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چکیده
برای شناخت بهتر عرفان اسالمی باید تجربۀ عرفانی دقیقتر تحلیل شودد تواوندن

پژوهشهوایی دربوارۀ ماهیوت عرفوان اسوالمی انجواف هرفتو اسوت و هرووداف ا

دیدهاهی ویژه ،تجربۀ عرفانی و در ول عرفان اسالمی را بررسی وردهاند تقسیم

عرفان اسوالمی بو هدنو هوایی وودن عرفوان عاشوقان و تصود

عابدانو  ،عرفوان

خراسانیان و بغدادیان و همینطدر تجربۀ طریقی و تجربوۀ عرفوانی ،ا جملوۀ ایون

دیدهاههاست همچنین ماهیت تجربۀ عرفانی را با تأوید بر رویۀ بان آن بررسوی
وردهاند این پژوهش با تأوید بر متدن دستاول عرفانی و با تدج ب سخنان خدد

عارفان ،تجربۀ ع رفانی را بو وهوار بخوش مقودماع ،م،وار  ،اوودال و ه توار و

وردار بیرونی تقسیم میوند و این بخشها را ورخ ای مییابود وو بوا یگودی ر
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ت،امل میونند تا عار

را ب هد

برسانند همچنین ایون ندشوت او ودیی جدیود

ارائ می وند تا ماهیت عرفان اسالمی را دقیقتر نشان دهود در ایون او ود ،میونان
تسلط عارفان بر اوداوی و بر ایشان وارد میآید ،یگی ا دالیل ت واوع آنوان بوا

یگدی ر است

واژههای کلیدی :تجربۀ عرفانی ،اودال ،مدیریت

مقدمه
بخش بنرهی ا ادبیاع فارسی را آثار عرفانی تشگیل میدهد برای شوناخت ادبیواع عرفوانی بایود

تجربۀ عرفانی ب خدبی تحلیل شدد تجربۀ عرفانی باید ب هدن ای تحلیل و بررسی شدد و ت اوعها

و اختال های عارفان اسالمی را با یگدی ر ب درستی نشان دهد این ت اوعها ا یک سد مبتنی بور
اختال

آنان در مشی و سلدک بدد؛ بورای نمدنو «عودهای مشور خودد را بور پایوۀ وونن اسوتدار

ساختند و هروهی بر محبت تگی وردند و وسانی تدول را اصل قورار دادنود و شوماری بور محودر
رضا طی طریق وردند» (میرباقریفرد ،)73 :1391 ،اما دالیلی دی ر نین داشت و در این پوژوهش،

یگی ا این دالیل و مینان تسلط عارفان بور اووداوی اسوت وو بور ایشوان وارد مویآیود ،بررسوی

میشدد

پیشینۀ پژوهش
تاوندن پژوهش رانی ودشیدهاند تجربۀ عرفانی را ت،ریف و ویژهیهای آن را بیوان وننود اسوتی

( )1375در عرفان و فلس  ،تجربۀ عرفانی را دو هدنۀ آفاقی و ان سی خدانده و ویژهیهای هریوک
را بیان ورده است ف،اوی ( )1389در تجربۀ دینی و مگاش ۀ عرفانی ،دیدهاههای پژوهش ران غربی

را دربارۀ تجربۀ عرفانی بررسی ورده و این تجرب را در متدن عرفان اسالمی واویده و ویژهیهوای
آن را بیان ورده است فنایی اشگدری ( )1394نین در درآمودی بور فلسو ۀ عرفوان ،پو

ا بررسوی

دیدهاههای استی  ،تجربۀ عرفانی را بررسوی وورده اسوت ایون پوژوهش ایون جنئیواع را بررسوی
نمیوند و روشی مت اوع دارد

آنچ ب این پژوهش مربدط میشدد ،تقسیمبندیها و درج بندیهایی اسوت وو در سونت اول

عرفانی 1انجاف هرفت است در بررسی پیشین  ،وتا یا مقاوۀ مسوتقلی وو ونوین تقسویمبنودیهوایی

انجاف داده باشد یافت نشد ،اما برخی ا پژوهش ران بو ونوین تقسویمبنودیهوایی دسوت دهانود و

پژوهشهایی نین این تقسیمبندیها را مبنا قرار دادهاند و بر پایۀ آن ،برای عرفان اسالمی ،هدن هایی
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ودن عرفان عاشقان و تصد

عابدان (مرتضدی1365 ،؛ صولیبا466 :1381 ،؛ دهقوان و همگواران،

 ،)1393عرفان خراسانیان و بغدادیان (خیاطیان و دالور )1390 ،و همچنین تجربوۀ طریقوی و تجربوۀ
عرفانی درنظر هرفت اند (آو دن  )1390 ،هواهی نیون بوا تأویود بور رویوۀ بوان یوک عوار
یباییشناختی آن تجربۀ عرفانی او را بررسی وردهاند و ه ت اند هرقدر یک عار

داشت باشد ،تجربۀ عرفانی نا تری دارد (ش ی،ی ودونی)1392 ،

و فورف

بان هنریتری

در این پژوهش ،نظری ای ارائ میشدد و یگی ا دالیل ت اوع درجوۀ عارفوان بوا یگودی ر را

نشان دهد

تجزیه و تحلیل تجربۀ عرفانی
برای روشنترشدن مطلب ،نخست باید مگاش ۀ عرفانی را واوید و تجنی و تحلیل وورد بورخال
فیلسد

و در پی شناخت خداوند ا راه عقل و استدالل است ،عار

میودشد عالوه بر شناخت

خداوند ب وصال وی برسد قشیری میهدید« :مردمان یا اصحا نقل و اثرند ،اما خداوندان عقل و

فگر ،و پیران این طای (تصد ) ا این جمل هذشت باشند آنچ مردمان را غیوب باشود ایشوان را

ظاهر باشد و آنچ خلق را ا م،رفت مقصدد بدد ایشان را ا وق سبحان و ت،اوی مدجدد بدد ایشان

خداوندان وصالاند و دی ران اهل استدالل» (قشویری)720-719 :1387 ،؛ بنوابراین ،عوار

در راه

رسیدن ب وصال و شناخت خداوند ب مگاش اتی دست مییابد و براساس درج ای و دارد م،ارفی

بر او هشدده میشدد

اوندن برای اینگ ماهیت عرفان اسوالمی را دقیوقتور بتودان تبیوین وورد ،بایود ماهیوت مگاشو ۀ

(تجرب ) عرفانی را تبیین ورد

عارفان اسالمی م،مدالً تجربۀ عرفانی را ب دو بخش ولی اودال و مقامواع تقسویم ووردهانود و

وال را واردی ا عاوم علدی دانست اند و بدون اختیار ساوک بر دل او میآید و او را مویربایود و

مقاف را مرتب ای دانست اند و ساوک با تالش ب آن میرسد

آنان هروند در ت،ریف ،وال و مقاف را ا یگدی ر جدا وردهاند ،در ت،یین مصادیق وال و مقاف

نظر یگسانی نداشت اند برخی سگدع وردهاند و مصادیق وال و مقواف را ت،یوین نگوردهانود؛ هواهی
یک اصطالح را برخی مقاف و برخی دی ر وال ه ت اند وتی یک ن ر ،یک اصوطالح را یوک بوار

وال و بار دی ر مقاف ه ت است

این اختالفاع بیان ر ا ین است وو ووال و مقواف یوک وقیقوت بویش نیسوت و اخوتال

آنهوا

اعتباری است یک مصداق را ا آن جهت و بورای بو دسوتآوردن آن ودشوش مویوننود مقواف

میهدیند ودن عار

را مغلد میوند ،آن را وال میخدانند و ودن دوباره عوار

بوا توالش و
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ودشش آن را ب اختیار میهیرد ،مقاف میهدیند (پرداختن ب این مدارد ،مجاوی دی ر میخداهود)

این پژوهش با ن اهی دی ر تجربۀ عرفوانی را بررسوی مویونود و آن را بو وهوار بخوش مقامواع،
م،ار  ،اودال و ه تار و وردار بیرونی تقسیم میوند

 .1مقدمات
هن امی و مگاش رخ میدهد ،جریانی ات اق میافتد و این ورخ را بو وهوار بخوش مویتودان

تقسیم ورد 1 :مقدماع و شامل همۀ آن وینهایی (علودف و م،وامالتی) مویشودد وو قودۀ عملوی
عار

برای رسیدن ب م،رفت ب وار میبندد و همۀ اینها را قدۀ نظری او ت،یین میوند ،مانند علدف

میبرد

2

بورای تنویوۀ ن و

بو ووار

مقدماتی و انداع ریاضتهایی (خلدعهنینی ،ذورها و ) وو عوار

با ن اهی ب ه ت های بنرهان عرفان اسالمی میتدان دید و مقدماع ،مقدموۀ م،وار

هسوتند

در جمالع یر مستملی بخاری مویهدیود وو عوار  ،بو علوم اشوارع وو هموان علوم خوداطر،
مشاهداع و مگاش اع است هن امی میرسد و دی ر علمها (مقدماع) را هرد آورده باشود «اول

علم تدوید و اصل است مر همۀ علدف را ،با علم شری،ت و فرع تدوید است و صحت وی دویل
صحت اصل است ،با علم وگمت و آن شناختن ن

است و ریاضتوردن وی و راسوتووردن

اخالق وی و وذروردن ا ویدهای وی و شناختن عدو است و ویدهای وی و فتنۀ دنیا شوناختن و

اوترا وردن ا وی و ب صالحآوردن اخالق ن

و وداس ن اهداشتن و سرّ پاک ووردن و خواطر

ن اهداشتن ب،د ا این علم خداطر و مشاهداع و مگاش اع پدید آید» (بیناف)255 :1349 ،
وی سپ

علم اشارع را مخصدص صدفیان میداند و دویل اینگ ورا باید اول علودف دی ور را

واصل ونند بیان میوند ا دیدهاه او« ،علم اشارع علمی است و صدفیان ب وی مت ردند ،ی،نوی

ایشان را است و دی ران را نیست ،پ

ا آنگ دی ر علمها و وصف وردیم هرد آورده باشند و

در این سخن اشارع است و تا علمهای دی ر هرد نیارند ب علم اشوارع نرسوند ا بهور آنگو توا
صدق مجاهدع نباشد ص دع سرّ نباشد و تا ص دع سرّ نباشد صحت اشارع نباشد ا بهور آنگو

هرو در ظلمت ن رد هاه خطا بیند هاه صدا

و هرو در ضیا و ص دع ن رد هم صدا بیند و

صدق مجاهدع واصل نتدان آورد م ر ب علم ا بهر این م،نی نخست علدف دی ر واصل وردند»

(مستملی بخاری)1137 /3 :1363 ،

قشیری میهدید « :علدف قدف (متصدف ) در ابتدا وسبی بودد و در انتهوا بودیهی» (قشویری:1387 ،

 )230و برای ب دستآوردن م،رفت شرایطی (مقدماتی) را برمیشمارد و میهدید م،رفوت واصول
نمیشدد م ر با نظروردن در مخلدقاع و دالیل تدوید (همان)231 :
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غناوی نین رسیدن ب م،رفت را با انجاف مقدماع ممگن میداند و میهدید اهر وسی در بیداری

ریاضت وند و غضب و شهدع و اخالق بد را ا دل بیرون وند و خلودع هنینود و مراقبو ونود و

ذور ب دید تا آنجا و ا خدیشتن و ا عاوم بیخبر شدد ،رو ن دوش ب ملگدع هشاده میهردد و

آنچ دی ران در خدا میبینند ،او در بیداری میبیند (غناوی)23 :1383 ،
اوبت اینهدن نیست و هرو

مقدماع را فراهم ورد و انجاف داد ب م،رفت برسد «ن هرو را

دووت صقاوت و ص ا دست داد س،ادع تجلی مساعدع نماید «ذوکَ فضلُ اهللِ یُؤتی مَن یَشوا ُ» ،اموا
بدین س،ادع هم دلهای صافی مست،د شدد ونانگو شویخ عبوداهلل انصواری رحمة اهللعلیو فرمودد:

«تجلی وق ناهاه آید ،اما بر دل آهاه آید» و شیخ خداج ابدبگر شانیان قنوینی ه تو اسوت« :نو
هرو بدوید هدر هرفت ،اما هدر آن هرفت و بدوید» (نجم را ی)318 :1384 ،

 .2معارف
پ ا تنویۀ دل ب هر اندا های و دل تنوی شده باشد ،عار

م،رفت رساوۀ قشیری ب خدبی نشان میدهد و م،ار

پ

ب م،رفت میرسد ن اهی ب بوا

ا تنویۀ ن

و دل بو دسوت مویآیود:

«استاد اماف هدید [رحم اهلل] بر بان علما ،م،رفت علم بودد [و همو علوم م،رفوت بودد] و هروو بو
خدای [عنوجل] عاوم بدد عار
ص ت آنو

بجای آرد] پ

بدد و هرو عار

بدد عاوم بدد و ب نندیک ایون هوروه م،رفوت

[ا ] خدیهای بد دست بدارد پ

دائم بر درهاه بدد و ب دل همیش م،تگف بدد

بدد و خدای را بشناسد ب اسما و ص اع او [پ

صودق در مو بوا خودای ت،واوی

تا ا خدای بهره یابد [ا و ب جمیل اقبال او] و در هم وارها با خدای صدق ور د و ا اندیش هوای
ن

و خاطرهای بد بپرهیند و با خاطری و او را ب غیر خدای خداند آراف ن یورد؛ وودن بوا خلوق

بی ان هردد و ا آفاع ن

بینار شدد و ا آراف و ن رستن ب آنچ او را ا خدای بوا دارد ببورد و

دائم [ب سرّ] با خدای مناجاع همیوند [و ب هر وحظتی رجدع با وی ونود] و محود بودد ا قبول

وق ب شناخت اسرار او و بر آنچ میرود برو ا تصر

قدرع [آن هن اف] او را عار

ناف ونند او را و وال او را م،رفت و اندر جمل بدان قدر و ا ن

واصل آید ب خدای عنوجل» (قشیری)541-540 :1387 ،
هروند اینگ وی و و اندا ه م،ار

ب نظر میرسد قدۀ نظری عار

برای عار

خداننود ،و

خودیش بیورون آیود م،ورفتش

وشف شدد ا اختیار عار

بیرون است ،اما

میتداند او را در ندع وش ی و ب او میرسد تا ودودی یاری وند

«این وشفها نباشد م ر پ

ا آنگ ا ن

خدد بینار شودد ،و اوت واع بودو و هودای او

منقط هرداند آن اه این وشفها مخصودص باشود بو اعتبوار اوودال صواوب وشوف و

جایی و آیاع رجا خداند و استبشار بر او غاوب شودد ،صودرع بهشوت بور وی منگشوف
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هردد و آن را ونان مشاهده وند و هدیی ب م،این مویبینود و اهور غلبو خود

آتش منگشف شدد تا انداع عذا آن بیند» (غناوی)624 /1 :1386 ،

را بودد،

 .3احوال
هم مان با مگاش ای و برای عار

روی میدهد ،اوداوی هم متناسب بوا آن وشوف بور او وارد

ض،ف این اودال و در باطن عار

ب وجدد میآید ،ب ندع و شدع و ض،ف م،رفتی بست ی دارد

میشدد در سخنان عارفان بارها اشاره شده است و اودال ا م،ار
و عار

ب آن دست مییابد عار

اهر در ن

برمیخیوند نودع و شودع و

خدد تأمل وند ،ب م،وارفی دربوارۀ ن و

خودد

دست مییابد و با تدج ب آن م،ار  ،اوداوی در باطن او ب وجدد میآید همچنین هرهواه عوار
ب م،رفت خدا دست مییابد ،اوداوی متناسب با آن م،رفت بر او وارد میشدد اهر عوار

صو اع

جماوی خداوند را مشاهده وند ،واوت بسط و رجا در باطن او ایجاد میشدد و اهر صو اع جالووی

خداوند را مشاهده وند واوت قبض و خود

بور او وارد مویشودد (بواخر ی59 :1383 ،؛ مسوتملی

بخاری1148 /3 :1363 ،؛ قشیری 541 :1387 ،و )546 -545

این س بخش با یگدی ر در ت،املاند و یگدی ر را تقدیت میونند ،ی،نی هن وامی وو بور اثور

انجاف مقدماع ،م،رفتی ب وجدد میآید و واوی بر عار

غاوب میشدد ،آن وال و م،رفوت نودع و

مسیر مقدماع را ت،یین میوند و با مقودماع سوبب مویشودد اووداوی قودیتور بور عوار

م،ارفی عمیقتر برای او وشف شدد ورود یک وال ،عار
م،رفت سبب میشدد واوی دی ر بر عار

وارد ،و

را ب م،رفت میرساند و وشوف یوک

وارد شدد وتی ا یک م،رفوت ،م،رفتوی ژر تور و ا

یک وال ،واوی باالتر می اید این ورخۀ ت،امل بو طودر موداوف ادامو موییابود و ایون سو بخوش
یگدی ر را تقدیت میونند اهر در یگی ا این س بخش خلل ب وجدد آید سوبب مویشودد در دو
بخش دی ر نین خلل ب وجدد آید و عار
«وال خد
خد

را ا راه رسیدن ب هد

هم ا علم و وال و عمول انتظواف پوذیرد وودن م،رفوت وامول شودد ،ووال

و اوتراق دل بار آرد ،آن اه اثر آن سد ا دل بر تن و جودارح و صو تهوا فوایض

شدد قدّع مراقب و مجاهده ب اندا ه قدّع خد

و قدّع خد
ن

با میدارد

باشد و آن درد دل و سود آن اسوت

ب اندا ۀ قدّع م،رفت ب جالل خدای و ص اع و اف،وال او ،و بو عیوبهوای

 ،و آنچ پیش اوست ا خطرها و هدلها و ومتر درجاع خد

ا آن جمل و اثور

آن در اعمال پیدا آید آن است و ا محظودراع بوا دارد و با ایسوتادن را ا محظودراع
ورع خدانند و اهر قدّع او یادع شدد با دارد ا آنچ امگان تحریم بودو راه یابود ،پو

با ایستد ا وینی و تحریم آن نین ب یقین نداند و آن را تقدی هدیند و تقدیهذاشوتن
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وینی است و در او ریبی است ب سدی وینی و در او ریبی نیسوت و باشود وو بور آن

دارد و ا وینی و در آن بواک نباشود با ایسوتد ،ا بویم آنچو در آن بواک دارد و آن

صدق است در تقدی و اهر تجرد برای خدمت با آن ضم شدد ،تا بنا نگند ویونی وو در

آن ساون نباشد ،و فراهم نیارد ماوی و آن را نخدرد ،و اوت اع ننماید ب دنیا وو م ارقوت
آن داند ،و ن سی ا ان اس خدد ب غیر خدای صر
)268-266 /4 :1386

ن رداند ،آن صدق باشود » (غناووی،

درواق یک تجربۀ (مگاش ۀ) عرفانی هم مان ا این س بخش تشوگیل شوده اسوت و در عمول

نمیتدان آنها را ا یگدی ر جدا ورد ما این س بخش را تنها ا وحوا نظوری جودا مویونویم توا

بتدانیم آنها را بهتر تدضیح دهیم ب دویل همراهی و ت،امل این سو بخوش بوا یگودی ر ،عارفوان در

تقدف و تأخر این بخشها بر یگدی ر نظراع هدناهدنی ارائ وردهانود و هواهی اوودال را پویش ا

م،ار

دانست اند ما برای سهدوت وار ،م،ار

نخست باید اودال وارد شدد و سپ

م،ار

را پیش ا اودال آوردهایم ،وهرن برخوی م،تقدنود

روی نماید؛ برای نمدن والبادی بو سو مرتبوۀ علودف

عارفان اشاره میوند و م،تقد است و علدف صدفیان ،علدف اودال است و اودال پیدا نمیآید م ور
اعمال صحیح شده باشد و تنها پ

ا وصدل اودال است و دریچ های م،رفوت بو روی عوار

هشدده میشدد (والبادی)366 :1371 ،

اوبت باید تدج داشت و ا س بخش ه ت شوده ،م،وار

اودال وسایل ال ف برای رسیدن عار

هود

ب هد اند ،ووی خدد هد

عوار

نیستند

 .4گفتار و کردار بیرونی
مگاش اتی و عار ب آنها دست مییابد و اوداوی و در پی آن بر عار

برو واالع بیرونی او میشدند

هسوتند و مقودماع و

وارد میشودد سوبب

«ودن این اودال مختلف در سرّ او پدید آمد ،ا تأثیر مشاهداع مختلف هور ویون وو بور

بان او رود هم آنجا اشارع وند و سرّ را مشاهدع افتاده باشد ،توا طور ظواهر اشوارع

وند ب سرور باطن و نیاوت ظاهر اشواره ونود بو انودوه بواطن» (مسوتملی بخواری:1363 ،
)1148/3

بان ب م،نای هستردۀ آن -و میتودان آن را نموایش درون بو هور هدنو ای دانسوت -در ایون

بخش قرار میهیرد و همۀ واالع بیرونی عار

مانند ن،ورههوایی وو برخوی ا آنوان مویوشوند و

خامدشی و سگدع و شطحیاع و مربدط ب این بخش است و ا ت،امل س بخش پیشوین شوگل
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میهیرد همچنین رفتار بیرونی عار

نشاندهندۀ درون اوست و میتدان این رفتوار و وواالع را

هم ،بان در م،نای هسترده دانست در متدن عرفانی بسیار آمده است وو وواالع بیرونوی سواوک
نشانۀ اودال درونی اوست «وسی را پرسیدند و دویل بدد بر اندوه مرد ،ه وت بسویاریِ ناووۀ مورد»

(قشیری)270 :1387 ،

ت اوع رفتار و وردار عارفان ب دویل اودال مختل ی است و در پی مشاهداع بواطن بور ایشوان

اول مشاهدع باطن بباید تا وجد افتد ودن وجد در باطن پدید آمود ،بور ظواهر

وارد میشدد «پ

تداجد پدید آید و ا او اوداوی مختلف ظاهر هردد ،یگی را تداجد بگوا باشود و یگوی را بانو

و

ن،ووره» (مسووتملی بخوواری )1174 /3 :1363 ،سووخنان یوور جوودایی وهووار بخشووی را و و ه تو شوود

مینمایاند و همینطدر ت،امل و پیدند آنان را با یگدی ر نشان میدهد
«و این مقاف خد
خد

(وال) ا مشاهدع جالل (م،رفت) افتد و هروند جالل را شاهد بیشتر

بیشتر (ت،امل) و بر مقابل این رجا است و اول او شوتافتن اسوت بو طاعوت ن و

(رفتار بیرونی) رجا دیدنی نیست ،وگن شتافتن ب طاعت دویل رجا اسوت و نهایوت او امون

است ،و میان بدایت و نهایت اودال مختلف است یگی را رجا ب آن ود است و ب غیور

خدا امید دارد ،و نین ا طاعوت فورائض آرد و دی ور نیوارد ،و یگوی را یوادع هیورد هوم

فرایض آرد و هم ندافل و یگی را یادع هیرد طم بو ثودا اف نود؛ و یگوی را یوادع

هیرد هروند عطا و ثدا یابد برن ردد ،و ومال رجوا او را جون بویم قط،یوت نمانود وموال
خد

است ،و ودن رجا ب ودی و ومال خد

در قط،یت و وصوال افتود ،وودن خود

ب ودی رسد و رسد و او را جن امیود وصوال نمانود وموال رجوا اسوت ،و ایون رجوا ا

مشاهدع ورف افتد ،و هروند و او را مشاهدع ورف بیشتر افتد رجا بیشتر هردد تا رجا بو

جایی رسد و ا طم وصال وذع هم ن،متها فرامدش وند میوان ایون بودایت و نهایوت

اودال مختلف و دانستن آن اودال مختلف روی ن » (مستملی بخاری)1147 /3 :1363 ،

تحلیل تجربۀ عرفانی از دیدگاه عارفان مسلمان
برخی ا عارفان مسلمان نین همین تقسیمبندی را انجاف دادهاند هموانطودر وو در بواال ه تو شود،

والبادی ب س مرتبۀ علدف [مقدماع] ،اودال و م،ار

اشاره ورده است و م،تقود اسوت وو علودف

صدفیان ،علدف اودال است و اودال پیدا نمیآیود م ور اعموال صوحیح شوده باشود و تنهوا پو

وصدل اودال است و دریچ های م،رفت ب روی عار

ا

هشدده میشدد (والبادی)366 :1371 ،

عارفانی مانند سهل بن عبداهلل ،محمد بن فضل بلخی و سلمی علوم صودفی را بو سو بخوش تقسویم

وردهاند :یگی علمی است من اهلل ت،اوی و آن علم ظاهر است همچد امر و نهوی و اوگواف و وودود
شرع و والل و وراف [مقدماع] و دی ر علمی است م اهلل ت،اوی و آن علم خد

و رجا و محبت و
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شدق است[ ،اودال] و یگی علمی است باهلل ت،اوی و آن علم بو صو اع و اسوما و ن،ودع خداونود

است [م،ار ] (باخر ی62 :1383 ،؛ سلمی 1424 ،ق174 :؛ هجدیری )25 :1389 ،و میتدان ایون

س علم را ب ترتیب همان مقدماع ،اودال و م،ار

دانست هجدیری میهدید:

«علم باهلل علم م،رفت است و همۀ اوویای او ،او را بدو دانست اند و تا ت،ریوف و ت،ور

او

نبدد ایشان وی را ندانستند؛ ا آنچ هم اسوبا اوتسوا مطلوق ا ووق -ت،واوی -منقطو

است و علم بنده مر م،رفت وق را علت ن ردد و علت م،رفت وی -ت،اوی و تقدس -هم

هدایت و اعالف وی بدد و علم من اهلل علم شری،ت بدد و آن ا وی ب ما فرمان و تگلیف

است و علم م اهلل علم مقاماع طریق وق و بیان درجاع اوویا بدد پ

م،رفت بیپذیرفت

شری،ت درست نیاید و بر ش شری،ت بیاظهار مقامواع راسوت نیایود» (هجودیری:1389 ،
)25

اما رو بهان در شطحیاع ،بان اودال را هدیی برتر ا بان م،وار

خدانوده اسوت او پو

ا

اینگ برای اهل طریقت س مرتب ذور میوند ،میهدید« :ایشان را درین س مرتبت س بان است:

یگی بان صحد ،و بدان علدف م،ار

هدیند و یگی بان تمگین ،و بدان علودف تدویود هدینود و

یگی بان سگر ،و بدان رمن و اشاراع و شطحیاع هدیند اما بان م،ار

مشگدر نیست پیش اهل

خصدص ا علما ،و بان تدوید مشگدر نیست پیش خصدص اهل علم ،ویگن بان سگر نند ایشوان

راه ندارد و ا بداطن متشابهاع مجهدل نمایند ،و این بان صدفیان مست را اسوت وو در رؤیوت

مشگالع غیب افتادهاند ودن ا آن اشارع ونند ،علما بدان قیامت وننود ،ن یور برآورنود ،و بودین
ط،نها و ضر ها و ه تم بدیشان قصد ونند» (رو بهان بقلی)56 :1374 ،

این تقسیمبندی انجاف شد تا بتدان درک دقیقتری ا تجربۀ عرفوانی بو دسوت آورد و پیورو آن

نظری ای ند برای تحلیل عرفان اسالمی ارائ داد
نظریۀ مدیریت احوال

نظر شقیق بلخی دربارۀ مقامات عرفانی
هروند اودال را مدهبتی خداندهاند و ه ت اند اودال ا وسب و اختیار عار

میرسد عار

بیرون اسوت ،بو نظور

میتداند دستوم اودال ض،یفتر را ب اختیار خدد درآورد شوقیق بلخوی (:1366

 111و  )113دربارۀ مقاماع عرفانی نظری ای ارائ میدهد و ا نظریۀ او ونان برمیآید و اوودال
عرفانی تا هن امی و وندان قدی نیست میتدانند ب اختیار ساوک درآید ،اما ودن قودی هوردد ا

اختیار ساوک خارج میهردد وی ب ترتیب وهار مننل هد ،خد  ،شدق ب بهشت و دوستی خدا
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را برای ساوک برمیشمارد و دربارۀ هروداف ا س مننل اول میهدید ساوک اهر خداست میتداند

تا آخر عمر در آنها بماند و اهر خداست میتداند ب مننل باالتر برود در این س مننل هم ،اودال
همراه با منا ل عرفانی هستند ،اما ب نظر میرسد این اودال با اوداوی و در مننل وهارف بور سواوک

وارد میشدد مت اوع اسوت و ایون اوودال را سواوک مویتدانود بو اختیوار درآورد «شوقیق در هور

مرول ای ا تجرب و در هر مننوتی ،هم یک مقاف میبیند و هم یک ووال ،ی،نوی در آن واوود هوم
یک عنصر مگتسب میبیند و ا طریق س،ی اهد واصل میشدد و هم یک عنصر مدهد و ا
جانب خدا ب دل اهد وارد میشدد :در وقیقت هم هد است و هم ندر هد ،و هم خد

هم ندر خد » (ندیا )301 :1373 ،ا این سخنان روشن میشدد و عار

است و

مویتدانود اوودال را توا

ودودی ب اختیار خدد درآورد اما شقیق دربارۀ مننل وهارف میهدید اینهدن نیست و هر و

بخداهد بتداند ب این مننل راه پیدا وند و برای ورود ب این مننل شرایطی را برمیشمارد وو نشوان

میدهد ا اینجا دی ر قدع اودال یاد میشدد و ساوک نمیتداند ب آسانی آنها را ب اختیار خودد
درآورد

با تالش و انجاف مقدماع میتدان اودال را ب اختیار خدد درآورد و ب مقاف تبدیل ورد «ا این

شهدد در ابتدا و هند قدّع نیافت است ت،بیر ب «وال» مینمایند و در این مدق غیراختیاری ساوک

است ووی در اثر شدع مراقبت با تدفیقاع اوهی ا وال هذشت ب «مقاف» مویرسود و در ایون مدقو

اختیاری ساوک است» (عالم سید محمدوسین تهرانی 1419 ،ق« )37 :مثالً وقتی ساوک بو منونل

«صبر» یا «تدول» یا «رضا» رسید و ا تنونلها خارج شد و صبر و بورای وی ا ووال خوارج و بو

ملگ تبدیل هردی د و بهر آن را برد ،آن اه صاوب مقاف صبر شده اسوت و راه بورای هوذر ا آن و
رسیدن ب مننل برتر و «رضا» است برای وی فراهم هشت است» (اماف خمینی (ره))171 :1388 ،
هد

همانطدر و ه ت شد ،هروند ورود اودال بر عار
است 3،اودال خدد هد

عار

شرط ال ف برای رسواندن او بو وصوال و

نیست ،بلگ مانند مقدماع ،ابناری است وو عوار

م،رفت میرساند اودال همانطدر و عار

را در رسیدن ب هد

ا اختیار ساوک خارج شدد ،او را ا رسیدن ب هد

را بو

یاری میوند ،هاهی نیون اهور

با میدارد قشیری دربارۀ قبض و بسط و ا

اودال است میهدید« :قبضی بدد و بر خداوند وی مشگل بدد سبب آن ،اندر دل قبض همییابود
مدجبش نداند راه او آن است و تسلیم وند تا آن وقت و ب ذرد و اهر تگلیف وند تا آن برود

یا پیش وقت با شدد [پیش تا درآید] ب اختیار خدیش قبض یادع شدد و بدد و ا و آن ب ترک
اد شمرند ودن ب وگم وقت هوردن نهود ،ود بودد وو آن قوبض ائول شودد و ووق سوبحان

همیهدید و اهلل یقبض و یبسط و اوی ترج،دن و بسطی بدد و ناهاه اندر آید و نابیدسان و صاوب
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او را نیابد و آن را سببی نداند نشاط اندر دل او پدید آید و او را ا جای بران یند ،راه او آنست و

آراف هیرد و اد بجای آرد و او را اندرین وقت اهر وینی ونین وند مخاطرتی بونر

مگر خ ی باید ترسیدن» (قشیری)162 :1387 ،
این سخنان نشان میدهد و اودال هد

پیشرفت او میشدد هن امی و عار

عار

نیست و وتی اهر بر عوار

بودد ،ا

غلبو ونود ،موان

ب م،رفت دست مییابد و وقایق بر او وشف مویشودد ،بو

تناسب آن مگاش اع ،اوداوی بر او وارد میشدد و با تدج ب دو عامل بر عار
مینان شدع و ض ،ی و دارند  2ظرفیت و هنجایشی و عار

و منظدر ا اودال مختلف شدع و ض،ف آنهاست:

تأثیر میهذارد1 :

دارد سخنان یر نشوان مویدهود

«هر مقامی را آغا ی است و نهایتی و میان ایشان اوداوی است مت اوع؛ و دانسوتن آغوا و
نهایت مقافها ا طریق مشاهدع نیست ،وگن مثال آن است و آغا وال خد
و ا م،اصی دور باشد ،و ترک م،اصی دویل خد

نیست ،با نهایت خد
تا یگی را اصل خد

است فاما ن

خود

آن اسوت

را مشواهدع

آن است و ب ود قندط رسد ،و در این دو میان اوودال مختلوف

هست ،وگن وندانی ن و ا م،صیت دور دارد ،و یگوی را یوادع

هیرد تا ا هردو با دارد ،وگن با این هم ا غیر خدا بترسد ،و یگی را یادع هیورد توا در
سر او جن خد

خدا نماند و این دیدنی نیست ،وگن خداونود ایون مقواف ندانود وو او بو

وداف مقاف رسیده است» (مستملی بخاری)1146 /3 :1363 ،

غناوی هن امی و دربارۀ وجودی وو ا سوماع واصول مویشودد ،صوحبت مویونود ،نخسوت

میهدید وجد دو قسم است« :قسم اول مگاش اع و مشاهداع و ا با علودف و تنبیهواع اسوت،
قسم دوف تغیراع و اودال ،ودن شدق و خد

قووبض» (غناوووی )632 /2 :1386 ،و سووپ
تأثیرهذاری اودال بر عار

میداند

و اندوه و قلق و شادی و فهم و پشویمانی و بسوط و

قوودرع اووودال و ظرفیووت عووار

را دو عاموولِ میوونان

«تحریک او (وجد) ظاهر را بر اندا ۀ قدّع ورود آن باشد ،و ن اهداشتن ظاهر را ا تغییر بر

اندا ۀ قدّع صاوب وجد و قدرع او بر ضبط جدارح و باشد و وجد در باطن قدی بدد و
در ظاهر متغیر ن ردد ب سبب آنچ صاوبش قودی بودد ،یوا آنگو وارد ضو،یف باشود و ا

جنبانیدن ظاهر و هشادن عقد تماسک قاصر بدد» (غناوی)632 /2 :1386 ،

ا تأمل در ه تار و وردار عرفا م،لدف میشدد و آنان وسانی را و در بیخددی و بویخدیشوی

ب سر میبردند ناقص میدانستند «نقل است و جنید را ه تند« :سی سال است تا فالن و

سور ا

اند برن رفت است و ط،اف و شرا نخدرده و جمّنودهان در وی افتواده و او را ا آن خبور نو وو
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هدیی در ونین وسی؟ او در جم جم باشد یا ن ؟» ه ت« :بشدد ،انشا اهلل»» (عطار)394 :1384 ،

جنید ،باینید و شبلی را و تحت تأثیر اودال هسوتند وامول نمویدانود ا نظور وی ،باینیود ا وود

بدایت پا فراتر ن ذاشت است او میهدید :ا وی وینی نشنیدف و دالوت وند او ب نهایت واصول

شده باشد (سراج طدسی )382 :1914 ،جنید ب شبلی میهدید« :دوم برای تد میسود د؛ یورا ایون
اضطرا و هیجانی و تد داری ،ا اودال متمگنان نیست ،بلگ بو اهول بودایت و ارادع منسود

است» (دهقانی )5 :2009 ،وی همچنین میهدید« :عار

مننوتی با ندارد» (عطار نیشابدری)14 :1384 ،

را واوی ا وواوی با نودارد ،و مننوتوی ا

صاوب وشفاوحقایق هن امیو دربارۀ وجد صحبت میوند ،میهدید« :هرو ض،یفمناج

است هر آین او را ا سماع و وارد هری آید و فریاد بدد و هرو قدی و منتهی اسوت او را هریو و

فریاد دست ندهد و وروت و رقص نباشد م ر و ب مدافقت عنینان» (نسو ی )136 :1386 ،هموۀ

این شدر و اضطرا ها در مقاف دوهان ی و پیش ا رسیدن ب ی ان ی اسوت اوبتو ایون دوهوان ی
همیش ادام خداهد داشت «شدر صدفیان و ن،ره و شدر ایشان بیتابی و بیخددیشدن هم در مقاف

دویی است این هم وهمبا ی و خیالسا ی است؛ و این ندانی وو ا وسوی رفوت و بورود دریون
جهان و در آن جهان ،و این رفتنی نیست؛ انیت باقی و اثنینیت ثابت» (هیسددرا )382 :1341 ،

هن امی و اودال بر عارفی وارد میشدد ،با تدج ب شدع و ضو ،ی وو دارد و بوا تدجو بو

ظرفیت عار  ،بر او تأثیر میهذارد ممگن است یک وال مشاب با قدتی مشاب بر دو عوار

شدد و ب دویل ظرفیتی و آن دو عار

وارد

دارند ،یگی را ا خددبیخدد وند و دی ری آن ووال را بو

اختیار خودد درآورد و تغییوری در سوخن و رفتوارش ایجواد نشودد ابدنصور سوراج ( 1914ف)308 :

میهدید هرهاه قدع عقل عار

بیش ا واردی باشد و بر او میآید ،او وارد را ب تصر

درمیآورد و ساون است ووی هرهاه قدع وارد بیش باشد عقل را مغلد میونود و عوار
وروت میآورد

خودد
را بو

قطباودین عبادی نین هن امی و ا سگر و محود سوخن مویهدیود بو ظرفیوت عارفوان اشواره

میوند« :بدان و اودال روندهان در خدردن شرا مت اوع اسوت ب،ضوی سوری اون یرنود وو بو
اندک ادراک در وودوۀ مشغل و اضطرا

آیند و ب،ضی غاوباوسگدناند وو بو هور ویون متقلقول

نشدند اما اصحا اضطرا  ،بر مثال آب ین اند ،ود ندر پذیرند و ود شگست شدند اموا اصوحا

سگدن ،بر مثال آین اند ،همان ندر و آب ین پذیرد ،بپذیرد و یوادع و نیگودتر ،اموا ود نشوگند و
پایدار بماند» (قطباودین عبادی)204 :1374 ،
هرهاه واوی بر عارفی وارد شدد ،عار

با تدج ب هنجایش و ظرفیتی وو دارد ممگون اسوت

ود بتداند آن وال را ب اختیار خدد درآورد ،ا آن ب ذرد و ب مرولۀ صحد برسد و ممگون اسوت
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آن وال تا دیری بپاید و عار

در همان واوت سگر و بیخددی باقی

را مغلد خدد وند تا عار

بماند این تأثیر وال بر ساوک هاه تنها وحظ ای است و هاه تا رو ها میپاید و هاهی تا پایوان عمور

باقی میماند؛ برای نمدن ونانگ در تاریخ تصد

دیده میشدد ،وسوانی ماننود شوبلی و ابونعربوی

مانی در جندن و مستی ب سر میبرند ،ووی ا آن میهذرند و ب صحد و هدشیاری مویرسوند ،اموا

وسانی مانند محمد م،شدق طدسی و وقمان سرخسی تا پایان عمر در جندن و مستی بواقی مویماننود

(پدرجدادی )208 :1366 ،ا تأمل در ه تار عرفا ونین برمیآید و هن امی و واوی بر آنان وارد

میشدد و آنان را مغلد میوند ،وارد سگر میشدند ،اما ودن ایشان ووال را مغلود وننود و آن

وال نتداند آنان را ب تملک خدیش درآورد وارد صحد میشدند قشیری سگر را غیبتی میدانست

و با واردی غیبی پدید میآید همچنین او صحد را با آمدن با وال خدیش و و
آمدن پ

و علم با جای

ا غیبت میدانست (قشیری )178 :1387 ،رو بهان بقلی نین میهدید« :سگر مستی روح

است ا طراوع مشاهده ،و شرا محبت ،و طیب خطا و اندار قدف» (رو بهان بقلی)552 :1374 ،
و «صحد هشیاری باطن است ا هجدف وجد و غلبۀ وال ب ن،ت اتصا

ب ص ت بقا و ص ای وجد

ب وطف وال پاک ا ودورع عدارض ،و قدس اسرار ا اغیار در اندار» (هموان )553 :در مراوول
باالتر ا سگر و صحد نین اهر ساوک ،مغلد ِ وارد شدد فنا هدیند و اهر مغلد نشودد بقوا هدینود
اوبت هدیا در ابتدا و وال بر عار

وارد میشدد هم ان مغلد آن میشدند ،وووی برخوی ووم و

برای وحظ ای و برخی دی ر ب شدع و برای مدتی طدالنی
«غیبت ا اوساس در این مقاف (بقای پ

4

ا فنا) ال ف نباشد بل شاید وو ب،ضوی را ات واق

افتد و ب،ضی را ن و سبب غایبناشدنش ا اوساس اتّساع وعا و هنجایی ظر

بدد ،هم

فنا در او هنجد و هم وضدر ،باطنش غرق وجۀ فنا بدد و ظاهرش واضور آنچو مویرود ا

اقدال و اف،ال و این وقتی تداند بدد و در مقاف مشاهدۀ ذاع ص اع تمگن یافت باشد و ا

سگر وال فنا با صحد آمده و آنگ هنود در بودایت ایون ووال بودد ،سوگرش ا اوسواس

غایب هرداند» (واشانی)298-297 :1385 ،

شطح
هن امی و اودال عار

را مغلد میوند ،رفتار و ه تار وی را نین تحت تأثیر قورار مویدهود بوا

ن اهی ب متدن صدفی روشن میشدد و ن،ره و هری و جام دریدن صدفیان ب دویل نواقصبوددن و

بددن آنان در مقاف دویی است (عیناوقضاع همدانی382 :1341 ،؛ میبدی 240/1 :1371 ،و )301/4

«ودن وجد در باطن پدید آمد ،بر ظاهر تداجد پدیود آیود و ا او اووداوی مختلوف ظواهر
هردد یگی را تداجد بگا باشد و یگی را بان

و ن،ره و هرو را وجد قدی باشد موتمگن
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شدد و بیارامد این سخن و یاد میوند مراد او آن است و تداجد ص ت ض،ی ان و وال

مریدان و مبتدیان باشد و اول ورقت ب ایشان رسیده باشود نواآ مدده و خودینواورده بو
بان

و ناو و ن،ره افتند ،با ودن قدیدل باشند با بوال خود وورده باشوند و اووفهرفتو  ،ا

آنچ بشندند و یا ببینند ایشان را جنبش نیاید» (مستملی بخاری)1451 /4 :1363 ،

با ن اهی ب متدن عرفانی بسیار دیده میشدد و مریدان و ندساوگان براساس وشو ی وو بورای

آنان رخ میدهد دوار واالتی سخت میشدند و وتوی جوان مویسوپارند (هجودیری-595 :1389 ،

)596

هروند همۀ نشان های (رفتار و وردار) بیرونی «ا ورواع سیماییک هرفت تا تغییر رن

وهره

و خامدشی و خنده و هری و رقص و در نظرهاه سدسدر و نشان شناسی امرو  ،مصادیق بانانود»

(ش ی،ی ودونی ،)25 :1392 ،آنچ را ب صدرع ویژه بان میدانند سخنانی است و بر بان جاری

میشدد یگی دی ر ا ات اقاتی و ب دویل غلبۀ اودال بر ساوک رخ مویدهود ،شوطحیاع و سوخنان
خال

شری،تی است و بر بان او جاری میشدد برخی اودال را مغلد میونند ،ب همین خاطر

ه تارشان را محافظت میونند و شطح نمیهدیند ،ووی برخی مغلد اودال میشودند و شوطح بور

بان ایشان جاری میهردد ابنخ یف میهدید« :بدان و مشایخ در مقاماع ،مختلف بددهاند و در

اودال ،مت اوع ب،ضی وال بر ایشان غاوب بدده است و هاههاه در استغراق وال و سگری غاووب،

نادره بر بان ایشان میرفت و نادره ا ایشان ظاهر میشد مخاوف شری،ت ،و ب،ضی بر جوادۀ شورع

استقامت مینمددند و ا مادۀ دین استمداد میهرفتند و اوبت و اصالً ا جادۀ شرع تجاو ننمددند
و ا ملت ون ی ت،دی جاین نشمردند» (دیلمی)5 :1955 ،

سلمی شطح را «بیان مستقیم یک واوت و تجربۀ شخصوی» مویدانود (شو ی،ی وودونی:1392 ،

 )405و میهدید« :اوشّطح ولخراسانیین ،ألنّهم یتگلّمدن عن أوداوهم و عن اوحقوائق ،و أهول او،وراق
یص دن أودال غیرهم و وی

اوداصف بشاطح» (سلمی )469/3 :1369 ،سراج هم شطح را بو دویول

غلبۀ اودال بر ساوک میداند و در م،نای آن میهدید« :عبارةمستغرب فیوصة ودةففةاقبتهوة و
هاجبشفةغلیان وغلبت » (سراج طدسی 1914 ،ف)375 :

اینگ میهدیند ا شطحیاع بدی خددپسندی و ادعا میآید و خال

شرع است بو ایون دویول

است و اودال ب سبب ظرفیت وم ساوک ا اختیار او خارج میشدند هدیا خدد هدیندهان شطح
هم ب ناقصبددن خدد باور دارند در وةکر ةاالولیا آمده است و یک بار در خلدع بر بوان باینیود

رفت و «سبحانی ما أعظم شأنی» ودن ب خدد آمد ،مریدان ه تند وو شوما ونوین و ظوی ه تیود
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شیخ ه ت :خدای عنوجل شما را خصم باد و اهر یک بار دهر بشندید ،مرا پواره نگنیود (عطوار،

)149 :1384

شطحیاع باینید ب سبب ناقصبددن اوست و نمیتداند اودال را مدیریت ونود؛ وهرنو خودد

باینید ب طدر وامل ب شری،ت پایبند بدده است هجودیری بو او وقوب م،ظوم اوشوری،ت داده اسوت

(هجدیری )163 :1389 ،در ترجمۀ رساوۀ قشیری در این باره آمده است« :ا ابدینید وگایت وننود

و او ه ت :اهر وسی را ببینی و ا وراماع اندر هدا همویپورد ،م ور غوره نشودی بودوی ،او را
نندیک امرونهیوردن ودن یابی و ن اهداشت ودود و هناردن شری،ت» (قشیری)113 :1387 ،

وسی و شطح میهدید هند در مقاف تلدین است و ب مقاف تمگین نرسیده است جنید دربوارۀ

شطحیاع باینید میهدید «هذا والف من وم یلبسو وقوائق وجود اوت ریود فوی وموال ووق اوتدویود»
(قشیری 2007 ،ف )263 :شخصی و در مقاف تمگین است ،همان وسی است و اودال را مغلود

ورده است دویل برتری وسانی مانند جنید بر باینید غلب بر اودال است

غلبۀ اودال بر عار  ،هم بان را هنریتر میوند و هم ساختار نحدی آن را پیچیدهتر میونود

و هر و اودال مهار شدند ،هم ساختار نحدی بان سادهتر میشدد و هوم وضودر عاط و در بوان

ومرن

تر میشدد با مقایسۀ بان جنید و باینید این مطلب روشن میشدد

هن امی و عار

تحت تأثیر اودال قرار میهیرد ،جانش ا عاط و هیجان وبرین مویشودد و

این عاط و هیجان و ا عناصر هنر است ،در بوان او وو بورونداد مداجیود درونوی اسوت نمودد

مییابد عاط

بان را نین مد ون و خدشآهن

میوند همچنین عارفی و مغلد اوودال اسوت

سخن خدد را بیاختیار مدجنهدن بور بوان مویآورد؛ بنوابراین ،ایجوا وو یگوی دی ور ا عدامول
هنریوردن بان است ،وارد بان او میشدد و بانش را هنری میوند اهر عار

بتداند اوودال را

مدیریت وند و تجرب را بالفاصل ب بان نیاورد ،فرصت مییابد آن را بسنجد و تا وودی آن را بوا
منطق و عادع مت،ار

وفق دهد ،واژهانی مناسب برای بیان آن بیابد و سپ

آن را بر بوان آورد

عارفی و بالفاصل بیاختیار و بدون اندیش سخن میهدید ،سخن او ا وحا نحدی بسامان نیست

پ

عار

هروقدر بیشوتر تحوت توأثیر اوودال عرفوانی باشود ،عناصور هنوری بیشوتر وارد بوان او
5

میشدند و سخن او هنریتر میشدد ؛ بنابراین اهر عرفان اسالمی با نظریۀ فرماویسوتی تحلیول شودد

باید ه ت هرو بان عار

هنریتر باشد ،او بیشتر تحت تأثیر اودال عرفانی است؛ ن اینگ تجربۀ

عرفانیاش عمیقتر است و درجۀ او در عرفان باالتر است

ب نظر میرسد وسانی را و اودال را مودیریت مویوننود و دووار شودر و شو،ف نمویشودند و

شطحیاع بر بان نمیرانند دارای تصد

عابدان دانست اند و هروه مقابل را دارای عرفوان عاشوقان

دانست اند ،اما هردو اینها با عشق سلدک میونند و ت اوتشان در مدیریتوردن اودال است
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نتیجهگیری
با ن اهی ب متدن دست اول عرفانی ،تجربۀ عرفانی ب س بخش مقدماع ،م،وار
هد

میشدد و ا این س بخش ،م،ار

است و مقدماع و اوودال ،وسوایل رسویدن بو هود

اهرو اودال بدون اختیار ساوک بر او وارد میشدد ،عار
خدد درآورد ا سدی دی ر هروند ورود اودال بر عار

هد

است ،اودال ،خدد ،هد

عار

و اوودال تقسویم

تا ودودی میتداند آنها را ب اختیوار

شرط ال ف برای رساندن او بو وصوال و

نیست ،بلگ مانند مقدماع ،ابناری است و عوار

م،رفت میرساند اودال همانطدر و عار

را در رسیدن ب هد

ا اختیار ساوک خارج شدد ،او را ا رسیدن ب هد

با میدارد

را بو

یاری میوند ،هاهی نیون اهور

هن امی و اودال بر عارفی وارد میشدد با تدج بو دو عامول شودع و ضو،ف آن و ظرفیوت

عار  ،بر او تأثیر میهذارد ممگن است وواوی مشواب بوا قودع مشواب بور دو عوار
ب دویل ظرفیتی و آن دو عار

وارد شودد و

دارند ،یگی ا خددبیخدد شودد و دی وری آن ووال را بو اختیوار

خدد درآورد و تغییری در سخن و رفتارش ایجاد نشدد
هن امی و اودال عار

را مغلد وند ،رفتار و ه تار وی را نین تحت تأثیر قرار میدهد ن،ره

و هری و جام دریدن صدفیان ب دویل ناقصبددن و بددنشان در مقاف دویی است و عارفان وامول ا

این ورواع ب دورند یگی دی ور ا ات اقواتی وو بو دویول غلبوۀ اوودال بور سواوک رخ مویدهود،
شطحیاع و سخنان خال

شری،تی است وو بور بوان او جواری مویشودد برخوی اوودال را مهوار

میونند ب همین خاطر ه تارشان را محافظت میونند و شوطح نمویهدینود ،وووی برخوی مغلود
اودال میشدند و شطح بر بان ایشان جاری میشدد
هن امی و عار

تحت تأثیر اودال قرار میهیرد ،جانش ا عاط و هیجان وبرین مویشودد و

این عاط و هیجان و ا عناصر هنر اسوت در بوان او وو بورونداد مداجیود درونوی اسوت نمودد

مییابد و بان او را هنری میوند؛ بنابراین ،اهر عرفان اسالمی با نظریۀ فرماویستی تحلیل شدد ،باید
ه ت هرو بان عار

هنریتر باشد ،او بیشتر تحت تأثیر اودال عرفوانی اسوت؛ نو اینگو تجربوۀ

عرفانیاش عمیقتر و درجۀ او در عرفان باالتر است

تحلیل عرفان اسالمی ا این دیدهاه نشان میدهد و وسانی را و مغلد اودال هستند دارای

عرفان عاشقان و وسانی و اودال را مدیریت میونند دارای تصد

عابدان دانسوت انود ،6اموا ایون

تقسیمبندی درست نیست و همۀ عارفان (عارفان سنت اول) با عشق راه میپیمایند؛ بنابراین ،عرفوان
عاشقان است و عرفان ناعاشقان نداریم

همچنین همۀ عارفان دارای صحد و سگر هستند ،ووی آنان و نمیتدانند اودال را مهار وننود،

بیشتر دوار سگر میشدند و آنان و اودال را مدیریت میونند ،ومتور ا طرفوی هموۀ عارفوان بو
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شری،ت پایبندند و اهر هاهی سخنانشان در ظاهر مغایر با شری،ت است ،ب دویل غلبۀ اودال بر آنوان

است

ا سدی دی ر نمیتدان یک دست ا تجرب های عرفانی را مبتنی بر م،امالع و دست ای دی ر را

مبتنی بر اودال شخصی دانست ،بلگ م،امالع و اودال هردو در ونار هوم در یوک تجربو وجودد
دارد ،اما در آنان و اودال را مدیریت میونند ،م،امالع بیشتر بو وشوم مویآیود و در آنوان وو

مغلد اودال هستند ،اودال نمدد بار تری دارد

همینطدر با تقسیم تجربۀ عرفانی ب س بخش مقدماع ،اودال و م،ار  ،برخی دی ر ا مبوانی

عرفانی را دقیقتر میتدان تحلیل ورد؛ برای نمدن  ،خامدشی و یگی ا مبانی عرفانی است ،بوا سو

بخش ه ت شده مت اوع است؛ بنابراین ،آن را با تدج ب هروداف ا این س بخش جداهان میتدان
بررسی ورد و نتایجی دقیقتر هرفت با این تحلیل میتدان ب دالیل اختال

عارفان بر سر مداردی

مانند پایدار یا ناپایداربددن اودال ،تقدف و تأخر اودال و مقاماع بر یگدی ر ،وال یا مقافبددن یک
مصداق و پاسخ داد و اوبت هروداف مجاوی دی ر میطلبد

پینوشتها

 1سنت اول و دوف عرفانی اصطالواتی است و برای تقسیمبندی عرفان اسوالمی وضو شوده اسوت ایون دو سونت در

غایت و هد  ،روش ،رویگرد ،مدضدعاع و م اهیم و بان ،ت اوعهایی بنیادین بوا یگودی ر دارد سونت اول عرفوانی

آن است و ا آغا پیدایش تصد

و عرفان اسالمی رونق داشت و تا سدۀ ه تم هجری ب عندان سونت غاووب عرفوانی

تلقی میشد در این سنت ،تنها ابنار شناخت و میتداند ساوک را ب مقصدد برساند ،روش وشوف و شوهدد اسوت بو
اعتقاد اهل طریقت ،این روش و مبتنی بر تجار شخصی و مداجید ذوقی است ،میان عار

و عاوم غیب پیدند برقرار

میوند و او را قادر میسا د تا بدون واسط ا اسرار اوهوی بواخبر شودد و متناسوب بوا شورایط و تدانواییهوای خودد ،راه

مناسب را برای رسیدن ب مطلد پیدا وند سنت دوف عرفانی نین ا سدۀ ه تم ،ب ویژه با شگلهیری مگتب محییاودین

ابن عربی رواج پیدا ورد و ا آن پ

سنت غاوب در عرفان اسالمی تلقی میشد در این سنت هم روش وشف و شهدد

اهمیت و جای اه خدد را و ظ ورد ،اما دی ر ابنارها و روشهای شناخت نظیر روش عقلوی و اسوتدالوی و روش نقلوی

نین برای تأیید و تبیین آن ب وار میرفت (میرباقریفرد)88-65 :1391 ،

 2عرفان اسالمی مبتنی بر دو قدۀ نظری و عملی است (میرباقریفرد« )270-269 :1385 ،مراد ا قدۀ نظری ،آن ت گر و
اندیش ای است و عار

را ب سدی وق سودق مویدهود و قودۀ عملوی نیون آن نیرویوی اسوت وو ا م،وامالع عرفوانی

سروشم میهیرد و با قدۀ نظری پیدندی استدار دارد» (میرباقریفرد )70 :1391 ،قدۀ نظری عالوه بر مقواف و جای واهی
و عار

در آن قرار دارد ،ب شرایط یادی مانند شرایط دینی ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،جغرافیوایی و و وتوی بو

آنچ در ناخددآهاه عار

نه ت است بست ی دارد همینطدر پیر نین در شگدفاوردن آن نقش بسیاری دارد

 3هروند در ظاهر ب نظر میرسد برخی عارفان مانند سهل تستری م،تقدند تنها با مقدماع هم میتدان ب م،رفوت رسوید
(هجدیری ،)303 :1389 ،دیده میشدد و همین سهل هم ب شدع یر تأثیر اودال قرار دارد «ابن سواوم یقودل عون ابیو

ان سهل بن عبد اهلل وان یقدی علی اودجد وتی یبقی خمس و عشرین یدماً او اربعة و عشرین یدماً ال یأوول فیو ط،امواً و

وان ی،رق عند اوبرد اوشدید فی اوشتآ و علی قمیص واود» (سراج طدسی 1914 ،ف)307 :
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 4برای اطالع بیشتر ن اه ونید ب مبحث تلودین و تمگوین در سولمی ،53 /3 :1369 ،قشویری 184 /2 :1981 ،و قشویری،
)187-185 :1387

 5ن ارنده بر این باور نیست و هن امی و عار

مغلد اودال عرفانی اسوت ،ورود هموۀ عناصور هنوری در بوان او

بیش ا مانی است و او اودال را مهار ورده است ،بلگو برخوی ا عناصور هنوری ماننود رمنپوردا ی در خددآهواهی

صدرع میهیرد و در پژوهشی دی ر ب آن پرداخت خداهد شد
 6اوبت نباید تصدر ورد همۀ وسانی را و در ویطۀ تصود
میونند؛ یرا برخی ا آنان اصالً عار

عابدانو قورار دادهانود ،وسوانی هسوتند وو اوودال را مهوار

نیستند و باید نافهایِ دی ری ودن اهد و عابد بر آنان نهاد ،ن عار

منابع

آو دن جدنقانی ،مس،دد ( )1390تحلیل بانشناختی و م،رفتشناختی عرفان رساوۀ دوتری بو راهنموایی
سید علیاصغر میرباقریفرد دانش اه اص هان

استی  ،واوتر ترن

( )1375عرفان و فلس

ترجمۀ بها اودین خرمشاهی سروش تهران

اماف خمینی (ره) ( )1388ترجم و شرح دعای سحر تهران مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار اماف خمینی (ره)

باخر ی ،یحیی ( )1383اوراداالوبا و فصدص اآلدا
تهران

بیناف ( )1349خالصۀ شرح ت،ر

مصحح ایورج افشوار انتشواراع دانشو اه تهوران

تصحیح اومدعلی رجایی انتشاراع بنیاد فرهن

ایران تهران

پدرجدادی ،نصراهلل (« )1366تحلیلی ا م اهیم عقل و جندن در عقال مجانین» مجلۀ م،وار
 2صص 222 -191

خیاطیان ،قدرعاهلل و سید ومید دالور (« )1390تشگیگی در تقسیمبندی م،رو

بغداد و خراسان» نشریۀ تاریخ فلس

س  2ش  1صص 48-23

دهقان ،علی ،خلیل ودیدی و مدسی اومدی (« )1393بررسی تصد

مگاتب تصد

دورۀ  4ش
و عرفوان

عابدان و عرفان عاشقان در غنویاع

وافظ» فصلنامۀ ادبیاع عرفانی و اسطدرهشناختی س  10ش  37صص 143-111

دهقووانی ،رضووا (« )2009آموود ههووای تصوود
()www.ido.ir

(بخووش اول)» سووا مان تبلیغوواع اسووالمی 1397/3/3

رو بهان بقلی شیرا ی ( )1374شرح شطحیاع مصحح هانری وربن انتشاراع طهدری تهران

سراج طدسی ،ابدنصر ( 1914ف) اولم فی اوتصد

تصحیح ریندود آوین نیگلسدن مطبع بریل ویدن

سلمی ،ابدعبوداورومن محمودبن اوحسوین ( 1424ق) طبقواع اوصودفی مصوحح مصوط ی عبوداوقادر عطوا
داراوگتب او،لمی بیروع

_____ ( )1369مجمدع آثار سلمی هردآوری نصوراهلل پدرجودادی ووا اول مروون نشور دانشو اهی
تهران

دیلمی ،ابداوحسن علی ( )1955سیرع ابن خ یف ترجمۀ روناودین یحیی بن جنید شویرا ی بو تصوحیح
آن ماری شیمل آنگارا

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) 153 /

ش ی،ی ودونی ،محمدرضا ( )1392بان ش،ر در نثر صدفی وا سدف سخن تهران

صلیا ،جمیل ( )1381فرهن

فلس ی ترجمۀ مندوهر صان،ی درهبیدی وا سدف وگمت تهران

شقیق بلخی ( )1366آدا او،باداع تصحیح پل ندیا ترجمۀ نصراهلل پدرجدادی م،ار
 1صص 120 -106

دورۀ وهوارف ش

عطار نیشابدری ،فریداودین ( )1384وکر ةاالولیاء بر اساس نسخ مصحح نیگلسدن نشر علم تهران

عالم سید محمدوسوین تهرانوی ( 1419ق) ووب اولبوا در سویر و سولدک ووا نهوم انتشواراع عالمو
طباطبایی مشهد

عین اوقضاع همدانی ( )1341تمهیداع مصحح ع یف عسیران دانش اه تهران تهران

غناوی ،ابدوامد محمد ( )1386اویا علدفاودین مترجم مؤیداودین خودار می مصوحح وسوین خودیدجم
جلد  2 ،1و  4علمی و فرهن ی تهران

_____ ( )1383ویمیای س،ادع مصحح وسین خدیدجم جلد علمی و فرهن ی تهران

ف،اوی ،محمودتقی ( )1389تجربوۀ دینوی و مگاشو ۀ عرفوانی ووا وهوارف سوا مان انتشواراع پژوهشو اه
فرهن

و اندیشۀ اسالمی تهران

فنایی اشگدری ،محمد ( )1394درآمدی بر فلس ۀ عرفان قوم مؤسسو آمد شوی و پژوهشوی امواف خمینوی
(ره)

قشیری ،ابداوقاسم عبداوگریم بن هدا ن ( )1387رساوۀ قشویری ترجموۀ ابودعلی وسون بون اومود عثموانی
تصحیح بدی اونمان فرو ان ر وار تهران

_____ ( 2007ف) وتا اوم،راج مصحح ودی

صلیبا بیروع داراومگتب بیبلیدن

_____ ( 1981ف) وطایف االشاراع با مقدم و تحقیق ابراهیم بسیدنی الهیئ المصری العام للکتاب

واشانی ،عناودین محمدد ( )1385مصباح اوهدای و م تواح اوگ ایو تصوحیح ع وت ورباسوی و محمدرضوا
بر هر خاوقی وار تهران

والبادی ،ابدبگر محمد ابن ابراهیم ( 1933ف) اوت،ر ومذهب اوتصد

طبع االولی.مطبع السعادة مصر

هیسددرا  ،ابداو تح سید محمد ووی اوبر صادق ( )1341منتخباع شرح تمهیداع مصحح ع یف عسویران
دانش اه تهران تهران

مرتضدی ،مندوهر ( )1365مگتب وافظ وا دوف انتشاراع تدس تهران

مستملی بخاری ،اسماعیل ( )1363شرح اوت،ر ومذهب اوتصد
اساطیر تهران

مصحح محمد روشن جلد  3انتشواراع

میبدی ،ابداو ضل رشیداودین ( )1371وشفاالسرار وعفةاالب ار مصحح علیاصوغر وگموت جلود  1و 4
امیروبیر تهران

میرباقریفرد ،سید علیاصغر (« )1385اندیش هوای عرفوانی میردامواد جسوتاری در آرا و افگوار میردامواد و
میرفندرسگی» مجمدعۀ مقاالع و ه تار فرهن ستان علدف فرهن ستان تهران
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) «عرفان عملی و نظری یا سنت اول و دوف عرفانی» نشریۀ علموی پژوهشوی پوژوهشهوای1391( _____
88-65  صص2  ش6 اد عرفانی (هدهر هدیا) س

باد ب اهتماف محمودامین ریواوی ووا یوا دهم انتشواراع،) مرصاداو1384(  عبداهلل بن محمد،نجم را ی
علمی و فرهن ی تهران

) وشف اوحقائق مصوحح اومود مهودوی دامغوانی انتشواراع علموی و فرهن وی1386(  عنیناودین،نس ی
تهران

ادع مرون نشر دانش اهی تهران،) ت سیر قرآنی و بان عرفانی ترجمۀ اسماعیل س1373( ندیا پل

لیقاع محمودد عابودی، تصحیح و ت، مقدم

) وشفاومحجد1389(  ابداوحسن علی بن عثمان،هجدیری
وا پنجم سروش تهران
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Abstract
To better understand Islamic mysticism, the mystical experience must be scrutinized
accurately. So far, studies have been conducted regarding the nature of Islamic
mysticism, each examining mystical experiences and Islamic mysticism, in general,
through a certain perspective. Different divisions and types of Islamic mysticism,
namely romantic mysticism, pious mysticism, Khorassanian and Baghdadian
mysticism, mystical experience and spiritual-path experience are examples of these
perspectives. There are also studies which focus on the nature of mystical experience
adopting a linguistic approach. Relying on mystical primary sources and based on
the mystics’ quotes, the present study divides mystical experience into four
categories; preliminaries, teachings, states and speeches, and outer performances,
and considers them as components of a cycle which interact with each other to aid
the mystic reach the goal. This paper also provides a new model which clearly
represents the nature of Islamic mysticism. In this model, the extent of mystics’
mastery over the states they encounter is considered as one of the reasons for their
difference.
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