرآن كريم
هر كه در آرزوي ديدار پروردگارش «: )110/الكهف( »اً ربه احدةصالحاً و اليشرك بعباد

احدي را در پرستش پروردگارش شريك او   عملي صالح و  پس بايد عمل كند،،باشد مي
در  چه در ظاهر و چه ،اش  وجود و مراحل هستيهاي ساحتكدام از  يعني در هيچ ؛»نسازد

  . رديفي براي او نگذارد و غير او را نابود انگارد هم ،باطن، با عمل و مجاهده
 تصريحات و )عليهم صلوات اهللا(در سخن و روش پيامبر اعظم اسالم و پيشوايان دين 

:  است كه)ص(از پيامبر. اشارات متعددي در باب لزوم حفظ قلب و اصالح باطن وجود دارد
»لي قُلوب بنيلَوال انَّ الشَّياطين يمون عماواتآدم  حواگر نبود كه « :»لَنَظروا الي ملكوت الس

ها نظر  به تحقيق كه همه به ملكوت آسمان، اند آدم را فراگرفته  شياطين اطراف قلوب بني
عرش چنين شياطيني كه قلب و ادراكات و احساسات آن  .)113: ، ص4: ج ،6(» كردند مي

ترين   است كه تسلط بر آن مهم)از قواي ذهني(ه و مخيله ي واهم اند قوه را هدف گرفته
چشم من «: فرمايد مي در جاي ديگر  چنين هم .ي كشف و شهود است ي فتح قله وسيله

 هنگام خواب ،يعني از شدت مراقبه؛ )381 : ص،1 :ج ،20( »خوابد خوابد ولي قلبم نمي مي
  .ماند حاضر و هوشيار مي ايشان روح نيز 

قد احيا قلبه و امات نفسه حتي دقَّ «: فرمايد  وصف خاصان درگاه مي در)ع(و علي 
ش را زنده كرده و دهمانا عقل خو« :»ارضي ربه استعمل قلبه و بما ...جليله و لطف غليظه
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ي او به لطافت بدل ها تشونخكه بدنش باريك گشته و  طوريه  ب،اندهنفس خود را مير

 ،21( »واداشت و پروردگارش را خوشنود نمود )مراقبه( چون قلبش را به كار... شده 
كار گرفتن ه ن نفس اماره و ب يعني با زنده كردن قلب و ميراند؛)692: ص  ،210 ي خطبه
  .ت جسم و ذهن و نفس او به لطافت بدل شده استظغل )مراقبه(قلب 

: كند ن نقل است عرض ميي روز مباهله از ايشا در ضمن دعايي كه در ادعيه چنين هم
اي «: »هما الي طاعتكرتك فاغلب بالي و هواي حتي تردلبت كل غالب بقدغ غالب يا«

اي فائق آمدي پس بر ذهن و هواي من غالب شو تا آن دو  كننده  با قدرتت بر هر غلبه،غالب
 و در قسمتي از حديث معروف )365: ص ،2 :ج ،5( »برگردانيرا به سوي طاعت خود 

يعني وجود حق را ، »نفي الموهوم مع صحو المعلوم«: دفرماي  در تعريف آن مي،»تحقيق«
  .)221: ص، 1 :ج ،10(  د از ديده محو نمايدان ت كه موهاما،حقق ببيند و غير او رام

    
  نزد اهل عرفانتعريف مراقبه . 2

 به ،مراقبه در لغت. استترين بخش عرفان عملي مراقبه  ترين افعال قلبي و اصلي مهم
 ،عربيزبان در   و استداشتن  و مالحظه و در نظر كشيدن، پاييدنمعني محافظت، انتظار 

معاني  تعاريف و در ،اهل سلوك و عرفان اما نزد ؛گويند مرقَب مي رصد ستارگان ابزارِبه 
  . خداوند استدايميها توجه به حضور   كه  البته وجه مشترك آن به كار رفته استگوناگون

 ، بداند كه حق در تمام احوالماًي است كه عبد دامراقبه آن: گويدتعريفات جرجاني در 
 محافظت قلب از كارهاي ،مراقبه نزد اهل سلوك:  گويدكشافتهانوي در  .از او آگاه است

روايت شده است كه  )ص(از پيامبر:  گويداللمعاج طوسي در سرّ. )533: ص ،9( پست است
 و. نگرد او تو را مي ،بيني  نميبيني و اگر تو او را  را چنان بپرست كه گويا او را ميخدا

يقين كند كه خداوند بر تمامي دل و درونش آگاه است؛  راقبت بنده آن است كه بداند وم
: ص ،13 (دارند نگه دارد هاي مذموم كه او را از خدا دور مي  وسوسهي پس دل را از همه

107( .  
نقل ه مفصلي دارد ك بيان ، در باب مراقبهمنازل السائرينخواجه عبداهللا انصاري در 

وي در . نمايد سمناني ضروري مي الدين عربي و  محياتبراي درك بهتر نظر آن ي خالصه
  :گويد اين رابطه مي

  : ي مقصود است و آن بر سه درجه است  دوام مالحظه مراقبه
  ؛»ي حق سبحانه به حضور قلب است در سير دائمي به سوي او مراقبه« ي اول درجه
ي نظر حق است به سوي تو با برطرف كردن معارضه با إعراض از  بهمراق« ي دوم درجه

نظر حق نسبت به بنده معارض با ي ه مراقبكه، چرا»رضاعتراض و از بين بردن رعونت تع 
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 حضور عبد ممكن نيست و مزاحم ، چون در صورت اول،مراقب حق بودن از طرف بنده است

شود  ه هرچه در ظاهر و باطن مشاهده مياست و اين مزاحمت اوالً با اعراض از اعتراض ب
شود و ثانياً با از بين بردن رعونت تعرض يعني خودبيني و ابراز وجود با احساس  ممكن مي

 معارض حق ،شود كه در اين صورت عبد نسبت به خودش و خواطر و افكارش حاصل مي
اي الزم  ضه غير او جايي ندارد و بر طرف كردن چنين معار، چون در حضرت حق،شده است

 وجود سالك را منطمس  كه كل،ي و نوري شديد از جانب حق كه البته فقط با تجل،است
  .پذير خواهد بود كند امكان
ي عين سبقت است براي استقبال علم توحيد و  ي ازل با مطالعه مراقبه«ي سوم  درجه

ي مراقبه  رطهي خالص شدن از و هاي ابد و مراقبه ي ظهور اشارات ازل است بر زمان مراقبه
  .)150 - 147 : صص،باب مراقبه، 7 (»است

 كه اين مطالعه به استقبال ، سابقيت حقي ي چشمه يعني شهود معناي ازليت با مطالعه
 يعني ازليت و ؛ي اتصال ازل با ابد است  مشاهده،آن عالئم توحيد رفتن است و عالوه بر 

د و ان ه اكوان در همه حال فانير حالي ك د،ابديت و دائميت خداوند به مشاهده درآيد
 چون بايد ،ستا اي  خود مراقبه ورطه،گذشته و حال و آينده يكي گردد و در اين حال

 ي ماند و نه مراقبه  نه خودي مي،خودي باشد تا مراقبه معنا دهد و البته در اين مشهد
  .منسوب به خود

ي  اين كناره  برسد وبه فناي في اهللاسالك كه است تمركز بر حضور مع اهللا تا جايي 
شود و حالت   وحدت در كثرت مشاهده مي،بحر توحيد و نهايت سفر اول است كه در آن

 ، وحدت در كثرت و كثرت در وحدت است كه در سفرهاي بعدزمانِ تر آن شهود هم كامل
  .گردد اهللا مي  ر اليينصيب سا
چشم  وق دوختن هرچه غير ح  مراقبه را چشم از خود وتوان مي ،طور كليه پس ب

  .رضاي او  بودن دانست ور او و در پي محبت وحض و  حق ي دوختن به حق و مالحظه
 مراقبه نزد اهل عرفان وجود دارد و آن نظر ي اي هم براي كلمه يك استعمال حاشيه

 است كه از آن نهي باطنيكردن در گذشته و آينده و يا احواالت خصوصي ديگران با چشم 
  .راه و در مدت اربعين و خالل خلوت براي سالك در ميان يژهبه و ،شده است مي

  
  الدين عربي خلوت قبل از محي عزلت و. 3

عزلت  خلوت و و شود مي روايات فراواني يافت ،انقطاع الي اهللا  انعزال از خلق وي بارهدر
 ،)ةفي العزل(  45 باب ،1(شده براي سلوك الي اهللا بوده است   روشي شناخته،در متون ديني

شرايط آن در احاديث مطلب زيادي به چشم  در مورد گرفتن اربعين و اما 1).100 و 99: ص
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 كه در برگزاري آن  وجود دارد،) ص(احاديث و سنت پيامبر  هرچند شواهدي در،خورد نمي
ما اخلص عبد هللا « :ها حديث اخالص اربعين است كه پيامبر گرامي فرمود  آنترينِ مهم

اي كه چهل روز خود  هر بنده«: » من قلبه علي لسانه جرت ينابيع الحكمةاربعين صباحاً االّ
هاي حكمت را از قلبش بر زبانش جاري   خداوند چشمه،را براي خداوند خالص گرداند

ما اجمل عبد ذكر اهللا « :نقل است كه )ع(و از امام باقر )74: ص ،1: ج ،19( »سازد مي
انطق بها   في قلبه و اثبت الحكمةبصره دائها و دوائها و  و الّا زهده اهللا في الدنيااربعين يوماً

را در دنيا زاهد   خدا او،اي كه چهل روز ذكر خداوند را به زيبايي ادا كند بنده هر« :»...لسانه 
 نمايد و  مينشين حكمت را در قلبش جاي نماياند و دوايش را به او مي مرض و گرداند و مي

  ).16: ص ،2:  ج،22(»  ...سازد زبانش را به آن گويا مي
نقل است كه ايشان قبل از مضاجعت با حضرت خديجه براي ) ص( از پيامبرچنين هم

كه  البته (پرداختند عبادت   چهل روز به خلوت و، حضرت زهراي منعقد شدن نطفه
اين كه نخوردن گوشت  و) شرايط آن در دست نيست احكام و  و  نحوهي بارهاطالعاتي در

 در مواقع خاصي »ترك حيواني«دهد چهل روز   نشان مي،روز مكروه استبيش از چهل 
عدم مضاجعت با همسر بيش از چهل روز بدون  چنين هم.  بلكه نوعي سنت بوده است،جايز

روزه از   چهل عزلت،كه در آنحكم راه را براي برگزاري اربعين ـ  كه اين يست،اذن او جايز ن
شرايط آن   اربعين وي بارهشايد عدم شيوع احاديثي در .كند هموار ميـ ديگران شرط است 

 بنابراين . مردم بوده استي بلكه نادر بودن برگزاري اربعين توسط عامه به علت قليل و
 كه موضوع سلوك باطني مركز توجه ،پرداختن به اين موضوع را عمدتاً در كتب اهل عرفان

  . يابيم  مي،هاست آن
مراقبه با فكر و ذكر و نفي خواطر در روز و ، و عرفاناهل سلوك متقدمين از در ميان 

هاي متعدد عام و خاص  اربعينو باالخص  عزلت و خلوت دائمي ،)خصوص شببه ( شب
القعده و ده روز اول  يعني ماه ذي(  كه عام آن اربعين موسوي است،شده است عملي مي

صحبت پروردگار را  در كوه طور انتظار )ع(همان چهل روزي كه حضرت موسي، الحجه ذي
 با شرايط فراواني كه بعداً به آن ،كرده است و خاص آن را استاد تعيين مي) كشيد مي

  .اي خواهد شد اشاره
ي طرق بر   از بقيه  بيش،هبندينقشي   در طريقه، طرق صوفيه مياناز ،به طور كلي

 در  كه استها به نحوي مراقبه  به نحوي كه اكثر اصول عملي آن،مراقبه تأكيد شده است
 به توان مي اين اصول ي از جمله .شود هاي پس از آن تا امروز اثر آن مشاهده مي طريقه

 ،»نظر بر قدم« ،»هوش در دم «2،»ذكر خفي« ،)نفي خواطر استكه همان  (»نگاهداشت«
  3 .)42-30: ، ص8( اشاره كرد »وقوف زماني «و» ياد داشت «،»خلوت در انجمن«
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 اربعين و خلوت و ي مراقبه ي ن عربي دربارهالدي بيان نظر محي. 4
  آن نتايج شرايط و

 الدين عربي محي نظرات توان مي ،اربعين در ميان عرفاي بزرگ  خلوت وي درباره
 عرفان ي را به عنوان نماينده 5)ق736 متوفاي( عالءالدوله سمنانيو  4)ق638 متوفاي(

 اين دو عارف بزرگ داراي .جهان اسالم مورد بررسي قرار دادشرق سبك  وغرب سبك 
 به ،هاي عملي سلوك  روشي درباره باشند و  عرفان عملي ميي تأليفات فراوان در زمينه

عارفان قبل از خود  ي همه عملي ي كه ثمره اند و غير از اين  داد سخن داده،تفصيل
 شوند؛ در عارفان بعد خود محسوب مي ارترين عارفان در تاريخ تصوف وذ از تأثيرگ،باشند مي
 و حاصل از خلوت مشاهداتي   درباره، بر خالف بسياري از عرفا،خصوص كه اين دوبه 
  .اند به بسط سخن پرداخته ،سلوك آورد سير و ره

يعنـي    حيـا،  ي  مراقبـه ،  اول: گيـرد   در سه بخش قرار مي     ،ن عربي اب عبد از نظر     ي  مراقبه
الـم يعلـم بـان اهللا       «ي     كريمـه  ي بر اساس آيه   حيا كردن از حضور او     حاضر ديدن خداوند و   

 ي  بـر اسـاس آيـه     ،  هي در آن   آيات اال  ي  ي قلب براي مشاهده     مراقبه ،دوم،  )14/علق( »يري؟
 مراقبـه نـسبت بـه       ، سـوم  ،)53/فـصلت (». ..سنريهم آياتنا في اآلفاق و في انفسهم      «ي  كريمه

 خداوند وضـع  خاطر مراقبه نسبت به   ه   موازين شرعي از نظر او ب      ي   همه .انجام وظايف شرعي  
  .)209-208: صص ،2: ج ،2( شده است

بيـرون   سـاده كـردن درون و     ترين شرط رسيدن به شـهود قلبـي           مهم ،ابن عربي از نظر   
 :گويـد  و علـل آن مـي     ) ص(در باب كـشف تـام محمـدي        وي   .آمدن از تشويش ذهني است    

ل عليه اهل اهللا علي امر عم) صلي اهللا عليه (التري و لقد نبه      فكان له الكشف االتم فيري ما     «
لوال تزييد في حديثكم و تمريج في قلوبكم لرأيتم مـا اري و لـسمعتم              : فوجدوه صحيحاً قوله  

 كنـد   ميوي چيزهايي مشاهده    . است) ص(كشف تام و كامل مخصوص  پيامبر      «  :»ما اسمع 
 بينيم و او به امري آگاهي داده است كه اهل اهللا بدان دستور عمل كردند و آن را                  كه ما نمي  

از لغـو و لهـو   (بـود   اگر در سخنانتان حشو و زوايد نمـي :  فرمايش او اين است .صحيح يافتند 
 را مـن    چـه   آن همانـا    بـود، هايتـان آشـوب و آشـفتگي ن         و اگر در دل   ) كرديد كالم پرهيز مي  

  .)147 :، ص1 :، ج2( »شنيديد شنوم شما هم مي  را من ميچه آنديديد و  بينم مي مي
 متوجه شدن به عـوالم غيـب راه و         از آشوب و آشفتگي دروني و     طبيعي است كه رهايي     

  سالك بتواند به چنين ملكـه و       ، انتظار داشت بدون مقدمه    توان  ميطلبد و ن   روشي خاص مي  
  . است»خلوت« كند مي ابن عربي در اين مورد پيشنهاد چه آن .مقامي نايل شود

ك را از حـق مـشغول        اصل خلوت اعراض از هر چيزي اسـت كـه سـال            ،از نظر ابن عربي   
بـه ايـن معناسـت كـه          كه خلوت عارف اسـت،     ،و كمال خلوت   )132: ص ،2: ج ،2(كند    مي
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حتي خود عارف هـم   جهان عارف تا ابد خلوت است و چيزي غير از اهللا در آن وجود ندارد و      

 مدت خلوت از نظر ابن عربي بر اسـاس ميقـات حـضرت              .)151: ص ،2: ج ،2( حضور ندارد 
از قرآن اتخاذ گرديده است كه البته بـراي           روز است و   30 ،خداوند وه طور با   در ك  )ع(موسي

   .)460: ص ،1: ج ،2(كميل ده روز به آن اضافه شده است ت
كـه   گويد چنين مي  ة الخلو  اسرار ي     در رساله   آن شرايط وخلوت   در خصوص    يابن عرب 

نفـسش را بـه    رين كند و  دوري از خلق را تم     ،پيش از خلوت  بايد   مقدمتاًنشين   الك خلوت س
 گاه وارد  آن،ي كه نفس را كامياب يافت وقت. امتحان كندخواب كالم و قلت طعام و  وتنهايي
 طهـارت نفـس اسـت كـه دو           از نظر او   نخستين شرط خلوت   و اما    )49: ص ،3( شودخلوت  

خلـوت بـر     به عنوان شرط دوم در     .باشد من مي باطن را متض    يعني طهارت ظاهر و    ، آن روي
 بـه   كـس   هـيچ  ، زيـرا بـدون ورع     ،باطن را حفظ كنـد      ظاهر و  ي  لك بايسته است كه روزه    سا

 بر سالك الزم است كه به مقـام زهـد        ، پس از آن   .رسد  نمي ، خلوت است  ي   كه نتيجه  ،اشراق
  .  پرتوي از انوار علوي نخواهد تابيد، در خلوت سالك، كه بدون توكل،سپس به توكل رسد و

خاطر را جمـع سـازد تـا         به ذكر بپردازد و    اين است كه     ،لوت ديگر سالك در خ    ي  وظيفه
در مأل اعلي در بحـر محبـت غـرق        جسماني منسلخ گردد و     او از هيكل   ي  كه نفس ناطقه   آن

اگر (داشته باشد    شناختشيطاني    واردات ملكي و   نسبت به نشين بايد     خلوت چنين  هم .شود
اگر ملكي   نمايد و   در اعضاي او رخ مي     نااستواري  و شود  ميوارد شيطاني باشد، سالك متغير      

در هر صـورتي كـه بـر سـالك          را هم   ملكي   اما حتي خاطر   و) اين خواهد بود  خالف   بر ،باشد
نـشين كـه بـه ايـن         خلوت. بخواهدحق را   بايد فقط   بلكه   ،طلب كند بايد  ن ،خلوتي وارد شود  

آگـاهي يـافتن از     هاي حسي ماننـد       و كرامت  گردد  ميرسد، حال او به مقام مبدل        درجه مي 
طهارت دل   كرامات معنوي مانند توفيق يافتن بر مكارم اخالق و تحفظ واجبات و            مغيبات و 
  .)59- 49: ص، ص3 (شود مينصيب او 

نـشيني   مقدمات خلوت   من االسرار  ه االنوار في ما يمنح صاحب الخلو      هرسال در   ابن عربي 
  شـريعت و ي كـافي در زمينـه  داشتن علـم   را داشتن نيت خالص در تقرب به سوي خداوند،     

 تمـرين بـراي داشـتن       چنـين   هم داند و  خيال مي  تسلط بر وهم و    توجهي به علوم ديگر و     بي
 ي  تمرين تحمل تنهايي را به عنوان مقدمـه         دوري از خودپسندي و    به ويژه  ،صفات پسنديده 
شـده در اثنـاي خلـوت         چراكه مشاهدات حاصـل    ،)160-159:صص ،4( داند خلوت الزم مي  

  باعث سـĤمت و    تواند  ميتنهايي طوالني    باعث غرور سالك شود و عدم آمادگي براي          تواند مي
  . باعث ديوانگي سالك شود،يا حتي در موارد استثنايي بافي و خيال يا ترس و
طور كلي  ه   بايد سالك ب   ، معتقد است كه در خلوت     ، شرايط خلوت  ي   وي درباره  چنين  هم

 بـاطني او ظـرف سـخنان و        قواي ظاهري و   چشم و  واز هذيانات خلق فاصله بگيرد و گوش        
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سالمتي ذهن خود باشد     بايد مراقب اعتدال مزاج  و      احواالت مردم  و وقايع خارجي نباشد و       

هرچنـد بهتـر اسـت       ظ خوراك بايد اعتدال را رعايـت كنـد و         اتا دچار خياالت نشود و از لح      
 ،4( )لـزوم تـرك حيـواني   ( شـد  نبايد از اجزاي بدن حيوان تهيه شده با     ،غذاي او چرب باشد   

  .)160: ص
 بايـد در    ،كه از نظر ابن عربـي      است   جا داراي اهميت فراوان است اين      در اين كه  اي   نكته
 چـون  ؛كلمـات ال الـه اال اهللا    تصور حـروف و   ذكر معنوي گفته شود نه ذكر لفظي با ،خلوت

كر قلب است كه    ذكر معنوي ذ   .تصور اين كلمات هم صوري است كه بايد از ذهن پاك شود           
 درك چگـونگي تمثـل      ،از نظـر او    و( شود  مياربعين با آن حاصل      كمال مطلوب در خلوت و    

  .)152: ص ،2: ج ،2( )شود مي حاصلمعاني در قالب صور گوناگون در خيال به اين ترتيب 
  

  نتايج خلوت از نظر محي الدين عربي. 5
 رسـيدن بـه     ي   مقدمـه  ،الميعزلت در عرفـان اسـ       مراقبه و خلوت و    ،كه اشاره شد   چنان

 چـه   آن ي  دربـاره در همان رساله به تفصيل       محي الدين عربي     . شهود است  انواعي از كشف و   
  :  آن از اين قرار استي  كه خالصهگويد ميسخن  شود ميدر خلوت كشف 

هـا   تـاريكي  كه ديوارها و    چنان ، عالم حس است   شود  ميسالك كشف   چيزي كه بر     يناول
 كـه البتـه نبايـد     ببينـد تواند مي دهند  انجام مي  ها هرچه مردم در خانه     و شود  ميناو  حجاب  

 ي  صورت مشاهده   در  متوجه شد بايد اسرار مردم را فاش نكند و         اگر احياناً  متوجه آن شود و   
  6.)150: ص ،2:ج ،2(   و)161-159:صص ،4(ثر به خود او نصيحت كندكحد ا ،خالف شرع

 شود ميمنتقل    از كشف حسي به كشف خيالي ، ذكري با ادامهسالك گويد  در ادامه مي
 مـراد ايـن صـورت اسـت         چه  آناگر علم   آيد و    ميفرود   او ر ب معاني عقلي در صورت حسي     و

ذكر حـق    بايد مشغول     و شدمشغول  بدان  نبايد  پس   ،بودخواهد  دشوار    ياين منزل نشناسد  
جـا   در اين . ظاهر گردد است   ه تا عالم خيال برداشته شود و عالم معني كه مجرد از ماد            باشد

 ،شـود   ميتسبيح موجودات نيز آشكار      حيوانات و  گياهان  و   ها  و   سنگ علم خواص معادن و   
 پس بايد   ،اهد ماند واز سلوك باز خ     مطرود درگاه خواهد شد و     االّ اما نبايد به آن اعتنا كرد و      

  .)تر باشد  گرم وبايد ، او در اين مرحلهغذاي و(  تا از اين مقام بگذردبرد پناه به ذكر
 در كه سالك بايد ببينـد است اين آن نكته . كند مي اشاره اي نكتهابن عربي به    جا  ايندر  

 اگـر هـر      آن كشف خيالي اسـت و      گويد،   مي اوند به ذكري كه     ا   اگر همه مشغول   ،جميع عالم 
   .است آن كشف حقيقي ،ذكري غير از ذكر سالك، گويد عالمي به ذكر خود ذكر مي

 روشـن  ها در زندگاني   عالم سريان جان  ،سالك بر   ،بعد از آن  گويد   ن عربي مي   اب ،دامهدر ا 
 كه برخـي حتـي      شود  مي انوار مختلف به اشكال گوناگون آشكار        ،و به همين ترتيب    شود  مي
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علم ديگري كـه    . بايد ذكر را ادامه داد      اما نبايد اعتنا كرد و     ، باعث ترس سالك شود    تواند  مي

مقـدس آشـكار     هـاي خـوب و      صـورت  ،علم است و پـس از آن       فاوت وهم و   ت شود  ميآشكار  
كدام مشغول شد تا به موضع  البته نبايد به هيچ يابد و سالك توان سرودن شعر مي  و شود  مي

 كه هركدام حاوي معـارف گونـاگون        ، عوالم مختلف  ،پس از آن  .  قطبيت برسد  ي  مرتبه دل و 
هـا هـم     عالم خيال، كه به آن     عالم تصور،  لم وقار، عا  مانند عالم غيرت،   ؛شود  مي نمايان   ،است

ذوقـي   بيند و بيند و خود را عين آن نور مي    كه تنها نور مي    شود  ميچنان   نبايد توجه كند تا   
  .شدني نيست مقايسه كه با مواجيد گذشته شود مياز حق نصيبش 

هرچـه    و ودش  ميآشكار   او بگذري سرير رحمانيت بر      جا  ايناگر از    گويد ي در ادامه مي   و
ماند كـه آن را مـشاهده        نميعين   هيچ علم و   زياده بر آن؛ و     و ديده باشد آن را در آن ببيند      

اگـر از    و. خواهـد ديـد   اثر آن را      و خواهد دانست  خود را    ي   نام پروراننده  چيز همه و در    نكند
 ديدناپ  نيست و   و شود  ميباره از خود غايب     شود، پس دو    مي پوشيده وجودش   ،   بگذرد جا  اين
  و دبينـ   ديـده بـودي مـي      ي  ه معاينـه   هرچ و شود  ميباقي    و  پيدا  ديگربار ، بعد از آن   .شود  مي

، 4(  مقيـد اسـت   كه بـه زمـين     ،ه عالم حس  ش ب  تا كه باز گردانند    ديگرهاي   ليكن به صورت  
  .)166-162: صص

عزلـت خـاص      مراقبـه و   ي   نتيجـه  ،نظر ابن عربـي     كه از  شود  مي مالحظه   ،به اين ترتيب  
 از ايـن    در نهايت نيز    از مكاشفات است و     بسيار متنوعي  انواععوالم مافوق ماده و      به   رسيدن
ترين شرط    اما مهم  .اهد شد ونائل خ بقاي پس از فنا      وشخص سالك به فناي في اهللا       ،  رهگذر

اين سلوك دروني در اثناي راه اين است كه تا رسيدن به نهايت نبايد به مـشاهدات التفـات                   
اما بعد از رسـيدن بـه بقـاي پـس از فنـا        تام ادامه داد و  ي  اراده يد به قوت و   ذكر را با   كرد و 

  .باشد مانع مي بالتوجه به مشهودات باطني بدون ضرر و
  

  آثار آن از ديدگاه سمناني آداب و، شرايط، خلوتمراقبه و. 6
د ومراقبه آن است كه نگهبان احوال خود ب: گويد  مراقبه ميي دربارهعالءالدوله سمناني 
گه  آن،  يا بسط، زيان يا سود آن را بداند و محاسبه كندضقب. رسد تا از غيب چه مدد مي

چون احوال خود بديد باز گردد و حساب اوقات و انفاس گذشته بكند و پيدا كند كه آن 
 اگر نيك است زيادت كند و اگر نقصان است به توبه و تدارك ؛ي كدام فعل است حال نتيجه

   ).121: ص، 14 (پيوسته بايد كه درويش در اين كار باشد ؛آن مشغول شود
غير ذكر لب ه غيبت ناكردن، ب: گويد ميعالءالدوله سمناني در تعريف خلوت 

ناجنبانيدن، آزار از خلق بازداشتن، روز به روزه بودن، شب پهلو بر زمين نانهادن، خود را 
تياج سخن ناگفتن، نماز به اح  خدا راضي بودن، و بييتسليم لحد و گور كردن، به قضا
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جماعت گزاردن، در انتظار نماز جماعت نشستن، و وضو بر وضو نگاه داشتن، ترك شهوات 
گفتن، صبر جميل در پيش گرفتن، جوع بر جوع افزودن، با نفس و شيطان محاربه كردن، 
دل را با خداي تعالي راست داشتن، اخالق مذمومه را محو كردن، نفس خود را به ناكسي 
شناختن، بر گناهان خود گريستن، ترك ادخار گفتن، توكل بر خداي تعالي كردن، خود را 

: ص ،15(  مخصوص گردانيدن»و ما خلقت الجن و االنس اال ليعبدون «بدين آيت كه
 همان انقطاع الي اهللا است و خلوت و ، بنابراين خلوت در نظر عالءالدوله سمناني.)298

اتصال به  جسم و راي رسيدن به اين انقطاع از  عالم ماده وروشي عملي ب برگزاري اربعين
  .عالم علوي است

 ي  نامناسب وظيفـه  مصاحبين   احتراز از مجالس نامناسب و      خلوت عام و   ،از نظر سمناني  
 كـه مخـصوص     ، قبل از شروع خلوت خـاص      اما عمومي هر سالك، بلكه هر مسلماني است و       

  :ند ازا  عبارت كهبايد مقدماتي را  فراهم كرد ،سالكين است
 يـك سـال خـدمت و       -3 ،همت شيخ نسبت به مريد     نظر و  -2 ،اراده سلوك  طلب و  -1

 شـام و   ذكـر صـبح و     سال دوم مشغول خدمت بودن در خانقـاه و         -4 ،پايمال شدن نفس او   
 توانـد   ميمرشد به فراست ببيند كه مريد        يعني   ،تأييد مرشد  -5 ريالبيرون نرفتن از خانقاه   

 يا دل صافي خـود مرشـد در بـه           )ص(اشارتي از حق يا پيامبر     ا حفظ كند و   شرايط خلوت ر  
پـاك بـودن     حالل و  مقدار و ،  در نوع  ،  محافظت در خوراك    -6 ،خلوت نشاندن سالك برسد   

زياد نكنـد، تـا       چيزي كم و   كند  مي مشاهده   چه  آن شرط كردن با سالك كه در نقل         -7 ،آن
ي   ملكـه ( ذهن به لغو مبتال نـشود      قبول نكند و   او نقوش كژ جهت انحراف       ي   مدركه ي  آيينه

با توجه بـه     تحت نظر شيخ باشد و      بايد ، در مدت خلوت   -8  و ) بسيار الزم است   جا  اينصدق  
  .)264: ، ص16 (هاي خاص خواهد داد نمايد، شيخ دستورالعمل وقايعي كه برايش رخ مي

  
  از نظر سمنانيشرايط خلوت . 7

از او نقـل      اسـت و   گرفته از شيخ الطايفه جنيد      را عيناً شرايط خلوت   عالءالدوله سمناني   
   : كه خلوت داراي هشت شرط استكند مي

در محلـي كـه هـيچ        ، تنـگ و تاريـك     ي  ه در خان  رفتن با. حبس حواس ظاهر است   ،  اول
نمـاز   كه نبايد از اين محيط جز براي طهـارت و وضـو و             اين صدايي به گوش شخص نرسد و     

 چيزهـايي   ،كـه عامـه در خـواب       چنان آن  باطن گشاده شود و     تا حواس  د،ن رو روجماعت بي 
  .بينند اين شخص در بيداري ببيند مي

   .وضو بر ندارد وضو نباشد و يك قدم بي م بيبايد كه يك د. دوام وضو است، دوم
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عالءالدوله در باب مقدار تقليل غذا در اربعـين معتقـد اسـت كـه                .دوام روزه است  ،  سوم

 افطـار و  ذهني سـالك برقـرار بمانـد و     تا سالمت جسمي و  باشدوسط  تقليل بايد كه بر حد      
 ظلمتـي بـه دل برسـد كـه          شود  مي چراكه باعث    ،جسماني خورد سحري را هم نبايد با حظ       

-85:ص،صـ 17(شود  ميت حق در آن دل متصور ن      را از ميان بردارد و آيا      خاصيت آينگي آن  
86(.  

 نطـق  تقـد اسـت كـه هرچنـد    سـمناني مع  .اسـت سخن نگفتن    و دايميسكوت  ،  چهارم
 اما بايد ط است؛   مربو و كسب سعادت در بسياري موارد به آن       است   انسانترين احوال    شريف

 نطـق را بـه بـاد        ي  مايه سر ،تا به هواي نفس   دهند   خاموشي   دستور ابتداطفل طريقت را در     
ـ      به ذك  و جز    باشد ساكت ،در خلوت بنابراين سالك بايد     .ندهد و د  ر خداي تعالي لـب نجنبان

 پـيش اي پيش آيد و بر وي مشكل شود يا قبضي يا بـسطي مفـرط                 اگر وقتي حالي يا واقعه    
باره با شـيخ صـحبت       اين  در تواند  مي،  كند از واليت شيخ استكشاف      از راه باطن نتواند   آيد و   
  .)89 - 88: ص، ص17 (كند

ز اروح انـساني     دوري   كـه   سـت    ا جـا  ر است و اهميـت ايـن شـرط از آن           دوام ذك  ،پنجم
الـه  ذكر مورد نظر سمناني در مدت خلـوت ال         .خاطر فراموشي اوست  ه  اين بدن ب   در خداوند

 با هر بار ال الـه      نگرد و  به وسط دو ابرو مي     بندد و   به اين ترتيب كه چشم را مي       اال اهللا است،  
 تمـام مـدت   ، به ايـن ترتيـب     .نمايد ، حق را اثبات مي    با اال اهللا    و كند  مي ماسوا را نفي     ،گفتن

 ال الـه    ، اما در دل و نه با صداي بلند        ،به قوت  لوت بايد چهار زانو رو به قبله نشسته باشد و         خ
  .به هيچ فكر ديگري مشغول نشود  وحق را حاضر بيند  واال اهللا بگويد

تصوري به جز معناي الالـه اال   يعني بيرون كردن هر فكر و      ؛دوام نفي خاطر است    ،ششم
 اين شرط ركن    ، سمناني ي  به عقيده . چه نباشد  رخوب باشد و  تصو چه آن فكر و    اهللا از ذهن،  

  جهاد اكبر بـا نفـس و  ،از ديد او. شود مي تفريد باطن حاصل ن،بدون رعايت آن  اعظم است و  
، چون نقوشي كه از ابتداي تولد تا امـروز بـر دل سـالك               شود  ميشيطان با اين شرط محقق      

 تـرين مـانع     مهـم  .غفلت از عوالم غيب شده اسـت       نقش بسته و باعث فراموشي حق تعالي و       
صيقلي شدن قلـب و مـنعكس شـدن           و گردد  مي رفع   ،سلوك باطني است كه با نفي خواطر      

  . همه وابسته به اين شرط است،هيتجليات اال علوم لدني و اسرار ملك و ملكوت و
 و  :گويـد   مـي صيقلي شدن لـوح ضـمير         مراحل خالي شدن و    ي   درباره ،سمناني در ادامه  

 آن  . چون تصرف ذكـر در وي پديـد آيـد          ،سالكان در خلوت، اول لوح دل خود را تيره بينند         
 محو بينند و قـائم      ،به بركت تصرف ذكر    نقوش كه پيش از سلوك بر لوح دل نقش شده بود          

 ي ه مشاهد،كه به چشم ظاهر و باطن   چنان  بر لوح دل، نقش اهللا مثبت يابند،       مقام آن نقوش  
 چندان ذكر بگويند كه اثر سياهي در خط اهللا نماند و از نور مجرد               ،بعد از آن  . آن توانند كرد  
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نـوراني شـود و هـيچ       ] اي[باز چنداني ذكر بگويند كه آن لوح به يك بار آيينه          . مكتوب باشد 

 بعـد از آن، آن   . انائيت را مـشاهده كنـد      ي  ه آن شود كه لطيف    ي  هنقش بر وي نماند و شايست     
  . ن آيينه تجلي كرده، مظهر تجلي جمال و جالل حق گردد عز اسمه انائيت كه در آي هلطيف

  يـي   كه   تويـ  جمال  شاهي هوي  آيين      ي ـويـه تكي ـ الهي هـامـ ني هـاي نسخ
   خواهي كه توييچه آن طلب هره از خود ب    نيست هرچه در عالم هست     تو بيرون ز

 . علـم ال الـه اال اهللا اسـت         ي  ه و مجموعـ   و جز در خلوت، مرد به حقيقت علم عالم نشود         
 و كـار بـه جـايي    ي علوم بر وي كـشف شـود   ه هم،چون علم ال اله اال اهللا مرد را حاصل آمد        

و . اي معني آن مـصاحب باشـد       اي تعبير آن بيابد و با هر مشاهده        رسد كه در عقب هر واقعه     
تا در اثناي اين بـر زبـانش         از غيب به گوش او رساند        ،يش از واقعه و مشاهده    پگاه باشد كه    

رانند كه اين چيست و در چه مقام است و به كدام لطيفه تعلق دارد و از كـدام غيـب نـازل                       
  .صفات بر او منكشف شود تا به حدي كه علم اسما و، شود مي

 را نـشان     شـيخ در اثنـاي خلـوت        مهـم   نقـش  دوام دل با شيخ داشتن اسـت كـه         هفتم
حـال حاضـر      روحانيـت او را در همـه       ،ت كامل نسبت به شيخ     به اين معنا كه با اراد      ؛دهد مي

 شناسـايي القائـات نفـس و        بـراي درك و    ،غيـر از ايـن    . بداند و از باطن او طلب همت كنـد        
 سـمناني   چنـين   هـم  . جدا كردن آن از مكاشفات رحماني وجود شيخ ضروري است          ،شيطان

الهـام   فاوت آن با وحـي و     ت روحي و ملكي و    سري و  ي قلبي و   براي درك تمايز ميان مكالمه    
 ي  او را از افتـادن در ورطـه    ،دانـد تـا بـا راهنمـايي سـالك           وجود شيخ را الزم مـي      ،پيامبران

  .هماوردي با پيامبران نجات دهد
 ،تا در اثـر رعايـت ايـن شـرط         ،  هشتم دوام رضاست به قضاي حق تعالي و ترك اعتراض         

 االت متفاوت را تحمل كنـد و ح رجا و خوف و صحت و  مرض و  بسط و  سالك بتواند قبض و   
 سلوك بـاز    ي   او را از ادامه    دهد،  مي براي مدتي رخ      كه احياناً  ،مكاشفات يا سد باب واقعات و    

  .)281-279: صص ،18( و )104 -82: ص، ص17( ندارد
  
ادب سالك در  وسمناني  خلوت به روايت ي نتايج مراحل هفتگانه. 8

  هر مرحله 
بنـدي    انواع خلـوت را بـه هفـت مرحلـه طبقـه            ،لوتسمناني پس از بيان شروط كلي خ      

  وگردد ميتر  باطني  خلوت به تدريج شديدتر وي  شروط هشتگانه، كه در هر مرحلهنمايد مي
 بـه عبـارت   ،يـا  لطايف هفتگانه مسخر شخص گرديـده و   ،  با انجام خلوت با آن شرايط خاص      

 انواعي از   ،يد و در هر مرحله     اين لطايف همه فاني در اهللا خواهد گرد        ، با كوشش سالك   ،ديگر
 براي در امـان بـودن   ،البته در هر مرحله هي در وجود سالك ظهور خواهد نمود و كماالت اال 
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متـذكر   جا اين نكتـه را بايـد       در همين  . بايد به آدابي خاص مؤدب گرديد      ،از خطرات سلوك  

مثـل   ،د تعبيـرات گونـاگوني از تجربيـات شخـصي او وجـود دار             ،شد كه در عبارات سمناني    
كـه  ،  »قدسـيات   صور ي  معانقه « و »هد آيات بينات   شوا ي  مالمسه« ،»مغازالت عالم روحاني  «

بيان آن از موضوع اين      شرح و  پذير نيست و    امكان ،ه سلوك ها جز از را    بيان آن  وكامل  درك  
  .مقاله خارج است

، خفـي ،  ، سري، روحي  قلبي،  انفسي،  قالبي: ند از ا  اين لطايف بر طبق نقل سمناني عبارت      
  و گـردد   مـي  قـالبي تـسخير      ي   لطيفه ، به همراه هشت شرط مذكور     ،با اجراي خلوت   7.حقي
 بهيمـي، سـبعي و     نفـوس نبـاتي،    طبـايع،   تسخير اين لطيفه اين است كه عناصـر،        ي  نتيجه

سرِّ تمييـز كثيـف از لطيـف وكيفيـت رسـانيدن خـسيس بـه                 وشوند   شيطاني مسخر او مي   
آمد ننگرد  ادب اين مقام آن است كه به آن به چشم خوش. دد شريف بر او روشن گري مرتبه

 بعـدي بـاز     ي  اي كه مسخر او شده  دخل و تصرف نكند تـا از تـسخير لطيفـه                 و در مجموعه  
  .نماند

ولـي بـه     ، رعايـت همـين شـروط ثمانيـه        مگر با  شود  مي انفسي ميسر ن   ي  هتسخير لطيف 
يـشغله بالفانيـات سـراً و جهـراً، و      خلوت او خلو نفس او باشـد عمـا       كه، چرا صورتي شديدتر 

وضوي او از نوم الغفالت، و صوم او از شهوات، و صمت او از فضالت، و ذكـر او احتـرازه عـن                       
الفترات، و نفي او نفي مألوفات و مستحسنات، و ربط دل او استحضار شيخ باشـد در جميـع                   

 حـق   اگـر ديات بـود،    كه خلوت او در شها     چنان .راض او در غيبيات باشد    اع و ترك او     ،حاالت
 ،شـوند  مـي عرشـي مـسخر او       كرسـي و   كوكبي و   نفوس فلكي و   ،وردارا به جا بي   اين خلوت   

و  .ايـشان توانـد كـرد      هر تصرفي كه خواهد در      و خواهد ديد ها   كه خود را بر باالي اين      چنان
 ي همد ننگرد و به تسخير لطيفآ  به چشم خوش،ين حاالت ه ا  كه ب  است آن   ،ادب در اين مقام   

  . قلبي مشغول شود
 خلوت او در ايـن       اما ، قلبي هم به رعايت اين شروط ثمانيه دست دهد         ي  ه تسخير لطيف 

 خلو دل او باشد از استحسان صور خالدات و وضوي او از لمس ناعمات باقيات، و صـوم    ،مقام
او امساك دل باشد از خطرات و صمت او از تقرير واقعـات رافعـات، و ذكـر او حـضور مالـك          

 نـزول   هنگـام ض والسموات و نفي او نفي نعيم جنـات و ربـط او اسـتمداد همـت شـيخ                    االر
هـي در    اال القهر اللطف و د را مرده گردانيدن هنگام تقلب قلب او ميان          واردات، و ترك او خو    

 در آن   چـه   آن جنـات عـدن و       ، شروط در وجه مـذكور      رعايت اين   با .تمام حاالت خواهد بود   
 خواهـد   ده است    سعداء شني  ي  ه از كتب منزله در وعده     ي ك حاالت مسخر سالك شود و   است  

بـر او    فرمـان  همـه مطيـع و     خواهد در بهشت راه دهـد و      بكس را    هربتواند  ديد تا حدي كه     
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قـدم را    و بصر را از زيغ ،     رد،و آن باشد كه سر همت بدين فرو نيا        ،ادب در اين مقام     و .شوند

  . شود او ميسربراي سري ي ه تا تسخير لطيفحفظ كنداز طغيان 
 خلوت او از صـور معقولـه        به اين ترتيب است كه     هشت شرط    ، سري ي  تسخير لطيفه در  
 و وضوي او از مباشرت كرامـات، و صـوم او از موايـد مكاشـفات، و صـمت او از تحريـر                        است

موجودات  وجوه باقيه در قوالب      ي  ه، و ذكر او مشاهد    شود  مي طاري    بر اهل غلبات   كهطامات  
، و ربـط او     )هـا  عالقگي نسبت به آن    بي(  واردات پشتحبل ارادت بر    گذاشتن  او  ، و نفي    فاني

خـداحافظي  ، و ترك او     عطايا نداشته باشد   اي كه توقعي جز    به گونه  واليت   ي  هدر شبك ورود  
 كـه از  ،نبوات در واليات و خصوص بهآيد  باليا پيش مي   وقتي كه امتحانات و    كامل با راحتي،  

  .بقيه شديدتر است
علـوم   شوند و   مي  نفوس ملكي مسخر او    ، تمام شود  با اين شرايط   اين خلوت    مي كه هنگا

فقط  است كه  اين،ادب او در اين مقام ؛ وشود ميلدني و حكم ايماني و صور نوراني مشاهده  
 ي  هلطيفـ  حكم دست دراز نكند تـا تـسخير        اه او باشد از علوم و     ر زاد   در حدي كه به عنوان      

  .دشو ميپذير  امكانروحي 
 خلـوت او بايـد كـه از ذوي          چنين اسـت كـه     روحي   ي  ه تسخير لطيف  ي  شروط هشتگانه 

 شواهد آيات بينـات، و صـوم او از شـوارب    ي هالدرجات اهل اسرار باشد و وضوي او از مالمس        
، و ذكـر    شود  مي حاصل   تجليات، و صمت او از مغازالتي كه در اثناي واقعات در عالم روحاني            

، و نفي او نفي بـراهين معقولـه    استات در جميع حركات و سكناتاو شهود عالم سر و خفي    
 تعبيـر واقعـات و تمييـز مـشاهدات از      ي  االت و واقعات، و ربط او اسـتفاده       در تصحيح اين ح   

 ،در ايـن مقـام     و .هاست از انواع كماالت    روحانيت شيخ در غيبيات، و ترك او فشاندن دست        
روح و  شـوند     مـي   سـاجد او     و ارواح طيبه   دهد مي  دست ،كه سزاوار است   چنان آن ،خلع بدن 

بيـاني    آن باشـد كـه بـه كرامـات عيـاني و            ،ادب در اين مقام    و .كند  مي احمدي بر او تجلي   
  . ميسر شودبراي او خفيه ي هتا تسخير لطيفالتفات ننمايد 

در ايـن   اسـت و امـا       هشتگانهين شروط   هم خفيه نيز منوط به رعايت       ي  ه تسخير لطيف 
صـوم او از     ، و ي صـور قدسـيات      و وضوي او از معانقـه     باشد  خلوت او از روحانيات      بايد ،مقام

مبـدء   ذكـر او توجـه بـه فـاطر الـسموات و            صمت او از معـارف اوليـات و        ترك مشتهيات و  
ربـط او    نفي او رفض دقـايق موجـودات و        اعراض از ممكنات و    تبري از آفالت و    المبدعات و 

اسـت از   طمـع   كنـدن دنـدان     تـرك او      جبروتيـات و    واليت شـيخ در    ي  تمسك او به دقيقه   
، تا بـه     باشد ملكوتيات اي از لطايف مسخر در ناسوتيات و       جا شرب لطيفه   كه در آن  هرچيزي  

 هرا مـشاهد  ، و كتابت قلـم       شود اي رسد كه صاحب قدم صدق و ثبات در محو و اثبات            مرتبه
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، و  مطلع شودعلم قديم بوده در چه آنكند و بر سر اظهار وجود حادث از عدم نسبي بر وفق 

  .كيفيت انشقاق مظاهر لطف و قهر شودبراي 
 ، در عـين حـال     باشد و حقيرتر  اي    از ذره  ش در چشم  خودشكه  است  آن  ادب اين مقام    

كوتـاهي  نـصيحت   از  ،  هـي ي رعايت دسـتور اال     لوجه اهللا تعالي و برا     با وجود اين ديد، خالصاً    
 تا بر سر وجود مقيد و       )كند  ميشاد ديگران را شروع      ار ، سالك به تدريج   ،از اين مرحله  ( نكند

 حقـي   ي  ه بتوانـد بـه تـسخير لطيفـ        توجه به وجود حق دستش دهـد و         و مطلع شود مطلق  
  .دو شمشغول 

، و وضوي او از لمس صور        است از صور قدسيات   حقي   ي  تسخير لطيفه خلوت او در مقام     
ذوقيـات، و ذكـر او وجـدان وجـوب           ي  ه جبروتيات و موايد هم    ي  هتجليات، و صوم او از اشرب     

 و نفي او نفي     )اتحاد مطرح باشد   كه حلول و   بدون اين (  است موجوداتدر تمام   وجودالواجب  
 كه متصل است    ، به حقيقت حبل همت شيخ     استوجود خود با كاينات، و ربط او اعتصام او          

عـروج بـر     در عبـور بـر مقامـات و   او هاي  يافته ي  همهترك او ترك     و ،به حقايق صفات ذات   
از هـر  روحـاني   بعـد جـسماني و   منزه از تصور قـرب و  ، ذاتي متوجه به قبله  ( است   درجات
كـافران   مشركان و   و جاهالن چه  آنفصل معنوي، متعالي از      مقدس از وصل صوري و    جهت  

 كاينـات اسـت كـه در ميـان     ي چنين كسي زبـده . )كنند  وصفش مي  شهاديات در غيبيات و  
 توانـد  مـي اي زنده است كه   مردهوبرد  سر ميه هي ب در خلوت اال،در عين حال مردم است و 

  كدورت ديگران را بـه صـفا تبـديل نمايـد    تواند ميكسي است كه     قلوب مرده را زنده كند و     
  .)264 -256: ص، ص16(

 بـه عنـوان غايـات       بقاي پس از فنـا      به فناي از خود  و      ، سمناني نيز مانند ديگر عارفان    
ن و پـس از آ    . آيـد  دسـت مـي   ه  اربعين ب  ه آن هم از رهگذر خلوت و      تب كه ال  ،نگرد سلوك مي 

 مقدور او شده است توجه نمايد و ، به مشهوداتي كه از طريق سلوكتواند  مياست كه سالك    
طالـب چـون     «:گويـد   مـي وي در اين بـاره      .  مزاحم او نخواهد بود    ،اين توجه ديگر در سلوك    

 و كرم خداوند ـ جل اهللا ـ اين دريا را در موج آرد   بدين مقام رسد، ناگاه باشد كه از راه لطف
 پديد آيد مرد را نه از خود خبـر باشـد نـه از               جا  اينفنا  . و رونده را در خود كشد و غرق كند        

نوازي، رونده را از اين دريا با كنار اندازد، او           تا وقتي حق تعالي به كرم از راه بنده         ... غير خود 
كـه كـسي از      بر مثـال آن   . افاقت آيد و او را احساس ظاهر گردد        حالت   خود دهد و او به    را با   

ـ   ، چون صاحب اين مقام چشم باز كند   ،خواب بيدار شود    خـويش  ي ه خـود را در شـهر و خان
چون از عالم الوهيت با عـالم شـهادت افتـاد           . اي در خواب بوده است     ببيند، پندارد كه لحظه   

 عالم غيب او را حجاب نگردد، بلكه حجـاب          بعد از اين در انجمن خلوتي باشد و هيچ چيز از          
  .)283: ص ،18 (»حاجبي او كند
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 رخدادهاي اثناي خلـوت  ي  در بارهسلوة العاشقين ي   مهمي كه سمناني در رساله     ي  نكته

 وي در ايـن بـاره       . بي توجهي به وقايع اثناي خلوت تا رسيدن به غايات اسـت            كند  مياضافه  
هـاي خـوش و    پـيش آيـد از مـشاهدات و بـوي    ب، هـاي عجيـ   در اثناي آن حـال    « :گويد  مي

 بايـد كـه از      .و گاه باشد كه از هول و هيبت بيم جان باشد           .آوازهايي كه عقل مدهوش شود    
اين همه هيچ باك ندارد كه اين همه از روي امتحان باشد و به هيچ چيز التفات نكنـد و بـر     

ـ               ه جـاي آرد، تـا ذكـر        ذكر گفتن بدين هشت شرط كه گفتيم مواظبت نمايد و ثبات قـدم ب
و اگر كـسي از آن معـاني ظـاهر كنـد، او را گوينـد كـه                  ...  انسي به ذكر قدسي مبدل گردد     

و نيز باشد كه ارواح انبيا ـ عليهم السالم ـ و ارواح اوليا ـ قـدس      .سودايي و ديوانه شده است
 بود كه به جا اين .اهللا ارواحهم ـ و ارواح ماليكه و جنيان مشاهده كند و از ايشان مددها يابد 

 ،18( » هزار جان فدا كرد كه اسرار ملك و حقايق ملكوت در حال خود مشاهده كند                شكرانه
  .)282 -281:صص

ـ  ملكـوت و    كشف تمـام اسـرار ملـك و        ،از نظر سمناني   ،بنا بر مطالب گذشته    دسـت  ه  ب
  هرچند كه رسـيدن ،اربعينات است  وت منوط به خلوت و    كمل آوردن قدرت تصرف بر ملك و     

در   و دهـد   مـي االت دسـت ن   مـ به اين كماالت بدون دست شستن از خود و از رسيدن بـه ك             
هـي   بلكه باقي به بقاي اال     ،ماند ز هستي سالك چيزي باقي نمي      ا ،نهايت نيز با رسيدن به فنا     

  .گرديده است
  

  نتيجه. 9
 كه به لزوم جمعيت حواس درو دستورات سلوكي  تمام آيات و احاديث ،به طور كلي

مي حضور او و يي دا ، مالحظه)حضور قلب( مي حفظ قلب و ياد خداونديات و لزوم داعباد
 پرهيز از آرزوهاي متعدد دور و دراز و تبديل هموم مختلف به هم واحد  شاهد بودن او،

 مثل حب دنيا، طمع و تكاثر و كسب ،توجهي به دنيا، تخليه از صفات روحي منفي هي، بياال
مربوط به دهد يا رأساً  ها دستور مي شكر و سكوت و امثال آن مثل رضا و ،صفات حميده

پر واضح است كه بدون . شود مراقبه است و يا مقدماتي است كه منجر به كسب مراقبه مي
 گاه ذهن و دلْ هيچ ،و با وجود رذايل اخالقيپرهيز از طول امل و آرزوهاي دور و دراز 

  اثر معتنابهي در بر، صورت توجه به معنوياتمتوجه و متمركز بر روحانيات نخواهد بود و در
آن توجه و اثر موقتي خواهد بود و شخص را به سر منزل مقصود نخواهد . نخواهد داشت

 ، هر ساعت و هر دقيقه و لحظه، كه از آبشخور حواس،با ذهني پراكندهسالك . رسانيد
ادي كه بين اين صور بر اتح شود و بنا ي وارد آن مييصورتي نو از رنگ و شكل و معاني جز

خواهد توانست ن ،گيرد  هر لحظه نفس رنگي و فعليتي ديگر به خود مي،و نفس وجود دارد
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خواهد توانست به غيب عالم پيوسته و به اسرار آن آگاه ن اهللا درآيد و صبغةهي و به رنگ اال

  .گردد
نفس ي توجه   بازبستهي ه حتي در مدركات حسي،كه ادراك و معرفت  آنبا توجه به

مانند پري ، )ص(آور معرفت، محمد برگزيده است و بدون مراقبه، اين دل كه به قول پيام
چگونه چنين  ،)155: ص ،3: ، ج11( م در گردش و چرخش استي باد كه دااست به دست

 نفس لطيفي كه بدون !؟ي باشدي ظرف حقايق و مشاهد ماورا، بدون مراقبهتواند دلي مي
 سنگ و چوب و حيوان و يا شيطان، گاهي به ،ي بعد است و لحظه يك لحظه انسان ، مراقبه

 و گاهي به رنگ محسوسات و يا موهومات، بدون رهايي از قيود و  استرنگ معقوالت
  .شودنمون  ي غيب آينه  ودرسبرنگي   به بيتواند مين ،صيقل

نيت و همت  حقيقت مراقبه و لذت آن ،معناي زندگي او، حيات باطن و روح انسان
 مراقب موجود .باشد نسبت به خداوند حي سبحان ميو عشق دائمي   توجه و طلب،احدو

 شود مي  سرايت حيات او به زندگي ماباعث ،سوز ماست  كه او هم مراقب و دل،دناي بو زنده
  .عملي خاص خود است  كه داراي آثار علمي وبخشد ميروحاني حيات   به ماو

ي ي و جزوك نزد دو عارف بزرگ اسالمي استسل از اركان اربعين خلوت و ومراقبه 
 ن مانع براي سلوك باطني و طي طرق انفسي ويتر بزرگ .آيد حساب ميه الينفك از آن ب

 هاي مذكور با روشو مخيله است  قواي واهمه و باطنيو قدرت تصرف رسيدن به شهود 
 ، ذهن و مغزبندرها شدن از  از  پسو روح آيد  در ميروح تحت كنترل مذكورقواي  وذهن 

 حقايق آن عالم در قلب ي در نتيجه  وشود ميمتوجه آن عالم  ، ملكوتي با ذكر و فكر درباره
آثار  ويت بيرون آمده ي وجود انسان متسع گرديده و از جز،در نهايت  وگردد ميمنعكس 

  وشود ميقدس عالم  فاني در ملكوت وبه كلي  ، و در نهايتگردد مي در او ظاهر بطون عالم
  .باقي به پروردگار خود خواهد گرديد  فاني و،از خود

 توان مي ،عالءالدوله سمناني الدين عربي و يعني محي ، نظرات دو عارف بزرگبر طبق
و مقدمات  -ب، تعريف -الف: مورد بررسي قرار داد ،از چهار جهتگزيني را  مراقبه و خلوت

  . اهداف-د، ها روش -ج  ،فلسفي  وفكريهاي  زمينه
  :آيد  نتايج زير به دست مي،ين ترتيببه ا
دهي به ذهن و بردن آن  نوعي پااليش درون است و جهت  مراقبه از جهت تعريف،-الف

 . توجه تام به خداوند متعال،در نهايت وبه سوي وحدت و سادگي 
  .گردد مي به نوعي غير واقعي و بي اهميت تلقي ،نظري جهان از لحاظ -1 -ب
هاي   كه اليهشود مي در نظر گرفته  مختلفهاي ساحت ،ان براي واقعيت و انس-2 

 .اراي اهميت بيشتر و مورد توجه است ددروني
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مي براي آرام كردن خلوت و عزلت و استفاده از سكوت كالمي و سكون جس -1 -ج

  .آيد ه دست مي قدرت بر نفي خواطر بي نتيجه دره  كذهن مطرح است
نگري و خودشناسي، پرهيز  ، درون)نفي خواطر(تقويت تمركز، تأكيد بر سكوت ذهن  -2

الزم براي درك اصل حقيقت علوم مختلف از درگير شدن با مفاهيم ذهني و اصطالحات 
 .است

توجهي  بيتوكل و كه مثالً بر  چنان(سعي در تغيير منطق ذهن طبيعي و روزمره  -3
 .)شود مينسبت به اسباب تأكيد 

زادي ذهن و اوج گرفتن فكر و  براي حفظ آدور شدن از كشاكش اميال و آرزوها -4
 .روح

تجلي  يا در يك كشف و و يپرهيز از محدود ديدن حقيقت در هر نوع قيد ذهن -5
 .خاص
 .در دل ترس و راه ندادنمتخيله   واهمه وي بر قوهلزوم تسلط  -6
 فرو رفتن در خود شدن و  از خود بي تا حد،جسممحيط اطراف و حتي توجهي به  بي -7

 .رسيدن به فنا در نهايت، خودي و بي
  .روح ودهي به ذهن  استفاده از اذكار يا موضوعات فكري خاص براي جهت -8
 از ضروريات ،سلوك  مغز در تمام مدت اربعين وويژهه ب لزوم حفظ سالمتي جسم و -9 

  .   روي كرد  نبايد در رياضت زياده، بنابراينشود ميمحسوب 
استفاده  ربط دل به او و مرشد در مدت اربعين و يخ وروحانيت شلزوم توسل به  -10

  گفت بدون داشتن شيخ وتوان مي در حدي كه باطن در اثناي خلوت از شيخ در ظاهر و
  .اربعين به معناي خاص آن پرداخت  نبايد به خلوت و،بدون نظارت او

ته  است كه البسالككمال   تأمين سعادت و،اربعين خلوت و وهدف از مراقبه  -1-د
، باقي بودن به بقاي او در نهايت  وو رسيدن به توحيد »اهللا «چيزي جز محو بودن در

  .نيست
هرچند اين  كرامت، نه كشف و اربعين بايد تنها فناي في اهللا باشد و نيت خلوت و -2

  .ندا اربعين دو از لوازم الينفك مراقبه و
هاي   نبايد از قدرتچنين مه  به ادراكات فوق طبيعي توجه كرد و، نبايد در اربعين-3

  .آيد استفاده نمود دست ميه فوق طبيعي كه ب
ابن عربي وجود  خلوت نزد سمناني و هاي فراواني كه در ميان مراقبه و در عين شباهت

  :خورد هايي نيز به چشم مي دارد، تفاوت
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داند كه سالك تسلط  ابن عربي نقش شيخ را در اربعين در صورتي ضروري مياول، 

 اما سمناني وجود شيخ را تا آخر سلوك الزم بر قواي ذهني خود نداشته باشد،في كا
  .داند مي

 از نظر ابن ، سالك را به كمال عرفان برساندتواند مي ذكر كامل در خلوت، كه ،ومد
  . ذكر معنوي است نه لفظي،عربي

 تر و نتايج آن منظم ها و روش شرايط و  سمناني در بيان مراحل سلوك و،سوم
  .مندتر استروش

  

  ها يادداشت
صاحب عزلت متحصن به حصن : فرمايد ، در باب عزلت ميمصباح الشريعهدر ) ع(امام صادق. 1

خداي تعالي است و در تحت حراست اوست؛ پس خوشا به حال آن كه سراً و عالنية با او تنها باشد 
سختي، زهد، مغتنم علم حق و باطل، عالقه به فقر، اختيار : و چنين كسي محتاج ده خصلت است

شمردن خلوت، نظر در عواقب و ديدن تقصير در عبادت در عين نهايت سعي در آن، ترك 
خودپسندي، كثرت ذكر بدون غفلت،كه غفلت محل صيد شيطان و رأس هر بال و سبب هر حجاب 

ز عمر و تمام پيامبران در قسمتي ا...  در وقت احتياج به آن نيست چه آناست، و خالي بودن خانه از 
 . خود عزلت داشته اند

  .الهيجي، الذكر الخفي: ك. در باب حجيت و اعتبار ذكر خفي و ارجحيت آن، ر. 2
راد والدين باخرزي، ا سيف: ك . ر،ي شرايط اربعين و فتوح حاصل از آن  براي اطالع بيشتر درباره.3

؛ 324 تا 290: ص،  زمينانتشارات فرهنگ ايران: ، تهران)1358(، ) ايرج افشاربا اشراف (االحباب
 انتشارات علمي و : تهران،)1364( ،)اهتمام قاسم انصاري به( عارفمال عوارف، الدين دي، شهابرسهرو

 المعارف، ةمكتب: ، بيروتاالنوار القدسيه، )م 1988 (شعراني، عبدالوهاب؛ 106- 99: ص، فرهنگي
  .118تا  100: صص
ترين مصنف متون عميق عرفان نظري و عملي   و بزرگالدين عربي از مشاهير عرفان اسالمي محي. 4

 هجري در اشبيليه از بالد اسپانياي 560وي به سال. معروف است» الشيخ االكبر«باشد كه به  مي
ي  پس از داخل شدن در سلك عرفان به گفته. اي اهل تدين و عرفان متولد شد فعلي در خانواده

از او صدها كتاب و رساله . عارفان زمانش استفاده بردخود، از محضر نزديك به صد نفر از اوليا و 
توان از  ها مي ترين آن از معروف. آورد سلوك باطني اوست ها ره ر آنبيشتباقي مانده است كه 

  . نام بردالفتوحات المكيه، فصوص الحكم، التجليات االلهيه
بانكي است كه چون در اسم او احمد ابن محمد بيا.  هجري است675عالءالدوله سمناني متولد . 5

كرد، به  اي درباري متولد شد وتا بيست وپنج سالگي در دربار ارغون شاه خدمت مي خانواده
وي پس از يقظه و تنبه، وارد سلك عرفان و تصوف گرديد و دست ارادت . عالءالدوله ملقب شده بود

كوتاهي، از خليفگان او و ي كبرويه داد و در مدت  به شيخ نورالدين عبدالرحمان اسفرايني از سلسله
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العروة الهل الخلوة و الجلوة، هاي  از وي كتاب. مبدأ ارشاد مريدان اين سلسله در خراسان گرديد

عصرش در  هايي به مريدان و عارفان هم  متعدد و نامهرسائل، و چهل مجلس، تفسير قسمتي از قرآن
  .دست است

كشف حسي را بيان  ز كشف يعني كشف خيالي و ابن عربي تفاوتي ظريف ميان دو نوع اجا ايندر . 6
يا فعلي از افعال خلق  خيالي آن است كه چون صورت شخصي و فرق ميان كشف حسي و :مي كند

چنان بيني كه اول ديدي آن كشف خيالي است و اگر غايب شود،  را ببيني چشم بر هم نهي، اگر هم
  .كشف حسي است

اند و مركب عبارت است از آن   خداوند به نحوي مركبي موجودات غير از از نظر سمناني، همه. 7
گردد و آن دو مركب دو فيض دارد  ي فيض امري موجود مي چيزي كه از تركيب دو جوهر به واسطه

ي احديت، واحديت،  هي از ديد سمناني هفت مرحلهو اين مطلب بنا بر اين كه مراحل نزول فيض اال
  .ي انساني نيز جاري است ي هفت لطيفه رهدوات، مداد، لوح، عرش و كرسي است، دربا

ي قالبي عبارت است از قابليتي كه از اجتماع عناصر در هيأتي معتدل از  طبق نظر سمناني، لطيفه
ي نفسي عبارت است از  لطيفه. شود قبول كردن فيض كرسي غالباً و فيض عرشي مغلوباً حاصل مي

و مستعد قبول فيض گشته مغلوباً و از عرش از كرسي و عرش، : قابليتي كه از دو فيض حاصل شده
ي قلبي عبارت است از قابليتي حاصل از دو فيض عرش و لوح كه  لطيفه. ي كرسي واسطه غالباً بي

ي سري عبارت است از  لطيفه. واسطه عرش مستعد قبول فيض لوح است غالباً و فيض مداد مغلوباً بي
ول فيض مداد غالباً و فيض دوات مغلوباً قابليتي حاصل از دو فيض لوح و مداد، مستعد قب

شود از دو فيض مداد و دوات  ي روحي عبارت است از قابليتي كه حاصل مي لطيفه. ي لوح واسطه بي
ي خفي عبارت است از  لطيفه. ي مداد واسطه و مستعد فيض دوات است غالباً و از قلم مغلوباً بي

 قبول فيض قلم غالباً و فيض تجلي صفت قابليتي كه حاصل از دو فيض دوات و قلم و مستعد
ي حقي عبارت است از قابليتي حاصل از دو فيض دوات و  لطيفه. ي دوات واحدي مغلوباً بي واسطه

ي ذاتي  قلم و تجلي صفت واحدي و مستعد قبول فيض تجلي صفت واحدي و احدي غالباً و نقطه
است ) ص(ربوط به حضرت محمد مصطفيي حقي م ترين حالت لطيفه وكامل. ي قلم واسطه مغلوباً بي

العروه الهل الخلوه و سمناني، عالءالدوله، (به اصالت، و به خالفت او كسي كه قطب ارشاد باشد 
  ).231- 229: ، انتشارات مولي، صص1362، الجلوه
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