
 
 

 

 

ثر در حصول غایت سلوک عرفانی با رویکردی بر ؤبررسی عوامل م
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 چکیده
ده ها آنان که به مقصود حیات و آفرینش خویش با تأمل اندیشیاز میان انسان

قصود تر، آنانی هستند که پس از درک ماند و از آن اندکاند، اندکو بدان پی برده

 اند. اما هرهستی، عزم خود را برای تحقق آن جزم کرده و راه را تا نهایت پیموده

نهد، باید بداند که راهی ی خویش میآن کس که پای در مسیر مقصود و تعال

های فراوان هموار و مقصدی زودیاب پیش روی وی نیست؛ گذشته از فراز و نشیب

اند که آشنایی و رعایت این مسیر، جوانب و عوامل متعددی در این راه دخیل

ت که حصول غایت عرفان برای سالک، منوط به رعایها بر وی الزم است. ازآنجاآن

ه ی حاضر سعی دارد تا وجوه مختلفی را برشمارد کجوانب است، مقالهتمامی این 

ها نیازمند است. در جریان سلوک مؤثرند و سالک برای وصول به غایتش، بدان

ف ی. وظا1بندی کرد: توان جمعی کلی میمؤلفه چنداین عوامل را تحت عنوان 

ف یی وظاون مؤلفهبر این، چعالوه .ف عملی سالکیوظا .2علمی و معرفتی سالک؛ 

توان آن را ذیل سه گیرد، میمیی وسیعی از اعمال را دربرعملی، خود گستره

: اول اعمال عبادی و آداب شرعی، دوم کارهای مربوط به نمودعنوان معرفی 

ه ریاضت نفس الزم است. این مقال به منظورتربیت اخالقی نفس، سوم اعمالی که 
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 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز ۱3۲

 مقدمه. 1
اند؛ ساختن اساساً ادیان )اعم از توحیدی و غیرتوحیدی( براى ساختن و سازندگى آمده

ترین موضوعی که فرد، ساختن جامعه، ساختن دنیا، ساختن آخرت و... . از این میان، مهم

ضرورت ساختن دارد، خود انسان است. انسان موجودی تغییرپذیر و نوعًا ناگزیر از حرکت و 

فرشتگان و مجردات، فرشتگان و مجردات متفاوت است، از آن جهت که تکاپو است. او با 

اند، تا به آخر حفظ کرده و برای آغاز و انجامشان یکی است؛ یعنی آنچه را از اول داشته

اند. اما همواره متخلق به اخالق الهیها ، بلکه آنها اول و آخر و سبق و لحوق معنا نداردآن

کمال، همان حرکت از ضعف به قوت است. این حرکتِ روبهانسان در قوس صعود، در حال 

ی ماند و پرندهسازندگی اوست و برایش ضرورت دارد، وگرنه، همچون آبی که راکد می

، ۱0، ج8)گرددفراهم می شود، موجبات شقاوت و اسارت انسانتر شکار میساکنی که راحت

ها و جهادها، ی تالشهمهگویند مقدم بر جهت است که می این از(. 307 - 306صص: 

کسب فضایل اخالقی و مکارم و  (300، ص: 8ج ،۱8سازندگى انسان نسبت به خویش است)

 ، ص:۱3)ن تکالیفی است که بر دوش ماستترین و البته دشوارتریو موازین انسانى، از بزرگ

۱9.) 
 

 سیر وسلوک و آغاز و انجام آن. 2
گویند. این می« جهاد اکبر»دهد، ش انجام میابه تالشی که انسان در مسیر خودسازی

جهاد اکبر  ۱اند.سپاهیان عقل و جهلی است که در درون انسان قرار داده شدهجهاد میان 

نمودن قوای عقل بر قوای درحقیقت توجه و مدیریت این تقابالت و تالش در جهت غالب

ای است که گونههده بهاکبربودن این جهاد، آن است که این مجاجهل است. یکی از دالیل 

ی سربازان جهل و کفر و نفاق هم علیه فرد توطئه کنند، در این جهاد، او حق فرار اگر همه

ناخواه در درون هر انسانی ندارد؛ یعنی راهی برای فرار در این مسیر نیست. این نزاع خواه

ی یا شهادت نهد، راهی جز پیروزبرقرار است و کسی که پا در مسیر خودسازی و سلوک می

 (.۱0۲، ص: ۱0، ج8)اد در این جبهه بسیار دشوار استجهت، جهندارد. ازاین

است؛ یعنی حرکت در مسیر کمال و « سیر و سلوک»عنوان دیگر جهاد اکبر 

روست که همگان اذعان دارند که شدن به اخالق الهی. کاربرد این عنوان ازآنمتخلق

کردن به آثار و سیر به معنی نگاهالی است. خودسازی یک فعالیت مستمر و یک حرکت متو

(. پس ۲5، ص: 9)است و سلوک، به معنای پیمودن راهخصوصیات منازل و مراحل بین راه 

شدن به یک بر عزم جدی و جهد، مستلزم راهیمیسرشدن غایت کمال برای انسان، عالوه

سوی در مسیر توجه بهآنگاه که قلب با یاد حق یا یاد نفس، »عربی سفر است؛ به تعبیر ابن
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شود، پس مسافر کسی افتد و این قلب، مسافر خوانده میحق قرار گیرد، سفر اتفاق می

سوی سرای دورتر عبور کند و از سرای نزدیک، بهاست که با فکرش در معقوالت سفر می

 (.۱34، ص: ۲، ج3«)کندمی

 . سرآغاز سلوک 1. 2

رهرو)مسافر( است. مبدأ، اولین رکن سفر است. از جمله ارکان هر سفری، مبدأ، مقصد و 

کند. سالک و معرفی می« ی تاریک نفسخانه»امام خمینی)ره( مبدأ این سفر عرفانی را 

است. آنچه از منظر ایشان اولین قدم و سرآغاز سیر « نفس انسان»رهروی این مسیر نیز 

و منزل خویش که همان است؛ یعنی رهرو که نفس است، از مبدأ « خروج»رود، شمار میبه

شود که نفس أنانیت و إنیت ی نفس است، خارج گردد. اما این خروج زمانی محقق میخانه

اش اش و از إنیت و خودمحوریخویش را نفی کند. لذا تا زمانی که انسان از خودخواهی

امام خمینی)ره( در اهمیت خروج از (. 6۲5، ص: ۱5)شودخارج نگردد، سفری نیز واقع نمی

ی نفس برای سالک، نفس که اولین قدم سلوک است، تعبیر جالبی دارند: خروج از خانه

ها تطهیر که نمازگزار تا از حَدَثی حَدَث اکبر برای نمازگزار را دارد، همچنانحکم إزاله

ی نماز نیست و نمازش با وجود حدث باطل است، یک سالک نیز مادامی ی اقامهنیابد، آماده

و انیتش خروج نیابد و از نفسانیت خویش فانی نگردد، هنوز مُحدَث و ناپاک  که از انانیت

(. درنتیجه، طهارتِ از حب نفس و از 76، ص: ۱0سلوکش ناقص خواهد بود)و سیرو است

رود؛ تطهیری که شمار میاللَّه بهی تطهیر و سرآغاز سیروسلوک الىحب دنیا، اولین مرتبه

سوی غایت کرده و هم حرکتش را درجهت درست و به هم سیروسلوک سالک را فتح باب

اللَّه دهد. قبل از این تطهیر،حتی اگر حرکتی نیز صورت گیرد، به مقصد الىحقیقی سوق می

 (. 58، ص: ۱5شود)ن افرادی اطالق میبه چنی سهوبههم  نیست و تعبیر سالک و سلوک

 . سرانجام سلوک 2. 2

سلوک باطنی باید ابتدا جایگاه انسان در هستی  برای درک رکن مقصد و سرانجام این

بهای امانت دار گوهر گرانحـضرت حـق و یگانه ودیعه ترین مخاطبدرک شود. انسان اصلی

ی هر انسان در نظام هـستی، کمال و غایتی بس عظیم برایش ترسیم شده و وظیفه

ی، غایت خلقت طورکلحکیمی، کشف و تبیین منتهای مسیر خلقت خویش است. اوالً به

انسان به تعبیر امام خمینی)ره(، عالمِ غیبِ مطلق است. مقصود از این تعبیر آن است که 

بدل شود و افق « انسانِ طبیعىِ لحمىِ حیوانىِ بشرى به انسانِ الهوتى الهى ربّانى روحانى»

(. پس ۲97، ص: 6۱)۲کثرت به افق وحدت متصل گردد، و آخر و اوّل به هم پیوند خورند

السالم( حقیقت توحید است؛ ی انبیاى عظام)علیهمها و مقصد نهایی همهی نبوتایت همهغ

 (56،آ: 5۱س ،۱)« وَ ما خَلَقُْت الْجِنَّ َو الْإِنَْس إِلَّا لِیَعُْبدُونِ»ی که فارابی نیز در ذیل آیهچنان
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« إلَّا لیُوَحِّدون»، «إِلَّا لِیَْعبُدُونِ»گویند منظور از که مشاهیر اهل تفسیر میدارد بیان می

اند و هدف، موحدشدن است و سایر کارها و است. پس جن و انس برای توحید آفریده شده

امور، وسیله است؛ لذا عبادت، تطرق و سیروسلوک هدف متوسط آفرینش بوده و هدف واال، 

 (. ۱38 - ۱37، صص: ۱۱، ج8ه وحدانیت حق است)وصول ب

و « فنا»کالم عارفان، از کمال انسان و از آخرین منزل سلوک به مقام  در متون عرفانی و

ی کمال ی بعد از فنا تعبیر شده است. لکن تعبیری که قرآن کریم از نهایت درجه«بقا»

هستیم. « لقاءاهلل»شاهد تعبیر نیست، بلکه ما در قرآن « فنا»دارد، عبارت انسانی بیان می

خوبی مشهود ی شریعت در عرفانش بهبینیم امام خمینی)ره( که صبغهروست که میازین

کند، اما به تأسی از کالم حق و شاید که از تعبیر فنا نیز بسیار استفاده میاست، با آن

ترین را عالی« لقاءاهلل»شده، مکرراً مقام ی فنا و پاداش پروردگار به سالک فانیعنوان ثمرهبه

( و اعظم 355، ص: ۱0العین اولیاء)جایگاهی که قرّةکند؛ ی عروج انسانی معرفی میدرجه

( است. لقاءاهلل درحقیقت، مقصد اصلی همه چیز ۱85اللَّه)همان، ص: مقاصد و مطالب اهل

و ارتیاضات  است و تمام شرایع و ادیان، تمام احکام و اخالق و معامالت، بدایات و نهایات

ی بهشت بوده و (. غایتی که آخرین مرتبه406، ص: ۱6اند)براى حصول همین غایت آمده

(. مقام و جنّتِ لقاءاهلل، 3۲8، ص: 8، ج۱7؛ ۲38، ص: ۱۱جز انسان، کسی بدان راه ندارد)

ن در انتهای سیروصعودش بدا« نفس مطمئنه»همان جنّتِ ذات است؛ جنّتی که صاحب 

(. درباب ماهیت این مقام، اجمااًل باید گفت در مقام لقاء 4۱5، ص: ۱6ود)شفراخوانده می

افق گردد، بلکه قدم اش، با موجودات مجرد هماهلل، قلب واصل که توانسته در سعه و احاطه

رسد که بین او و حق دیگر حجابی نخواهد بود، درست ای میها نهد، به درجهبر فرق آن

و مخلوق اول که مجرد از جمیع موارد و عالیق است، حجابی  طور که برهاناً بین حقهمان

إنّ روح المؤمن ألشدّ »که در حدیث شریف کافى و توحید نیز آمده است که: نیست، چنان

 (.454، ص: ۱5«)ه من اتّصال شعاع الشّمس بهااتّصاال بروح اللّ

بین او و های رسد که تمامی حجابدرنتیجه، انسان در انتهای عروجش به جایی می

گیرد، آنگاه فنای ذات مقدس حق از میان برخاسته و تحت تجلیات غیبِی ذاتی قرار می

ی لقاءاهلل است؛ کند و این همان درجهذاتی و ظلیّت خود و جمیع موجودات را شهود می

 تواند بدان نائل شود. ترین مقامی که انسان میرفیع
 

 . عوامل مؤثر در حصول غایت سلوک۳
گذاشتن و پیمودن سربرداشتن، پشتآید، قدمکه از نام آن برمیاهلل، چنانلیاسلوک 

اهلل یا به تعبیری، لقاءاهلل. کردن منازل برای رسیدن به غایت فناء فیمسیر است؛ یعنی طی
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وقوع پیوندد دست هم دهند تا سلوکی جامع و حقیقی به به پس عوامل بسیاری باید دست

 . و کمال نهایی حاصل شود

توان از این منظر وارد شد میذار در مسیر پیشرفت سالک های تأثیرگمؤلفهبررسی  در

و قوای وی را دانسته وجود انسان را دارای دو بُعد نظری و عملی  یهعرفا عرص که حکما و

 اساسنیز بر همین را عوامل اصلی و لوازم سلوک  پس نیز بر همین مبنا تقسیم می کنند،

عوامل به که از آن های مربوط به بعد نظرییعنی مؤلفه ؛تفکیک نمود ومی توان برشمرد 

را عوامل  هاکه آن های مربوط به بعد عملیمؤلفه وتعبیر می کنیم « معرفتی»و « علمی»

هایی است که فرد منظور از قسم معرفتی، تالش. 3خوانیممی« غیرمعرفتی»و « عملی»

اما قسم دیگر،  حصولی انجام دهد. نظری وسالک باید در جهت تعّلم و آموختن علوم 

های جوارحی و جوانحی سالک است که در ها و مراقبتغیرمعرفتی، در ارتباط با فعالیت

ضرورت دارد. این  او پرورش قوای باطنیتحصیل حسنات اخالقی و  نفس، تزکیه راستای

ها را تحت سه عنوان مطرح کرد: توان آنشود که میقسم جوانب متعددی را شامل می

 تبییندر ادامه به ی اخالق، عامل مناسک و عبادات شرعی و عامل ریاضات. عامل تزکیه

 پردازیم.سلوک عرفانی می تهریک از عناوین ذکر شده و عوامل مؤثر در تحقق غای

 ای علمی و معرفتیه. مؤلفه1. ۳

سخن در این قسمت بر سر نقش و تأثیر علم حصولی و تعلم در نیل به غایت سلوک 

که میزان له است: اینأاهلل است. آنچه بنا داریم ذیل این بخش بدان بپردازیم، چندین مسالی

آموزی برای دستیابی به سعادت چقدر است؟ علم را باید نور دانست یا حجاب و اهمیت علم

 اند؟که برای دستیابی به کمال، چه علومی مفید و الزممانع؟ نهایت، این

تاریخ عرفان تا قرن هفتم : . جایگاه و اهمیت علوم حصولی نزد عارفان1. 1 .۳

های عربی، بیشتر قالب عملی داشت. آنچه در آثار عرفای سدههجری و پیش از ظهور ابن

تفصیل مراتب عملی سلوک و کیفیت پیراستن  شود، غالباً ذکر ودوم تا هفتم مشاهده می

ل اخالقی است. به عبارتی، از میان دو بُعد یل، غالباً فضایل و آراستن آن به فضاینفس از رذا

نظر و عمِل وجود انسان، ظاهراً ُبعد عمل از منظر آنان از اهمیت بیشتری برخوردار بود. 

موضوع والیت، علم الهی، تشریح های نظری همچون البته از قرن چهارم به بعد، آموزه

عرفانی عوالم و... با ظهور عرفا و صوفیانی چون حکیم ترمذی، محمد غزالی، احمد غزالی و 

کل پراکنده و نامنظم ی عرفان وارد شد، اما این مباحث به شالقضات همدانی، به حوزهعین

ها، از برخی ن سدهبودن اهمیت علوم حصولی در آرنگبر کم(. عالوه۱۱، ص: 44مطرح بود)

ستیزی نیز ایشان گرفت. بیان مشهور توان دال بر علمبینیم که میعارفان تعابیری را نیز می

مردمان علم از »بایزید بسطامی در نکوهش علوم ظاهری و به تعبیری تعلّم است که: 
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عارفان  .(۲0۱، ص: 3۱)4«میردنمیای گرفتیم که هرگز مردگان گرفتند و ما علم از زنده

وچرا در آن راه شمارند که شک و تردید و چونعلم و معرفتی را سبب نجات آدمی می

نداشته و از طریق رؤیت و مکاشفه حاصل شود، نه از طریق بحث و درسی صرف؛ به قول 

(. پس با علوم بحثی به ۲0، ص: 39)5«العلم ما ُکشِف علی السرائر هحقیق»مشایخ صوفیه 

توان دست یافت. در مقابل، از طریق تزکیه و مراقبات حق نمیمنازل طریقت و معرفت 

(. درنتیجه، 5۲4، ص: ۲۱)عملی، معارف ناب، خود به قلب مطهر سالک سرازیر خواهد شد

های نخستینِ تاریخ عرفان چندان توجه و تأکیدی بر علم و تعلم باید گفت عرفا در سده

 دادند. نشان نمی

ی دیگری یافت و بُعد نوینی بدان افزوده ن عرفان صبغهی هفتم هجری، جریااما از سده

عربی سعی کرد معارف بلند عرفانی را در قالب علمی و با اصطالحاتی شد. در این زمان، ابن

ترتیب، از این بدین 6ای جدید بخشد.های عارفان را نظم و شاکلهخاص ارائه دهد و رهیافت

شروح متعدد بر آثار وی، جریان عرفان بُعد نظری را  عربی و نیزقرن به بعد، با ظهور آثار ابن

نیز به خود افزود و در پی این تحول، نقش تعلم و جایگاه علوم حصولی، خاصه فلسفه و 

ی پیوند دو ساحت عرفان و تدریج نزد عرفای بعدی تغییر یافته و زمینهعرفان نظری، به

بینیم بعدها شخصی چون که میبرهان در سنت فکری اسالمی فراهم شد. کما این

ی صاحب مکتب در اسالم محسوب که از برترین فالسفهصدرالمتألهین شیرازی ضمن این

ی اخیر، چه ی عرفای برجسته نیز هست. همچنین عرفای شامخ سه سدهشود، از زمرهمی

ای، میرزا هاشم اشکوری و...( در مکتب تهران)همچون سیدرضی الریجانی، محمدرضا قمشه

مکتب نجف)همچون مالحسینقلی همدانی، سیداحمد کربالیی، میرزا جواد چه در 

ای ویژه صراحت عنایتالدین گلپایگانی و...( به، سیدجمالتبریزی، شیخ محمد بهاریملکی

را منحصر به حکمت و کالم و تفسیر  آموزیداشته و حتی لزوم علم به تحصیل علم و دانش

(. امام 36، ص: 45فقه و اصول نـیز تأکید داشتند)رجال،  ندانسته و به آموختن علومی چون

خمینی)ره( نیز که یکی از عارفان متأخر است، جهد علمی را برای سالک یک ضرورت 

دانند. به تعبیر ایشان، علوم به هر درجه که باشند، چه علم معارف باشد یا غیر آن، می

های  هر علمى، سالک راهی از راهمتناسب با خود، راهی به سوی جنت دارند و سالکِ طریقِ

گردد که منتهی به عمل شود و رود. هرچند علم، زمانی منتج به جنت میشمار میبهشت به

، درواقع یعنی هر علمی طریقِ «هر علمی طریقی به بهشت است»منظور از این قول که 

به طریقِ بهشت بوده و طریق اصیل بهشت عمل است که علم، حتى علم معارف، راهی 

ویژه علم معارف، اعمالى است قلبى و جذباتى است سوی آن دارد؛ اما منتهای علم، به

ریقِ نیز باطنى. بنابراین، سلوک طریق علم، سلوک طریقِ طریقِ جنّت است، و طریقِ ط
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ای که یک بر این، ایشان معتقدند اولین مرتبهعالوه .(4۱3، ص: ۱5رود)شمار میطریق به

ی سلوک علمی است. این تعلم از آن جهت الزم است که نهد، مرتبهسالک باید پشت سر 

ی ازلهسالک باید بتواند مراتب عبادات را تشخیص دهد و دریابد که عبادات صوری، ن

 (.73، ص: ۱0عبادات قلبی و روحی است)

که عرفان با بعد نظری همراه شد، آموختن علوم و ترتیب، باید گفت پس از آنبدین

 علوم نظری و حصولی از جانب عرفا ضروری تلقی شد. پرداختن به 

گونه کـه بررسـی تـاریخ عرفـان مـا را بـا دو گونـه همان :. علم؛ نور یا حجاب2. 1. ۳

که حدود هفت قـرن ابتـدایی،  ؛سازدمواجه میبحثی عارفان نسبت به علوم نظری و  واکنشِ

در  امـا ،ورزیدنـداعمـال تأکیـد می نفـس و یبر تزکیهنداشته و اقبالی به علم حصولی غالباً 

در روایات معصومین)علیهم  کردند؛را ضروری تلقی می موعل فراگیری اغلب هفت قرن اخیر،

شویم: از سویی در برخی روایات، علم به نـوری السالم( نیز با دو نوع تعبیر از علم مواجه می

الْعِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ »تاباند: یتعریف و تشبیه شده که خداوند آن را در قلب هر آن که بخواهد م

عنوان حجـاب، آن هـم حجـاب دیگر، در برخی روایات بـهسویو از 7«قَلْبِ مَنْ یَشاءُ اللَّهُ فى

 (.۱70، ص: 6۱) 8«العلم هو الحجاب االکبر»اکبر تلقی شده است: 

مُعـدّ که چگونه ممکن است علمی که نور تلقـی شـده و بایـد روشـنگر مسـیر و سرّ این

سلوک باشد، ممکن است به حجاب راه بدل شود، بـا بیـان صـدرالمتألهین شـیرازی بـر مـا 

ای دیگـر ای از ادراک مـانع بـرای مرتبـهگاه مرتبـههیچ»گوید: شود. او چنین میروشن می

ی شود،... بلکه مانعِ بعضی ادراکات، وجودهای ظلمانی و عـدمی هسـتند کـه بـه منزلـهنمی

(. براساس این قول، چنـین ۱64، ص: ۲8«)شوندموجب عدم ادراک می ده وحجاب عمل کر

ی باالتر شود، اتفاقـاً وجـود مراتـب ی پایینِ علم و ادراک، مانع ادراک مرتبهنیست که مرتبه

اند. اما آنچه مانع علم و ادراک برتر پایین ادراک برای رسیدن به مراتب باالتر الزم و ضروری

در ادراکات حسی و خیالی اسـت؛ چراکـه درک حسـی و خیـالی  «ماندنِ»شود، و عقلی می

ی باالتر همراه با عوارض مادی و جسمانی است و توجه به این عوارض مانع از ادراکات مرتبه

شود ادراکات حسـی و خواهد شد. درواقع گناهان و توجه به هواها و حوائج نفس موجب می

انند در راستای دستیابی به مفاهیم عمیق صورت دقیق و کامل صورت نگرفته و نتوخیالی به

ها و ادراکات به امور (. لذا آلودگی آموخته78، ص: ۲4ساز)معِدّ( ایفا کنند)زمینه عقلی نقش

هـای توانـد ادراکـات حسـی و خیـالی را در راسـتای تـأمین خواهشدنیایی و جسمانی می

کــات بــاالتر بســازد. امــام هــا را مــانع و حجــابی بــرای علــوم و ادرانفســانی قــرار داده و آن

سـازند کـه ی علـم خاطرنشـان میخمینی)ره( نیز در راستای گوشزدنمودن رویِ دوم سکه

ترین علوم هستند، سرگرمى به علوم، حتى علم عرفان و توحید که به حسب موضوع، شریف
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، های دنیایی باشـداگر براى خود این علوم و برای انباشتن اصطالحات و خالصه برای انگیزه

وی را « علـم»کند، بلکه وی را دور ساخته و تنها سالک را به مقصد و مقصود نزدیک نمىنه

مندی از علم نورانی آن اسـت ی ایشان در راستای بهرهسازد. توصیهمصداق حجاب اکبر می

ی امور مادی و ی کسب علم را از هرگونه شائبهکه باید انگیزه را تغییر داد؛ یعنی باید انگیزه

جویی و عشق به حق انگیزه باشد، آنگاه اسـت کـه ایـن علـم، ایی مبرا ساخت و تنها حقدنی

سـازی نیـت و انگیـزه شک آنچـه بـرای پاککند و بینقش چراغِ راه و نورِ هدایت را ایفا می

 (.444، ص: ۱8ج ،۱7رد، تهذیب، تطهیر و تزکیه است)ضرورت دا

ی)ره( در آثار خویش بدین سؤال امام خمین :در مسیر سلوک . علوم الزم ۳. 1. ۳

به دیدگاه جامعی که نسبت به جایگاه اند. ایشان باتوجهطور مستقل و مفصل پاسخ دادهبه

که سلوک علمی برای بر آنی وجود انسان دارند، عالوههای چندگانهعلم و تعلّم و نیز به الیه

وجودی نفسِ انسان، علومی اند که هر نشئه از نشآت دانند، برآنسالک را امری ضروری می

طلبد و غفلت و فروگذاشتن علومِ هریک از آن نشآت موجب متناسب و خاص خود را می

 نقصان در مسیر کمال خواهد شد. 

ها و نشآت چندی دارد. حکما و غالب عرفا نفس انسان به تناظر عالم کبیر، الیه

؛ 585، ص: ۱5)دانندجبروت، ملکوت و ناسوت می طولیِ سه عالمِ  از اهلل را متشکلماسوی

 ی جبروت، عالم عقول طولی و عقول(. مرتبه۱95 -۱94، صص: 9و ج 363، ص: 3ج:  ،۲5

ناسوت عالم مادّه و ی ی ملکوت، عالم مثال و خیال منفصل است و مرتبهعرضی است. مرتبه

دمی نیز در عین (. به فراخور همین عوالم مترتب، نفس آ495، ص: 30طبیعت است)

ها یاد وحدت و بساطتی که دارد، دارای مراتب و نشآتی است که بدین عناوین از آن

 شود:می

ی ظاهری بوده و گانهی مُلکی، دنیایی و ظاهری که مظهر آن، حواس پنجاوّل، نشئه

 شود. ی آن محسوب میترین الیهبدن مُلکی و خاکی پایین

( که مظهر 386، ص: ۱5)«متوسط بین العالمَین»نفس، ی برزخی و متوسط دوم، نشئه

 آن، حواس باطنی و بدن برزخى و قالب مثالی انسان است. 

 (.86، ص: 0۱)9ون قلبی استؤو سوم، نشئه غیبی و باطنی است که مظهر آن قلب و ش

نظر امام خمینی)ره( یک سالک باید به فراخور نشآت مذکور، به فراگیری علوم  بهبنا

ترین ساحت وجود انسان که بعد ظاهر و مُلکی اوست، با علومی پایین اهتمام ورزد: مختلفی

که غالباً در ارتباط با ظاهر است، چون فقه و مبادى آن، علم آداب معاشرت، تدبیر منزل و 

 شود. سیاست مدن تغذیه می
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یابد؛ تواند پرورش ساحت برزخی و میانی وجود انسان با پرداختن به علوم اخالقی می 

درنگ و شود که بیزیرا اخالقیات وضعیتی برزخی دارند. خُلق به ملکات نفسانی اطالق می

گردند. پس محاسن و قبایح اخالق از سویی، تأمل، منجر به صدور افعال از آدمی میبی

ی واسطهدیگر، ظهورشان بهسویاند و در قلب انسان جای دارند و ازدرونی اموری باطنی و

مندند؛ درنتیجه، رونی و قالبی رخ داده و بنابراین از هر دو ساحت باطن و ظاهر بهرهاعمال بی

علوم متناسب با این ساحت، علم به مُنجِیات و مهلکات اخالقی و مبادى وجودی فضائل و 

 هاست. های اخالقی و اکتساب نیکیرذائل و نیز علم به چگونگی تنزه از پستی

عقلی انسان، علوم مربوط به عوالم غیبی است، اعم از  ی غیبی وعلوم مربوط به نشئه

علم به مبدأ وجود و حقیقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور وجود و مراتب ظهورات 

شک این مرحله باالترین (. بی387 - 386، صص: ۱5هی و سرانجام، رجوع مظاهر بدو)ال

لی است و حق تعالی شود؛ چراکه در ارتباط با حق تعاسطح علم و ادراک محسوب می

واقع معرفت ی اشیا دارد و بنابراین معرفت به حق تعالی بهی علمی و قیومی بر همهاحاطه

، ۲۲)گیردت میأحقیقت از علم الهی نشبه حقایق جمیع اشیاست و علم به حقایق اشیا، در

 (.463ص: 

قلی را ت وجود آدمی علوم خاص و مستآکه هریک از نشکه باوجودیی نهایی آننکته

نفس یک حقیقت واحد بوده و مراتب  ی عرفانی، حقیقتطلبد، لکن چون در اندیشهمی

آیند، یک سالک در سلوک حساب میی یک حقیقت بهنفس، مظاهر و مجالِى چندگانه

توجه  ای را مغفول گذارد و باید به علومِ الزم هر سه نشئهتواند هیچ مرتبهاش نمیعلمی

ها اقدام نماید؛ زیرا این مراتب نفس چنان با هم ارتباط و پیوستگی آنداشته و در فراگیری 

مراتب دیگر نیز سرایت  دارند که آثار هریک، چه در جانب کمال و چه در جانب نقص، به

 (.387، ص: ۱5کند)مى

ی به آموختن علوم فقط یک مرحله از مراحل سلوک و یک مؤلفه از عوامل رساننده

اللّه است، لىارود و انسان تا به قدم فکر و استدالل، طالب حق و سائر شمار میغایت به

(؛ 6۲5علمى است و هنوز اهل معرفت و عرفان نگشته است)همان: -واقع سیرش عقلىبه

ایمان از  اهل است و البته که اهل علم و« ایمان»یر عرفان، ی اصلی مسزیرا مرکب یا توشه

( و اساساً دو ۱4، ص: ۱0نبوده)ایمان علمى الزامًا اهلهم ممتازند؛ بدین معنا که هر اهل

ی آن، ساحت علم و ایمان از سنخ واحد نیستند. علم حظ عقل است و ایمان و نتیجه

ی بسیار لى و باور نفسانى و قلبى فاصله(. میان ادراک عق۲۲6تسلیم، حظ قلب)همان، ص: 

کند، زیرا کند اما از آن تبعیت نمىچیزى را ادراک مى است. بسیارى از اوقات، انسان عقالً

آورد. به باور آن نرسیده است. آنگاه که آن ادراک با باور همراه شود، تبعیت را در پی مى
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ر ایمان عبارت از همان علم (. اگ۱07-۱06، صص: ۱۱عبارت از همین باور است)ایمان 

بود، باید تمامی صاحبان علم از تصرف شیطان دور مانده و نور هدایت قرآن در برهانى می

، ۱0شود)رهانی، این آثار حاصل نمیبینیم با ایمان بکه میگشت؛ حال آنایشان تابان می

ذعان دارد که [ نیز بر این امر ا۱0که شاهد قرآنی ]گواهی به علم ابلیس(. چنان۲۲6ص: 

آنچه از آن به ایمان تعبیر شده، غیر از علم است. علم به مبدأ و معاد و... ایمان نیست، 

وَ کَانَ »که بنابر قول حق تعالی: بایست بهتر از همه باشد؛ حال آنوگرنه ایمانِ شیطان مى

 (.34۲، ص: 3، ج۱7(، او از کافران است)34، آ۲، س۱«)مِنَ الْکَافِرِینَ

که سالک پس از سلوک علمى، باید خود را در سلک مؤمنین داخل کند و ننتیجه آ

عظمت، جالل، بها و جمال حق جلت عظمته را به قلب خویش برساند تا قلبش خاشع گردد 

( که خود به حجاب غلیظی بدل ۱4، ص: ۱0آورد)تنها خشوع نمىجرد علم نهو اال م

 ارد. دی مسیر بازمیگردد که انسان را از ادامهمی

 های عملی و غیرمعرفتی. مؤلفه2. ۳

فی عملی است یی دیگری که یک سالک در مسیر سلوکش باید بدان بپردازد، وظاجنبه

های سالک در بخش قبل، به سلوک علمی از تالش با جوارح و جوانح او در ارتباط است. که

خوانند. سلوک عملی سالک از اهمیت بسیاری کنند و این بخش را سلوک عملی مییاد می

از طریق سو شامل اعمالی است که یکگیرد؛ ازی وسیعی را دربرمیبرخوردار بوده و گستره

همان انجام واجبات  عبارتی هباند؛ ی سالک نهاده شدهبرعهدهشرع و در قالب مناسک دینی 

های اخالقی و به منظور و ترک محرمات؛ ازسویی شامل اعمالی است که در راستای مراقبت

گیرد و و آراستنش به سجایای اخالقی صورت میهای ناشایست خوی ازپیراستن نفس 

سش گیری بر نفی اعمالی است که سالک به منظور ریاضت و سختدیگر دربرگیرندهسویاز

  دهد.انجام می

از بعد عملی، : . تأثیر عبادات و مناسک شرعی در حصول غایت سلوک1. 2. ۳

تواند تأثیرگذار باشد، التزام به نخستین عاملی که برای پیشبرد سالک در سلوکش می

در همین آغاز باید متذکر شویم که مقصود ما  شرعی و اجرای دستورات الهی است. فرامین

 کند و غالباً درکه در احکام فقهی و اعمال جوارحی جلوه می ساحتی استاز شریعت آن 

ظاهری یک دین را تشکیل  یجنبهصـوفیان، قسیم طریقت و حقیقت واقع گشته و  زبـان

 طور کلی، دین ظاهریهای مسلم عارفان آن است که بهفرضدهد؛ چراکه یکی از پیشمی

که دستورات آن از  است شرعی از قبیل نماز و روزه دارد و باطنی؛ ظاهر آن اعمال و احکام

و باطنی  قلبی شود،باطن آن اما اعمالیشریعت خوانده می جانب خدا و پیامبر)ص( رسیده و

شریعت »گوید: می بارهدراین الدین رازیگردد. نجماست که بدان عنوان طریقت اطالق می
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 یو سرّی و روح و باطن آن، اعمال قلبی بدنی را ظاهری هست و باطنی؛ ظاهر آن اعمال

رو وقتی صحبت از شریعت و فرامین (. ازاین۱6۲، ص: ۱8«)و آن را طریقت گویند است

شود؛ چراکه فرامین درنگ مبحث قشر و ظاهر به ذهن متبادر میآید، بیمیان میشرعی به

حساب ی دین بهالیه ترینشرعی و قالب مناسک و عبادات، اعم از اوامر و منهیات، سطحی

 آید. می

رغم تأکید و التزامی که عرفا به دو بهباید پذیرفت که  :. شرع و ُبعد ظاهر1. 1. 2. ۳

وجه ظاهر و باطن داشته و برای هریک از ابعاد دین جـایگاهی خاص و صاحبانی مخصوص 

دانسته و نزد ایشان تر از بعد ظاهر ی باطن را سنگین، لکن عموماً کفه۱۱اندبه خود قائل

ابـوطالب مـکی  .(3، ص: 47به معامالت ظاهری ترجیح دارد) تقیدات درونی و روحی نسبت

ی شواهدی از ارائه مباحثی را درباب علم ظاهر و باطن طرح کرده و با قوت القلوبدر کتاب 

کند یکند. وی چنین استدالل مآیات و احادیث، بر تـرجیح عـلم بـاطن بر ظاهر تأکید می

ی ملکوت و بابِ علم باطن، فلذا فضل ی عـلم ظـاهر است و قلب خزانهخزانه مُلک که عالم

امام خمینی)ره( (. ۲80، ص: 4۲است بر ملک)مانند فضل ملکوت  علم باطن بـر علم ظاهر،

. ازمنظر اندای قائلبرای ظاهر اهمیت ویژهدر عین عنایت به باطن افرادی است که  از جمله

( و تطهیرِ ظاهر، ۲90، ص:۱0گذرد)ور حتم از تأدّب ظاهر میطشان راه وصول به باطن، بهای

و  ث به صورت و ظاهر، به لُبّتشبّ(؛ لذا بدون 78ی تطهیر باطن است)همان، ص: مقدمه

ی یک عالم و عارف پیوسته است و وظیفههمتوان دست یافت. ظاهر و باطن بهباطن نمی

هاى صورى دبپرورش ظاهر و باطن، هر دو، قیام کند و به هر دوی ا حقیقی آن است که به

ی حائزاهمیت آن است که مقصود از ظاهر و (. نکته۲9۱)همان، ص: و معنوى متأدّب گردد

تأکید بر آن، تنها ظاهر عبادات و مناسک شرعی نیست، بلکه تمامی اعمال و ابعاد ظاهری 

ها و اثراتی دارند که اهری در نفس و روح، ودیعهبدن مورد توجه است، زیرا تمامی افعال ظ

ترتیب باید گفت ادعای برخی مدعیان یابد. بدینها تغییراتی کلى میی آنواسطهروح به

عرفان در رابطه با عبور از ظاهر، به هدف دستیابی به علوم باطنی، یا ادعای انصراف از 

ه آداب محضر الهى و کیفیت های صوری قرآن و شرع که درحقیقت دستور تأدب بدعوت

اللَّه است، چیزی جز بهانه نبوده و ناشی از تلبیسات ابلیس و نفس امّاره است. سلوک الى

گردد که هم ظاهر و هم باطِن شریعت ابطال توجهی و ترک ظاهر موجب میبنابراین بی

 گردد)همان(. 

جا آن است که له در این أمس: . اهمیت التزام به تکالیف شرعی نزد عرفا2. 1. 2. ۳

را برای سالک الزم و احکام الهی  شرع فرامینتا چه زمان رعایت  و میزانعارفان تا چه 
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 ه،دررا برای چنین پرسشی فراهم ک زمینهبر ضرورت آن تأکید دارند؟ آنچه  و دانندمی

 در این زمینه است. متضادوجود شواهد به ظاهر 

که بر التزام عرفای شامخ به قوانین شرع  موجود استاز یک سو دالیل و شواهد متقنی 

ی نامهی این دالیل بررسی زندگانی از جمله ؛دهدگواهی می تأکیدشان بر اهمیت این امر و

انجام واجبات شرعی و ترک  که نه تنها در استعارفان راستین در گـذشته و حـال 

و مکروهات شریعت نیز از بودند که در رعایت مستحبات  دقیق و ملتزممـحرمات الهی 

عارفان که  است شروطیی مالحظه دلیل دیگر. ( 67ـ46، صص:35)سبقت داشتندسایرین 

 رده و ازسالک باید بین شریعت و طریقت جمع ککه  ؛کنندشیخ ذکر می پیروی ازبرای 

اقوال صریح بسیاری  چنینهم .(۲70، ص:3۱)فروگذاری نکند شرع اتالتزام کامل به دستور

، پیوند ناگسستنی میان حقیقت و شریعت اذعان دارندبر از عارفان که بر ضرورت شریعت و 

و آن قول ابن عربی کنیم بسیار به ذکر یکی اکتفا میاز آن  دلیل دیگری بر این مدعاست.

ز آن جاده راه پوید، به که هرکه ا استخوشبختی  ی روشـن و طریقجاده شریعتکه است 

مجموع  بر اساس (.69، ص: 3، ج3افتد)سد و هرکه از آن روی برتابد، به هالکت ررهایی 

تقیدی اعتنایی و بیکه ساحت عرفای شامخ، از بیتوان به این نتیجه رسید میاین شواهد 

 . نسبت به احکام شریعت مبراست

ی عدم که شبهه عباراتی منقول استبرخی عارفان شهیر جانب از اما از سوی دیگر 

تنها  .سازدضرورت التزامات شرعی را حداقل در مراحل نهایی سلوک به ذهن متبادر می

 کرد که:  ذکررا توان ابیات شیخ محمود شبستری برای نمونه می

 تــقـریــد طــاشـن و آن بـان ایــمی       ز آمد حقیقتـوست، مغـت پـریعـش»

 تـوسـی پـرکنـرآری، بـغزش بـر مـاگ      نیکوست پوستبی شد ولی چون پخته

 پوست نغز استچو مغزش پخـته شد، بی      است غزـض مـک نقـلل در راه سالـخ

 «ستـت بشکـغز و پوسـگشت م دهـوست      رسیـش پیـین خویـارف با یقـو عـچ

انگاری پوستی نظریهحاکی از  توانرا می ۱۲از این قبیل دیگری تعابیر این ابیات و

در معرض ی عارفان جامعهشود که موجب می شریعت و رفع تکلیف از عارفان واصل دانست

 .نسبت به شریعت قرار گیردقیدی بیگری و به اباحیاتهام 

برای رفع چنین اتهاماتی که بر آن داشت  را ملتزم و متعهد عارفانی دوم شواهد دسته

ی اصلی عرفان و تـصوف را جـریان و بدنه وانگیز زده دست به تبیین و توجیه تعابیر شبهه

 مطرحرا  هاتبیین ادامه چندی از این درما  شریعت مبرا سازند. به اعتناییاز اتـهامِ بی

طر غفلت از قالب و جسم خاکه عارفان بعد از وصول به مقام فنا، بهاولین تبیین آن: کنیممی

الدین محمد که شمسچنان کام و فرامین شریعت نخواهند بود،خویش، دیگر مشمول اح
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گوید: مقصود از شرایع و اعمال و عبادات الهیجی در تـفسیر همان ابیات شبستری می

ی تبعیت از این اوامر و وسیلهظاهری و باطنی، قرب و وصول به حق است و سالکانی که به

تجلّی  اند که نـورشوند: یک دسته آنانرسند، دو دسته میهی به نهایت کمال وصول مینوا

ی عقل الهی، ساتر نور عقل ایشان شده و در بحر وحدت محو گشته و دیگر به مـرتبه

اند، به اتفاق اولیـا و عـلما، تکالیف العقل گشتهطایفه چون مسلوب گردند. ایننمیبـاز

 (.۲64-۲44، صص:38ست، زیرا تکالیف، بر عقل اسـت)ساقط ا از ایشان شرعیه و عبادات

 واقع سقوط کلفت و رنجِتبیین دیگر آن است که سقوط تکلیف از عارفان واصل، به

، ص: 33ت و حالوت عبادت حق برای اوست)تکلیف از عارف است و درمقابل، درک لذ

 (.۲8-۲7، صص:36؛ 35۲

برای عارفان واصل عبادت قبل و بعد از فنا « ماهیت»در واقع تبیین سوم آن است که 

ی آنانی که امام خمینی)ره( از قائالن بدین تبیین است. اوالً ایشان عقیده یابد.تفاوت می

با ظهور علم باطن، دیگر به آداب ظاهری نیاز نیست و علم و عمل ظاهرىِ قالبى  مدعی اند

کاماًل مردود و باطل  را ب و تبعید استتحجّموجب و اتفاقا برای سالکان واصل حشو و زائد 

حصولِ ملکات کامِل روحانی و حقایق قلبی، تنها یکى از  چراکه ایشان معتقدند ؛دانندمی

آید و ادعاهای فوق، ناشی از جهل حساب میشرع به ظاهریثمرات مناسک و عباداتِ 

ای که تمامی عبادات خاصیت و ثمره است.عبادات  ن نسبت به مدارج انسانیت و مقامقائال

دادن معارف الهی از باطن به ظاهر و از سرّ به علن برای عارفان واصل دارد، سرایت

اند که نماز چنین اظهار داشته درمورد تغییر ماهیت عبادت، ثانیاً ایشان. (79، ص: ۱0)است

 تبه آخر رسانده و به غای را سیر کـاملی که بـا عبادات ولیّ  اللّهو دیگر مناسکِ سالک الی

القصوای عروج کمالش دست یافته، فـرق دارد؛ چراکه نماز سـالک، مـادامی که در سلوک و 

آید، اما پس از وصول، نماز وی در حقیقت شمار میاللّه است، مرکب عـروج او بهالی سیر

د بود، این تحول، از نوع تسرّی خواه« ی تجلیات و صورت مشاهدات جمال محبوبنقشه»

 در ترکیبتغییری  کهحکم غیب به شهادت و ظهور آثار باطن به ظاهر است، بدون آن

حدیث قرب نوافل و  مبنای برعالوه امام خمینی)ره( به .(۱۱، ص: ۱4)ددرگ اعمالعبادت 

کسوت  مادامى که عبد در: هک دنکنتبیین میانقطاع عبادت پس از وصول را  ،ضیقرب فرا

ی عبودیّت است، نماز و تمامی اعمالش از بنده است، اما چون فانى در حقّ شود، همه

که عبادت شود، یعنی حق، عابد است و عبد را حکمى نیست؛ نه ایناعمالش از حقّ می

کند، لکن چون در حالت نخست، بنابر حدیث قرب نوافل، حق سمع و نکند، بلکه عبادت می

ی صحو بعد ها نیست، اما آنگاه که به درجهد، بنده را تصرفى در آنشوبصر و لسان او می

رسد، عبادت از حقّ خواهد بود در مرآت عبد؛ یعنی چون عبد به بعد فنا می یالمحو و بقا
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شود، زیرا آنگاه، براساس آید، عبادت از حقّ است که در مرآت عبد واقع میخویش بازمی

، ۱4)گرددوَ  لِسانُ اللَّه و... می سَمْعُ اللَّه و بَصرُ اهللحدیث قرب فرائض، این بنده است که 

 (.83ص: 

درنهایت باید گفت که عارفان حقیقی شریعت را در جایگاهی : . حاصل بحث۳. 1. 2 .۳

دانند؛ چراکه بس رفیع قرار داده و انجام تکالیف شرعی را برای همگان ضروری می

اند. از آغاز میان شریعت، طریقت و حقیقت قائل ای تنگاتنگدرستی، به برقراری رابطهبه

که امام سلوک، التزام به فرامین شرع و تأدب به آداب دینی ضروری است؛ کما این

که انسان شود مگر آنخمینی)ره( نیز اذعان دارد که هیچ راهى در معارف الهیه پیموده نمى

یک از شریعت حق نگشته، هیچ ابتدا از ظاهر شریعت آغاز کند و تا انسان متأدّب به آداب

حقیقت برایش محقق نخواهد شد و ممکن نیست که نور معرفت الهى در بهاخالق حسنه 

عالوه، (. به8، ص: ۱5)و اسرار شریعت برایش منکشف گرددقلبش جلوه کرده و علم باطن 

ت و ی عباداین تبعیت و اجرای تکالیف تا پایان عمر بر رهرو الزام داشته و تنها فلسفه

چنان که امام خمینی)ره( از قول استاد خویش، یابد. آنی تأثیر آن است که تغییر مینحوه

عبادات اجرای توحید است در مُلک بدن از باطن قلب؛ فلذا »گویند: آبادى میجناب شاه

توحید و دیگر معارف، در  ی مطلوب از عبادات، هم تحصیل معارف است و هم تمکیننتیجه

تنها فرامین و (. پس ازمنظر یک عارف باهلل و سالک حقیقی، نه۱54-۱53 ، صص:۱0«)قلب

ی دنیاست، چه عامی مناسک شرعی از اهمیت و تأثیر نخواهد افتاد، بلکه تا انسان در نشئه

سواد باشد، چه عالم و سالک و چه عارف واصل، همین فرامین شرع الهی و عبادات و و بی

 رود. شمار میقرب و عروج برای وی بهی تمناسک وحیانی بهترین وسیله

ازمنظر عارفان سنت اسالمی : . تأثیر تهذیب اخالق در حصول غایت سلوک2. 2. ۳

انسان در بدو تولد بیش از حیوانی بالفعل و انسانی بالقوه نیست؛ چراکه قوای شهوت و 

غضب و وهم که مشترک بین حیوان و انسان بوده و البته اصول مفسدات و مهلکات نیز 

ام امور های قوای عقالنی، اگر زمرسند. حتی با ظهور بارقهظهور میهستند، در او زودتر به

ی سابق باشد، تفاوتی ایجاد نخواهد شد و انسان فقط صورتًا انسان کماکان به دست سه قوه

شدن انسانیت، بهره خواهد بود. برای تحقق و بالفعلانسان بوده و از انسانیت حقیقی بی

ی اخالق واقع خواهد شد. والدت ثانی الزم است، والدتی که از طریق تهذیب نفس و تزکیه

ترین روست که عرفا سلوک اخالقی و گذر از مراتب تزکیه و تهذیب را از مهماینهم از

ی دانند. اغلب فالسفههای سلوک عرفانی و بسترساز نیل به کمال غایی انسان میقدم

ترین ی ناطقه و بزرگی وجودی انسان را قوهحال که باالترین مرتبهاسالمی نیز درعین

دانند، برای تزکیه و تهذیب اخالقی از باب نی میی عقالسعادت را سعادت مرتبه
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 یی ناطقهاش برای شکوفایی کامل قوهسازیورزی و زمینهاش از مسیر اندیشهزداییمانع

برای مثال، مالصدرای شیرازی عامل اساسی  .(3۲، ص:4اند)انسانی، اهمیت بسیار قائل

داند. ـفس از رذایـل و معاصی میصالحیت و قابلیتِ درک حقایق اشیا را تزکیه و تهذیب ن

ویژه حقایق قرآن و احادیث، در نیل به حقایق، به اصلی طور کلّی، مالکبه»به تعبیر وی 

رو امام خمینی)ره( نیز مکرراً در (. ازاین۲05، ص: ۲6«)صفای دل و جالی بصیرت است

ستن اخالق را که کالم و قلم خویش بدین امر سفارش نموده و اشتغال به تهذیب نفس و آرا

ترین مهمّات و اوجب ی ابلیس و حکومت شیطان است، از بزرگدرواقع خروج از سیطره

 (.68، ص: ۱6)اندواجبات عقلی دانسته

ی تهذیب اخالقی نفس مراتب و مراحلی برنامه: . مراتب تهذیب اخالقی1. 2. 2. ۳

 اند:دارد که اغلب بدین قرار عنوان شده

« تخلیه»یا « تخلّی»ی اولین قدم در راه تهذیب نفس، مرحله: ی. تخل1ّ. 1. 2. 2. ۳

آدمی را به خود مشغول دانند که در ظاهر و باطن، عراض از عوارضی میااست. تخلی را 

(. حضرت امیرالمؤمنین)ع( در وصف عارف به همین مرحله اشاره 39۱، ص:۲3دارد)می

البته امر تخلیه  3۱«نزّهها عن کل ما یَبعدهاالعارف من عرف نفسه فأعتقدها و »فرمایند: می

ترین بیان در ذکر مراتب تخلیه سازی نفس، خود واجد مراحلی است. سادهو پاک

ها. سازی اعمال است از نافرمانی حق و معصیتترتیب است: اول از همه، پاکبدین

را معتقد دیگر گام نخست، تطهیر جوارح و تهذیب ظاهر است از معاصی. مالصدعبارتبه

سازد که جوهریّت عقلی و نفسی انسان تضعیف شده و است معاصی چنان دل را کدر می

جهت گناهان و گردد. وی ازاینی دل میهای علمی در صفحهمانع از انکشاف صورت

(. اما بعد از جوارح 633، ص: ۲7ج مانع اصلی معرفت دانسته است)معاصی را یکی از پن

ی درون از صفات رذیله و خصائل پست اخالقی. اما عنی تزکیهرسد؛ ینوبت به جوانح می

کردن قلب است از حب ماسوی اهلل؛ چراکه تا ماسوی اهلل از ترین مرتبه در تخلی، خالیعالی

خانه از آنجا  خانه خالی نکنند، صاحبِ حقیقیِدل خارج نشوند و خانه را برای ورود صاحب

 (.۲۱7-۲۱6، صص: ۲7، ج4۱گذر نخواهد کرد)

اند: برای دستیابی به سازی اشاره داشته و قائلی پاکامام خمینی)ره( نیز به سه مرحله

اندازد، هر خدا در قلب هر آن که بخواهد می شدهداده  ای از نور علم حقیقی که وعدهگوشه

سازی و تطهیر الزم است؛ هم تهذیب عمل از آنچه خالف رضای حق است ی پاکسه مرحله

 (.444، ص: ۱8ج، ۱7)ذمیمه و هم تطهیر قلب از غیر حقب باطن از اخالق و هم تهذی

ی حلیه است به معنی زیور و تحلیه یا تحلی از ماده: . تحلیه یا تحلّی2. 1. 2. 2. ۳

ها. آراستن جان به ها، نوبت آراستن است به زیبندهزینت. پس از پیراستن و زدودن آالینده
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رون با عالم غیب خداوندی را تحلی گویند. به تعبیر قدما، سازی داخالق پسندیده و مناسب

(. سالک 390، ص:۲3طریق گفتار و کردار)تحلی یعنی همسانی و تشبه به صادقان از 

عنوان اخالق الهی، زیور عرش حسنایی دارد که به یداند که خدای سبحان اسمامی

ی صورت بالقوه در وی موجودند. وظیفهها در فطرت او نیز گنجانده شده و بهاند و آنرحمان

او آن است که آن اسما و اخالق بالقوه را شکوفا ساخته و با این شکوفایی، جانش به 

 ا عرش الهی تناسب یافته و اندکهای پسندیده آراسته گردد. آنگاه است که بوخویخلق

« تخلقوا بأخالق اهلل»(. فرمان ۱56، ص: 34گردد)ی وصال حضرت دوست میستهاندک شای

کردن جانش از غیر سازی عمل و باطنش و خالیبدین معناست که مؤمنِ رهرو پس از پاک

 بیابد.  الهیین ساخته و مظهریت تامی برای اسمااهلل، خود را به زیور صفات الهی مزی

نظران در بیان مقامات اخالق به دو برخی صاحب: . تجلیه یا تجلّی۳. 1. 2. 2. ۳

(، اما اغلب ایشان مراتب 389، ص: 3، ج3اند)ی فوق، تخلیه و تحلیه، اکتفا کردهمرحله

 ی تجلی است. اند که یکی از این مراتب، مرتبهدیگری را نیز برشمرده

شود. ستر یا استتار آن است که بشریت ر ستر مطرح میبراب اصطالح تجلی نزد عرفا در

انسان، مانعی میان او و رؤیت غیب در او گردد، لکن تجلی آن هنگام است که این حجاب 

که ذات شود. تجلی درحقیقت رفع حجاب بشری است، نه آنبشریت از میان برداشته می

اقبت نفس و تسلیم دربرابر در این مرحله سالک باید با مر .(۱۲۱، ص:37)حق متلون گردد

و حق و فرامین او آثار بندگی را در خود به ظهور رسانده و به تعبیری، نورانیت، لطافت 

ی تخلّی و اساس، پس از دو مرحلهاین(. بر33، ص: ۲0طهارت در وجودش متجلی گردد)

افعال،  ها از پیش روی سالک کنار رفته و حق بهها و حجابرسد که پردهتحلّی وقت آن می

 (.۱7۲، ص: ۱6گر شود)ات خود برای سالک جلوهصفات و ذ

ی دیگری را ی مراحل پیشین، برخی بزرگان اخالق مرحلهدر ادامه: . فنا۴. 1. 2. 2. ۳

به تعبیر برخی،  کنند با نام فنا یای سلوک اخالقی مطرح میعنوان آخرین مرتبهنیز به

یابد، زیرا فنا از اخالق عرفانی موضوعیت می (. این مرحله در۱57، ص: 34زندگی توحیدی)

رود. شرح اجمالی این مرحله مقامات عرفانی و منتهای مراحل سلوک عارفان به شمار می

ل، به برکت صفا و صیقل روح از زنگارها و یآن است که پس از طهارت باطن و حصول فضا

ی عشِق به حق در ذبههای کمال مطلق قرار گرفته و جاتعلقات، سالک تحت تأثیر جاذبه

و از  اندک خود را در پرتوی انوار معشوق فانی یافتهاندکگردد که باطنش چنان عمیق می

 (.33، ص: ۲0آید)در میمن و مایی به

ی مطرح برای هر سالکی که پا لهأاولین مس: . استاد اخالق و کتب اخالقی2. 2. 2. ۳

به تهذیب اخالق را از چه طریقی باید نهد آن است که مسائل مربوط در مسیر سلوک می
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ی تهذیب نفس دمهشک علم اخالق را که علم به منجیات و مهلکات بوده و مقفراگرفت؟ بی

توان فرا گرفت: یکی از (، بسان هر علم دیگر از دو طریق می۱0، ص: ۱6شود)محسوب می

ر، از طریق طریق تلمذ و زانوی ادب زدن دربرابر یک استاد حاذق و مجرب است و دیگ

 مطالعه و تدقیق در کتب و آثار مکتوب در آن حوزه. 

های طریق اول، یعنی آموزش از طریق استاد، امری است که اهمیت و لزوم آن در بخش

دهد که اولین پیشین همین مقاله بر ما روشن شد. تاریخ تصوف و عرفان نیز به ما نشان می

ی تعالیم استاد اند، برپایههای اخالقی بودههای عرفانی که اغلب در قالب دستورالعملآموزه

های ها و سلسلهاند. تأکید طریقهتر، مراد و مریدی نشر یافتهه تعبیر تخصصیو شاگردی و ب

ی شیخ و مریدان، یکی دیگر از شواهد اهمیت راه تلمذ برای آموختن علوم تصوف بر رابطه

اخالقی و عرفانی است. بسیاری از آثار مکتوب بزرگان عرفان و اخالق عرفانی حاصل تعالیم 

منازل و  صد میدانبه شاگردان بوده است؛ همچون کتاب ها در جلسات تدریس آن
امام خمینی)ره( نیز در رابطه با ضرورت استاد  .(5، ص: 6خواجه عبداهلل انصاری) السائرین

ها و مراکز علوم توان مهذب شد، خاصه حوزهدارند که خودرو نمیاخالق مؤکدًا بیان می

اند و در غیر این صورت، رز بسیار محتاجدینی به داشتن اساتید اخالق و جلسات پند و اند

کنند که چگونه برخی معتقدند محکوم به نابودی خواهند بود. ایشان با ابراز تعجب بیان می

که براى هر علم و صنعتى در دنیا استاد و مدرس الزم است، اما برای علوم معنوى و اخالقى 

اند، به تعلیم و ترین علومو دقیقترین السالم( بوده و از لطیفکه هدف بعثت انبیا)علیهم

 (.۲3، ص: ۱3ها موفق شد!)وان در این زمینهتتعلم نیازى نیست و خودرو و بدون معلم می

اند. نظر طریق دوم آموختن علم اخالق از راه کتبی است که در این رابطه تألیف شده

 درد باشد نه واىِد»امام خمینی)ره( در رابطه با کتاب اخالق آن است که کتاب باید خود، 

رو درمورد کتب معروف اخالقی که در دسترس (. ایشان ازاین۱3، ص: ۱6«)ی دوانمانسخه

مسلمانان است، نظراتی متفاوت داشته و به کتبی که سیاق فلسفی و علمی دارند، بیشتر به 

 االخالقتهذیب گونه کتب همچون ی ایشان ایناند؛ چراکه به عقیدهدید منتقدانه نگریسته

کتاب هاىخواجه نصیرالدین طوسی و بسیارى ازقسمت اخالق ناصرىمسکویه، ابوعلی ابن

توان جهت میاند که ازاینغزالی، یا شامل قصص، حکایات، امثال و وقایع احیاء علوم الدین

ها را تاریخ اخالق خواند، یا شامل تحلیل و تفتیش مباحث اخالقی به طریق علمی و آن

 ها، برای این کتب نقش بسزاییرغم بزرگداشت مؤلفان آنبهدلیل ایشان که بدین اندفلسفی

(. در مقابل، امام خمینی)ره( ظاهراً ۱3-۱۱، صص: هماناند)در تهذیب نفس قائل نگشته

 منازل السائرینِ نسبت به آن دسته از کتب اخالقی که رویکرد عرفانی دارند، همچون کتاب 

تنها ایشان، که نهظری مثبت و مؤّید دارند؛ گواه روشن این مدعا آنخواجه عبداهلل انصاری، ن
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( بلکه مکرراً نیز در آثارشان از ۱۱، ص: ۱، ج۱۱نزد استاد عرفانشان فرا گرفته)خود، آن را 

هایی بیان به چنین کتاباند. امام خمینی)ره( در اظهارنظری لطیف راجعقول کردهآن نقل

، ص: ۱8، ج۱7سازند)رسیدن به محبوب مهیا میا را براى هاند که این کتب دلداشته

توان گفت بنابه دیدگاه امام خمینی)ره(، تأثیر موردانتظار از کتب (. درنتیجه می453

 آید.ها حاصل میواقع از این دسته کتاباخالقی، در

ی باطن و تهذیب اخالق از اموری ی تزکیهلهأمس: . نتایج تهذیب اخالق۳. 2. 2. ۳

 ت که در دو ساحت فردی و اجتماعی اثرگذار است. اس

 به شود کهاند که معرفت قدسی از آن کسی میی فردی حکما بر این عقیدهدر زمینه

غزالی در ذکر عواملی که موجب تخلی قلب از معرفت است، ی نفس پرداخته باشد. زکیهت

ناشی از کثرت شهوات  کدورت ناشی از شهوات و معاصی را بیان می کند؛ زیرا وقتی پلیدی

خاطر این کدورت و ظلمت در هدر صورت قلب جمع شود، مانع از صفای قلب شده و حق ب

تکرار افعال شهویه و »مالصدرا نیز قائل است که  .(۲3، ص :3۲)کندچنین قلبی ظهور نمی

ی قـبیحه، موجب تعلق نفس به امور دنیوی و مادی غضبیّه و کـثرت اعمال جـسمانیه

از ادراک حقایق علمی  و مانع بینایی عقل داده های ظلمانی الفتنفس را به تاریکی گشته و

 عقل ترین شرایط حصولاز مهم (. او همچنین تصریح دارد که یکی۱69، ص: ۲9«)شودمی

بخش خـروج نـفس از مراتب قوّه به قدسی، ترک معصیت و پاکی از رذایل است و سرعت

، 30هاست)ها و ناپاکیل از پلیدیدیهمعاصی و پیراستن صفحفعلیّت و کمال، دوری از 

آید، ذکر اهمیت تزکیه و تهذیب اخالق یکی که از مطالب پیش گفته برمی(. چنان368ص: 

های ایشان به جوانان، خاصه نیز بوده است. توصیه های حضرت امام خمینی)ره(از دغدغه

اره این بوده که هریک قدمی را که در خص به طالب علوم دینی همومحصالن علوم و باال

، ۲، ج۱7یز در راه تهذیب اخالق بردارند)دارند، حداقل باید یک قدم نراه تحصیل علم برمی

آورد و آنچه مقدم بر علم، خود نور و هدایت در پی نمیخودی(؛ چراکه علم به39ص: 

(. بنابه ۱68، ص:۱4ج ،تحصیل و بر همه چیز است، تزکیه و تهذیب اخالق است)همان

همان، «)رساندعلم و تهذیب نفس است که انسان را به مقام انسانیت مى»تصریح ایشان، 

 (.405، ص: ۱8ج

حکمـایی چـون فـارابی بـر تـأثیرات اجتمـاعی  ،ی اخالقنظران در حوزهاز میان صاحب

 اند. در حکمت، هـدف از اخـالق وسازی اخالقی، بیش از تأثیرات فردی آن توجه داشتهپاک

ی آن بـر قـوای دیگـر ی عاقله و ناطقهتربیت، ساختن شخصیت معتدلی است که قوهوتعلیم

ی فاضـله دهی مدینـهحاکمیت داشته بـاشد و ازنظر فارابی این امر باید در راسـتای سـامان

وتربیت اخالقی را کامالً اجتماعی دیده و ایـن مباحـث را انجام گیرد. او اساساً هدف از تعلیم
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ی فاضـله ی مـباحث اجتماعی و سیاست دانسته و در راسـتای برپـایی مدینـهعهزیـرمجمو

( و نتیجـه و اثـر آن را در 7، ص: ۱9)تی نتیجه و اثر تربیت اخالقی مطرح کرده اسمثابهبه

داند. حضرت امام خمینـی)ره( نیـز تأکیـد دارنـد کـه ی فاضله حائزاهمیت میبرپایی مدینه

منـدی او از علـم نـورانی الزم ز آنکه برای سعادت فرد و بهرهتزکیه و تهذیب اخالق جدای ا

توجهی به آن ضررها و عوارض نـامطلوب بسـیاری را بـرای کـل است، موضوعی است که بی

ی بشـریت را آورد. ایشان بیشترین عامل ضرررسانی به اسالم و کل جامعـهبار میاجتماع به

ای کـه علمـای (؛ چراکـه صـدمه503ص:، ۱5ج ،۱7داننـد)دم تحقـق تهـذیب اخـالق میع

شان بـه بشـریت کنندههای انحرافی یا مکاتب اختراعی و گمراهی اندیشهواسطهغیرمهذب به

تر اسـت)همان، اند، صدماتی روحی است که از لطمات جسـمانی بسـی خطرنـاکوارد کرده

دن و شـ(. در راستای این نگرانـی، ایشـان تأکیـد دارنـد کـه موضـوع مهذب۱69، ص:۱4ج

های مراکــز علمــی و مــدارس قرارگیــرد و ی اخــالق بایــد در رأس اهــداف و برنامــهتزکیــه

هایی جهت تهذیب باطن و رشد معارف اسالمى تشکیل شود هایی اخالقى، یعنی حوزهحوزه

تا در کنار جدیت برای تحصیل علوم، تزکیه و تهذیب اخالق نیز در جامعه محقـق گشـته و 

 (.۱68جتماع نمود پیدا کند)همان، ص: اخالق اسالمى در سطح ا

از عوامل دیگری که ذیل بخش : . تأثیر ریاضت در حصول غایت عرفانی۳. 2. ۳

ی عرفان توان به تأثیر آن اشاره کرد، تحمل ریاضات برای سالک است. در حوزهاعمال می

انی عنوان شده که تعریف عبدالرزاق کاش« ریاضت»اسالمی تعاریف متعددی برای اصطالح 

و اکتفا  های نفسرهـاکردن لذت ریاضت»از آن جمله است:  اصطالحات الصوفیهدر کتاب 

 و مخالفتدادن اعضا و جوارح بر موافقت احکام شریعت بر حـقوق واجـب آن است با تمرین

 گوید:باره میاین ین طوسی نیز درنصیرالدخواجه 4۱.(۲0۱، ص:35«)طبیعت هایخواسته

ردن آن به اطاعت از موالیش هایش و امرکبازداشتن آن از هواها و خواستهریاضتِ نفس 

توان گفت ریاضت برای سالکان الهی آن است که الجمله میفی 5۱(38۱، ص: 3، ج۲است)

نفس سرکش خود را از طریق مخالفت با تمایالتش رام کنند تا به طرف بهیمیت، سبعیت یا 

طی کرده و مطیع عقل  خویی است،که راه فرشته شیطنت حرکت نکند و فقط راه چهارم را

 (.۱88-۱87، صص:۱۱، ج8عملی شود)

ترین منظم: . اهداف و آثار ریاضات از منظر عارفان و امام خمینی)ره(1. ۳. 2 .۳

سینا یافت، بیانی که تا به توان در کالم ابنبیان درباب نقش ریاضت و هدف از آن را می

ضات را به سه منظور دانسته است رار گرفته است. وی لزوم ریاامروز مکرراً مورد استناد ق

زدایی از (: اول دورسازی موانع رشد و کمال و به تعبیری، مانع383-380، صص: 3، ج۲)

مسیر سلوک که به این دورسازی موانع، اصطالحاً تزکیه یا تخلیه گفته و لبّ مضمون آن، 



 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز ۱50

ل را پر کرده است، از حرم دل بیرون رود. این است که باید کوشش کرد آنچه از غیر خدا د

اماره دربرابر نفس مطمئنه است؛ چراکه انسان ترکیبى از  نفس سازیدومین منظور، مطیع

ی کشمکش قواى سفلى و علوى بوده و لذا ی وجودش صحنهعقل و شهوت است و عرصه

ی سفلى نفس بتواند جنبهسوى باال سفر کند، باید که سالک بتواند بدون مزاحم بهبراى این

نفس »ی علوى و عقلى نفسش که مطیع و تسلیم جنبه -شود را که نفس امّاره نامیده مى

کردن سرّ سازی روح و رقیقشود، سازد. سومین هدف از ریاضت، لطیفنامیده مى« مطمئنّه

، 4۱ ؛383-380، صص: 3، ج۲وار و تجلیّات الهی شود)ی قبول انو باطن است تا آنکه آماده

سینا در ادامه، اَشکالی از ریاضت را که هریک از اهداف فوق را (. ابن۱30-۱۲9، صص: 7ج

شود. هدف سازد، مطرح نموده است. هدف اول از طریق زهد حقیقی محقق میمحقق می

یابد: اول با عبادت ساختن نفس اماره، خود از سه روش امکان حصول میدوم یا همان مطیع

دادن به های حالل و خوش؛ و سوم با گوشو تأمل؛ دوم با شنیدن نغمه توأم با انـدیشه

سخنان پندآموز و مواعظ بلیغ. برای تحقق سومین هدف، یعنی تلطیف روح، باید به افکار 

نهایت در درلطیف اشتغال یافت و البته عشق عفیف نیز برای این مقصود مفید است. آنچه 

شود، ظهور اولین درجه از درجات وجدان و وصال، میی ریاضت عنوان سینا نتیجهکالم ابن

ی واسطهبرای سالک است. بدین معنی که سالک با انجام ریاضات و به« وقت»یعنی حصول 

، 3، ج۲گویند)شود که بدان وقت میش میبخش شامل حالهایی لذتطلوع نور حق، خلسه

 (.384ص: 

، صص: 33)دارد تقسیمات آن که بیان جامعی درباب ریاضت ومالصدرا نیز ضمن آن

کند که قوای حیوانی انسان در صورتی که با ریاضت تربیت نشوند، ( بیان می688 -687

که با ریاضت، این کار خواهند گرفت، درحالیست خود بهی ناطقه را در راستای اغراض پَقوه

ها را به طاعت حق عادت قوا در خدمت عقل عملی قرار گرفته و این عقل، آن

های نفس ظهور رسانیدن تواناییهای اساسی در به یکی از روشلذا ریاضت دهد)همان(. می

 رود. شمار میبه

مندی عبد سالک از ریاضت و سختی امام خمینی)ره( در موارد متعددی به لزوم بهره

راه آخرت  اند که سالکِبرآن عملیکنند. ایشان در بحث جبران معاصی و خطاهای اشاره می

و تائب از معاصى باید در جبران ایامی که به معصیت سپری کرده، متقاباًل الم ریاضت و 

(. همچنین به منظور رهایی از ۲80، ص:۱5ی روحش بچشاند)دت را به ذائقهعبا

ای را کارگیری هرگونه ریاضت و مجاهدهاخالقی، امام خمینی)ره( به های معنوی وآلودگی

(. 37ص:  ،۱4)نوی و کثافات اخالقی تطهیر یابدقلب سالک از قاذورات مع دانند تاالزم می

دارند که تنها در سایه چنین اظهار می« حجاب غلیظِ علم»به ایشان در بیاناتشان راجع
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توان حجاب علم را شکافت و تا این خرق اتفاق نیفتد، انوار تقواى کامل و ریاضت شدید می

( در امام خمینی)ره .(544، ص: ۱5طلوع نخواهد کرد) در قلب سالکجمالی و جاللی حق 

سادگى کنند که این منظور بهتأکید می بسیار بر این نکته بحث کمال انقطاع به سوی حق،

العاده به ریاضت، زحمت، تمرین و استقامت دارد تا سالک بتواند حاصل نشده و احتیاج فوق

 (.37، ص: ۱3اللّه منقطع گردد)وا از ماسوىبا تمام ق

نفسه، فاقد موضوعیت درنهایت باید گفت که در عرفان اسالمی ناب و اصیل، ریاضت، فی

قول رود. بهشمار میای برای وصول به کمال و غایتِ طریق بهو اصالت بوده وتنها وسیله

ت و ، غرض نهایی از ریاضت تنها یک چیز اساالشارات شرحخواجه نصیرالدین طوسی در 

(. این نظر البته برخالف برخی مکاتب و 38۱، ص: 3، ج۲قیقی است)آن وصول به کمال ح

های و انرژی هاقدرت آن به و برای رسیدن نفس هایی است که ریاضت نفس را برایمسلک

 کنند. روح طلب می فراطـبیعی و تـوانمندسازی

در آثار امام : . معیار ریاضت صحیح از دیدگاه امام خمینی)ره(2. ۳. 2 .۳

« شرعی»، «حق»کار رفته است؛ قیودی چون به هاییدی ریاضت با قی)ره( غالباً واژهخمینی

کش و معیار صحت ریاضت ازمنظر ترین خطخوبی حکایت از مهماین قیود به«. باطل»یا 

ایشان دارد؛ یعنی موافقت با شریعت و فرامین الهی. ریاضت حقه ریاضتی است که بتواند 

اند: نیز فرموده (ع)بر خود داشته باشد. همچنان که امـیرمؤمنان عـلیمهر تأیید شریعت را 

این کالم گهربار موالی متقیان)ع( با معرفی  ۱6.(۲38، ص: 7«)شریعت، ریاضت نفس است»

ی نوعی ریاضت نفس، بلکه بهترین نوع تمرین نفس و تکامل مثابهفرامین و اوامر شرع به

وسیله، ار حرکت و معیار ریاضت تأکید کرده و بدینعنوان مـدآن، بر محوریت شریعت به

این  اتداشتن طالبان از انحراف محفوظزدن در مسیر ریاضت را برای ی صحیح گامشیوه

ی آنچه را فرستاده»دهد. در تأیید این مضمون در کالم حق نیز چنین آمده: مسیر نشان می

 (.7، آ59، س۱«)۱7داشت، بازایستیدرا بگیرید و از آنچه شما را باز]او[ به شما داد، آن

اهمیت در این مبحث آن است که  ی حائزگفته، نکتهی مطالب پیشبه همهباتوجه

بخش تحمل ریاضت ولو ریاضت شرعی، در هر وضعیتی و با هر شرایطی سودمند و نتیجه

نیست، بلکه ثمربخشی آن منوط به شروط و قیودی است که پیشوایان معصوم ما)ع( به 

ی ریاضت، بنابه قول ی نخست، نتیجهدر وهله اند.از این شرایط اشاره فرموده برخی

ی بیداری و آگاهی شود که ریاضتش را برپایه، مشمول حال کسی می(ع)امیرمؤمنان علی

(. مقصود از ۲۱70، ص: 04)۱8«افتدریاضت جز در نفس بیدار، کارگر نمی»انجام دهد؛ 

الم دیگری از آن امام همام، به فراگیری حکمت تفسیر توان براساس کبیداری نفس را می

ی بر عادت ش حکمت و غلبهبارورشدن ریاضت، با آموز»فرمایند: کرد؛ آنجا که می
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ی دیگری از حضرتش)ع(، کسی از نتایج عالوه، بنابه فرمودهبه ۱9(.۲38، ص: 7«)است

کسی که ریاضت »: شود که در اجرای ریاضت استقامت داشته باشدمند میریاضت بهره

همان(. لذا بنابه تعالیم حضرات معصومین)ع(، «)۲0گرددمند مینفسش را ادامه دهد، بهره

آموزی، از شرایط ثمردهی ریاضت شروط استقامت، بیداری و آگاهیِ همراه با حکمت

 شوند. محسوب می

فرامین شرع که موافقت ریاضت با قوانین الهی و بر آندر بیانات امام خمینی)ره( عالوه

ترین شرط صحت ریاضات عنوان شده است، شرط مهم دیگری نیز برای اولین و مهم

(. 8، ص: ۱0است )« خروج از منزل نفس»رت از بخشی ریاضات مطرح گشته که عبانتیجه

که فرد در بند نفس و إنیت خویش گرفتار است، ریاضاتش نیز ریاضاتی باطل و مادامی

و  اللَّه نبودشد، سفرش الىرج نمیه تا نفس از إنانیت خود خاککما این؛ خواهدبودثمر بی

که در میان ارباب ریاضات و این. (4۱8، ص: ۱6)گرفتهجرتش به سوی خدا شکل نمی

ی نفس، قلوبشان را توان یافت که ریاضت و اشتغالشان به تصفیهسلوک اشخاصى را می

وست که ایشان با قدم انانیّت و در حجاب رنهمی تر کرده، ازو باطنشان را ظلمانىمنکدرتر 

لنفس و اند وسلوک و ریاضتشان إلی اانّیّت و خودخواهى خویش طىّ منزل سلوک کرده

باطل، قدم حق و از ریاضت حق امتیاز  مالک ؛لذا. (8، ص: ۱0)درنتیجه باطل گشته است

اى نفس و اگر سالک به قدم نفس حرکت کند و ریاضتش براى پیدایش قوو  قدم نفس است

ی آن باشد، ریاضتش باطل و سلوکش منتهی به سوءعاقبت خواهد افزایش قدرت و سلطه

 (.45، ص: ۱5شود) از چنین اشخاصی ظاهر مىباطل نیز نوعاً بود. دعاوى

شده در دین، بر ترتیب کسی که در قالب فرامین شرع و طبق امور مجاز و توصیهبدین

را مشقت اندازد، یا در امور حالل محدودش کرده یا آنخود سخت گرفته و نفس خود را به 

بیند که مقدم بر ها را میی کامل این رنجبه انجام نوافل وادارد؛ در صورتی نتیجه و بهره

ی این کارها، خود را از اسارتِ خود و من رهانیده باشد، در غیر این صورت، نفس با همه

ها و ی مشقتچرخانده و همههای خود، جهت حرکتش را به سمت خویش دسیسه

 سازد. نتیجه میاش را بیهای متحملهسختی
 

 . نتیجه۴

ترین هدفی که خالق اسالمی، عالیالیم عرفان ناب و اصیل که بنابه تعحاصل بحث آن

ی لقاءاهلل است. این بدان معنی است که به درجه وی انسان برایش ترسیم کرده، رسیدن

تواند وسعت و احاطه یابد که از مجردات نیز فراتر رفته و بین او و جا میوجود آدمی تا بدان

حق دیگر حجابی در کار نباشد. نیل به این غایت البته برای نفسی متصور است که عزمش 
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کی که برای پیشبرد آن، عوامل و ؛ سلواسترا برای سلوکی مداوم و حقیقی جزم کرده 

ی تصویر یک جدول چیستان مثابهمقدمات متعددی الزم است. درحقیقت غایت لقاءاهلل به

اند که سالک در ها و قطعات این جدولاست و عوامل مؤثر در حصول این غایت، تکه

. این سلوکش سعی دارد این قطعات را در کنار هم فراهم آورده تا بدان تصویر غایی برسد

ی وجودی خود سالک اثرگذارند، همچون عوامل هم شامل اموری است که خارج از حیطه

 بلد و هم شامل وظایف نظری و عملی خود سالک است. بدونحضور یک استاد و پیر راه

سازد. لذا آشنایی سالک شک نقصان هریک از این عوامل، تحقق آن غایت واال را ناممکن می

اعم از وظایفی که در تعلم و فراگیری علوم دارد و وظایفی که در  با تمام جوانب سلوک،

صورت ریاضت و قالب واجبات و محرمات شرعی، یا تزکیه و تهذیب خصائل اخالقی، یا به

 ی اوست، برای وی امری الزامی است. گرفتن بر نفسش برعهدهتنگ

های سلوک با و مؤلفه ی حاضر معرفی اجمالیِ عواملالبته ازآنجاکه مقصود ما در مقاله

ی ویژه حضرت امام خمینی)ره( بود، به همهنظران این حوزه، بهگیری از آرای صاحببهره

نحوی یکسان و فارغ از جایگاه و اهمیت هریک در مسیر سلوک پرداختیم. ها بهاین مؤلفه

ی لهأکه میزان تأثیر این عوامل در تحقق غایت سلوک به یک اندازه نیست و مسمسلم آن

بحث دیگری است که ارجحیت یا مرجوحیت این عوامل نسبت به یکدیگر موضوع قابل

 طلبد. ی مستقلی را میمقاله
 

 هایادداشت

اعْرِفُوا الْعَقْلَ وَ ]»)ع(: مین ]همچون حدیث معروف امام صادقزیرا بنابر روایات معصو. ۱

ی عقل و جهل در باطن انسان دارای ک از دو قوههر ی«[ جُنْدَهُ َو الْجَهْلَ وَ جُنْدَُه تَهْتَدُوا...

 .ها درگیری و نزاع برقرار استسپاهیان و سربازان فراوانی هستند که دائماً بین آن

سلوک ی منیع انسانیت است و آخرین مقصد سیرو. البته توحیدى که ازنظر عارف قله۲

الوجود یکى فیلسوف )که واجبرود، با توحید مردم عامى و حتى با توحید شمار مىعارف به

توحید عارف یعنى وجود حقیقى منحصر به خداست و  .است نه بیشتر( تفاوت بسیار دارد

توحید عارف یعنى طى طریق کردن و رسیدن «. بود»است نه « نمود»جز خدا هرچه هست 

 (.۲7، ص: ۲3، ج4۱)ی جز خدا هیچ ندیدنمرحلهبه 

کرد عوامل دیگری را که به عنوان مقدمه و در خارج از البته در این میان نباید فراموش  .3

 حیطۀ علم یا عمل سالک تأثیرگذارند و از آن جمله یافتن و حضور یک استاد راه بلد و

ما در این مقاله به علت مجال محدود از شرح و تبیین  است. مرشد طریقت در طول مسیر

 این عامل صرف نظر کردیم.
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است که ازمنظر عرفا نیز نجات و سعادت نهایی انسان در گرو  . این قول ازسویی بیانگر آن4

بخش، ازمنظر دیگر حاکی از آن است که ماهیت علمِ نجاتعلم و آگاهی است، ولی ازسوی

 عرفا و صاحبان علوم رسمی و ظاهری تفاوت دارد.

 ها کشف شود.. حقیقت علم آن است که بر دل5

اند، اما نحوی از انحاء با عرفان یا معرفت مرتبطعربی همگی بهحال که آثار ابنعین. در6

مطلق پرداخته و لذا آثار مهم و اصلی او در  واقعیت چند اثر وی مـستقیماً به علم اعالی

های ، بخشفـصوص الحـکماند از کـتاب آیند؛ این آثار عبارتشمار میموضوع عرفان به

 .الفصوص نقشی مختصر او ازجمله و چند رساله هالفـتوحات المـکیکتاب  خـاصی از

 .« عنوان البصرى»معروف . مقتبس من حدیث 7

ی آن معلوم ت، لیکن گویندهمعرفت مشهور و متداول اس. این سخن هرچندکه نزد اهل8

 نیست.

ی آن به نشئهی خیال و حضرت امام از . مالصدرا از دومین ساحت وجودی انسان به نشئه9

های این دو شاخصهرغم این، بهکند؛ تعبیر می« متوسط بین العالمَین»برزخ و متوسط یعنی 

که مالصدرا سومین ساحت از ساحات وجودی یکی است. همچنین درحالی عالم نزد هر دو

ی آدمی، البته آنگاه که به مقام عقل بالفعل ی عاقلهی عقل، با مظهریت قوهانسان را نشئه

داند، اما ظاهراً حضرت امام)ره( این را با عالم جبروت و عقول متناظر میبرسد، نامیده و آن

ون قلبی آدمی است. ؤی غیبی انسان خوانده که مظهر آن قلب و شنشئه را نشئه

ی عقل ی سوم، همان مرتبهآید منظور ایشان از تعبیر قلب در مرتبهنظر میحال بهدرعین

ایر مباحث، ازجمله بحث علوم متناسب هر نشئه، از این مرتبه و کماالت باشد، چراکه در س

 اند.ی عقل و روحانیت و کماالت عقلی تعبیر کردهآن به مرتبه

، پس حق تعالى و خالقیت او را مقرّ «خَلَقْتَنى مِْن نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِْن طِین». آنجاکه گوید: ۱0

-76، آ38، س۱) گوید، پس معاد را معتقد است«ُیبْعَثُون انْظِرْنى الى یَوْمِ » است و گوید: 

79.) 

ایـن دو را  از گوید: هـریـکو ظاهر مـی باطن . ابـونصر سـراج ضمن تقسیم علم دین به۱۱

کرده و  تقسیم ی اصحاب حدیث، فقها و صوفیهدسته سه صاحبانی است. وی عالمان را به

 اند و آنبا نوعی از علم و عمل و حقیقت و حال همراه گروه یک از این سههر گوید:می

 ،۲3دارد) صوفی است، تفاوت یدهعهبـه کـه ایوظیفه ی فقیه است، باعهدهکه به وظایفی

 (.8۱ -67صص: 

 ،4۲؛ 35۱ص ،46) مالحظه نمود یر راتوان ارجاعات زمی اطالعات بیشتربرای . ۱۲

 .(808:ص
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چه دورش را آزاد ساخت و از آننفسش را شناخت، پس آنعارف کسی است که . »۱3

 (.484۱، حدیث: 8«)کند، پاک گردانیدمی

 الشـرع مـع تـمرین الجوارح علی موافقۀ الحکم الحقوق ترک الحظوظ و االقتصار علی. »۱4

 «.الطـبع مقتضی هو مـخالف

 «.الهامـو ههواها و أمرها بـطاع عن نـَهیُها النفس هریاض. »۱5

 «.النفس هریاض هالشریع. »۱6

 «.وَمَا آتَاکمُ الرَّسُولُ فَخُذوهُ َومَا نَهَاکمْ عَنْهُ فـَانتَهُوا. »۱7

 «.یقظه إالّ فی نفس هال تنجح الرّیاض. »۱8

 «.هالعاد هو غلب هالحکم هدراس هلقاح الریاض. »۱9

 .«انتفع هنفسِ هریاض استدام من. »۲0
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