
 

  
  

  
   در حكمت اشراقي عرفانسلوك

  
  ∗∗راضيه عروجي                 ∗دكتر مجيد صادقي حسن آبادي

  
  چكيده

 از معرفت    ختهي آم يمتبا حك  يلسوف و عارف  ي ف ين سهرورد يخ شهاب الد  يش
چنـان   در حكمت او مقـام نظـر و عمـل آن    .  است يقت و سلوك عمل   ي و طر  ينظر
در آثـار   . ديم نام يتوان حك  ينهاده در سلوك را نم     و گام ن   هاند كه نارفته را    ختهيآم

 تا فنا و اتصال بـه       يداري سلوك و منازل و احوال سالك از مرتبه ب         ياو عناصر اصل  
  .م شده استيعالم نور ترس
ـ يد بـه وطـن حق     ي است و با   يخاكدان هست در   محبوس   ي نور ينفس آدم   يق

 نهـد و    يرا به كنار   يد تعلقات ظلمان  ير سالك با  ين مس يدر ا . ش بازگشت كند  يخو
ـ مـات پ ي تعلدر پرتون و توكل به حضرت نوراالنوار و ي پوالد يا با اراده  ر و مرشـد  ي

ـ     ي و عمل  ياضات و مجاهدات علم   يمتحمل ر  قل خـورده لـذت     ي شود تا روحش ص
  .ابد و به كوه قاف برسديوصل را با ذوق در

 ييهـا  هه و استعار  يكنا, نماد, ليصورت تمث  ه خود را ب   ي نكات سلوك  يسهرورد
ـ       يياو در قالب گفتگوها   . دهد يارائه م  , خ اسـت و گـاه سـالك       ي كه گـاه خـود ش

ـ  در اخت   را با زبان رمـز     ييها دستورالعمل ـ ار سـالكان و پ    ي قتش قـرار   يروان طـر  ي
مند را از   نظاميفين امر توص يست و هم  يچندان شناخته شده ن    قت او يطر. دهد يم
ـ        با يول. كند ي او با مشكل مواجه م     يوه سلوك يش تـوان تـا     ي مراجعه به آثـار او م

اش  يل دهنده سلوك عرفان   ي تشك يقت و عناصر اساس   يوه او را در طر    ي ش يحدود
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  مقدمه. 1
از سه مكتب فلسفه اسالمي است كـه در قـرن شـشم توسـط شـيخ                 فلسفه اشراق يكي    

 سهروردي توجـه خـاص بـه عرفـان و         . سيس شد أت) ق 587-540(شهاب الدين سهروردي    
  .آيد يكي از منابع مهم فلسفه اشراق به حساب مي كه يا  به گونهتصوف داشت

 بخـش اول آن مـرور اجمـالي بـه ديـدگاه           . اين مقاله در دو بخـش تـدوين شـده اسـت           
 بخـش دوم كـه بخـش اصـلي مقالـه اسـت نظـرات                 وتـصوف اسـت      عرفان و  سهروردي در 
اسـتخراج و    كنـد از آثـار او      هاي عملي را كه براي يك سالك تجـويز مـي           هشيو سهروردي و 

هايي از گفتگوها كه هر يـك بيـانگر نكـاتي            بخش تمثيالت و  ضمن بيان بعضي از كنايات و     
. ديـ نما ين مـ  يـي ب او را ت   ي عرفان عمل  يعناصر اصل , تو سلوك اس   ظريف از عقايد او در سير     

ها بيانگر طريقت او و شيوه او در          آن ةسهروردي رنگ عرفاني دارد، اما هم      آثار فارسي    بيشتر
ـ   يـل يآواز پـر جبر آثار مانند  از بعضي .سلوك نيست  سير و  گفتـه بعـضي محققـان از     هكـه ب
 ازكنـد، امـا      مـي شـناختي او را بيـان        بيشتر نگاه معرفت     -ل فارسي او است     يترين رسا  مهم
بعضي  بنابراين.  كرده است  بيانجا   شهود را در آن   : حلي كه سالك به آن بايد برسد يعني       امر

 ها هم فقط ديدگاه و     بعضي سلوك است و   و از آثارش حاوي دستورهاي عملي وي براي سير       
  . دهد ميهاي نظري او را نشان  تحليل

كنايـات   تمثـيالت و   لش بـا  ي را در چنـد جـاي رسـا        اي كتهندر بعضي موارد، سهروردي     
هايي را كـه يـك سـالك بايـد       يا رياضت  متفاوت آورده است، مانند ترك دنيا و تعلقات آن و         

  .ها از نظر سهروردي است ارزش آن كيد او به اين موارد وأتحمل كند كه اين نشان از ت
قريباً مشترك بـا ديگـر      عناصر تشكيل دهنده آن، ت     سهروردي و  مورد نظر    سلوك و سير

خواهد كه ترك دنيا     ميطالبان حقيقت    او از سالكان و   . عرفاي هم عصر خود است     صوفيان و 
همين كه سالك توانـست تعلقـات ايـن دنيـايي خـود را بـه                . كرده و لباس زهد بر تن كنند      

  . كند ميالهي بر او شروع به اشراق  كناري نهد، انوار
ــودن ســالك در  ــاز نب ــي ني ــرهــر شــرا ب و  مرشــد روحــاني، توكــل، صــبر  و يطي از پي

 رقـص و   داري، كـم خـوردن و      نااهالن، شب زنده   فاش نكردن اسرار الهي بر     داري و  خويشتن
 اي بـا   هـا، در هـر مرتبـه       سماع صوفيانه از عناصر طريقه اوست كه دست يافتن به تمام ايـن            

لك بيشتر باشد، استعداد هاي سا چه رياضت هر .هاي سالك است  ييتوانا ها و  توجه به قابليت  
  .يابي به انوار حقيقي خواهد داشت بيشتري براي دست

 اي كه سالك بايد بتواند به آن دست پيـدا كنـد، رسـيدن بـه معرفـت و                   ترين مرتبه  مهم
عرفان   از منابع فلسفه و    ثي قرآن و حد   اين كه ان ذكر   يشا نكته   .نهايت فنا است   در   محبت و 

الهي بهره فراوان برده     ز اين دو منبع گرانبهاي آسماني و      عرفان سهروردي ا   .سهروردي است 



   سلوك عرفاني در حكمت اشراق

  

5
 او معتقد اسـت سـالك       .احاديث است  لش مزين به آيات قرآن و     يموارد زيادي از رسا    است و 

  .رود ميبدون اين دو منبع به گمراهي 
  

  عرفان ديدگاه سهروردي در تصوف و. 2
ن يكي از منابع و اركـان       عرفا شهود است كه تصوف و     فلسفه اشراق تركيبي از انديشه و     

 خاص خـود در مـورد جهـان و انـسان ضـرورت              ي با مبان  يسهرورد. آيد ميشمار   همهم آن ب  
 از دار وجود اسـت كـه        يا حكمت او در واقع نقشه    . كند مياثبات    مي آد ي سلوك را برا   ينوع

ود ده عالم ماده به مشرق عـالم وجـ        ك  ظلمتتواند از    ميه  يب عالم غربت غرب   يبه كمك آن غر   
 يعنـ يش يدا كند و با درك رموز و اسرار عالم به اصل خو   ي راه پ  ،كه همان عالم ملكوت است    

  . وند دهديانوس انوار پي خود را به اقيابد و قطره نوريعالم نور توطن 
 يخـود شناسـ   .  اسـت  ي حكمـت اشـراق    ياديـ  و علم الـنفس از مباحـث بن        يخود شناس 

نفـس در   . انجامـد  مي ماده آغاز و به معنا        نفس است كه از عالم     ييكت استعال رح يسهرورد
هـا   ع و اخـتالط و امتـزاج آن      يجا كه از عناصر و طبـا       خ آن يش.  دارد يگاه خاص يحكمت او جا  

نهـد   مي ي به عالم نفس پا    ي وقت يول. ستين دور ن  ييسخنانش چندان از مشا   , كند ميبحث  
ـ علم  , يونانيو چه     مي چه اسال  يي مشا يحكما.  است يگرينگاه او نگاه د     از  ينفس را فـصل   ال

كالم . سازد ميك  يات نزد يخ اشراق آن را به اله     يش  كه يدر حال . دآورن ميب  احسبه  عات  يطب
 نفـس از  يي رهـا ياز چگونگ,  نفس محصور بماند يكه در قوا   ش از آن  ين ب يياو بر خالف مشا   

  . كند ميت ي حكايزندان تن و نجات او از ظلمات جهان ماد
 يقـت محـصول نـوع     ي باشـد در حق    ي نظـر  يها جه بحث يكه نت  نعلم النفس او قبل از آ     

ـ   يجه حكمت عملـ   ي نت ي او و به عبارت    يات باطن ي و تجرب  يدرون نگر  ول صـ كـار بـستن ا     ه و ب
 است كه در چـاه ظلمـات گرفتـار و رنـگ             ينور اسفهبد   مينفس آد  . است ي و عرفان  ياخالق

 آهـن   ,انـد كـه حـرارت آن      د مي يه را چون آتش   ي زهد و تصف   يو. خود گرفته است   ه ب يرگيت
  .)271:ص, 5(سازد ميش منور ياه نفس را در پرتو خويس

رابطـه   تجانس ميان حكمت اشراق با جـوهر تعـاليم عرفـان و            در فلسفه اشراق قرابت و    
هـاي او باعـث شـده،     اقـوال صـوفيه در انديـشه    ثير مبادي و  أت معنوي سهروردي با تصوف و    

هايش به اقوال صوفيه  او بارها در نوشته. پيدا كنداي مخصوص به خود  جلوه مكتب او رنگ و
امـا  . سـازد  ميمقامات طريقت را مطرح      احوال سالكان و   چگونگي مراحل و   كند و  مياستناد  

اسـتدالل فلـسفي را      ل غافل نبود و بحـث و      ينگاه عقل به مسا    استدالل و  بحث و  زمان از  هم
  .تدانس ميبراي طالبان سلوك در طريق اشراق امري الزم 
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دارد كـه بـراي    مـي ابن سـينا در تبيـين هـستي اعـالم       سهروردي با نقد روش ارسطو و     

. تفكرات عقلـي كـافي نيـست    ويژه حكمت الهي تنها استدالل و      هل فلسفي ب  يتحقيق در مسا  
.  اسـت   غير قابل انكار   يتتزكيه آن براي كشف حقايق ضرور      مجاهدت نفس و   سلوك قلبي و  

بلكـه  . اند ابن سينا  به دقايق حكمت حقيقي دست نيافته         ي و در نظر او متفكراني چون فاراب     
 قانع نشده و  مياند كه به علم رس     سهل تستري حكيم راستين     ،ميعارفاني چون بايزيد بسطا   

 تزكيـه نفـس و     اند كه اين مهم بدون رياضـت و        در پي علم حضوري اتصالي شهودي برآمده      
در كنـار هـم بـراي        اسـتدالل را    و شهود كه   -يگاه چنين ن  1.سلوك قلبي ميسر نخواهد بود    

تفكـر   چرا كـه صـوفيان، منكـر فلـسفه و         .  نوعي سنت شكني بود    - دهكشف حقيقت قرار د   
. كنـار فلـسفه قبـول نداشـتند        يون نيز عرفان و شهود متصوفه را در       يمشا استداللي بودند و  
از غيـر  سـلوك و بريـدن    سير و كه فيلسوف است معتقد است كه رياضت و     سهروردي با اين  

حق و پيوستن به او را نبايد از ياد برد، تا بلكه انسان بتواند به حقايقي كه پـشينيان بـه آن                      
حقايق رسيده بودنـد     دريافتبه   افالطون   چون  هم ي اله ي حكما كه اين. اند دست يابد   رسيده

بـدين شـكل    و) 112 :ص ،5(قدرت خلع بدن خود را داشتند بر اثر رياضات بـسيار بـوده              و
  .معنا شهود پيدا كنند وانستند به عالم غيب وت مي

كه  وقتي. نمادين اوست  تمثيلي و  يكي از اختصاصات عرفان سهروردي بيان رمز گونه و        
رمـزي   اي تمثيلي و   گونه هر طريقه خود را ب    بيشتبينيم كه    ميكنيم،   ميل او مراجعه    يبه رسا 
رمزگونـه    تمثيلـي، اسـتعاري و     سالك پيرو خود را در قالب عبـاراتي كنـايي،          كند و  ميبيان  

  .كند ميسلوك  دعوت به سير و
 داند كه هم در حكمت استداللي و       مي خود را كسي     حكمت االشراق سهروردي مخاطب   

حقيقت حكمـت االشـراق را      : گويد ميعالم باشد و خود      علوم باطني قوي و    هم در  فلسفي و 
اين اثر   كه سهروردي در   ر اين نكته ديگ . )2(مشاهده كسب كرده است    يت و ؤابتدا از طريق ر   

هـاي   اش جنبـه   ليفات فارسـي  أدهد و در ت    ميمهم خود، تحليلي نظري از تفكرات خود ارائه         
عملي تعاليم اشراقي خود را كه بدون آن نظام فكري او در حكمت الهي كامل نخواهد بـود،                  

  .)4(كند ميتشريح 
اصـالن بـه سرچـشمه نـور        صـوفيه را از و     نهـد و   مـي كه تـصوف را ارج       سهروردي با اين  

 رسـوم    و مرغ جان بلند پـرواز او تحمـل تنگناهـاي آداب           كند، ولي تفكر آزاد و     ميمحسوب  
كـه در    بيند مي )266: ص , 7(شكل   او بسا خرسواران صوفي   . مترسمان اهل خانقاه را ندارد    

ر دهد كه نه ه    ميهشدار   كنند و  ميگري   اند و ادعاي صوفي    ميان مردان حقيقي مخفي شده    
نقـش  ( خامان ره نرفته بسياري هستند كه دعابات متخيلـه         كه ارزق پوشيد صوفي گشت و     
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 :ص،  8(تراشـند    مـي معرفـت    پندارنـد و   ميخود را مكاشفه    ) خيال هاي نيروي وهم و    بندي
136(.  

معتقد است اصحاب سـلوك بـه        تجربه انوارست و   مشاهده و  تصوف سهروردي مبتني بر   
شهودي انـوار حقيقـي      وس تجرد يافته، به مشاهده انوار قدسي و       رسند كه با نف    مياي   مرتبه
مجـردان صـاحب بـصيرت       طريقه حكيمان نـوراني و     ل است، يكه او قا   اي طريقه. پردازند مي

 هاي حقيقت را بـه جـان و        سرچشمه بينند و  ميانوار عالم باال را      كه   اي لهأحكيمان مت  .است
ق يبه گفته شيخ نيل به دقـا . گويند ميي سخن مشاهدات انوار اله از سرّ قلب خود چشيده و   

يكـي  : بارقـات الهـي از دو طريـق ميـسر اسـت            برخوردار شدن از اين انوار و      حكمت الهي و  
  او سالك را   .)496 : ، ص  5( 2يد قدسي أيديگري ت  له و أمجاهده زير نظر استادي مت     سلوك و 

ه بي پير بـه جـايي نرسـند     بر آن است ك    داند و  ميبي نياز از مرشدي آگاه به رموز طريقت ن        
عنوان يك عارف چگونه     هدقايق حيات معنوي او ب     ولي معلوم نيست كه پير خود او كيست و        

  بوده است؟
خوي  خلق و  مجاهده و   درباره سلوك و   حكمت االشراق  شارح كتاب  شهرزوري شاگرد و  

كـشيد كـه    مـي هـايي   قلنـدري صـفت، رياضـت      مسيحا شكل بود و   « :نويسد ميشيخ چنين   
 در بـاب خـوردني و      كـم التفـات و     به دنيا بي توجه بود و     . گران از تحمل آن ناتوان بودند     دي

افتخار اعتنايي   مقام و  جاه و  ت و سايساخت به ر   ميآمد   ميچه   به آن . كرد پوشيدني پروا نمي  
اوقات زيـادي   . تفكر در عوالم الهي  بود      مل و أت بيداري و  بيشتر عبادتش گرسنگي و   . نداشت

پرداخت، كم حرف بود و به خود مشغول،         ميبه مراعات خلق كمتر     . گذراند ميكاف  در اعت  را
مـدت   گويـد در   مـي  خـود    .)123: ص, 11(» داشت ميسماع و موسيقي را به غايت دوست        

راز مـن باشـد، امـا موفـق بـه           تاش هم  عمرش مصاحبي را جستجو كردم كه بصيرت معنوي       
  .يافتن چنين كسي نشدم

بند به شـريعت   عارفي پاي طور كه گفته شد، حكيم و  اشراق همانكه شيخ نكته آخر اين  
حـديث را تنهـا      او قرآن و  . دارد ميهرگز توجه به عالم باطن وي را از حكم ظاهر باز ن            است،

 هر عملي كه به شرع و      شناسد و از نظر او هر سخن كه به آن دو برگردد و             ميمعيار حقيقي   
هـا سـخن     هـر چـه غيـر آن       ارزش دارد و   ، اعتقـاد و   سنت پيامبر مستند باشد    قانون الهي و  

آثار وي در بعضي موارد يـا مـزين بـه آيـات قرآنـي                .اش گمراهي است   نتيجه بيهوده است و  
معراج روحاني شيخ شهاب الدين سهروردي        كه حكايت از   آواز پر جبرئيل  است مانند رساله    

در خـواطر   كننـد و   مـي  حقـايقي كـه القـاء     « :فرمايـد  مـي به عنوان نمونه شيخ چنين      . است
نداي قدسي   ، و )22/مجادله(» ...كتب في قلوبهم االيمان وايدهم بروح منه      ... : كه گفت  چنان
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 و قهـر  غير آن هم از پر راست از آن او، و          و) 104/صافات(» ابراهيم ونا دنياه ان يا   «كه   چنان

  ).22: ص, 9(» وه والسالملحوادث هم از پر چپ اوست عليه الص صيحه و
اخرجنـا مـن هـذه      ... «اين قريه كه حق تعالي گفت       : گفتم«فرمايد   ميدر جايي ديگر     و

چيست؟ گفت آن عالم غرور است كه محل تـصرف كلمـه             )75/نساء(» ...القريه الظالم اهلها    
ذلك «: اي است بسر خويش، زيرا كه خداي تعالي گفت         كلمه صغري نيز قريه    صغري است و  

 چه قائم است، كلمه اسـت و       آن) 100/هود(» حصيد ها قائم و  من ابناء القري نقصه عليك من     
  .)23:، ص9(» شود ميچه حصيد است هيكل كلمه است كه خراب  آن

 رساله في حقيقتـه العـشق     ها به آيات اشاره دارد مانند        كه عبارات بسياري از آن     يا اين  و
اي از كلمـات     كه پاره  في حاله الطفوليه  يا رساله   . طور كلي تأويلي از سوره يوسف است       هكه ب 

. خوذ از قرآن مجيد است كه مورد تأويل قرار گرفتـه          أاين رساله م   رفته در  تركيبات به كار   و
بـر كنـاره دريـا        به درياي بـزرگ رود و      ]سالك[بعد از آن    «فرمايد   ميمانند جايي كه شيخ     

هر شـب   مترصد باشد كه گاوي است در دريا كه در شب از دريا به ساحل آيد كه به نور گـو                   
اذقال موسـي لقومـه      و«.  سوره بقره دارد   67 كه اشاره به آيه      .)256: ، ص 7(»افروز چرا كند  

 در كل داستان سركوب كـردن نفـس امـاره و           و )67/بقره(» ...ان اهللا يامركم ان تذبحوا بقره     
  . سالك خواستار است آزمند را از نفس حريص و

  
  عناصر مهم عرفاني از نگاه سهروردي. 3

هـا   سـاير دسـتگاه   زار حيطه نظر و عمل مشتمل بـر مقـوالتي اسـت كـه آن را        عرفان د 
عملـي    برخي در حوزه سلوكي و     نظري و  ها در حوزه معرفتي و     برخي از آن  . سازد ميمتمايز  

ها است كـه تمامـاً متوجـه مقـصدي           يابي خاص آن   ويژگي مشترك اين مقوالت جهت    . است
هـاي متـداول يعنـي       آورد كه آن نه از راه      ميمغان  است كه نوعي معرفت را براي انسان به ار        

توان جـز از   مياين خصيصه مختص عرفان است كه معتقد است      . تجربه است  حس و  عقل و 
 بيش از هر چيز بر عمل تكيـه دارد و         . بينش دست يافت   هاي معمول به نوعي شناخت و      راه

اصر عرفاني كه سهروردي در     عن. پيمود را شمارد كه بايد آن    ميمعرفت عرفاني را از سنخ راه       
 نهد طبق تقسيم بندي عارفان برخي از مقوله حال، برخي مقام و            ميآثار خود بر آن انگشت      

كه بـه اهـم      سازد، ميبرخي از قبيل توصيه و نكاتي است كه سالك را در مسير خود تواناتر               
  : شود مياشاره  در زير ها  آن
  بيداري يقظه و. 1. 3

ر مسيري قبل از اقدام بايد نوعي طلب و خواسـتن در او ايجـاد               انسان براي حركت در ه    
از لـوازم الينفـك   . آگـاهي اسـت   شود كه اين طلب در واقع به نوعي مـسبوق بـه بيـداري و        
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تا نخواهـد و درد رفـتن     ميآد. بيداري است ها آگاهي و خالف ساير حركات حركت ارادي بر  

. نمايد مي مسير عرفان اين حقيقت بيشتر چهره در. دارد ميدر او ايجاد نشود، گام از گام بر ن
ها و بندهاي گرانـي بـه        از سويي جاذبه   پيش پاي سالك قرار دارد و      سختي در  راه طوالني و  

كش توانمندي در    مانع ترين گام و   يقظه و بيداري بزرگ    طلب و  درد. پاي جان او بسته است    
  . سلوك سالك است

ـ    .خود آمدن و متنبه گشتن است      هب انتباه به معني بيدار شدن و      يقظه و  خـود   هانـسان ب
اين . گردد ميمتنبه   شود و  مي گير او بوده است بيدار     از غفلت اسرارآميزي كه دامن     آيد و  مي

اسـاس   زنـد و  مـي هـم   هبه خود آمدن نوع خاصي از بيداري است كه همه چيز را ب  بيداري و 
اركـان ايـن    بلـي انـسان را تهديـد و   موجوديـت ق . ريزد مي بود در هم چه را كه قبالً   همه آن 

سـخن دل سـخن   . بيـداري دارد  فهم راز دل احتياج بـه يقظـه و  . گرداند ميجهان را سست   
از مـوطن اصـلي خـويش دور         دل از جوار حضرت حق و     . فرياد او فرياد ديگري است     ديگر و 

 سـخن دل را    يابـد و   مـي بيـدار گـشته درد  دل را          خـود آمـده و     هكس كه ب   آن. گشته است 
ب بـه او    يـ  را بـه ترت    يرود و او دسـتورات     مـي ب  يمار تن به نزد طب    يگونه كه ب    همان .فهمد مي
د گوشـت  يـ م گويدر مقام س, د مزور خوريدر مقام دوم گو, ر خورياول ماء الشع«دهد كه   مي
تواند درمـانگر باشـد      ميمار دل   ي ب يز كه برا  ي دارد و اول چ    ي مقامات سلوك هم مراتب    »خور

    .)256: ص, 9(ست ا» طلب كردن«
  رساله الطير خوبي در    هبيداري سالك بيان داشته است ب      ه و ظچه كه سهروردي در يق     آن

ايـن   انـد و   اين رساله از زبان پرندگاني است كه گرفتـار دام صـياد شـده             . توصيف شده است  
ز ا كه ناگهان از ايـن غفلـت و    ميآد. كنايه از وجود آدم است كه اسير اين عالم  خاكي است        

راه گريز  افتن  ي يدر پ كند   ميشود و بندهاي اسارت را در پاي خود حس           مياين زندان آگاه    
سفر روحاني خود را براي بازگشت به منزلگـه اصـلي آغـاز             ن جا   يد و از هم   يآ ميبر  و نجاتي   

آهنـگ   ... يـاران خـود    روزي در ميان اين بندها بيرون نگريستم، جماعتي ديدم ز         « .كند مي
چه  آن چون آن بديدم ابتداي كار خود و نسي خويش از خود ياد آمدم و             ... دند  كر ميپريدن  

ن دخواستم از اندوه بميرم يا از آن بازگردي. الف گرفته، بر من منغص شد با او ساخته بودم و  
مـرا   زاري كردم كه به نزديك من آييد و آوازي دادم ايشان را و .ايشان، جان از تن جدا شود  

مـن بـه جـان       با من در رنج شريك باشيد كه كـار          راحت، دليل باشيد و    در حيله جستن به   
 ايـن  .)200:ص همـان، (» از من برميدند    بترسيدند و  ،رسيد ايشان را فريب صيادان ياد آمد      

از اسارت خود در اين بندهاي عـالم         افتد و  ميدارد كه ياد نسيان خود        مياشاره به وجود آد   
  . برد ميرنج 
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هيچ ممكن بوده دل بيگانه آشنا شود و روشـن؟          «: پرسد كه  ميخ  جايي سالك از شي    در
 كه ايـن  .)255 : ص،9(»نيست تواند كه بينا شود هر بيگانه كه بدانست كه دل او بينا    : گفت

كه كمال علم همان است كه فرد بداند جاهل  نشان از بيدار شدن دل سالك دارد و ديگر اين        
  .اساس هدايت، معرفت است است و

  اخت خود واقعي     شن. 2. 3
دالن است كه در برخـي       صاحب هاي عارفان و   ترين توصيه  خود شناسي يكي از محوري    

هاي عارفان جهان و  در آموزه. كيد قرار گرفته استأترين معرفت مورد ت روايات به عنوان نافع
  يكـي بـه عنـوان عـالم كبيـر و           .انسان دو چهره يك واقعيت و دو عالم متناظر بر يكديگرند          

 »كـون جـامع   «انسان   وجود   .انسان صغير ياد شده است     ديگري عالم صغير يا انسان كبير و      
سـير در انفـس دو        بر همين اساس سير در آفاق و       .است كه تمام كماالت  عالم را در بردارد        

باطني مسيري   انفسي و ر  يمسجا كه    لكن از آن  . انجامند ميراهي هستند كه به يك حقيقت       
ـ     تري است و علم و     رينيقين آف  تر و  نزديك  شـهودي و   نحـو حـضوري و     همعرفت متعلق آن ب

آنـان  . مطلوبيت خاصي برخـوردار اسـت     ز  كژي است، در نزد عارف ا      خطا و  بالطبع مصون از  
متهم بر طوالني نمودن راه      جويند به شدت تخطئه و     ميدر برون خود     كساني كه حقيقت را   

  .كنند مي
شـناخت  » من عرف نفسه فقد عرف ربـه  « ه حديث وردي قبل از هر چيز با استناد ب       سهر

سـطح نظـري     در. دانـد  مـي سـلوك    و عملـي اولويـت دوم سـير       نفس را در دو بعد نظري و      
در سـطح عملـي    و. آورد مـي شـمار   هرا سرچشمه معرفت شناسي اشراقي ب  » من«سهروردي  

ي برزخي  ها الهي است كه در پس پرده پندار و حجاب وسوسه          منبع تمام اميال واال و    » من«
را فـصلي از فـصول         »معرفـت نفـس   «دهد كه    ميآثار سهروردي نشان     .انسان پوشيده است  

خودآگـاهي   علم النفس سهروردي بر اساس علم حـضوري و        . شمار نياورده است   هطبيعيات ب 
جا كه انسان خود را      آن. آيد ميشمار   هخود آگاهي نيز كانون هر گونه معرفت ب        استوار بوده و  

بيگانـه  » مـن «كنـد هـر چيـز ديگـري جـز            ميبه خويشتن اشاره    » من«ا عنوان   ب يابد و  مي
 : ص ,6 (باشـد    »آن«يـا   » او«بيگانه است ناچار بايـد      » من«هر چيزي كه با     . آيد مي شمار هب

ـ   »آن«يا  » او«نيز  » من«حتي صورت ادراكي    » من«ر مشهد   د .)111 بـه  . آيـد  مـي شـمار    ه ب
بلكه با يك درونگري    . باشند ميل به اين مقام را دارا ن      ادراكيه توانايي وصو   همين جهت صور  

آگاهي به ضمير است كه فقط از طريق رياضت و مهار كردن اژدهـاي نفـس امـاره امكـان             و
 طالب حقيقت بايد چشمان تيزبين خود را براي ديـدن نفـس امـاره بـاز كنـد و                  . پذير است 

به ايـن ترتيـب هـدف  ايـن         .  باشد »مسلح به سالح  « آن غافل نشود و به تعبير او       گاه از  هيچ
هـاي مـادي و وصـال بـه          علم متوجه كردن طالب به امكان نجات انسان از قيـد محـدوديت            
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بستان در رساله    .پذير است  آزادي واقعي است كه فقط در افق بي انتهاي عالم ملكوت امكان           

 سـافر :  گفـت كند از حق تعالي كه مـرا  ميبايزيد، رضي اهللا عنه، حكايت      «: نويسد مي القلوب
 گه توان كرد كه اول به نفس رسـند و          نفس آن  سفر از  و. وافي انفسكم تجدوني في اول قدم     

  ).374: ص ،7(»بعد از آن سفر را ساز كنند نفس را بشناسند و
  قابليت داشتن اهليت و. 3. 3

 نـااهالن و  . قابليـت داشـتن اسـت      سلوك سهروردي اهليت و    و يكي ديگر از عناصر سير    
چون با نااهل « سهروردي معتقد است كه اوالً . از دريافت حقايق ناتوانند    دالنكور وبيگانگان  

ديگر چيزها حمل كننـد و هـزار         سخني كه فهم نكنند بر كفر و       گويي سيلي خوري و    سخن
  .»جا تولد كند چيز اين
ــرا    اعتقاد پاك است مرا     مذهب و چو ــا اهــل چــه باكــست م ــه ن   از طعن

  )254:  ص،همان(                        
. انـد  نااهالن از سخن مـردان حقيقـت گريـزان    ميان گذاشت و بايد با اهل او در  سخن را 

اي  كه بـه جـاي روغـن آب بـدو             ست كه فتيله   چنان مثال دل نااهل و بيگانه از حقيقت، هم       
چو شمعيست كه  ا همكه آتش به  نزد او بري افروخته نشود، اما دل آشن چندان. رسيده باشد

توانـد وارد    مـي ثانيـاً نااهـل ن    ). 255 :ص همـان، (افروختـه شـود    دور به خود كشد و     آتش از 
توانـد وارد    ميسلوك شود زيرا ترك دنيا بر نااهل مشكل است كمتر كسي             سير و  طريقت و 

كم كسي را ميسر شود زيرا تـرك دنيـا بـر نااهـل              ) عالم غيب (اين عالم   «. عالم ملكوت شود  
  ).249 :ص همان،(» آيد ميدست  هاهل در جهان كم ب كل است ومش

هـاي دنيـا     مجـذب در جاذبـه     گرفتار در بند هـوي و      از نگاه سهروردي قلوب منجذب و     
. اي دارد  هر نفسي قابليت كمالي و بهـره       هر قلبي و  . توانند در اين مسير گام نهند      ميمشكل  

عالم ماده هـر موجـودي        ركه د  چنان  هم .آمادگي يكي از شروط مهم سلوك است       استعداد و 
ر عالم معنويت نيز هر انساني قابليت اسـتفاده         دبنا به اقتضاي خود رزق خاصي را گواراست         

انساني كه فتيلـه وجـود او بـه رطوبـت آب خيـسيده اسـت بـا                  . هاي خاص را ندارد    از سفره 
لكـن  . هاسـت  هدايت عـام الهـي شـامل همـه انـسان          . ترين آتش نتوان آن را برافروخت      قوي

  .هاي آماده است قلب هاي خاص خداوند مخصوص ظرف و طعام هدايت لطيف و
  مرشد  تبعيت از پير و. 4. 3

تبعيت از انساني راهدان در طي طريق از ضروريات الينفك حوزه عرفان             در آثار عارفان،  
 راه  كسي اسـت كـه بـه زوايـا و خفايـاي           .  پير سال نيست بلكه پير راه است        پير لزوماً . است

بر همين اساس بنا بر اقتضاي سالك دستورالعمل او         . يابد ميخير سالك را در      اشراف دارد و  
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هاي مهيب   از جمله پرتگاه  . طلبد مياي است كه راهنما       طبيعت راه به گونه    .كند ميرا تجويز   

  . مهلك در مسير سالك حركت بدون راهدان است و
 ده پـر ـواي آن مرغي كـه ناروئيـ   

                          
ــر     ــر خط ــد ب ــر اوج و افت ــرد ب ــر پ  ب

  )4074/ 6د ،3 (                     
چـرا  . توان بدون راهبري صادق و پاك دل به سر منزل مقصود رسانيد            ميراه سلوك را ن   

 يكـي از عوامـل و     . معينـي ندارنـد    كه حاالت دروني و طرق معنوي هرگز حدود مـشخص و          
نياز رهروان راه حق به همدم      .  نادرست پيرو مرشد است    موازين تشخيص درست از    اسباب و 

اثر غلبـه   اين راه كه هر آن ممكن است سالك در دليل مشكالت موجود در    هياري دهنده ب   و
غريزي  تعلقات عاطفي و  مادي وهاي  تهاي لذ  جاذبه هاي نفساني و   كسالت و وسوسه   طبع و 

سـالك  . از ضروريات هر طريقي اسـت     رها سازد،    مجاهده را  رياضت و  دست از كار كشيده و    
از  مراتب مشاهدات خويش آگاه سازد و      راهنماي خود را از حاالت و      بايد هر آن پيرو شيخ و     
  .ت مختلف از وي ياري جويدئامبادي القا تشخيص خطا و صواب و

ز ي او را تجـو    يابد و بـر اسـاس آن طعـام معنـو          ي ميت سالك را در     ي استعداد و ظرف   ،ريپ
 يريپ, د تا خرقه پوشاندي بايخيكه ش چنان هم«ن آورده است  يچن ستان القلوب ب در. كند مي
نـد و دانـد كـه او را         يد را ب  يـ ر مر يچون پ ...  نرسند   يير به جا  ي پ يب, ن كند يكه ذكر تلق  د  يبا

د يد قدر طعام فرما   يو به مقدار استعداد مر    ... ق داند   ين ذكر كند كه ال    ي هست تلق  ياستعداد
ق باشـد   يـ كـه ال    چنـان  يريده باشد تعب  ي د يا خواب يد تا اگر واقعه     يآ مي ديش مر يو هر روز پ   

    .)399: ص, 7(» بكند
  كش را سخت گير   هيچ نكشد نفس را جز ظل پير                    دامن آن نفس       

)2528/ 2، د3(   
بـر  پيري كه عالم     تبعيت از مرشد و    اهميت شيخ و   و ي اثر داظهارات سهرور  تعاليم و  در

من چرا با ايـشان      گويي علم چه باشد و    : با خود گفتم  « .وضوح نمايان است   هامر الهي است ب   
بايـد كـه از علـم چيـزي در          :  گفـتم  ]شـيخ را  [... از او علم نيـاموختم؟       پيش استاد نرفتم و   

گفت امروز بـدين اختـصار كـن، فـردا چيـزي            . در من آموخت  .. . .لوحي پيش آورد    . آموزيم
چنان شد كه خـود يـك زمـان از خـدمت شـيخ خـالي                ... . هر روز بيشتر     وديگر در آموزم    

راهنمايي باشـد تـا بـه او         دنبال استاد و   هسالك بايد كه ب    ).252-253: صص ،7(» بودم مين
قلب او را درمـان كنـد بـه     سرانجام بيماري روح و به اسرار الهي آشنا كند و   معرفت آموزد و  

   ).255ـ 256:  صص,همان(دي شيخ طبيب روح بيمار شما استرتعبير سهرو
تحت عنايت پيري      از نگاه عارفان هر كس در مسير سلوك موقعيتي به دست آورد قطعاً            

ها فرمايد كه به معني تعلق        او شيريني  3.يا غياباً هدايت كند    بوده است خواه او حاضر باشد و      
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اوصـاف شـيخ     دي در رچه كه سـهرو    آن.  كند كه سالك صحت كامل خود را پيدا       دارد، تا اين  

 در آورد اينست كه از نظر او شيخ همان عقـل فعـال و             مي يالواح عماد  رساله خصوص در  هب
 كنـد و  مـي تعبير الهي روح القدس است كه وجودش مانند خورشيدي است كه پرتو افشاني         

كه نفس سالك به عقل فعال است  به امر باري تعالي و كند و ميديدگان موجودات را روشن    
اسـت كـه الـواح مجـرد           ميچون قل   شيخ هم  )179ـ  180:صص, 7 (شود ميفضايل متنقش   

دي در معنـاي    رپير طريقت سهرو   .كند ميمعارف رباني رنگين     ها را به علوم حقيقي و      انسان
عقـل سـرخ    يا همان    منظور از پير نفس ناطقه يا عقل راهنما و        . متداول خانقاهي آن نيست   

 به عبـارت ديگـر پيـر حكمـاي اشـراق و           . ه پوش خانقاه قدم يا همان عقل مجرد       خرق. است
نفـوس   عقل فعال است كه انوار معرفت را بر       » علم حضوري اتصالي شهودي   «سالكان طريق   

فيض بخش ارواح بشر  عالم عناصر و ثر درؤاو همان م. كند ميروشن روانان اشراق  لهان وأمت
به منزله مرشد و روحاني پيـر        ت بدين جهت او شيخ و     بخشنده علم و حيات و فضيل      است و 

م هرگز از فـيض رسـاني امـام و قطـب متألـه         لكه نظام عا   ديگر اين . دي است رطريقت سهرو 
نظر شـيخ اشـراق سـالك         هب. است  مييدا شود و  مياين فيض رساني منقطع ن     خالي نيست و  

حتيـاج نيـست چـرا كـه     رسد كه ديگر به طبيب ا      ميسلوك خود به جايي      و مراحل سير  در
  .)يپاورق, 470: ص,همان(خود طبيب شده است

  قشري نگري  پرهيز از ظاهر بيني و. 5. 3
تـا  . بـاطن اسـت   كند ظاهر و ميها  جدا  لي كه راه عرفان را از بقيه مسلكياز جمله مسا 

طبيعت است هنوز وارد آن حوزه نشده        پوسته شريعت و   منحصر در ظواهر و     ميجا كه آد   آن
شكند و باطن و     ميپوسته را    اولين گام سالك در وادي سلوك موقعي است كه قشر و          . است

هاي اكيد عارفان است كه      اين از جمله توصيه   . شود ميوجود او متوجه باطن عالم و حقيقت        
غـم خـود را      سالك نبايد صرفاً هـم و      اي بر حقيقت هستند و     طبيعت و شريعت هر دو پرده     

سـماجت بـر    . د، بلكه بايد سوار بر بال طريقـت از آن عبـور كنـد             منحصر به آن كن    متوجه و 
  . ظواهر نوعي آب در هاون كوفتن است

ها كـه بـين      پاسخ ها و   سهروردي پس از بيان پرسش     روزي با جماعت صوفيان   رساله   در
يـك كنايـت از چيـزي        هر دهد كه بيشتر مربوط به اجرام آسماني و        ميسالك روي    شيخ و 

دانستن از حقيقت بايـد      براي پرسش و  : كند گو به سالك چنين توصيه مي     دارد در پايان گفت   
سعي كـرد كـه ديـده     ها مشتركند دست شست و انسان ظاهر بيني كه بهايم هم در آن با       از

 ها كه چرا اين ستاره پر نـور اسـت و           دانستني گونه پرسش و   اين. ودحقيقت بين خود را گش    
در » .آن كس كـه دانـد خـود دانـد         . گفتن ر آن باز  س«از اين قبيل الزم نيست       آن كم نور و   

سـري نگـاه عوامانـه دارنـد كـه فقـط             كنند يك  ميافزايد سه دسته به آسمان نگاه        ميادامه  
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گروهـي كـه    . انـد  هـا مـشترك    بينند كه بهايم  هم در اين تعـداد بـا آن            مياي كبود    صحيفه

ا بـه ديـده آسـمان       رسـند كـه آسـمان ر       مـي خسوف   به نتايجي چون كسوف و     منجمانند و 
نه به ديده آسمان اال بـه   ستاره به چشم سر نبينند و اما كساني كه سر آسمان و     « .بينند مي

ايـن دسـته اخيـر       سالك حقيقـت بـين بايـد از         و .)248 :ص ،7(» نظر استدالل، محققانند  
 وهمه بـستن؛     لب بر  اندروني گشاده شود ديده ظاهر بر همه بايد نهادن و           ون ديده چ«.باشد

كار بايد انداختن تـا ايـن     حواس باطن را در    اين پنج حس ظاهر را دست كوتاه بايد كردن و         
اگر شنود به گوش  اگر بيند به چشم باطن بيند و بيمار چيز اگر گيرد به دست باطن گيرد و

   .)249 :همان، ص(»باطن شنود
  رياضت. 6. 3

. مشقت بار ممكـن اسـت      وگير   كوشش پي  ايه تالش و  س نيل به كماالت معنوي تنها در     
سالك اين راه بايد    . مهالك سراپا مخاوف و   فراز، پرنشيب و  راه حقيقت راهي است طوالني و     

 خـالف  .صـبور باشـد   هـا مقـاوم و   در تحمل آن و ابتال را داشته باشد تاب هر گونه امتحان و    
 رياضـت .  اسـت  ي عرفـان  يها قتيكد طر ؤات م ي از ضرور  يروز مرگ و  غفلت  و شكستن   عادت  
ايـن راه   در. سباع دروني اسـت  غلبه بر تمام وحوش و     كشتن نفس منجر به تسلط و      دادن و 

 .مـسلمان گـردد    طـاغي تـسليم شـود و       كار برد تا آن يـاغي و       هاستقامت ب  بايد ايستادگي و  
 از  يداند كه هر كدام متوجه سـاحت       ميفكر و ذكر    , ياضات را گرسنگ  ين ر يتر  مهم يسهرورد
 در  فكر در حـوزه نظـر و ذكـر        ,  مي و قلت طعام متوجه جسم آد      يگگرسن. است  ميوجود آد 
   .   قلب انسان استساحت

كه چگونه چشم بصيرت او گـشوده        اين بين باشد و   كه سالك حقيقت   سهروردي براي اين  
انـدرون  «خواهـد كـه      مـي از او   . كنـد  ميكشي توصيه    هايي را براي رياضت    شود دستورالعمل 

چـه   از آن  سالك بايد به مدت چهل روز كم بخورد و        . آن بيند   در انوار معرفت  تا» خالي دارد 
 اسباب و  ملك و  مال و  هرچه كه نزد او عزيز است از       از حالل است بخورد و    اي ندارد و   ههشب

  ).248: ص ،همان(شهواني دوري كند لذات نفساني و
ن يبـر همـ   . ل اسـت  يـ  قا ياديت ز ي انسان اهم  ير غذا در سلوك عمل    ي تأث راي ب يسهرورد

 يچنـان كـه بنـا    هم. نهد ميكم خوردن بنا  انسان را بر جوع و       ياساس شالوده حركت معنو   
ز بدون توجـه بـه طعـام مترتـب بـه            ي ن يسلوك روح , استحكام ندارد ر ساخت   يخانه بدون ز  

 اسـت   ياضت بر گرسنگ  ي ر يبدان كه بنا  «: ن آورده است  يچن بستان القلوب  در .ستيده ن يفا
فكنـده باشـد خانـه نتوانـد        ياد خانه ن  ي بسازد و بن   يا اهد كه خانه   خو يكه اگر كس   چنان و هم 

 يچ حاصل نشود و هـر آفتـ       ي نكشد ه  يو گرسنگ   خواهد كه مجاهده كند    ياگر كس , ساختن
خطـاب بـه    ) ص(امبر اكـرم  ي از پ  يثيگاه حد  آن. »شود مي ي و پر خور   يريدا شود از س   يكه پ 
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 يطان را بـه گرسـنگ    يرهگـذر شـ   » طان بـالجوع  ي الش ي مجار يقيض«كند كه    ميشه نقل   يعا

  .)396: ص, 7( .داند ميو طعام دهان را   ميطان به روح آدي ورود شيمنفذ اصل. تنگ گردان
لـذا هـر    , »طعـم يطعم و ال    ي هو« چرا كه    .شمرد مي ي را از صفات حق تعال     ي گرسنگ يو
ت ن صـفت صـف  يـ شود و بـه تبـع ا   ميتر  صفات خداوند موصوف  هچه انسان كمتر بخورد ب     آن
چـرا كـه   . ابـد يز در او ظهـور   ين» ال تأخذه سنه و ال نوم      «ي خواب ي ب يعنيگر حضرت حق    يد

كـم خفـتن بـه       ز در اثر كم خوردن و     يضب ن غ شهوت و . كمتر خسبند , كمتر خورند  يكسان
  ). 397:ص, همان(نديگرا ميضعف 

م ي دا  فكرست يبعد از گرسنگ  «: شمارد مياضات مهم   يفكر و ذكر را از ر     , يبعد از گرسنگ  
  در .)همـان (» ات و عالم ملكوت و فكـر بعـد از ذكـر باشـد             ي به عالم عنصر   يدر آالء حق تعال   

  ).320: ص،همان(كند مي ري تعب» فيلط فكر « از فكر مذكور بهمرغير سيسف
امـا از   . د ذكر انـواع مختلـف دارد      يگو مي. داند ميز  يخ جا ين ش ياو ذكر را به دستور و تلق      

ن ذكر يم است و ا  ير عظ يرا تأث » وه«. »وه «يگريگفتن است و د   » اهللا «يكيها   ن آن يمؤثرتر
چـون  . گـاه ذكـر جـان      اول ذكر زبان باشد آن    . بعد از الاله اال اهللا باشد     » اهللا«. ان است يمنته
                   ).        399: ص, همان(ذكر در آمد زبان خاموش شود هجان ب

تواند بر اسب فكـرت خـود    ميخلوت  ر تنهايي و د. تنهايي باشد  سالك بايد اهل خلوت و    
  و تچنـين سـكو    در ميدان غيب براند تا از مغيبـات آن عـالم آگـاه شـود و               در سوار شود و  

نـااهالن و كـساني كـه چنـين دركـي ندارنـد              شود كـه بـر     ميخلوتي، لذتي براي او حاصل      
ك دوره  يـ اگـر از    . دانـد  مين  يك اربع ياضت را   ي دوره خلوت و ر    خ حداقلِّ يش: توان گفت  مين

. كنـد  مـي ه صـي شتر تويـ ب ن به چهار و پـنج و      يچن د به دو و سه و هم      ي حاصل نگرد  يشيگشا
ه  نمود غـرّ   ي رو ي و ي برا ياضت كشف و كرامت   ير ريمس كه در  د مراقب باشد چنان   يسالك با 

د سـالك راه    يـ با. گر نرسـد  ي چرا كه چه بسا همان حجاب و مانع راه شود و به منزل د              .نشود
سر برد هنوز صـد هـزار سـال         ه  اگر صد هزار سال در سلوك ب      . ستي ن يانين راه را پا   ي ا بداند

      .)399ـ 400: صص, همان(گر باز مانده باشد يد
در  دهد و  مي به سالك هشدار     في حاله الطفوليه   ديگر مواردي كه سهروردي در رساله      از

نـزد   نكردن اسـرار الهـي در     فاش   دار بودن و   دهد خويشتن  ميواقع عناصر سلوك او را نشان       
 سـير و   طريقت و » سيلي خورد «هر كس كه اسرار الهي را فاش كند         . نااهالن است  غافالن و 

 بـدون خودنمـايي و     نهفته است بايد با احتياط و      چون اسراري كه در آن پنهان و       سلوك هم 
  .جاده طريقت سفر كرد كه احدي از آن خبردار نشود طوري كه بايد در. پنهاني باشد

هايي كه به او خواهد رسـيد        رنج دردها و  ب طريقت و  يمصا ها و  سختي كه سالك از   بايد
 ب را يمصا ها و  تحمل آن رنج   صبر و  با .دي مانند خوردن زهر است نهراسد     ربه گفته سهرو   و
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 ,7( آتش ديـده   خواهد كه سمندر صفت باشد و      مياو   از. هضم كند  تمام وجودش جذب و    با
هـاي   اوست كه ناخالصي   مقاومت اشاره دارد و    تمثيل به استواري و   اين   .)254ـ   255: صص

خـود   هـايش سـوخته و     بلعيـده تـا ناخالـصي      آتش عـشق الهـي را      آتش ريخته و   خود را در  
تـوان   هركسي تاب و  . اهللا كند  مطهر سير الهي   پاك و  اش باقي بماند تا تصفيه شده و       حقيقي

ـ  هاي سلوك را   رياضت ب و يمصا ها و  تحمل سختي  مـستي   دارد و فاسـق تـرك خرابـات و        ن
  .بار كه توبه كند باز شبانگاه در غفلت مستي همه چيز را فراموش كند هر تواند و مين

گـر اسـت   ي سوگند نخوردن از نكات د و  از رشك و حسد    يدور, يشگيتواضع پ , راست گفتن 
ـ     يخ بر آن تأك   ي كه ش  اضات قابل توجه  ياز ر . نهد ميكه بر آن انگشت      ر خلـق   د دارد شـفقت ب

 نـد يان او رندان و براد  زنگاه كند و چنان پندارد كه فر       د در خلق به چشم شفقت     ياست كه با  
    . )400: ص, همان(

  توكل . 7. 3
مراد از آن واگذار كردن امور به وكيـل جهـان            ترين مقامات عرفاني است و     عالي ازتوكل  

.  در دست خاليـق اسـت  چه آن قطع اميد از   توكل يعني اعتماد بنده به خالق و      . هستي است 
 فقـدان علـل و     كـه از   بزرگان عرفان معتقدند كه توكل اعتماد قلب است به خداونـد بـي آن             

توكل نتيجه حقيقت ايمان اسـت      . اضطرابي بر متوكل عارض شود     اسباب طبيعي پريشاني و   
متوكـل حقيقـي آنـست كـه در نظـر او وجـود مـسبب                .تقدير حضرت حق   حسن تدبير و   هب

ايـن توكـل    .عـدم اسـباب متغيـر نگـردد     وجود و هتوكل او ب  ديگر نگنجد واالسباب وجودي 
  .كسي است كه به مقام توحيد رسيده است

توكل كردن به حـضرت      .دي سالك بايد در تمام مراحل توكل داشته باشد        رنظر سهرو  از
سلوك الـي اهللا فقـط بـا توكـل قابـل             ها و  چرا كه اين رياضت   . شود اين اعمال كارگر   حق تا 

داند كـه    مي در يك گفتگوي موجز توكل را چيزي         في حاله الطفوليه   رساله در. مل است تح
بند هـر چـه دارد برخيـزد؟     گفتم كس باشد كه از شيخ را« .به ذوق جان دريافت  بايد آن را  

چون هيچ ندارد زندگاني به كدام اسـباب كنـد؟ شـيخ            : گفتم. كس آن كس بود   : شيخ گفت 
عـالم  . يچ ندهد اما آن كس كه همـه بدهـد ايـن نينديـشد             آن كس كه اين انديشد ه     : گفت

نظر سـهروردي    هب. )259: ، ص همان(» ذوق آن به هر كس نرسد      است و   ميتوكل خوش عال  
كـرد ناگهـان     مـي در آن جايگاه اصلي خويش پـرواز         كه آزادانه در آن عالم حقيقي و       انساني

توانـد رهـايي     مـي توكل است كه     همت و  طريق نيروي اراده و    از گرفتار دام غفلت شد، تنها    
عـزم   نكته آموز سهروردي است كه اراده و اين تعبير صوفيانه و. كند دوباره پرواز پيدا كند و  

پس از طي چنين مراحلـي اسـت كـه          . باشد ميبراي بازگشت از او خواهان       توكل انسان را   و
س ظاهر انسان   حوا. نشيند ميلب به سكوت     ديده ظاهر بسته و    شود و  ميديده درون روشن    
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گوش جان است كه     فقط چشم و   شود و  ميتعلقات دنيوي است به كناري نهاده        كه كنايه از  

چـه را كـه بايـد        آن كنـد و   مـي عالم غيب    ها و  سالك مطالعه سر آسمان    و. شنوا است  بينا و 
هر كس خود    چه را كه ديده است ندارد و       طوري كه زبان قدرت بيان آن      هببيند خواهد ديد ب   

  .چشش دروني به آن برسد د با ذوق وباي
  سماع  . 8. 3

ب بـه   يت قر ي از آنان اكثر   يه رقص و سماع است كه جز اندك       ياز جمله مستحسنات صوف   
لـذت از الحـان     . شـمارند  مـي  بنـد و آن را ممـدوح         ي از آداب به آن پـا      يكياتفاق به عنوان    

ز از آن   يـ وانات ن ي ح يحت. دارد  ميشه در فطرت آد   يز ر ي شورانگ يها ن و آواها و آهنگ    يدلنش
  . رنديپذ مير يتأث

 كـه  يأسي در قلب و روان و قبض و       ياضت و مجاهدت را چه بسا ماللت      يسالك مشغول ر  
 از آن   يي رهـا  ي بـرا  بنـابراين . عارض شـود  ,  در اعمال و قصور در احوال است       يموجب سست 

انـه  ياه گـاه در م گ) سالك(«: آورده است  بستان القلوب  در. ن عمل دست زند   يالزم است به ا   
د كه  يق آن حال كه از انفاس بزرگان آمده بود با خود بگو           ي ال ياتيكند و اب    ميروز با خود ترن   

  ).401 :ص ,7(» مؤثرند
دانـد كـه     مـي ك مقام   ي از   يانگر حزن ي را ب  ي خوش آواز چون دف و ن      ي سازها يسهرورد

ن يـ د كـه ا   ي گو ي شعر تر  خوش ي كند و به آواز    يز صوت ياو ن , خورد ي به گوش دردمند   يوقت
شـود   مـي برخورد الحان و اسماع با روح روان سالك باعث          . قت حال او را نشان دهد     يامر حق 

ست بلكـه   يگر سماع هدف ن   يبه عبارت د  ). 264: ص, همان(ابديكه درون و حالت خود را در      
نـه  ي مضمون خود را بر مستمع عرضـه نمـود زم  يل است كه وقتياز معاونات و اسباب و وسا    

  .شود ميجاد ي تازه در او ايش حالتيدايپ
  -انـد   كه مـورد ارادت خـاص سـهروردي بـوده          -افالطون فيثاغورث و مات  يبر اساس تعل  

هـاي خـوش در      نغمـه  نغمات موزون در انسان از آن جهت است كه يـادآور           ثير موسيقي و  أت
كـه   ه قبـل از آن به اين معني كـ . انگيزاند ميرعالم قبل از تولد بوده كه روح ما را ب    عالم ذر و  

موسـيقي    و سـت ا نوس بوده أ آن م  اب شنيده و  ميروح ما از خداوند جدا شود نغمات آسماني         
  .آورد ميكند ما را به وجد  مي بيدار سابقه راآن چون 

چون  هم«داند كه  ميل و هندوستان   يها و آوازها را قصه پ      از نغمه   مي التذاذ آد  يسهرورد
بـا    مـي  لـذا روح آد    ،)همان(» اد جان دهند  يال جان را به     ل دهند ح  ياد پ يهندوستان كه به    

د سـالك   يگو ميانه  ي در باب فلسفه رقص صوف     يو. شود ميده  يسماع به هندوستان معنا كش    
خواهد  ميچون مرغي    قتي جان قصد باال كند هم     افتد و  مي خود   يگاه اصل ياد جا يبا سماع به    

خود  ندارد قفس را با  قدرت شكستن رامرغ جان وقتي اين. آزاد شود قفس خود را بشكند و 
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پـرواز   شـكند و   مـي اين مرغ قـوي باشـد قفـس را           اگر. خود نيز سرگردان است    گرداند و  مي
سـالك   و جـان     سهروردي رقـص روح    نظر اين رقص از  . ماند ميزمين   كالبد او در   و كند مي

ه يـ  تك خ در رقـص و سـماع بـر آن         ي كـه شـ    يا نكتـه  .رفتن دارد  است كه هواي پركشيدن و    
 از حـال سـالك       بايـد  ف باشـد بلكـه     تكلّ ي و از رو   يد تصنع يكه سماع و رقص نبا     كند آن  مي
ن يآست... رقص  رقص بر حالت است نه حالت بر       .كه رقص كرد حالت نيافت     هر«.  شود يناش

  .)266: ، ص7(» گشتي صوفانه است نه هر كه ازرق پوشديافشاندن واقعه صوف
 د وان باشــناارزق پوشـان كــه بــس فــر 

  يشان همه تن باشند از جـان خـال        يكا
   

ــوف   ــفتان ميص ــ ص ــان اي ــند ي  شان  باش
  تن كه همـه جـان باشـند        يو آنان چه كن   

  )  266: ص, همان                          (
  عشق. 9. 3

چون معلـوم   « .سازد ميسخن سهروردي در عشق اين است كه سير در مقامات را ميسر             
رساند، عهد بايد كردن كه خود را مـستعد آن           مي مطلوب   شد كه عشق است كه طالب را به       

 مراتب عاشقان را بشناسد خود را به عشق تسليم كنـد و           گرداند كه عشق را بداند و منازل و       
سالك بايد بداند كه عالم عشق كه باالي        . )287،285: ص ص همان،(» بعد از آن عجايب بيند    

ت دو پـاي نردبـان نـسازد و معنـي           محبـ  نتوان رسيدن تـا بـه معرفـت و        « هاست  عالم ةهم
  ).286: همان، ص(» اين است» وصلت قد خطوتين و«

دانـد، امـا     مـي معرفـت را دو پايـه آن         اين سخن سهروردي در عشق است كه محبـت و         
معرفـت    در ارتباط با محبت و      التصوف ةكلمتعريف او از هر يك از آن دو چيست؟ در رساله            

 كه گاهي محبت بر معرفت مقدم است و       : گويد مين  كه دو گام اساسي راه سالك است، چني       
گـاه كـه     آن انجامـد و   مـي وقتي كه معرفت كامل شود بـه محبـت           .زماني معرفت بر محبت   

تعبير سهروردي از معرفت چنين است كه معرفت        . آورد ميمحبت به كمال رسد معرفت بار       
از  كناري نهاده و   هب حقيقي، عبارت از علم حضوري اتصالي شهودي است كه نفس، كثرات را           

رود كـه تمـام      مـي صور كلي انتزاعي اسـت فراتـر         مفاهيم ذهني و   بند علم حصولي كه تخته   
تطهيـر روح    تزكيـه و   هـا و   رياضـت  ب و يمـصا  ها و  ها منوط به پشت سر گذاردن سختي       اين

 نورانيـت ذاتـي خـويش، در       پرتو اتصال بـه روح القـدس و        در است كه سالك انوار قدسي را     
رسـد بـه اسـرار       مـي كسي كـه بـه ايـن مقـام          .كند ميحضوري، مشاهده     واسطه و  دركي بي 

. اين نوعي معرفت رمزي است كه افشاي آن ممنـوع اسـت           . يابد ميزمين دست    ها و  آسمان
هر چقدر رياضت بيـشتر شـود        شود و  ميقدر استعداد نفس حاصل      هكسب اين نوع معرفت ب    

  . رسد معرفت بيشتر مي كمال و هب
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حالتي از آرزو نكردن است زيرا هـر جـا آرزو باشـد،              كمال و  به معني جذب و   اما محبت   

ايـن  . كنار اوست، تمنا و آرزوي ديگري ندارد       ش در بداند محبو  مينقص است و آن كس كه       
رسـاند كـه     مـي زيستن با محبوب كمال روان انسان را         آمال و  گذشتن از آرزوها و    حالت در 
 .او به حقايق است» معرفت«ناشي از 

  فنا. 10. 3
 كنـد و  مـي خود را فراموش  فنا حالتي است كه شخص هشياري كامل را از دست داده و      

كه تعداد محدودي از    د است   يحون مرتبه ت  ي باالتر اين مقام . كند ميفراموشي را هم فراموش     
در وجـود كـسي متجلـي        ي وقتـ  يقـ يد حق يـ توحاز نظر سهروردي    . رسند ميان به آن    عارف
ن يـ  ايد بـه درك حـضور  ي اهللا بايسالك ال  .، همه چيز نابود است    بددرياشود كه به جان      مي

ن عالم ناسوت عالقه دارند به مقام يمردم تا بد»  هالك اال وجهه  ئكل ش «شود كه   ل  يمقام نا 
آورده است   كلمه التصوف در  .  ندارد يتيگر نباشد كه آن نها    ي آن مقام د   يباال. الهوت نرسند 

ه لذات خود ساقط شـود آن حالـت را     ظ از مالح  يقتيلذت حق  نفس در اثر استغراق در       يوقت
  و »محـو «ز غافـل شـود آن را        يـ  محبـوب و حالـت فنـا ن        ي از درك ماسـو    يوقتـ . نديفنا گو 

بـت  ي غ ي است كه مـسبوق بـه نـوع        يقت حضور يفنا در حق  ). 137: ص, 8(نديگو» طمس«
   .    ز ذو مراتب استياست كه البته خود ن

و آن بـه خـاطر      , سالك است نسبت به احـوال خلـق و خـود           عدم آگاهي    ،مراد از غيبت  
غيبـت روي آوردن     «:نويسد ميغيبت  باره  سهروردي در . ت غيبي است  اشدت و عظمت وارد   

نفس به عالم خويشتن خويش است به طوري كه از عالم محسوسات جدا شـده و چيـزي را                   
 غيبت از عالم    حضور حواس،  غيبت از حواس، حضور در عالم غيب است و        . كند مياحساس ن 

  .)135 :، صهمان(» قدس است
 يقـت طـ   ي كـه رهـرو طر     ي و اخفـ   يخفـ , سـر , روح, قلـب , نفس, اطوار هفت گانه طبع   

 ي مرحلـه خفـ    .بـت از عـالم قبـل اسـت        ي است كه مسبوق به غ     ي هر مرحله حضور   ,كند مي
ب است و فقـط او را مـشاهده         يز غا يجا سالك از همه چ      در حق است كه در آن      يمرحله فنا 

. است كه التفات به فنا هم ندارد        مي مقا يمقام اخف . ن حالت فنا اشعار دارد    ي به ا  يكند ول  مي
د چنان شـود    ي معتقد است سالك مادام كه نظر به عرفان دارد از حق دور است با              يسهرورد

است و چـون    »  اكبر يفنا«ن مقام   يش و ابتهاج آن از سواطع انوار نظر نكند ا         يذات خو  هكه ب 
 324 :صص, 7(خوانند  » فنا در فنا  «را   ز فراموش كند آن   ي را ن  يوش كند فراموش  خود را فرام  

  .)323ـ 
كه انـسان   نيخداوند قابل طرح است انسبت به   مي كه در معرفت آدي از نكات يكي اصوالً

ن راستا چنـد    ي؟ در ا  كند ميف  ي از خود و او تعر     يگاهيدر شناخت از خداوند چه نسبت و جا       
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مـن ـ    «نـسبت  ,»من ـ او «نسبت . توان در نظر گرفت مي) حق(روف ن عارف و معينسبت ب

 يد قـول برخـ  يـ  توحيان معنـا يـ  در بيسهرورد. »من ـ من «نسبت » تو ـ تو «نسبت , »تو
انـد را    خـواص شـمرده   د  يرا توح » ال هو اال هو   « عوام و    ديرا توح » ال اله اال اهللا   «محققان كه   

  :كند يم بيان يد مراتبي توحيندد و خود براپس مين
  . د اعم عوام استي اهللا كه توحيت از ماسوي الهي نفيبه معنا» ال اله اال اهللا«: اول
 ي بـه تعبيـر و     كـه نـسبت بـه گـروه قبـل         » ال هو اال هو    «يبه معنا » ال اله اال اهللا   «:دوم
هـا را از او      تيـ ن گروه جمله هو   ي ا ير كردند ول  يت از غ  ي الوه يكه گروه قبل نف    چرا. بلندترند

ـ » گر را او نتـوان گفـت      يكس د ,  او راست  يياو«دند و گفتند     كر ينف ر يـ  حـق از غ    ي نفـ  يول
  .نكردند

گروه قبـل    از است كهيكه توحيد كسان» ال انت اال انت« يبه معنا» ال اله اال اهللا « :سوم
اشـارت بـه    » تـو «بـت اسـت و      ي گفتند كه مشوب بـه غ      »هو« كه آنان حق را    چرا. ترند يعال

  . حضور است
  . ترين مرتبه توحيد است يكه عال» ال انا اال انا «يبه معنا» ال اله اال اهللا«: چهارم

 يترند و گفتند چون كس     يشان عال يا«: ن است يه چن يفه از بق  ين طا يت ا ي در مز  يان و يب
 از  ييـ كنـد و دو    مـي ت  ي كند او را از خود جدا داشته باشد و اثبات اثنان           ييگر را خطاب تو   يد

ال انـا اال انـا      .  حـق  ييدايـ ان خود را گم كردند و گم گرفتند در پ         شيا. عالم وحدت دور است   
د بـود بـر ذات      يـ  زا يت  همه اعتبـارات    يت و هو  يت و ان  ي اثنان گفتندنان  ين ا يتر محقق. گفتند

   .)324 ـ 326: صص, 7(» هر سه لفظ را در بحر طمس غرق كردند, ت رايوميق
انا  «دست آورد  هتواند ب  ميداوند   كه سالك از خود و خ      ين نسبت ي بهتر يدر نگاه سهرورد  

» انـت ـ انـت   «جا كـه    آنيحت. ستين مرتفع يگر دو گانگيكه در فروض د چرا.  است»ـ انا
او هـر گونـه شـعور       . كنـد  مـي ت دارد كه خطاب انت به حضرت حق         ياست باز عارف موجود   

دت وحـ «توانـد او را   مـي ن حال مشكل ي در عيداند ول ميت را در مقابل حق شرك    يموجود
اسـت تـا    » وحـدت شـهود   «شتر نمـود دارد     يد ب ي او از توح   يچه در تلق   آن. دانست» يوجود

 يايـ گو»  حـق  ييدايـ گرفتنـد در پ   م  شان خود را گم كردند و گـ       يا«و عبارت   . وحدت وجود 
ز در مقابل عظمـت ظهـور حـق رنـگ           يرسد كه همه چ    مي   مين است كه سالك به مقا     يهم
  .»شود ميآن منصرف  سالك ازد و شعور يآ ميبازد و به حساب ن مي

مـن ادام  «. ميبـر  مـي ان يـ اپ بـه  كلمه التصوفخ در ي از ش  يدني شن يانيا با ب  اين نوشتار ر  
فكره في الملكوت و ذكر اهللا ذكرا صادرا عن خضوع و تفكر في العالم القـدس فكـرا لطيفـا و                     

ويال حتـي تأتيـه     ا عند ربه اليلبث زمانا ط     شعقلل طعامه و شهواته و اسهر لياليه متملقا متخ        
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-129: ص, 8( »تطويـه  كالبرق تلمع فتنطوي ثم تلبث في نفسه و تبسطه و  , هخلسات لذيذ 

128(.  
  

  اه ادداشتي
نويـسد   مـي ارسـطو دارد،     اي خـواب گونـه بـا       ، ضمن گفتگويي كه در خلـسه      التلويحاتدر كتاب   ـ  1
كـه از    اي نكرد، تـا ايـن      وجهها ت  شناختم نام بردم، ولي به آن      مي را كه    ]از فيلسوفان [سپس گروهي   «

گـويي   ، تـو  ممانند آنان سخن بـه ميـان آورد        تستري و  ابو محمد سهل بن عبداهللا     و  ميبايزيد بسطا 
د از  يـ  كـه نبا   يا نكته. )زير نويس آن    و 74 :، ص 5(» اند اينان حكيمان راستين  : خوشحال شد و گفت   

. داند مي ناقص   يگري را بدون د   يبحث و   ين ذوق يخ اشراق هر كدام از حكمت     يكه ش  نينظر دور داشت ا   
فكـذا  , ه هـو نـاقص    يـ كن له قوه بحث   يسالك اذا لم    الفكما ان   «:  آورده است  المطارحات و المشارعدر  

ر معتبـر و ال مـستنظق مـن    يـ كـون ناقـصا غ  يات من الملكوت    يكن له معه مشاهده آ    يالباحث اذا لم    
  .)361:ص, همان(»...القدس

   .»يد قدس غريببتأي عن استاذ متأله او «- 2
3 -   

ــن    ــادراً اي ــا ن ــه تنه ــر ك ــدره ه  بري
 ستيـ تـاه ن  بـان كو  ير از غا  يـ دست پ 

 ن خلعـت دهنـد    يبان را چـو چنـ     يغا
  

ــيد       ــران رس ــاري دل پي ــه ي ــم ب  ه
 دســـت او جـــز قبـــضه اهللا نيـــست
ــد     ــك بهن ــان الش ــران از غايب  حاض

  ) 2974 ـ 1/76د , 3 (                  
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