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تاریخ دریافت96/06/21 :

تاریخ تصویب96/09/27 :

چکیده

به منظور تحقق اهداف پژوهشی در پژوهش های عرفاایی راروری ا ات
روشی مضبوط علمی و منطبق بار ماهتات ز یمتناه دریظار هرفواه شاود

یکای ای مورااوعاس ا ا ای در پااژوهشهاای عرفااایی شانانت اانت و
مشاارع عرفااایی هاار عااارف ا اات دروا ا بااهیظاار ماایر ااد یتیااوت و

رروریتری هام در پژوهش های عرفایی تبتت

انت و مشارع عارفااز

ا ت در ای مقاله به ا وضای ماهتت عرفاز ا المی روشای بارای تبتات

 1شنا ه دیجتوال (10.22051/jml.2017.16712.1399 :)DOI

* ای مقاله ای یوایج کر ی مولویپژوهی ا ت کاه باا حمایات صاندو حمایات ای پژوهشارراز و فنااوراز کشاور
راهایدایی شده و به شمارۀ  9600122۸در ز صندو به تصویب ر تده ا ت

 2ا واد هروه یباز و ادیتاس فار ی دایشراه اصفهاز اصفهاز ایراز (یوییندۀ میئول)
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نت و مشرع عرفایی باهد ات ماده ا ات در ایا رور بارای انت

عرفایی چهار رک (هدف و غایات رور موراوعاس و مفااهت و یظاام

تربتوی) و برای مشرع عرفایی یتز ه محور ( تر و لوک موراوعاس و

مفاهت و یظام تربتوی) مشتص شده ا ت که برا اس زها میتواز نت
و مشرع عرفایی عارف را تبتت کارد همننات در ایا مقالاه عزیاز با

محمد ییفی بهعنواز مطالعۀ موردی دریظر هرفوه شده ا ت وی کوشتده

ا ت راهی بت دو نت عرفایی برهزیند برای ا اس در اصاول و مباایی

پایبند انت دوم و در فارو دیبالاهرو انت اول عرفاایی ا ات مشارع
عرفایی وی یتز بر مده ای مشرع عرفایی ا وادر عدالدی حمویاه ا ات

که البوه با ابوکاراس وی در یمتنههای تر و لوک و هیویشنا ی هماراه

شده ا ت

واژههاي کلیدي :نت عرفایی مشرع عرفایی پژوهشهای عرفاایی
نت اول عرفایی نت دوم عرفایی عزیز ییفی

مقدمه
عرفاز و تصوف ا المی در یتمۀ دوم دۀ دوم هجری مری بر پایۀ ار ز روایااس و اترۀ

ائمۀ معصوم ( ) بهوجود مد (دهباشی و متربا ریفرد  )52 :13۸6ای دۀ دوم یتز بهتدریج
یظریاس عرفایی شکل هرفت و تألتف کواع به یباز عربی غای شد همننت موراوعاس و
مفاهت ای یظر کمی و کتفی رشد کرد و مشرعهای عرفایی پدید ماد باهتادریج در ادۀ

چهارم و پنج هجری دیدهاههای عرفایی تثبتت شد وۀ یظری و عملی عرفا و مشارعهاا
ثباس یافت و تألتفااس موعادد و موناوعی باه یباازهاای عربای و فار ای یراشاوه شاد (یا

دهباشی و متربا ریفرد )164-52 :13۸6

:

تا پتش ای دۀ هفو عرفا و موصوفه در فرو مبایی فکری و مشای عملای باا یکادیرر

انوالف داشوند اما در اصول مشورک بودید؛ به ای صورس که همری بهدیباال ر اتدز باه
معرفت ای طریق کشف و شهود بودید و تعریفی که ای معرفت به د ت داده میشد بر «ما

عرف یفیه فقد عرف ربه» و بر دو رک «معرفت اییاز» و «معرفات نادا» ا اووار شاده باود
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(متربا ریفرد 74 :13۸9؛ هماز  )9 :1394در ادۀ هفاو بتانش و مشای عملای عرفاا باه

دالیل ییر دهرهوز شد:

 1تغتتر رویکرد عرفا و توجه به فلیفه کالم و حکمت برای پا خ دادز به پر ش هاایی

که یا پتش ای ای در عرفاز مطرح یبود یا حضور ک ریری داشت و بداز ها پا خ داده یشده

بود؛ بنابرای

عرفا میکوشتدید با بهرههتری ای ایا علاوم موراوعاس و مفااهت عرفاایی را

تبتت کنند ای ای رو لمرو موراوعاس عرفاایی هیاوردهتار و موناو تار ای دورۀ پاتش شاد

(ر ک :متربا ریفرد )19 :1394

 2تمایل عرفا و مشایخ به تفکر و اعوقاد شتعی موجب شد توجه به باط و تأویل در بت

زها رواج پتدا کناد (کارب

44-43 :1371؛ ییافی  1391الاف )11-10 :عاالوه بار ز

توجه به مباایی و تعاالت شاتعه در بعاد اجومااعی یتاز تحاول عمتقای باهوجاود ورد (ر ک:

حضرتی و یاصا

اووده  )53-52 :13۸9و دریوتجاه دوره ای جدیاد در عرفااز و تصاوف

ا المی با عنواز نت دوم عرفایی غای شد (ر ک :متربا ریفرد )۸-7 :1394

در ادامه بهتفصتل بتاز میشود کاه انتهاای اول و دوم عرفاایی در مباایی و اصاول باا

یکدیرر تفاوس دارید و هری

بر پایۀ بنتازهای یظری ویژۀ نود شکل هرفوهایاد در انت

دوم یتز مشرعها و طریقههای هویاهویی حتاس داشوه اماا تفااوس و وجاه تماایز زهاا در

فرو بوده ا ت؛ بنابرای

میتاواز هفات طریقاههاای عرفاایی در عرفااز ا االمی برمبناای

د وهبندی بزرگتری رایش شده و ذیل یکی ای دو نت عرفایی ارار هرفواه ا ات بایاد

توجه داشت که بهمنظور شنانت تحلتل مبایی موروعاس و تعالت عرفایی هر عارف یا هر
طریقه رروری ا ت شانصههای نتها و مشرعهای عرفایی بهد ت و در وی تبتت شود

در پژوهشهاای عرفاایی رور پاژوهش یکای ای مها تاری ارکااز باهشامار مایرود

پااژوهشهااای روشاامند و مضاابوط اهاادافی د تااق و عمتااق را محقااق ماایکننااد ای ای ا رو

پژوهشهایی بدوز رور منا ب یوایجی مطلوع بههمراه یداریاد یکای ای مباحاب بنتاادی

در رور پژوهشهای عرفایی شنانت نت و مشرع هر عارف ا ت ایا موراو راه را
برای دیرر پژوهشها در ای یمتنه هموار میکند تا تبتت

را و دیدهاههای عرفایی در بیور

نت و مشرع عرفایی هر عارف شکل هترد و پژوهشهای عرفاایی باهصاورتی روشامند و

مضبوط ایجام شود
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تاکنوز پژوهشی در باع رور تبتت

نت و مشرع عرفایی عارفاز ایوشار یتافواه ا ات و

ای میئله یکی ای کا ویهای مه رورشنانوی در پژوهشهای عرفایی ا ت
برا اس ینه هفوه شد بهمنظور مریبندی صحت بت

نتها مشرعهاا و طریقاههاای

موجود در زها به روشی مضبوط و منطبق بر ماهتت عرفاز ا الم یتای ا ات رای عرفاا و
موروعاس و مباحب عرفایی برمبنای ای مریبندی تشری و تحلتل شود

در ای مقاله شتوۀ شنانت نت و مشرع عرفاایی تبتات شاده و بارای یمویاه انت و

مشرع عرفایی عزیز ب محمد ییفی یکی ای مشایخ تأثترهذار دۀ هفو شرح و بتاز شاده

ا ت

پیشینة پژوهش
مورو ای مقاله شامل دو یمتنه ا ت :تبتت روشی برای شنانت نت و مشرع عرفایی و

شرح و بتاز نت و مشرع عرفایی عزیز ب محمد ییفی

در باع مورو یتیت پتش ای ای در مقالۀ «عرفاز عملی و یظری یا انت اول و دوم

عرفایی؟ (تأملی در مباایی تصاوف و عرفااز ا االمی)» ( )13۸9برنای تمایزهاای دو انت

عرفایی تبتت شده ا ت

در «تاریخ تصوف  )1394( »2تفاوس نتهای عرفایی با یکدیرر بتاز شده و متوصری

در باع مشرع عرفایی ت رفوه ا ت

در مقالۀ پتشرو عالوه بر تعریف نت عرفایی و بتاز شتوهای موفاوس ای مناب مذکور

بهمنظور تبتت

بتاز شده ا ت

نت عرفایی برای یتیوت بار مشارع عرفاایی تعریاف و رور شانانت ز

دربارۀ مورو دوم تاکنوز هتچ پژوهش کامل و روشمندی برای تبتت

نت و مشارع

عزیز ییفی ایوشار یتافوه ا ات اهرچاه در مقدماۀ بتاازالونزیال ( )1391و مقااالس «هیاوی و
مراتب ز ای دیدهاه عزیز ییفی» ( )1392و «دیدهاه ییفی دربارۀ لوک عرفاایی» ()1394

وجوهی ای منظومۀ فکری ییفی تبتت شده ا ت در هاتچیا

ای منااب ماذکور باه شاکلی

جام منیج و منطبق بر روشی مضبوط نت و مشارع عزیاز ییافی شارح و بتااز یشاده
ا ت

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 175 /

برای ا اس میتواز هفت ایا مقالاه در مقاییاه باا منااب دیراری کاه در ایا حاویۀ

موروعی ایوشار یافوهاید افزودهها و یو وریهایی دارد که در ادامه بتاز میشود:
 1در یمتنۀ نت عرفایی تعریفی ای ای
تبتت

ز ارائه میکند

نت بهد ت میدهد و شتوهای جدیدتر برای

 2در یمتنۀ مشرع عرفایی برای یتیاوت باار تعریفای ای مشارع باهد ات مایدهاد و
ویژهیها و چارچوع مشرع عرفایی را مشتص میکند

 3برای یتیوت بار نت و مشارع عرفاایی عزیاز ییافی برمبناای شاتوهای منیاج و
مضبوط شرح و بتاز شده ا ت

 .1سنت عرفانی
مراد ای نت عرفایی مجموعۀ اصول و مبایی عرفایی ا ت که جهت و هادف اال

را در

طریقت و تر و لوک تعتت می کند در ای متاز دایرۀ تاأثتر اصاول و مباایی باه ااحت
میائل اصلی عرفاز ا المی میکشد و انوار نتهای عرفایی را شکل میدهاد اصاول و

مبایی عرفایی در پی پا خ به پر شهای ییر ا ت:

کجا باید رفت و مقصد و غایت اییاز چتیت؟ چرا باید رفت؟ چرا باید بدی مقصد ر تد؟

چرویه باید رفت و با چه روشی میتواز ای راه را پتمود؟

ای ای رو وظتفۀ اصلی مبایی و اصول عرفایی پا خ باه ایا پر اشها ات کاه هریا
جهتدادز به عرفاز و تصوف تأثترهذار بوده ا ت

در

 .1-1هدف و غایت

هدف و غایت در نت اول و دوم عرفایی کیاب معرفات و ر اتدز باه کماال ا ات اماا
تعریف معرفت و کمال در ای دو نت موفاوس ا ت در نت یتیت عرفایی معرفات دو
رک دارد :معرفت اییاز و معرفت ندا عارفاز نت اول بهموجب «ما عارف یفیاه فقاد

عرف ربه» کوشتدهاید ای طریق شانانت ناود باه شانانت حاق یائال یناد (مترباا ریفارد

74 :13۸9؛ متربا ریفرد )9 :1394

در نت دوم عرفایی رک دیرری به یام هیوی یتاز بارای معرفات دریظار هرفواه شاده

ا ت برا اس ای شنانت هیوی یکای ای ابزارهاای ر اتدز باه معرفات ندا ات کاه در
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کایوز توجه عارفاز و مشایخ رار هرفواه ا ات (ر ک :مترباا ریفارد  )11 :1394در ایا

نت د وتابی به معرفت ندا در هرو شنانت اییاز و شنانت هیاوی ا ات ابا عربای در

ای یمتنه میهوید:

«فإز بعض الحکماء و أباحامد ادعوا أیه یعرف اهلل م غتار یظار فای العاال و

هذا غلط یع تعرف ذاس قدیمة أزلیةة الیعرف ایها إله حوای یعارف الماألوه

بنابرای

فهو دلتل علته»( 1اب عربی )۸1 :1370

مه تری تفاوس دو نت در بحب هدف و غایات ماهتات معرفوای ا ات کاه

عارف بهد ت می ورد وی در نت اول شنانت هیوی را ای ارکااز معرفات یمایدایاد و
کوشش وی مقصور بر شنانت اییاز و ندا ت اما عارف نت دوم ر تدز به معرفت را
بدوز شنانت هیوی امکازپذیر یمیداید البوه بتاز ای مورو بدی معنا یتیات کاه عارفااز
نت اول دربارۀ هیوی ت یرفواه ایاد و موراو عاال و وجاود در مباایی و تعاالت

جایراهی یدارد

در اینجا توجه به دو یکوۀ مه رروری ا ت 1 :هری

یااز

ای عارفاز نت اول کاه درباارۀ

هیوی ت هفوهاید ای مورو در یظام معرفوی یاز یقاش مبناایی و ا ا ای یادارد دوم
یکه اشاراس زها دربارۀ هیوی برنا وه ای یوعی یراه ناص به یظاام هیاوی ا ات کاه باا

دیدهاه عارفاز نت دوم دربارۀ وجود کامالً موفاوس ا ت (مبناای ایا موراو در مجاال

دیرری برر ی میشود)

بهدلتل تفاوس ماهتت معرفت در دو نت عرفایی برداشت عارفاز ای کمال یتز موفااوس

ا ت در نت دوم کمال عارف در هرو بروی و ظهور معرفت هیوی در وۀ یظری و اوۀ

عملی وی و بهکمالر تدز او با دیرر عناصر هیوی پتوید نورده ا ت 2اما کماالی کاه در

نت یتیت تعریف میشود ییبت روشنی با هیوی یدارد پس ینه در نت دوم عرفایی

کمال نوایده می شاود باا تفیاتر و تعریفای کاه عارفااز انت اول ای کماال یتاز باهد ات
میدهند تفاوس ا ا ی دارد

 .2-1روش
مراد ای رور شاتوۀ ا اوفاده ای ابازاری ا ات کاه عاارف ز را بارای ر اتدز باه مقصاود
برهزیده ا ت چنایکه اشاره شد در نت اول عرفایی ابزار عارف کشف و شاهود ا ات
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اما در نت دوم عرفایی عالوه بر کشف و شهود ای عقل و یقل ه ا وفاده میشود کشاف
و شهود ابزار اصلی عارفاز در دو نت عرفایی ا ت اما در نت دوم به شتوهای روشمند

ای عقل و یقل یتز بهره بردهاید (ر ک :مترباا ریفارد  )15-14 :1394ممکا ا ات باهیظار

بر د که چوز اکنوز همۀ عارفاز مونا ب با مبایی ز انت عرفاایی کاه باداز پایبندیاد ای
ابزار یا ابزارهایی یکیاز و مشابه ا وفاده میکنند پس مشرع و طریقۀ زها یتز الزامااً بایاد
مشابه و یکیاز باشد و هتچ انوالفی در مبایی و تعاالت

زهاا دیاده یشاود برر ای مشارع

عرفایی عارفاز یشاز میدهد ای مورو در ت یتیت و مشارع اهال معرفات باا یکادیرر

موفاوس ا ت؛ تا یجا که در تاریخ عرفاز و تصوف ا المی طریقهها و مشرعهای عرفایی

هویاهویی بهوجود مده ا ت ینه یمتنۀ تفااوس را در طریقاههاای عرفاایی فاراه کارده

ا ت ایوتاع یو ابزار برای ر تدز به مقصود یتیت بلکه انوالف شتوۀ عرفاا در ا اوفاده
ای ای ابزار یا ابزارها ت که به تعدد مشرعها و طریقههای عرفایی ایجامتده ا ت
عطار در ای باره روده ا ت:

3

ااتر هاارکس تااا کمااال وی بااود

اارع هاارکس حیااب حااال وی بااود

معرفت یی جا تفاوس یافواه ا ات

ایا یکاای محااراع و ز باات یافوااه ا اات

الجاارم چااوز متولااف افواااد ااتر

هااا رور هرهاااز یتفواااد هاااتچ طتااار
(عطار یتشابوری )392 :13۸5

یکاای ای مها تااری مورااوعاس پژوهشاای در حااویۀ عرفاااز ا ااالمی برر اای روشاامند

بهرههتری اهل تصوف و معرفت ای ابزار یا ابزارهای ر تدز به معرفت و کماال ا ات ایا
مورو در نت اول ای طریق یحوۀ لوک هریا

مشایخ عرفایی برای یکه ال

ای عرفاا شانانوه مایشاود هریا

ای

حرکات ناود را ای مبادأ غاای کناد و ز را باا رعایات

شرایط ادامه دهد و  -صری یا غترصری  -به مقصود یهایی بر د طرحای دادهایاد کاه در
ز تعداد ترتتب و ویژهیهای مراحل لوک و شرایط و ویژهیها و یقش هری

مراحل تبتت شده ا ت

ای ای

باید توجه داشت که معرفت کامل و کماال در یظار اهال تصاوف ر اتدز باه مقصاود

یهایی ا ت طرحی را که عرفا برای تر و لوک بهد ت مایدهناد مایتاواز مشارع یاا

طریقۀ عرفایی زها نواید طرحهایی که اهال معرفات درباارۀ الوک دادهایاد و باه تعبتار
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دیرر مشرع و طریقۀ عرفایی زهاا ای شاتوۀ عرفاا در بهارههتاری ای ابزارهاای ر اتدز باه
معرفاات رچشاامه ماایهتاارد بااهرغ ا

یکااه ای ا مورااو بیااتار مه ا ا اات تاااکنوز در

پژوهشهای عرفایی بهصورس روشمند و مومرکز بداز توجه یشده ا ت

در اانت دوم عرفااایی شاانانت رور اهاال معرفاات در ا ااوفاده ای ابزارهااای حصااول

معرفت پتنتده تر و دشوارتر ا ات علات ایا پتنتادهی همااز موراوعی ا ات کاه در
مبحب غایت و هدف بداز اشاره شد؛ یعنی عارفاز ای

انت باا افازودز عنصار هیاوی باه

ارکاز معرفت لمرو تایه ای برای احت عرفایی تعریف کردید که حدود و هیاورۀ ز باا
نت اول عرفایی موفاوس ا ت به همت دلتل زها عالوه بر کشف و شاهود باه شاتوهای

روشمند ای عقل و یقل ه بهره بردهاید دروا

برای ر تدز به معرفت ه ابزار در انوتاار

دارید که ای ای متاز ابزار کشف و شهود برای زها اهمتت بتشوری دارد
 .3-1موضوعات و مفاهیم
در هری

ای نتها و مشرعهای عرفایی موروعاس و مبااحثی مها تلقای مایشاود کاه

ممک ا ت در دیرر طریقهها اهمتت چندایی یداشوه باشاد در انت دوم عرفاایی پاس ای

افزودهشدز معرفت هیوی به ارکاز معرفات و معوبرداییاو رور عقلای در کناار کشاف و
شهود موروعاس و مفاهتمی در عرفاز ا المی مطرح شد که در نت اول در کایوز توجه
رار یداشت

مباحب عرفایی در دو نت را میتواز در دو د وه جای داد:

 1موروعاس و مفاهت مشورک که در هر دو نت بدازها توجاه شاده ا ات و باه دو
د وۀ مشورکاس لفظی و معنوی و مشورکاس لفظی تقیت میشود

 2موروعاس و مفاهت انوصاصی که تنها در یکی ای نتها به ز توجاه شاده ا ات
(ر ک :متربا ریفرد ۸2–7۸ :13۸9؛ متربا ریفرد )20-17 :1394

 .4-1نظام تربیتی
همۀ عارفاز اع ای کیایی که در یظام ر می تعلت و تربتت عرفاایی یعنای یظاام نایقااهی
بالتدهاید و دیررایی که در اصطالح اوییی نوایده میشوید و باهطاور ر امی تحات تعلات
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رار یررفوهاید در فضای تربتوی ناصی رار داشاوهایاد و را و دیادهاههایشااز برنا اوه ای

هفوماز عرفایی ویژۀ حاک در ز عصر بوده ا ت شنانت ای هفوماز بهطور عاام و تبتات

روابط مرید و مرادی یا ا واد و شاهردی بهطور ناص چرویری یظام تربتوی یاز را هویدا

میکند اهرچه هاه شاهرداز شتوهای موفااوس باا ا اواد ناویش مونواهایاد 4تبتات یظاام
تربتوی در شنانت نت و مشرع عرفایی یقشی مه دارد

تعلت و تربتت در تاریخ عرفاز ا المی به دو شتوه ایجام میشد :یتیت ای طریاق تعتات

داع و معامالس برای ال

و راردادز وی در طریقت و دوم با برهزاری جلیاس درس

و مباحثه و ایوقال مبایی مفاهت و موروعاس عرفایی ال

(متربا ریفرد )31-30 :1394

در رور یتیت بت معل و موعل رابطۀ مرید و مرادی تشکتل میشد و ال

با مجاهده و لوک مراتب کمال را طی کند اما در رور دوم بات

میکوشاتد

زهاا رابطاۀ ا اواد و

شاهردی بر رار میشد و با تشکتل حلقه های شاهردی و برهزاری جلیاس علمی تحصاتل
عل طریقت و عرفاز صورس میهرفت

در نت اول عرفایی تر ا وکمالی عمدتاً بر راه یتیت بنا میشاد اماا در انت دوم

عارفاز ای هر دو راه برای ر تدز به کمال بهره میبردید (هماز)31 :

 .2مشرب عرفانی
ای مشرع به تعالت و موروعاس عرفایی هفوه مای شاود کاه در چاارچوع مباایی و اصاول

یکی ای نتهای عرفایی در الب مجموعاهای منیاج و هدفمناد یظاام یافواه باشاد بارای

ا اس محورهای اصلی ای مجموعه بر پایۀ ارکاز نت عرفایی رار هرفوه ا ت که ای متااز
زها ه رک رور موروعاس و مفاهت و یظام تربتوی در تبتت مشرع عرفایی یقش دارید

 .1-2روش
چنایکه ذکر شد عارفاز برای د وتابی به اهداف نویش ای ه رور کشف و شاهود یقال

و عقل بهره بردهاید در نت اول عرفاایی کشاف و شاهود و در انت دوم هار اه رور

بهکار هرفوه شده ا ت تا الکاز اتر ا اوکمالی ناویش را ایجاام دهناد اماا رور وجاه

دیرری یتز دارد که بر پایۀ ز یکی ای مه تاری موراوعاس عرفااز ا االمی یعنای اتر و
لوک شکل میهترد که مه تری وجاه ممتازۀ عرفااز ای دیرار یظاامهاای معرفوای ا ات
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(رئتیی  )65 :1394طرحهایی که عارفاز ای لوک و مراحل و منایل ز بهد ت دادهاید

بیتار مونو و موعدد ا ت (دهباشی و مترباا ریفارد )219 -205 :13۸6؛ باه حادی کاه باه

تعداد عارفاز و مشاایخ برجیاوه طارح الوک وجاود دارد بار همات ا ااس اهرچاه در

هری

ای نتهای عرفایی تعالت و مفاهت بر پایۀ اصولی مشورک بنا شده ا ت مایتاواز

هفت به تعداد عارفاز بزرگ مشرع عرفایی وجود دارد

برای تبتت مشرع عرفایی رروری ا ت مباایی فکاری عاارف در بااع الوک تبتات

شود برای د وتابی به ای هدف باید به پر شهای ییر پا خ داد:
 1مبدأ لوک برای ر تدز به مقصود چتیت؟

 2مقصد و ایوهای لوک کدام ا ت؟

 3متاز مبدأ و مقصد چند مرحله وجود دارد و یام هری

 4هر مرحله چه ویژهیهایی دارد؟

 5هری

ای ای مراحل چتیت؟

ای ای مراحل چاه یقاش و تاأثتری در ا اوکمال یفاس و ر اتدز اال

مقصد دارد؟

باه

 6چرویه میتواز برای ر تدز به مقصد توایایی و شرایط الیم را بهد ت ورد؟
 .2-2موضوعات و مفاهیم
چنایکه هفوه شد یکی ای وجوه تمایز دو نت عرفایی ز ا ت که در نت دوم مفاهت و
موروعاتی در عرفاز وارد شد که پتش ای ز علومی چوز فلیفه و کالم در پی پا ترویی

بدازها بودید افزوز بر ای

در هری

ای مشارعهاای عرفاایی یتاز موراوعاس ویاژهای در

کایوز توجه عارفاز بود؛ برای مثال در مشرع اعدالدی حمویاه موراو مهادویت اماام
یماز اهمتت ییادی داشت (ییفی  )321-320 :13۸6اما ای مبحب در مشی دیرر عارفااز

تا ای ایدایه پرریگ یبود برای ا اس با توجه به موروعاس ویژهای کاه در را و ثاار هار

عارف وجود دارد میتواز عالوه بر نت عرفایی مشرع عرفایی او را یتز تبتت کرد

 .3-2نظام تربیتی
پتشتر اشاره شد که هفوماز حاک بار عرفااز و شاتوۀ ایوقاال تعاالت و مفااهت عرفاایی در
هرایش هر عارف به یکی ای نتهای عرفایی یقشی بیزا دارد افزوز بر ای

لیلۀ تربتوای
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هاار عااارف یکاای ای ارکاااز مشاارع عرفااایی او بااهشاامار ماایرود؛ باارای مثااال ینااه در

کشفالمحجوع در «باع فی فر فر ه و مذاهبه » مده بهتماامی در بااع مشارعهاای
عرفایی ز دوره ا ت که در ز همۀ مشرعها باه ر لیالۀ ناود یاامهاذاری شادهایاد و

مبااایی فکااری و اعوقااادی وی را تاارویج ماایکننااد (هجااویری  )21۸ :1375باادی ترتتااب

شنانت لیلۀ تربتوی پتراز و مشایخ همننت شاهرداز عاارف در تبتات مشارع عرفاایی او
بیتار مه ا ت

 .3سنت عرفانی عزیز نسفی
عزیز ییفی که در رز هفو و در بط تحول عرفاز ا المی مای یییات ای طریاق ا اوادر
عدالدی حمویه با هر دو نت عرفایی شانایی داشات و در ثاارر رای عرفاای انت

اول و دوم را بهترتتب با عنواز دیدهاههای «اهل تصوف» و «اهل وحدس» ذکر کرد عاالوه

بر ز بهدلتل اشرافی که بر رای هروههاای متولاف فکاری ای جملاه اهال شاریعت اهال

حکمت اهل تنا خ اهل حلول و اهل اتحاد داشوه ا ت ای دیدهاه ها را در ثارر یقل و

یقد کرده ا ت و همت مورو

و مونو باشد

بب شده ا ت که تألتفاتش مشحوز ای یظریاس هویااهوز

ای یجا که دیدهاههای وی با رای دیرراز در ه

متتواه تبتات

انت و مشارع وی

دشوار ا ت برای شرح و بتاز نت و مشرع ییفی رروری ا ت ثار متولف او تحلتال
و رابطۀ ای

مربوط به ای

ثار با یکادیرر مقاییاه شاود همننات برر ای عناصار دروزمونای و فرامونای
ثار به د ت صورس هتارد افازوز بار ایا

ییافی در مقدماۀ کشافالحقاایق

بهصراحت بتاز میکند که دیدهاههای شتصای او در کوااع مقصاد ا صای (ییافی 1391

ع )16 :بتاز شده ا ت

 .1-3هدف و غایت
ییفی یتز مایند ایر عارفاز دو نت هدف و غایت عارف را معرفت و کماال مایدایاد او

بهموجب یه «ثُ َ ا ْوَوی إِلَی الیَّماءِ وَ هِی دُنازٌ فَقالَ لَها وَ لِألَرْ ِ ائوِتا طَوْعاً أَوْ کرهااً الَواا
أَتَتنا طائِعت َ» (فصلت )11 :اعوقاد دارد موجوداس برای ر تدز به کمال در تر و فرید اما
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فقط اییاز در طلب معرفت ندا ت (هماز )20۸-206 :ییفی اییاز را متوۀ درنت هیاوی

مینواید و علت فرینش او را معرفت ندا میداید:

اادر و منزلاات دماای ای ز ا اات کااه نااود را مایدایااد و ناادای نااود را

میشنا د و ای تمام متلو اس دمی مقصود بود با ی همه طفتل دمیاید ای
جهت یکه حکمت در فرینش نلق ای بود کاه او شانانوه شاود چنایکاه

میفرماید« :وَ ما نَلَقتُ الجِ َّ وَ اإلِیسَ إِال لِتعْبُدُوزِ» (ذاریاس )56 :ای لتعرفاوز

و داود ( ) مناجاس کرد« :الهی لماذا نلقتَ التلق؟» ال« :کنت کنزا متفتاا

فاردس از اعرف» دمی ا ات کاه او را مایشنا اند پاس ای جملاۀ نالیاق

دمی مقصود بوده باشد و با ی طفتل دمی باشاند (ییافی  1391ع-215 :

216؛ ییفی )256 :1352

ای دیدهاه وی مقصد و مقصود همۀ االکاز معرفات نادا (همااز )211 :و اصال هماۀ

مقامهای عرفایی معرفت ا ت:

ای درویش معرفت ندای تعالی اصل ا ت و بنای چنادی مقامااس بار وی
ا ت اهر معرفت ندای تمام حاصل شد با ی مقاماس که بنا بار وی ا ات
از هشت بلکه با ی مقاماس جمله حاصل شد و ش

ا ت؛ ای ز جهت که ال
ی

چوز ی

یتیت که ای چنت

دم در معرفت یهاد در هار مقاامی

دم یهاد چوز معرفت تمام شد جمله مقاماس که بنا بر وی ا ت تماام

شد (ییفی )335 :13۸6
 .1-1-3معرفت

چنایکه هفوه شد یکی ای ارکاز معرفت در نت دوم عرفایی معرفت هیوی ا ت ای حتاب
توجه به مباحب هیویشنانوی رای عزیز ییفی با مبایی و تعالت

نت دوم عرفاایی ایطباا

دارد ییفی معرفت را ه ی میداید :معرفت دیتا و نرس معرفت اییاز و معرفات نادا

(هماز95 :؛ ییفی  1391ع )265 :او در تدوی

ثارر یتاز باه ایا موراو توجاه کارده

ا ت ه اصل یتیت بتازالونزیل در معرفت ندای در معرفت عال و در معرفت اییاز یام
هرفوه و دو ر الۀ یتیت کشفالحقایق «در بتاز وجود و ینه تعلق به وجاود دارد» (یعنای
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ندا و هیوی) و «در بتاز اییاز و ینه تعلق به اییااز دارد» یاامهاذاری شاده ا ات وی در
باع یحوۀ ارتباط ای

ه یو معرفت بتاز میکند که معرفات اییااز (عاال صاغتر) موجاب

شنانت هیوی (عال کبتر) میشود و بدی دلتل معرفت اییاز به معرفت ندا نو مایشاود
(ییفی )254 :1352

همۀ موروعاس و مباحب عرفایی درباارۀ ارکااز معرفات در انت دوم عرفاایی حاول

محور یظریۀ وحدس وجود مطرح میشود؛ ییارا در ایا یظریاه غتار ای نادا چتاز دیراری

وجود یدارد و همۀ عال تجلای مراتاب هویااهوز ندا ات معرفات نادا یتاز یمایتوایاد

موفاوس با معرفت هیوی باشد؛ بنابرای

تمایز ای دو معرفت ای ز حتب ا ت کاه معرفات

ندا عبارس ا ت ای معرفت وجود بماهو وجود و معرفت هیوی شنانت مظاهر و تجلتااس

وجود ا ت

 .2-1-3کمال

معرفت و کمال الیم و ملزوم یکدیررید هرچه معرفت ال

بتشور باشد به همااز متازاز

به مراتب کمال د ت مییابد؛ ییرا معرفت با کمال پتویدی ا ووار دارد و معرفت یتاز در دو
نت عرفایی موفاوس ا ت مفهوم کمال یتز در نت اول و دوم تفاوس دارد تعریف کمال

در نت اول مونا ب با یو برداشت عارفاز ایا

انت ای معرفات شاکل هرفواه ا ات در

نت دوم یتز تعبتری که ای کمال بهد ت داده میشود مبونی بار دیادهاه یااز باه معرفات

ا ت در نت دوم عرفایی با افزودهشدز معرفت هیوی به معرفات نادا و معرفات اییااز

کمال ابعاد جدیدی پتدا میکناد مها تاری تماایز کماال در انت اول و دوم عرفاایی باه

موروعاس هیوی شنا ی و جایراه اییاز در عال هیوی و ارتباط او با موجوداس انوصااص
مییابد

ییفی مبحب کمال را با موروعاس هیویشنانوی نت دوم عرفاایی پتویاد یده ا ات و

برمبنای حدیب «الله اریا األشتاء کماهی» شنانت اعتاز ثابوه حقایق ثابوه یا اشاتای ثابواه را
یشایۀ ر تدز به کمال میداید:

ای درویش ملا

یاام عاال محیو ااس و ملکاوس یاام عاال معقاوالس و

جبروس یام عال ماهتاس ا ات ماهتااس را یتاز بعضای اعتااز ثابواه و بعضای
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حقایق ثابوه هفوه اید و ای بتنااره اشاتای ثابواه مایهویاد ایا اشاتای ثابواه
هری

چنایکه هیوند هرهز ای حال نود یرشوند و یتواهند هشت و ای ایا

جهت ای اشتا را ثابوه میهویناد پتغمبار ( ) ایا اشاتا را ماینوا ات کاه

کماهی بداید و ببتند «الله َّ أَریا األشتاءَ کَماهی» هفت تاا حقتقات چتزهاا را

دریابد و ینه میهردد و ینه یمیهردد بداید (ییفی )19۸ :13۸6

وی پتامبر اکرم (ص) را اییاز کامل میداید و یشایۀ کمال ز بزرهاوار را جااریشادز

دعای «الله اریا األشتاء کماهی» بر یباز ایشاز معرفی میکند:

هرکه به ندا ر تد و ندای را شنانت تر الی اهلل تمام کرد و با نلق عاال

به ی

بار صل کرد هرکه بعد ای شنانت ندا تمامت جواهر اشتا و تمامات

حکمتهای جواهر اشتا کماهی داییت و دید اتر فای اهلل را تماام کارد و

همهچتز را داییت و هتچچتز یماید که یداییت هتچ ش

یتیت کاه پتغمبار

(ص) به ندا ر تده بود ندا را شنانوه بود که ای دعا میکارد «اللها ّ اریاا

االشتاء کماهی» (هماز)417 :

عزیز ییفی کمال دمی را در چهار چتز میداید :ا وال یت

و معارف (ییفی 104-103 :13۸1؛ ییفی )217 :1352

افعال یت

اناال یتا

پتدا ت که ه محور یتیت وجه بترویی داریاد و باه ارتبااط اییااز باا هیاوی و اایر

موجوداس مربوطند و محور یتیت یتز پتویاد و رابطاۀ معرفات و کماال را تبتات مایکناد
ییفی در مبحب کمال ای دو اصطالح کلتدی بهره میجوید که هویی نود زهاا را ورا

کرده ا ت او کمال ال

را با «بلوغ» و «حریت» تبتت میکند بلوغ به معنای یهایت و به-

فعلر تدز همۀ ا وعدادهای بالقوهای ا ت که در دمی وجود دارد حریات یتاز باه معناای
غایت و رهاشدز ای همۀ تعلقاس ا ت:

هر چتز که در عال موجود ا ت یهایوی و غایوی دارد یهایت هر چتز بلاوغ
و غایت هر چتز حریت ا ت ای

ت

تو را جاز باه مثاالی معلاوم یشاود

بداز که متوه چوز بر درنت تمام شود و به یهایت نود ر د عارع هویاد

که متوه بالغ هشت و چوز متوه بعد ای بلوغ ای درنت جادا شاود و پتویاد ای
درنت جدا کند عرع هوید که متوه حر هشت (ییفی )177 :13۸6
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وی اییاز کامل را یمایی کامل یاد (بالغ حر) مینواید که بووایاد در یظاام هیاوی یتاز

جایراه نویش را بهدر وی دریابد در ز رام هترد و ای ای طریق به مقاام رراا و یادی
د ت یابد (هماز)207-206 :

بنابر ینه هذشت میتواز یوتجه هرفت که هدف و غایات در دیادهاه ییافی عباارس

ا ت ای کیب معرفت و ر تدز به کمال؛ معرفوی که ای طریق معرفت اییاز هیاوی و نادا

حاصل میشود و به کمال میایجامد

 .2-3روش
چنایکه هفوه شد عارفاز نت دوم افزوز بر کشف و شهود ا وفاده ای عقل را ها در اتر
ا وکمالی معوبر می دایند ییفی یتز ای ای اعده بر کنار یتیت و ا اوفاده ای عشاق و عقال را

بهعنواز دو رور برای یتل به کمال معرفی و بهصراحت بتاز میکند که ایا دو رور بایاد
در کنار یکدیرر بهکار روید تا ال

به مقصود بر د:

«بداز که اهرچه یور عقل تتزبت و دوربت ا ت اماا یاار عشاق تتازبت تار و

دوربت تر ا ت و ت باشد که یور عقل چناز غلبه کناد کاه نواهاد نایاه را
تمام روش هرداید تا هرچه در نایه ا ت هری

بهجای نود دیاده شاود و

اهرچه یار عشق به وی پتو اوه یباشاد یَکاا ُد یَیوُهاا یُضای ُء َو لَا تَمیَیا ُه یاار

(یور )35/اما یوواید که یور عقل بی یار عشق نایاه را تماام روشا هردایاد و
چوز یار عشق به یور عقل پتویدد و یورٌ علی یور شود یراه نایه تمام روش

شود» (ییفی  1391ع)203 :

عزیز ییفی در ثار نویش مکرر بتاز می کند که طر ر تدز به معرفت در هروههاای

متولف موفاوس ا ت وی معموالً ه ابزار بارای کیاب علا و معرفات دریظار مایهتارد:

«حس عقل و کشف» و برای ا اس ه هروه را معرفی میکند:

 1هروهی که بهوا طۀ حس کیب عل میکنند و زها را اهل تقلتد مینواید

 2هروهی که ای طریق یور عقل در پی دریافت معرفتاید و اهل ا ودالل یامتده میشوید

 3کیایی که ابزار کشف و عتاز را برای کیب معرفت برمیهزینند و باه اهال کشاف
معروف اید (ییافی )106 -102 :13۸6؛ بناابرای

رویاده باه مقصاد در هاروههاای

مذکور بهترتتب عبارس ا ت ای :حس عقل و یوراهلل (ییفی )211-210 :1352
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البوه وی رای دیرری یتز در ای باع بتاز کرده ا ات ای جملاه در بتااز الونزیال وی

طالباز معرفت را چهار هروه برمیشامارد و ابازار و رورهاای یااز را در بااع شاتوههاای

حصول معرفت چنتنی شرح میدهد:

 1اهل حس :ورای حس طور دیرری یمیدایند

 2اهل عل  :طور عقل را ورای طور حس میدایند و بداز تمی

 3اهل ذو  :عشق را ورای طور حس و عقل برمیشمارید

میجویند

 4اهل کشف :یوراهلل را ورای حس و عقل و عشق میدایند (ییفی  1391الاف-194 :
)195

شکار ا ت که عزیز ییفی ابزار کشف و عتاز را بهوری ابزار برای دریافات معرفات و

یتل به کمال میداید اما مایند دیرر عارفاز نت دوم برای عقل و حاس یتاز اعوبااری ائال
ا ت عالوه بر اشاراس صری ییفی ای یکوه ای ناالل رای وی در بااع اتر ا اوکمالی

یتز دریافت میشود وی طرحهای مونوعی برای تر و لوک بتاز کرده که در زهاا ابازار

کشف و عتاز را برتر ای دیرر ابزارهای کیب معرفت داییوه و در عت حال ائل به اعوبار دیرر
ابزارها یتز بوده ا ت؛ برای مثال در یظر وی دو شتوه برای د وتابی به مقصود وجود دارد:
 1تحصتل و تکرار؛

 2مجاهدۀ یاظر و اذکار

راه یتیت فراهتری و اکویاع علاوم باا رور عقلای و یقلای و شاتوۀ دوم صاتقلدادز

دروز و مادهی برای کشف و عتاز ا ت وی بعد ای یکه مجاهده و اذکار را بار تحصاتل
و تکرار برتری میدهد و بتاز میکند که ای دیدهاه او شتوۀ دیرری وافی به مقصاود ا ات
ال

ابودا ای طریق ریاراس و مجاهداس و تحصتل و تکرار ظاهر نویش را پاک و بعاد

ای ز ای طریق مجاهده و اذکار دروز نود را صتقلی کند و مادۀ دریافت ایوار غتبی شاود

(ییفی 141-139 120 :13۸6؛ هماز  1391ع )1۸5 :بدی ترتتب ال

بارای ر اتدز

به کمال میتواید هر روی چتزی فرابرترد و صفحۀ پتد دل نویش را تاه کند یاا هار روی

چتاازی را ای یاااد بباارد و صاافحۀ دل را صااتقلی کنااد (هماااز172 :؛ هماااز  )143 :13۸6راه
یتیت بر ا وفاده ای ابزار عقلی و راه دوم بر معوبرداییو کشف و شهود ا ووار شده ا ت
ییفی راه یتیت را یفی یمیکند اما شتوۀ دوم را برتر میداید
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وجه دیرری ای رور و تعتت کنندۀ مشرع عرفایی عارف مورو

تر و لوک ا ت

تبتت و تحلتل رای عارفاز دربارۀ تر ا وکمالی در شنانت وۀ یظری و بهتب

ز شانانت

مشای عرفاایی زهاا یقاش بیاتار مهماای دارد در ایا متااز ییافی یظریااس هویااهوز و هاااه
مبوکرایهای در باع تر و الوک بتااز مایکناد 5وی در بااع مقادماس الوک مناایل و
مراحل ز و غایت و یهایت ز رای مونوعی دارد که در بتاش مشارع عرفاایی او شارح

داده نواهد شد بنتاد همۀ طرحهای وی دربارۀ تر ا وکمالی بر دو محور ا ووار ا ت:
 1توجه ال

 2توجه ال

به باط و دروز نویش؛
به بتروز نویش

 .3-3موضوعات و مفاهیم
مهاا تااری مباحااب ماانعکس در ثااار ییاافی در ااه محااور مورااوعاس نداشاانانوی

هیویشنانوی و اییازشنانوی د وهبندی میشود

 .1-3-3هستیشناسی
چنایکااه پ اتشتاار اشاااره شااد ییاافی ای متاااز ااه محااور مااذکور بتشااور بااه مورااوعاس
هیویشنانوی توجه داشوه ا ت و «عال » و «وجود» ای اصطالحاس مها و پرتکارار در ثاار

او بهشمار میرود 6ای زرو که دامنۀ مباحب وی در هیویشنا ی بیتار هیاورده ا ات در
ای مجال رروری ا ت ز د وه ای رای وی دربارۀ هیوی بتااز شاود کاه ای طریاق زهاا

میتواز نت و مشرع عرفایی او را تبتت کرد

بنتاد هیویشنا ی در نت اول عرفایی بر پایۀ یظریاۀ و اایط یهااده شاده اماا در انت

دوم با پدید مدز یظریۀ وحدس وجود موروعاس هیویشنانوی یتز د وتور تغتتر شاده

ا ت برای ا اس عارفاز نت دوم دو مور دربارۀ یظریۀ و ایط دریظار هرفوناد برنای
ای یظریه را بهطورکلی یفی و یظریۀ تجلی را جایرزی کردید و عادهای یظریاۀ و اایط را
رور عوام داییوند و یظریۀ تجلی را طریاق ناواص نوایدیاد ای دیادهاه ایا هاروه تنهاا

نواص میتوایند به کمال حقتقی بر ند و راه ر تدز به کماال یتاز ای طریاق ناواص یعنای

یظریۀ تجلی ممک ا ت عزیز ییفی ای عارفااز د اوۀ دوم باهشامار مایرود کاه عاالوه بار
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اعوقاد به وحدس وجود به مبایی هیویشنانوی نت اول یتز توجه داشاوه ا ات وی چهاار

طرح کلی ای هیوی بهد ت میدهد:

« 1عال جبروس عال ملکوس عال مل

 :عال جباروس عباارس ا ات ای

مرتبۀ ذاس موصف به صفاس که در مرتبۀ حقتقای ارار دارد عاال ملکاوس
مرتبۀ بعدی وجود ا ت که هماز عال معقوالس ا ات و ای تجلای جباروس
شکار میشود نری مرتبۀ وجود عال مل

یاا عاال محیو ااس ا ات

که بهوا طۀ تجلی عال ملکوس پدیدار میشود جباروس عاال ماهتااس یاا
عال حقایق ثابوه ا ت که موجوداس عال به صورس بالقوه در ز رار دارید

و در عال ملکوس به فعل میر ند

 2مرتبۀ ذاس مرتبۀ یفس و مرتبۀ وجه :هرچتز در عال

ه مرتبه دارد :ذاس

یفس وجه در مرتبۀ ذاس صفاس هرچتز یعنی ابلتت و ا اوعداد ز چتاز

به صورس بالقوه و مکنوز موجود ا ت ای صفاس بهوا اطۀ افعاال ز چتاز
که مرتباۀ یفاس یامتاده مایشاود باهصاورس ا اما کاه بالفعال و شاکارید

درمی ید

 3صورس جامعه و صورس موفر ه :همۀ موجوداس عال دو صاورس داریاد:
صورس جامعه و صورس موفر ه صورس جامعاه صاورس مرتباۀ ذاس ا ات

که صفاس هرچتز در ز مکنوز ا ت و صورس موفر ه صورس مرتبۀ وجاه

ا ت که صورس بالفعل صفاس یعنی ا ما در ز رار دارد

 4عال وّس و عال فعل» (رئتیی و همکاراز )116 :1392

همۀ طرحهایی که ییفی ای لوک بهد ت میدهد بر دو رک ا ووار ا ت:
 1بالقوه یا بالفعلبودز موجوداس؛

 2اجمال و تفصتل موجوداس (هماز)115 :

چنایکه شکار ا ت ییفی در بعضی مباحب هیویشنا ایه پایبند یظریۀ وحادس وجاود

بوده و در موارعی کوشتده ا ت ز را ارتقا دهد و در برنای موارا ای جملاه در اییااز

کامل (ییفی  )22 :13۸6در مبحب احادیب اوایل هیوی را بر پایۀ یظریه و ایط و به شتوۀ
عارفاز نت اول شرح و بتاز کرده ا ت
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یکوۀ مه ای ا ت کاه ییافی رای هاروههاای متولاف ای جملاه اهال شاریعت اهال

حکمت اهل تصوف (عارفاز انت اول) و اهال وحادس (عارفااز انت دوم) را در ثاار
نویش یقل و یقد کرده و در رم

زها دیدهاههای نود را بتاز کرده ا ت

 .2-3-3انسانشناسی
مباحب مربوط به اییاز در ثاار ییافی جایرااه مهمای دارد او کوشاتده باا تأمال در ابعااد
متولف اییاز تصویری کامل و روش ای او بهد ت دهاد 7و بارای ر اتدز باه ایا هادف

عالوه بر تأمالس عرفایی به مونو طب همات هماارد تاا مجاال شانانت کامال اییااز را

بهد ت ورد (ی

 :ییفی  1391ع)۸9 :

ییفی نود بهصراحت بتاز میکند که در مورو هیوی دیدهاههای تایه و یو ورایاهای

مطرح کرده که پتش ای او کیی بدازها یپردانوه ا ت:

ای چنت که در ای ر اله شرح اییاز و مراتب کردم و در هتچ ر الۀ دیرر

یکردم و دیرراز در کوب نود ه یکاردهایاد بایاد کاه ایا بااع را بیاتار

نوایی به تأمل و تأیی که کلتد نزایه غتب و شاهادس شانانو ناود ا ات
(ییفی )۸9 :13۸1

یکی ای مه تری موروعاتی که وی دربارۀ اییاز مطرح میکند موراو کماال ا ات

ای مبحب هرچه در نت اول یتز مطرح بوده در انت دوم باا کتفتوای موماایز در کاایوز

توجه عارفاز و مشایخ رار هرفوه ا ت

ییفی در رم مورو کمال توجهی ناص به اییاز کامل دارد و دربارۀ ویژهیهاای

وی رای هویاهویی بتاز میکند وی برای تبتت جایراه اییاز در عال هیوی عال را چوز

جی میداید و اییاز کامل را دل ز جی دریظر میهترد باه اعوقااد وی مجموعاۀ عاال

هیوی بدوز اییاز کمال یدارد و همۀ مظاهر هیوی به بب وجود او ظهاور پتادا مایکنناد

(ییفی  )5 :13۸6ای دیادهاه کاامالً منطباق ا ات بار یناه ابا عربای در فصال یتیات

فصوص بتاز کرده ا ت:

«و قد کان الحق سبحانه ْأو َجد العةال کهةه وجةشب ٍةبَ َ ر
یةشو یو ،فیةه ف ةان
س
کمرآة غیر َ
َ
جهشة  ...فاقتضی األ ةر جة م ةرآة العةال ف ةان آبَ جةی جة م هة
المرآة (و کان) یو ،ه

الصویة» (اب عربی )49 :1370
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یت

ای دیدهاه ییفی اییاز کامل کیی ا ت که در وی ا اوال یتا

افعاال یتا

و معارف وجود داشوه باشد (ییفی 103 :13۸1؛ ییفی )217 :1352

اناال

وی در مبحب اییاز کامل دو اصطالح «بلوغ» و «حریت» را ور کرده و ای طریاق ز

دو به ترتتب «یهایت» و «غایت» عارف را تبتت کرده ا ت اییاز کامل کیی ا ات کاه باه
یهایت نویش ر تده و بالغ شاده ا ات؛ بناابرای

باه مقاام وحادس یائال ماده اماا بعاد ای

کمالیافو و بالغشدز مرحلهای دیرر وجود دارد و ز حریت ا ات؛ یعنای مقاام یادی و
ررا (ییفی  1391ع)207-206 :

بدی ترتتب کامالز دو د وه میشوید :کامالز و کاامالز یاد (ییافی  )77 :13۸6در

پتشروی د وۀ دوم هتچ حجاع و مایعی وجود یدارد ییفی ای حکما ایبتاا و اولتاا باهعناواز

مصادیق اییاز کامل یاد میکند حکت بر طبای اشتا هاه ا ت یبی ناواص و طباای اشاتا

را میداید و ولی بر طبای نواص و حقایق زها اشراف دارد پاس علا و ادرس ولای ای
دیرراز برتر ا ت (ییفی  1391ع)91 :

یکی ای موروعاس بحبایرتز عرفاز ا المی بهویاژه در انت دوم عرفاایی ارتبااط و

ییبت یبوس و والیت ا ت برنی ای عرفا تقدم یبوس بر والیت را پذیرفوهاید و بعضی دیرر
والیت را مقدم بار یباوس داییاوهایاد ییافی در ایا مبحاب «ای رای ابا عربای و بتشاور ای

دیدهاه های عدالدی حموی تاأثتر پذیرفواه ا ات در دیادهاههاای اعدالدی و ییافی
هرچند ولی و والیت ریگ و روغ ناصی دارد اما یاز با صراحت ولی را بار یبای مقادم

یمیدایند ای ای یظر رای او و ا وادر باا دیادهاههاای ابا عربای تفااوس پتادا مایکناد»
(متربا ریفرد )77 :1391

عزیز والیت را باط یباوس و یباوس را ظااهر والیات مایدایاد و ای دیادهاه اعدالدی

حمویه بتاز میکند که صاحبالزماز مظهر والیت و نات االیبتا مظهر یباوس ا ات (ییافی
)245 :1352

 .3-3-3خداشناسی
مباحب نداشنانوی که در نت اول عرفایی بتشور حول محور ا اما و صافاس الهای شاکل
هرفوه بود با پتدایش نت دوم و طرح یظریۀ وحدس وجود ریگ دیرری بهنود هرفت و
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دچار دهرهویی عمتق شد بهموجب ای یظریه عال هیوی چتزی یتیت جاز تجلای مراتاب

هویاهوز وجاود؛ بناابرای

وجاود حقتقای ای ز ندا ات و اایر موجاوداس مظااهر ایا

وجودید بدی ترتتاب موراوعاس نداشانانوی در انت دوم عرفاایی مباحاب مرباوط باه
وجود را یتز در نود جای میداد و عالوه بر ز ا ما و صفاس الهی یتز باا توجاه باه یظریاۀ

وحدس وجود شرح و تبتت میشد ییفی در ثار نویش عارفاز نت دوم را اهل وحادس

یا اهل حقتقت مییامد و رای زها را تبتت میکناد وی یتاز باه دیادهاههاای ایا هاروه
مومایل ا ت

اهل وحدس معوقدید که وجود یکی باتش یتیات و ز ندا ات (ییافی )75 :13۸1

ای هماز اعوقاد به وحدس وجود ا ت که ای ارکاز منظومۀ فکری ییافی باهشامار مایرود

ییفی دیدهاه تایه ای در باع ا ما و صفاس ندا یدارد و در ای بااره باه یقال دیادهاههاای
صدرالدی

ویوی و عدالدی حمویاه اکوفاا کارده ا ات (ییافی  )23۸-236 :1352وی

همننت در باع وم و چهارم مقصد ا صی رای اهل تصوف و دیدهاههای اهل حکمات
را در باع ذاس صفاس و افعال ندا شرح میدهد (هماز)244-23۸ :

 .4-3نظام تربیتی
دوراز شنایی عزیز ییفی با عرفاز و تصوف ا المی در دۀ هفاو هجاری ماری مقاارز
ا ت با دورۀ ایجاد تحول بنتادی در عرفاز چنایکه پتشتر ذکر شاد در ایا دوره هفومااز
حاک بر عرفاز و تصوف منطبق بر مباایی انت دوم عرفاایی ا ات؛ هرچناد در ایا دوره
هنوی پتروایی بودید که نت اول عرفایی را ترویج کنند پتدا ت در چنت شرایطی در یظام

تربتوی الکاز بتشور موروعاس و مفاهت مربوط به نت دوم شرح و بتااز مایشاود عزیاز

ییفی نود بهصراحت بدی مورو اشاره کرده ا ت:

«جماعوی درویشاز  -کثره اهلل  -کاه در صاحبت یکادیرر مایباودی باا ایا بتنااره

حکایت کردید که چندی هاه ا ت ما ای الفاا و ا اامی کاه دایایااز ای علماا و حکماا و

ایبتا و اولتا ( ) هفوهاید و در متاز نلق معروف و مشهور هشوه ا ت میشنوی و میناوایت

و ای حقتقت ای الفا و ا امی بیبهره و بییصتبت ؛ همنوز لفظ وجود و رع و اهلل و نلاق
و امر و مل

و ملکوس و مَل

و شتطاز و اییاز و دم و ولی و یبی و اال

و الوک و
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شرک و توحتد و کفر و ایماز و طاعت و معصتت و مبدأ و معاد و بهشت و دویخ و حتااس
و مماس و دیتا و نرس و شب در و روی تامت و ما و ار

و تبدیل ار

و طی ما و

صاحب شریعت و ائ تامت و نو یبوس و نو والیت و مایند ای » (ییفی  1391ع)2-1 :

وی کوشتده ا ت در ثار نویش چنت موروعاتی را تبتت کند و هرایش او باه انت

دوم عرفایی کامالً شکار ا ت ای دیرر و برمبنای ینه ای شرح احاوال و ییادهی ییافی

در د ت ا ت میتواز دریافت که وی بتش ای یکه در حلقههای مرید و مرادی به کیاب
دایش پردانوه باشد با شرکت در کاالسهاای درس و رابطاۀ ا اواد و شااهردی معلومااس

نود را افزایش داده ا ت ییفی نود در ای باع چنت هفوه ا ت:
«ای درویش ای بتناره در عال

فر بیتار کرد و یتز بزرهاز بیتار دریافت

ای علما و حکما و مشاایخ و در نادمت هریکای مادسهاای مدیاد باودم و

هرچه فرمودید کردم ای تحصتل و تکرار و ای مجاهادس ۸و اذکاار و فوایاد

بیتار ای ایشاز به م ر تد و چش ایدروز م به مل

و ملکوس و جباروس

هشاده شد و متداز فکر م فاراخ هشات و علماا را کاه فناوز علا داشاوند

دو ت هرفو » (ییفی )132 :13۸6

بدی ترتتب میتواز هفت شتوۀ تعلت و تربتت ییافی یتاز باا انت دوم عرفاایی ایطباا

دارد

 .4مشرب عرفانی عزیز نسفی
چنایکه پتشتر ذکر شد دیدهاههای عارفاز در باع رور ای حتب چندی و چاویی اتر و
لوک موروعاس و مفاهت و یظام تربتوی ای ارکاز مشرع عرفایی بهشمار میرود

 .1-4روش
یکی ای وجوه مه در رور هر عارف دیدهاه وی در باع لوک ا ات هماازهویاه کاه

اشاره شد ای مورو مشرع عرفایی عارف را تبتت میکند ای یجا که تقریباً هار عاارف

برجیوه طرحی ناص ای لوک به د ت داده که بر دیرر طرحها منطباق یتیات مایتاواز

هفت به تعداد عارفاز بزرگ مشرع عرفایی وجود دارد برای تبتات مشارع عرفاایی عزیاز

ییفی رروری ا ت رای وی دربارۀ لوک تبتت شود
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 .1-1-4سلوک در دیدگاه نسفی
یظریاس ییفی در باع لوک ای موروعاس برجیوه در مشی عرفایی وی باهشامار مایرود

ای جمله مه تری دیدهاههای وی در ایا بااع ایا ا ات کاه او الوک را ابازاری بارای
ر تدز میلمایاز ای درجۀ عوام به درجۀ نواص میداید (ییفی  )144 :13۸6عاالوهبارای

وی منزل ناصی برای غای تر و لوک دریظر یمیهترد و معوقد ا ت ای هر منزلی راهی

برای ر تدز به ندا وجود دارد (ییفی  )417 :13۸6و ای دیرر او مقصاد و مقصاود هماۀ
الکاز را معرفت ندا میداید (ییفی )211 :1352

مه تری طرحهایی که ییفی ای تر و لوک ارائه میکند عبارس ا ت ای:

 .1-1-1-4سیر الی اهلل و سیر فی اهلل
در تر الی اهلل ال میکوشد هماۀ مراتاب ناویش را ظااهر کناد (ییافی )13۸ :13۸6

عال صغتر را به پایاز ر اید و بعد ای ز در تر فی اهلل نلتفری نویش را در عال کبتر یتاز

اثباس کند (هماز) در تر فی اهلل بنا بر حدیب «الله اریاا االشاتاء کمااهی» هادف اال
شنانت اشتا و حکمت زها ت (هماز)۸7 :

ییفی تفاوس دیدهاه اهل تصوف و اهل وحدس را دربارۀ تر الی اهلل چنت تبتت کارده

ا ت:

اهل تصوف میهویند که تر الی اهلل عبارس ا ات ای یکاه اال

چناداز

تر کند که ندای را بشنا د چوز ندای را شنانت تر الی اهلل تماام شاد

اکنوز ابودای تر فی اهلل باشد و تر فی اهلل عباارس ای ز ا ات کاه اال

بعد ای شنانت ندای چندایی دیرر اتر کناد کاه تماام صافاس و ا اامی و

افعال ندای را دریابد و عل و حکمت نادای را بدایاد و صافاس و ا اامی

ندای و عل و حکمت ندای بیتار ا ت بلکه یهایت یدارد اهرچه یهایت
یدارد تا ییده باشد در ای کار باشد بتت:
ای صااافاس تاااو یناااه حصا اۀ ما ااات

کمور ای طره ای ی صاد دریا ات

ای بود ت اهل تصوف در بتاز لوک اهل وحدس میهویناد اتر الای

اهلل عبارس ای ز ا ت که ال

چنداز تر کند کاه باهیقات بدایاد وجاود
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یکی بتش یتیت و ز وجود ندای ا ت تعالی و تقدس و به غتار ای وجاود

ندای وجودی دیرر یتیت تر الای اهلل تماام شاد اکناوز ابوادای اتر فای
ا ت و تر فی اهلل عبارس ای ز ا ت که ال

بعد ای یکه داییت وجاود

یکی بتش یتیت و ز وجود ندا ت چنداز دیرار اتر کناد کاه تمامات

جواهر اشتا را و تمامت حکمت هاای ز را کمااهی بدایاد و ببتناد و بعضای

هفوه اید که امکاز یدارد ی

دمی ایا هماه بدایاد و ببتناد ای جهات یکاه

عمر دمی ایدک ا ت و عل و حکمت ندا بیتار (ییفی )227 :1352

شکار ا ت که ت اهل وحدس در باع تر الی اهلل ای اعوقاد زهاا باه وحاد وجاود

یشئت هرفوه ا ت؛ یعنی یظریۀ وحدس وجود بر مورو

داشوه ا ت

اتر ا اوکمالی یتاز تاأثتر بیازایی

 .2-1-1-4مجاهده و مشاهده
تقیت لوک به دو مرحلۀ مجاهاده و مشااهده در رای عارفااز انت یتیات یتاز وجاود

داشوه (ی

 :دهباشی و متربا ریفرد  )263 :13۸6و ییفی یتاز باه رای عارفااز انت اول

ناصه در مورو

لوک توجه بیتار داشوه ا ت وی مری متاز مجاهده و مشاهده را عشاق

میداید و معوقد ا ت عشق موجاب ایبات رفاو حجااعهاای درویای و بترویای مایشاود و
ال

را ای مجاهده به مشاهده میر اید (ییفی  1391ع )206-204 :زها که در مرحلۀ

مجاهدهاید « الکاز ارری» و کیایی که در مشاهده به ر میبرید « الکاز ماوی» هیاوند

(هماز )19۸ :ییفی ای دو مرحله را چنت بتاز میکند:
بداز که ال

ارری باید بر مرکاب مجاهاده اوار باشاد و باه ذکار دائا

مشغول بود تا یراه که برا مشاهده حاصل شود چوز برا مشاهده حاصل

شد و ای ذکر بایمایاد عالمات ز باشاد کاه اال
(هماز)201 :

 .3-1-1-4تلوین و تمکین
ییفی لوک را دو مرحلۀ کلی میداید :تلوی و تمکت

ای ار

باه اما ر اتد

الکی کاه در تلاوی ا ات ا اتر

شهوس بندۀ غضب و عاجز صفاس ناود ا ات اماا ز کاه در تمکات

ارار یافواه پادشااه
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شهوس نداوید غضاب و مالا

صافاس نویشاو ا ات (همااز )205 :مایناد مجاهاده و

مشاهده مری متاز تلوی و تمکت یتز عشق و الهام ا ت (هماز)202-201 :
در طرحهای ههایۀ مذکور در یتیوت مرحلاه توجاه اال

معطاوف دروز ناویش

ا ت و در دومت مرحله میکوشد اهومام نویش را بر بتروز مقصور کند

پتدا ت که رای ییفی در باع هیاوی و اهمتات توجاه باه ز در اتر ا اوکمالی بار

دیدهاههای وی دربارۀ لوک تأثتر هذاشوه و ابب شاده ا ات شانانت هیاوی و ادرس
یافو عارف در عال کبتر ای مه تری مراحل تر و لوک بهشمار ید

 .2-4موضوعات و مفاهیم
توجه به موروعاس و مفاهت در را و ثار ییفی عالوه بر نت عرفایی مشرع عرفایی او

را یتز معت میکند پتشتر اشاره شد که بهدلتل ماهتت ثار ییفی که ای دیدهاههاای دیرار
هروهها و یحلههای فکری مشحوز ا ت دریافت یظریاس او دشوار محیوع مایشاود اماا

میتواز رای وی را ای نالل ای اثر و دیرر ثاار وی ا اونباط کارد؛ ییارا ای یا

او در

مقدمۀ کشفالحقایق بتاز کرده ا ت که مطالاب کوااع مقصاد ا صای رای شتصای وی
هیوند (ی

 :ییفی  1391ع )16 :و ای وی دیرر تناز اهل تصوف و اهال وحادس را

در ای کواع شرح کرده ا ت مها تاری موراوعاتی کاه در ایا اثار شارح و بتااز شاده

عبارس ا ت ای:

رویده مقصد و مقصود رویدهاز ت اهل تصوف در باع راه بت بناده و

ندا ت اهل وحدس در بااع راه بات بناده و نادا شاریعت طریقات و
حقتقت عمل اهل طریقت عمل اهال حقتقات اییااز کامال کامال یاد

صااحبت تَاارک اات اهاال تصااوف در باااع االوک عااروج و جذبااه

مجذوع مجذوع ال

ال

مجذوع ال

معنای الوک ات

اهل تصوف و اهل وحدس درباارۀ اتر الای اهلل و اتر فای اهلل ات اهال
تصوف در معرفت ذاس ندا و رع ندا (مراتب رع ارع یماایی ارع

صفوی ارع مکاایی) در بتااز صافاس نادا و ات صادرالدی رومای و
عدالدی حمویه در ای باع ت اهل تصاوف در صافاس نادا و افعاال
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ندا ت اهل حکمات در معرفات افعاال بتااز یظریاۀ و اایط ای دیادهاه

حکما تفاوس دمتاز و احوال زهاا در معرفات والیات و یباوس و ات

عدالدی حمویه در ای باع در بتاز اعوقاد اهل تقلتد در بتاز اعوقااد اهال

ا ودالل و اهل ایماز و اهل تصوف در بتاز اعوقاد اهل کشاف یعنای همااز
اهل وحدس ایوا طوایف اهل وحدس در بتاز معرفت اییاز عال صغتر و

عال کبتر و تطبتق ز دو حواس دههایه وس محرکاه یفاس یاطقاه روح
ارافی مراتب دمتاز عروج و تر ی دمتاز معاد تر ی الکاز ای دیدهاه

علما حکما و اهال وحادس ات اهال وحادس در بتااز ذاس نادا روح

ارافی که جوهر اول عال کبتر ا ت مل

و ملکوس

بدی ترتتب مای تاواز دریافات کاه ییافی ناود را در چاه حاویههاایی مبوکار و یاو ور

میداییوه و چه موروعاتی در مشرع عرفایی وی یقش محوری داشوهاید

 .3-4نظام تربیتی
چنایکه هفواه شاد یظاام تربتوای و هفومااز عرفاایی حااک بار ایا یظاام یقاش ویاژهای در
شکلهتری و شنانت نت و مشرع عرفایی دارد برنی ای یکاس مه در باع یظام تربتوای
ییفی بدی شرح ا ت:

در مقدمۀ کشفالحقایق مه تری اثر ییفی به یکوهای اشاره شاده ا ات کاه در تبتات

مشرع عرفایی وی یقشی بیزا دارد وی در رم بتاز نواع نویش می ورد:

«ر ول فرمود که امروی شتخ عدالدی ای تو حکایت میهاذارد و نااطر او

یرراز حال تو میبود حکایت ای بود که میهفت که هر معایی که ما در

چهارصد پاره دفور ای صغار و کبار جم کرده ام عزیز ز جمله را در ای ده

ر اله جما کارده ا ات هرچناد کاه ما در انفاا و پوشاتده کاردز اعی

ای مورو

کردهام او در اظهار و هشادهکردز عی کرده ا ت» (ییفی  1391ع)6 :
شکار می کند کاه مطالاب کشافالحقاایق باا مشارع عرفاایی اعدالدی

حمویه کامالً منطبق ا ت عدالدی حمویه ای جمله عارفایی ا ت که در بط تغتتار انت

عرفاز ا المی رار داشوه ا ت وی ای ویی نلتفۀ شتخ یج الدی کباری ای عارفااز انت
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یتیت ا ت و ای وی دیرر محضر اب عربی را دریافواه و باا مها تاری شااهرد وی یعنای
صدرالدی ویتوی یتز ه صحبت بوده ا ت وی با مبایی هر دو نت عرفایی شنایی داشوه

و ای مورو رائ فراوایی در ثاار وی و تاذکره هاا دارد عاالوهبارای

تماایالس شاتعی

عدالدی یتز بیتار پرریگ بوده ا ت برنی ای شتصتتهای مها عرفاایی شاتعه همناوز
تد حتدر ملی به عقاید شتعی ییفی اشااره و یاام وی را در کناار ابا عربای و اعدالدی

حمویه ذکر کردهاید ( ملی  )239-23۸ :1374همننت بعضای منااب مواأنر یتاز ییافی را
پترو اب عربی و معوقد به وحدس وجود داییاوهایاد (شاتروایی بایتاا26 :؛ مقادس اردبتلای

)566 :1361

جمعبندي
برا اس ینه هفوه شد میتواز دیدهاههای ییافی را در چناد بتاش د اوهبنادی کارد تاا
نت و مشرع عرفایی وی شکار شود

وی در مباحااب نداشاانانوی بااه یقاال ا ااوال صاادرالدی ویتااوی و ااعدالدی حمویااه

پردانوااه و یااو وری ناصاای در ای ا یمتنااه یاادارد عماادۀ د ااواوردهای فکااری ییاافی در

یمتنههای هیویشنا ی و اییازشنا ی ا ت در ای حویهها یتز بنتاد دیدهاههای وی اعوقااد
به وحدس وجود ا ت اما ای یظریه در تمام یوایاای ایدیشاۀ وی ر اوخ یکارده ا ات بار

همت ا اس هاه موروعاس را شکارا بر پایۀ وحدس وجود شرح و بتاز کرده و هااه ناود

را مومایل به اهل تصوف (عارفاز انت یتیات) یشااز داده ا ات و مباحاب را باههویاهای

تبتت کرده ا ت که هتچ یشایی ای وحدس وجود در زها یتیت؛ برای مثال در باع وجاود
و موجوداس وی چندی طرح ای مراتب هیوی به د ت داده که برنی ای زهاا بار وحادس

وجود بعضی برا اس یظریۀ و ایط و بعضی یتاز بار تاأمالس عرفاایی اعدالدی حمویاه و

نود ییفی ا ووار شدهاید دربارۀ موروعاس اییازشنانوی مایناد الوک یتاز چنات ا ات

طرحهای مونوعی ای تر و لوک ارائه کرده که عمدۀ زها منطبق بر مشای عارفااز انت

اول هیوند ولی در یکی ای ز طرحها که تر ا وکمالی را به دو بتش تر الای اهلل و اتر

فی اهلل تقیت کرده تر الی اهلل را د تقاً بر پایۀ اعوقاد به وحدس وجود شرح داده و دیادهاه
نویش را بهصراحت منطبق بر رای اهل وحدس داییوه ا ت

 / 198شیوة تبیین سنت و مشرب عرفانی (نمونة مطالعاتی :عزیز نسفی)

بنابر ینه هفوه شد میتواز در اصول و مبایی فکری و بنتاد دیدهاههای عرفایی ییافی

را ای عارفاز نت دوم برشامرد اماا وی در فارو و جزئتااس همننااز پایبناد انت اول و
مویههای یج کبری و عدالدی حمویاه باا ی مایاده ا ات چنایکاه در بااع ا اواد وی

عدالدی یتز ای مورو صاد ا ت ای اشاراس ییفی بهنوبی پتدا ت که اعدالدی باه

وحدس وجود معوقد بوده ا ت (ی

 :ییافی  1391ع21۸ :؛ ییافی  )357 :13۸6اماا باه

هواه تألتفاس عدالدی و یتز مقاصد الیالکت که یراشوۀ شاهردر بوده موراو وحادس

وجود در همۀ ارکاز منظومۀ فکری وی ریاز یتافوه ا ت

نتیجهگیري
تبتت نت و مشرع عرفاایی را مایتاواز یتیاوت و راروریتاری هاام در پاژوهشهاای
عرفایی بهشمار ورد برای تحقق ای هدف باید طرحی روشمند و علمی باه د ات داد کاه
ه بر ماهتت عرفاز ا المی منطبق باشاد و ها بووایاد یتایهاای پژوهشای در یمتناۀ انت و
مشرع عرفایی را برطرف کند در تبتت

نت عرفاایی چهاار رکا ا ا ای وجاود دارد1 :

هدف و غایت  2رور  3موراوعاس و مفااهت  4یظاام تربتوای بارای مشاتصکاردز
مشرع عرفایی یتز باید به ه محور توجه کرد 1 :تر و الوک  2موراوعاس و مفااهت

 3یظام تربتوی

عزیز ییفی ای عارفاز برجیوۀ دۀ هفاو هجاری کوشاتده ا ات بات دو انت تلفتاق

بهوجود ورد اما بتشور به نت دوم تمایل دارد دروا

وی در اصول و مبایی پتارو انت

دوم و در فرو دیباله رو انت اول عرفاایی ا ات همننات مشارع عرفاایی او برهرفواه ای
مشرع عرفایی عدالدی حمویه ا ت اما ییفی نود یظریاس مبوکرایهای دارد کاه موجاب

شده ا ت به مشرع ا واد نود عدالدی محدود یباشد و در فرو عرفااز ا االمی طرحای

یو درایداید

ارکاز و رابطۀ نت و مشرع عرفایی را میتواز مطابق یمودار ییر تر ت کرد:
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پینوشت

 1ابوحامد غزالی و بعضی حکما اعوقاد دارید که نداوید بدوز یظر در عاال شانانوه مایشاود و ایا غلاط

ا ت بله بدوز یظر در عال ذاس دی ایلی شنانوه میشود اما الهباودز او شانانوه یمایشاود مرار یکاه

مألوه یعنی عال شنانوه شود؛ پس عال دلتل بر او ت

 2برای مثال عزیز ییفی اییاز کامل را کیی میداید که «راحت به نلق بر اید» (ی
 3برای شنایی با دیدهاههای مونو و موعدد مشایخ دربارۀ مراحل لوک ی
270-202 :13۸6

 :ییفی )74 :13۸6

 :دهباشای و مترباا ریفارد

 4برای مثال مشرع عرفایی رویبهاز بقلی موفاوس با ا وادر اب نفتف شترایی ا ت (ی
یجفی )40-35 :1393

 5برای تفصتل در باع دیدهاه ییفی دربارۀ لوک ی

 :رئتیی ۸4-65 1394

 6برای تفصتل در باع دیدهاههای هیویشنانوی ییفی ی
 7برای تفصتل در باع رای عزیز ییفی دربارۀ اییاز ی
 ۸مو  :مجاهداس

 :متربا ریفرد و

 :رئتیی و همکاراز 120-93 :1392

 :متربا ری فرد 95-6۸ 1391

منابع

 اب عربی محتیالدی ( )1370فصوص الحک تحقتق و تصحت ابوالعالء عفتفی الزهارا
تهراز

 ملی تد حتدر ( )1374جام اال رار و منب االیوار (به ایضمام ر الۀ یقد النقود فی عرفة
الشجشب) تصحت هایری کرب و عثماز ا ماعتل یحتی یمت ایرازشنا ی اییوتوو ایاراز و
فراییه علمی و فرهنری تهراز
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 حضرتی حی و منتره یاص
ایراز ( رز هفو تا ده ها

ووده (« )13۸9تبتت یظری یهضاتهاای شاتعی صاوفی در

)» مطالعاس تاریخ ا الم ر  6صص 74-51

 دهباشی مهدی و تد علیاصغر متربا ریفرد ( )13۸6تاریخ تصوف  1ایماز مطالعاه و
تدوی کوب علوم اییایی دایشراهها ( مت) تهراز

 رئتیی احیاز (« )1394دیدهاه ییفی دربارۀ لوک عرفاایی» ادبتااس عرفاایی دایشاراه
الزهرا ال هفو ر  13صص ۸4-65

 رئتیی احیاز و همکاراز (« )1392هیوی و مراتب ز ای دیدهاه عزیز ییافی» ادبتااس
عرفایی دایشراه الزهرا ال پنج ر  ۸صص 120-93

 شتروایی یی العابدی (بیتا) بیتانالییاحة به تحقتق حی بدرالدی

نایی تهراز

 عطار یتشابوری فریدالادی ( )13۸5منطاق الطتار تصاحت محمدرراا شافتعی کادکنی
ت تهراز

 کرب

تهراز

هایری ( )1371تاریخ فلیفۀ ا المی ترجمۀ ا داهلل مبشاری چ چهاارم امترکبتار

 مقدس اردبتلی احمدب محمود ( )1361حدیقةالشیعه چ دوم هلی تهراز

 متربا ریفرد تد علیاصغر (« )13۸9عرفاز عملی و یظری یاا انت اول و دوم عرفاایی؟

(تأملی در مبایی تصوف و عرفاز ا المی)» پژوهشهای ادع عرفایی (هوهر هویا) صص

۸۸-65

 )1391( _____ مقدمۀ بتازالونزیل ت تهراز

 )1394( _____ تاریخ تصوف  2مت تهراز

 متربا ریفرد تد علیاصاغر و یهاره یجفای ( )1393مقدماۀ منطاقاال ارار ببتااز االیاوار
رویبهاز بقلی ت تهراز

 ییفی عزیزب محمد ( )1352مقصد ا صی (به ایضمام اشعهاللمعاس جاامی و چناد کوااع
عرفایی دیرر) تصحت و مقابلۀ حامد ربایی هنجتنه تهراز

 1391( _____ الاف) بتاازالونزیال شارح احاوال تحلتال ثاار تصاحت و تعلتاق اتد
علیاصغر متربا ریفرد ت تهراز

 )13۸1( _____ زبدة الحقایق تصحت مقدمه و تعلتقاس :حاقوردی یاصاری طهاوری
تهراز
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) مجموعاۀ ر ااائل مشااهور بااه االییاااز الکاماال تصااحت ماااریژاز مولااه13۸6( _____ 
تدعلیاصغر متربا ریفرد ت تهراز

طهوری تهراز

 ع) کشفالحقایق تصحت1391( _____ 

) کشاافالمحجااوع تصااحت1375(  هجااویری ابوالحیاا علاایباا عثماااز الجالباای
ژوکوفیکی طهوری تهراز
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