
 
 

  

  

  

  

  

                                              

 علوم انسانیادبیات و ي دانشکده

 زبان و ادبیات فارسیگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدبراي دریافت درجه نامهپایان

  محضگرایش  زبان و ادبیات فارسیي در رشته

  

  عنوان:

عبادت، توکل،  تکیه بردر حدیقه الحقیقه با  کالمی و بررسی مضامین عرفانی

  رزق، صبر و شکر

  

   :راهنما استاد

  دکتر خدابخش اسداللهی

  

 :مشاور استاد

  دکتر بیژن ظهیري ناو

  

 :پژوهشگر

 عبدالخالق رضایی

  

  1395تابستان 

                                                    



 
 

  
  عبدالخالق :نام                                                :  رضاییدانشجو خانوادگی نام

  )، صبر و شکردر حدیقه الحقیقه با تکیه بر(عبادت، توکل، رزقکالمی  و بررسی مضامین عرفانی :نامهپایان عنوان

  

  دکتر خدابخش اسداللهی :راهنما استاد 

  دکتر بیژن ظهیري ناور: مشاو استاد 

                        ات فارسیزبان و ادبی: رشته                                               کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                          محض: گرایش

  128 ات:صفح تعداد             15/6/1395  دفاع: تاریخ          ادبیات و علوم انسانی :دانشکده 

  :چکیده

 است که یدانش ،المعلم کي کشف و شهود است و واسطهت او، بهو صفا عرفان، به معنی شناخت و معرفت خداوند   

ی به رش متفاوتعرفا، نگ .پردازدیم یو نقل یاستدالل عقل يبر مبنا ینید ینیبو جهان ياصول اعتقاد رامونیبه بحث پ

 رهاز نظر او،  داند.و یکی از این عرفا، سنایی است. سنایی، عبادت را محدود به اعمال ظاهري نمیجهان هستی دارند 

ا عجز و بهمراه  چنین، عبادت بایدشود. همعملی که رضایت خداوند را در پی داشته باشد، نوعی عبادت محسوب می

راي او بر ازل ست و نیز، رزق هر کسی، دهمیشگی ا فروتنی و تواضع باشد. سنایی معتقد است که رازقیّت خداوند

د به خداون مه حالهفایده است. از نظر سنایی، انسان باید در مقدّر شده است و هر گونه تالش براي کسب روزي، بی

- چیزي می بی به هریاي دستیی، صبر را الزمه و مقدّمهسناخواهد. توکل کند، چرا که خداوند صالح بندگانش را می

در  وید همیشه ان باي سنایی، انسر هنگام بال و مصیبت، باالترین و دشوارترین نوع صبر است. به عقیدهداند. صبر د

  داند.می عی کفرچنین، سنایی، ناسپاسی را نیز نوهمه حال، شاکر خداوند باشد؛ حتی در مواقع بال و مصیبت. هم

عم از نبع، او نیز مراجعه به حدود شصت م بندي بحث اصلی به پنج بخش مجزّادر این پژوهش، پس از تقسیم   

  ت.آوري اطالعات شده اسهاي مرتبط، اقدام به جمعچنین، برخی از وبسایتها و مقاالت و همکتاب

  توکل، رزق، سنایی، عبادت، شکر، صبر : هاواژه کلید

 

  

  



 أ
 

  فهرست مطالب

  

                            صفحه               شماره و عنوان مطالب

  

   کلیاتفصل اول: 

  2..............................................................................................................................................................................مقدمه - 1-1

  3.....................................................................................................................................................................بیان مسأله  - 1-2

  5............................................................................................................................................................سؤاالت پژوهش  - 1-3

  6.......................................................................ي تحقیق......................................................................................فرضیه - 1-4

  6..............................................................اهداف پژوهش.................................................................................................. - 1-5

  6..........................................................................................ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................... - 1-6

  7...........................................ي پژوهش.................................................................................................................پیشینه - 1-7

  8....................................مواد و روش اجراي پژوهش....................................................................................................... - 1-8

  

   مبانی نظريفصل دوم: 

2-1 -  

  10.......................................................................................................................................................................................عرفان

تعریف  - 2-1-1

  10..........................................................................................................................................عرفان..................

موضوع  - 2-1-2

  10...................................عرفان........................................................................................................................

زش هدف و ار - 2-1-3

  11........................عرفان........................................................................................................................

از تصوف تا  - 2-1-4

  11.......................................................................عرفان..............................................................................



 ب
 

عرفان  - 2-1-5

  12....................................نظري.........................................................................................................................

عرفان  - 2-1-6

  12.....................................عملی.........................................................................................................................

مقامات  - 2-1-7

  12...........................................................................................عرفانی...............................................................

2-1-7-1 - 

  13..............................................توبه.........................................................................................................................

2-1-7-2 - 

  14..............................................ورع..........................................................................................................................

2-1-7-3 - 

  14...............................................................................................................................زهد........................................

2-1-7-4 - 

  14......................................................فقر..................................................................................................................

2-1-7-5 - 

  15.............................................صبر..........................................................................................................................

2-1-7-6 - 

  15.................................................................................................................................................................توکل....

2-1-7-7 - 

  15.......................................................................................رضا................................................................................

حاالت  - 2-1-8

  16....................................عرفان........................................................................................................................

2-1-8-1 - 

  16............................................مراقبه.......................................................................................................................

2-1-8-2 - 

  16.................................................................................................................قرب....................................................



 ج
 

2-1-8-3 - 

  17..........................................محبت.........................................................................................................................

2-1-8-4 - 

  17...........................................خوف..........................................................................................................................

2-1-8-5 - 

  17..............................................................................................................................................رجاء........................

2-1-8-6 - 

  18..................................................................شوق...................................................................................................

اُنس و  - 2-1-8-7

  18...............................هیبت.........................................................................................................................

2-1-8-8 - 

  18..................................................................ینان...............................................................................................اطم

2-1-8-9 - 

  19.........................................................................................مشاهده.........................................................................

2-1-8-10 - 

  19...........................................یقین.........................................................................................................................

علم  - 2-2

  20....................................................کالم....................................................................................................................

تعریف علم  - 2-2-1

  20.....................................................................................................................کالم..................................

موضوع علم  - 2-2-2

  20......................................................................................................................................................کالم

موجود بما هو  - 2-2-2-1

  21............................................................................................................................................موجود

ي معلوم از جنبه - 2-2-2-2

  21..........................................................................................................................................خاص



 د
 

وجود خداوند و وجود  - 2-2-2-3

  21..............................................................................................................................ممکنات

ذات  - 2-2-2-4

  21...........................................................................................................................................................خداوند

عقاید  - 2-2-2-5

  22.........................................................................................................................................................ایمانی

اهداف و فواید علم  - 2-2-3

  22...........................................................................................................................................کالم

هدایت  - 2-2-3-1

  22.........................................................................................................................................................مردم

پاسداري از عقاید  - 2-2-3-2

  22.........................................................................................................................................دینی

ي تربیتی علم جنبه - 2-2-3-3

  22......................................................................................................................................کالم

نیازمندي علوم دینی به  - 2-2-3-4

  23...............................................................................................................................کالم

شناسی دین - 2-2-3-5

  23..............................................................................................................................................تحقیقی

روش استدالل در علم  - 2-2-4

  23......................................................................................................................................کالم

کالم  - 2-2-5

  23.................................................................................................................................................................جدید

ي کالم جدید و کالم رابطه - 2-2-6

  24..............................................................................................................................قدیم

مذاهب  - 2-3

  24................................................................................................................................................................کالمی



 ه
 

ي امامّیه (اثنی شیعه - 2-3-1

  25.....................................................................................................................................عشري)

مذهب  - 2-3-2

  26..............................................................................................................................................................زیدّیه

مذهب  - 2-3-3

  26.......................................................................................................................................................اسماعیلیه

اهل  - 2-3-4

  28................................................................................................................................................................حدیث

2-3-5 - 

  28........................................................................................................................................................................معتزله

2-3-6 - 

  29.......................................................................................................................................................................اشعریه

2-3-7 - 

   30........................................................................................................................................................................اباضیه

2-3-8 - 

  31.....................................................................................................................................................................ماتریدیه

هاي معرفت از دیدگاه راه - 2-3-8-1

  31.......................................................................................................................ماتریدي

آراء کالمی  - 2-3-8-2

  32.............................................................................................................................................ماتریدي

ات یتأثیر کالم و عرفان در ادب - 2-4

  34..............................................................................................................................فارسی

تداخل کالم و  - 2-5

  37......................................................................................................................................................عرفان

  

   بحث و بررسیفصل سوم: 



 و
 

3-1 - 

  42.............................................................................................................................................................................عبادت

تعریف  - 3-1-1

  42.............................................................................................................................................................عبادت

و عارف و فرق عابد  - 3-1-2

  43...........................................................................................................................................زاهد

عبادت  - 3-1-3

  44...........................................................................................................................................................عاشقانه

عبادت در دیدگاه  - 3-1-4

  45............................................................................................................................................سنایی

کشش و  - 3-1-4-1

  45..................................................................................................................................................کوشش

ازلی بودن  - 3-1-4-2

  46..................................................................................................................................................عبادت

عبادت و تقویت  - 3-1-4-3

  47..........................................................................................................................................ایمان

هاي عبادت مطلوب از دید گیویژ - 3-1-5

  47..................................................................................................................سنایی

هدف در  - 3-1-5-1

  47....................................................................................................................................................عبادت

دوري از سستی و  - 3-1-5-2

  48......................................................................................................................................بطالت

 یملع يبر جنبه دیتأک - 3-1-5-3

  48..............................................................................................................................عبادت

چون و عبادت بی - 3-1-5-4

  49............................................................................................................................................چرا



 ز
 

نادیده گرفتن  - 3-1-5-5

  49..........................................................................................................................................خویشتن

تقوا، واالترین  - 3-1-5-6

  50............................................................................................................................................عبادت

گاه حضور قلب در عبادت و جاي - 3-1-5-7

  51....................................................................................................................دل

خداوند ناظر بر انسان  - 3-1-5-8

  52...................................................................................................................................است

تواضع و اظهار عجز در  - 3-1-5-9

  52.............................................................................................................................عبادت

عبادت با تمام  - 3-1-5-10

  53...........................................................................................................................................وجود

ي تجرید، مقدمه - 3-1-5-11

  53......................................................................................................................................توحید

عبادت از منظر  - 3-1-6

  54.................................................................................................................................................دیگر

عمل به فرامین الهی و سّنت  - 3-1-6-1

  54.............................................................................................................پیامبر(ص)

- کم - 3-1-6-2

  54................................................................................................................................................................آزاري

اخالق  - 3-1-6-3

  55...........................................................................................................................................................نیکو

3-1-7 - 

  56............................................................................................................................................................................نماز

هدف از  - 3-1-7-1

  56..........................................................................................................................................................نماز



 ح
 

ر شدن بنده د یحضور قلب و فان - 3-1-7-2

                                              57...................................................................................................................حق

3-1-8 - 

  58.............................................................................................................................................................................دعا

هدف از  - 3-1-8-1

  58..........................................................................................................................................................دعا

- دوري از بیهوده - 3-1-8-2

  59............................................................................................................................................گویی

انکسار  - 3-1-8-3

  59..........................................................................................................................................................قلبی

آرامش روح و  - 3-1-8-4

  60...............................................................................................................................................روان

ي عبادت و رابطه - 3-1-9

  60...............................................................................................................................................رزق

ي عبادت و رابطه - 3-1-10

  61...........................................................................................................................................توکل

3-2 - 

  62.................................................................................................................................................................................رزق

رزق چیست و رازق  - 3-2-1

  62......................................................................................................................................کیست؟

دیدگاه امام محمد غزالی در مورد  - 3-2-2

  62......................................................................................................................رزق

رزق حالل یا  - 3-2-2-1

  62................................................................................................................................................حرام

درجات رزق حالل و  - 3-2-2-2

  63....................................................................................................................................حرام



 ط
 

رزق و  - 3-2-2-3

  63..........................................................................................................................................................توکل

اقسام  - 3-2-2-4

  63.............................................................................................................................................................رزق

دیدگاه سنایی در مورد  - 3-2-3

  64........................................................................................................................................رزق

رزق، قبل از تولد تا بعد از  - 3-2-3-1

  64............................................................................................................................مرگ

چرا رزق در دست  - 3-2-3-2

  65...................................................................................................................................خداست؟

موارد نفی شده در ارتباط با  - 3-2-3-3

  66...........................................................................................................................رزق

رزق اکتسابی یا  - 3-2-3-4

  68............................................................................................................................................مقّدر

ي رزق با امور رابطه - 3-2-3-5

  72.....................................................................................................................................دیگر

رزق، توأم با توکل و  - 3-2-3-5-1

  72.................................................................................................................................رضا

رزق و  - 3-2-3-5-2

  73......................................................................................................................................................شکر

رزق، توأم با صبر و  - 3-2-3-5-3

  74...............................................................................................................................قناعت

رزق از زوایاي  - 3-2-3-6

  75..............................................................................................................................................دیگر

تغییر جایگاه مسّبب و  - 3-2-3-6-1

  75.............................................................................................................................سبب



 ي
 

کس در رزق، با دیگري شریک هیچ - 3-2-3-6-2

  76.....................................................................................................نیست

واه است نه خداوند خیرخ - 3-2-3-6-3

  76.........................................................................................................................ظالم

رازقیت عام  - 3-2-3-6-4

  76..........................................................................................................................................خداوند

رزق حالل یا  - 3-2-3-6-5

  77...........................................................................................................................................حرام

3-3 - 

  80...............................................................................................................................................................................توکل

تعریف  - 3-3-1

  80..............................................................................................................................................................توکل

دیدگاه امام محمد غزالی در مورد  - 3-3-2

  80....................................................................................................................توکل

اصطالحی معنی لغوي و  - 3-3-2-1

  80.............................................................................................................................توکل

فضیلت  - 3-3-2-2

  81........................................................................................................................................................توکل

هاي پایه - 3-3-2-3

  81.......................................................................................................................................................توکل

مورد  دیدگاه سنایی در - 3-3-3

  82.....................................................................................................................................توکل

دالیل توکل به  - 3-3-3-1

  82.........................................................................................................................................خداوند

نتایج توکل به  - 3-3-3-2

  83...........................................................................................................................................خداوند



 ك
 

مراحل و درجات  - 3- 3-3-3

  84.........................................................................................................................................لتوک

ي بنده و توکل بر اراده - 3-3-3-4

  86.............................................................................................................................خداوند

  90................................................................................................................................................................................صبر - 3-4

عریف ت - 3-4-1

  90................................................................................................................................................................صبر

انواع  - 3-4-2

  91...................................................................................................................................................................صبر

دیدگاه سنایی در مورد  - 3-4-3

  93.......................................................................................................................................صبر

ي هر صبر، مقدّمه - 3-4-3-1

  93..........................................................................................................................................چیز

صبر، مترادف حلم و مالزم  - 3-4-3-2

  93............................................................................................................................علم

صبر بر بال و  - 3-4-3-3

  94............................................................................................................................................مصیبت

صبر بر خشم و  - 3-4-3-4

  95.........................................................................................................................................شهوت

صبر  - 3-4-3-5

  96...........................................................................................................................................................خداوند

ي سعادت صبر، الزمه - 3-4-3-6

  96...............................................................................................................................اخروي

ي ی، نتیجهکامیاب - 3-4-3-7

  97..........................................................................................................................................صبر

صبر، راه رسیدن به  - 3-4-3-8

  98...................................................................................................................................معرفت



 ل
 

ي صبر و رابطه - 3-4-3-9

  99.............................................................................................................................................شکر

3-5 - 

  101..............................................................................................................................................................................شکر

تعاریف  - 3-5-1

  101.............................................................................................................................................................شکر

انواع و حاالت شکر از دید امام محمد  - 3-5-2

  102..........................................................................................................غزالی

اید در همه حال شکر ب - 3-5-3

  103....................................................................................................................................باشد

اجتماع صبر و  - 3-5-4

  104.................................................................................................................................................شکر

دیدگاه سنایی در مورد  - 3-5-5

  104....................................................................................................................................شکر

انواع  - 3-5-5-1

  104...........................................................................................................................................................شکر

عجز و سکوت در  - 3-5-5-2

  107......................................................................................................................................شکر

شکر بر  - 3-5-5-3

  108.................................................................................................................................................مصیبت

بل کفر در مقا - 3-5-5-4

  108............................................................................................................................................شکر

شکر بر  - 3-5-5-5

  110...................................................................................................................................................قدرت

شکر بر  - 3-5-5-6

  110.....................................................................................................................................................شکر



 م
 

- حقشکر، نوعی  - 3-5-5-7

  111....................................................................................................................................شناسی

افزونی نعمت در  - 3-5-5-8

  111.......................................................................................................................................شکر

  

  گیرينتیجهفصل چهارم: 

  114.................................................................................................................................................................گیرينتیجه - 4-1
116.................................................فهرست منابع و مآخذ...........................................................................................................



 
 

  

  فصل اول:

  کلیات پژوهش

  



2 
 

 مقدمه  - 1- 1

هــا و گــوي پرســشقت است؛ حقیقتــی واحــد کــه جــوابوجوي حقیهر انسانی، در بطن خود، در جست   

ها وارهاند. براي رســیدن بــه ایــن حقیقــت، ها و سردرگمیهاي فکري او باشد و او را از این آشفتگیدغدغه

ها، شناخت و آگاهی قلبی است که حاصل آن، آرامــش خــاطر هاي مختلفی وجود دارد و یکی از این راهراه

ي تمام کائنات و عوالم غیــب و شــهود و عــدم و هســتی، در یــد ست که ادارهو ایمان به وجود آفریدگاري ا

پــذیر ي کشف و شهود، امکــانهایی که در آن، شناخت و ایمان قلبی، به واسطهقدرت اوست. یکی از زمینه

گردد، قلمرو عرفان است. عرفان، ایمان و اعتقاد قلبی و درونی است کــه مســیر رســیدن بــه حقیقــت را می

کند. نوع نگرش یک عارف به حقیقت و نظام هستی، با یک انســان معمــولی تفــاوت تر میو نزدیک ترآسان

دارد. براي یک عارف، جهان و هرچه در آن است، در عین ناپایــداري، مظهــر صــفات خداونــد اســت و ایــن 

 و که هدف محسوب شود، ابزاري براي رسیدن به هدف است. هــدف اصــلی نیــز، لقــاءاهللاجهان، به جاي آن

چنین بــراي رســیدن شهود ذات پاك پروردگار با چشم دل و حضور روحانی و معنوي در محضر اوست. هم

ها دست یابــد. یــک عــارف، هرگــز به این مقصد، حاالت و مقاماتی وجود دارد که سالک راه حق، باید به آن

هــاي شــیطانی و وسوســه شود و با تزکیه و تهذیب، آن را مطیع خود کرده و بر هواهــااسیر نفس خود نمی

گونه بحث و استداللی در شــناخت حقیقــت جــایی کند. در مسیر عرفان، بر عکس کالم، هیچخود غلبه می

حــال، ایــن تفــاوت گاه خداوند است. با ایــنندارد و هر چیزي که هست، مربوط به دل آدمی است که تجلی

دیگر نیست؛ زیرا هرچند عرفان و کــالم، از یکها در بین عرفان و کالم، دلیل بر بیگانگی و جدایی کامل آن

کنند، ولی در هدف خود که خداشناسی و رسیدن بــه وجوي حقیقت، طی میمسیري جداگانه را در جست

صورت کــه کند؛ به اینهاي سنایی نیز صدق میحقیقت واحد است، مشترکند. این موضوع، در باب اندیشه

طوري کــه گــاهی از یــک موضــوع عرفــانی، کند؛ بهدیگر جدا نمیی را از یکسنایی، مباحث کالمی و عرفان

ي کالم است، تعریفی عرفانی از آن ارائه کند یا بالعکس، موضوعی را که مربوط به حوزهمی برداشت کالمی

کند. به هر حال، آثار سنایی، سرشــار از مفــاهیم تر میي عرفان و کالم را تنگدهد و با این روش، رابطهمی

جــوي هــر انســان گــر و حقیقــتهاي معرفتی و اخالقی است و براي ذهن پرســشی و کالمی و آموزهعرفان

ي یک عارف حقیقی است کــه بــا تجــارب ي زندگی است. سنایی نمونهخداجویی، به عنوان راهنما و برنامه
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و معلمــی  ســوزهاي متعالی خود، تشنگان راه حقیقت را سیراب کرده و همانند پــدري دلعرفانی و اندیشه

  شود.    ها را به سرمنزل مقصود رهنمون میشایسته، آن

     ـ بیان مسأله:2ـ1      

را  یمتون ادب يینهاز گنج یبخش اعظم ی،فارس یاتادب ياز شاکله ناپذیرییجدا یعنوان جزئه ب ،عرفان   

را  یسندگانعران و نوشا يیشهو اند یاقسبک و س ،به خود اختصاص داده است. تا آنجا که از قرن ششم

 یفیتعر ،الزم است تا در آغاز ی،عرفان در ادب فارس یتدگرگون ساخت. لذا با توجه به نقش واال و محور

از  و شناختن، بازشناختن و معرفت است ،عرفان ي،. از نظر لغودهیماز عرفان را ارائه  یو اصطالح يلغو

 یزيو رموز چ یقوقوف به دقا ،به مفهوم عام ؛تاسدو مفهوم عام و خاص  يیرندهدر برگ ی،نظر اصطالح

شکاف  يغوررس و مو یعنیاست،  یعارف یبِ: فالن طبگویندیمثالً م ي،و قشر یاست، مقابل علم سطح

 یققانع نشده و دقا یدبه تقل یعنیاست،  یفالن عارف، سخندان عارف یااست و  به ظواهر نپرداخته است. 

 کشف و شهود یقبه طر یاءاش یقحقا یافتن ،عرفان در مفهوم خاص ا گرفته است.را فر یسخن و سخنران

     )1059 /1: 1371، معین. (عرفان است ايهاز جلوه یکیجهت تصوف  ینه همب است و

ذات و صفات  ،قابل ذکر است که معتقد است عرفان و تصوف یبهائ یخنظر ش ،رابطه با موضوع عرفان در   

و  الحقایقیقهعبارت است از وصول به حق ،داشتن عرفان یتغا«است.  یتو اسماء حضرت احد یازل

 يبه بقا اندنم یکردن وجود خود در وجود او و باق یبلکه فان ،و مکاشفه يعلم حضور یقنوراألنوار از طر

 یدنرس يبرا که دارند یدهعرفا عق«چنین هم). 7: 1374یات،(ب» .الجمعبه مقام جمع یافتنو دست  يو

، بر طبق استعداد خود یقتکرد تا نفس بتواند از حق و حق یرا ط یمراحل یستیبا یقت،به حق و حق

  )42: 1391 حسینی،(» .حاصل کند یآگاه

و زهد و وعظ را  ینید هايیشهو اند یو حکم یعرفان یقبار معارف و حقا یننخست کهییجااز آن سنایی،   

شود، یمحسوب م یکتاب منظوم عرفان یناول ،او يالحقیقهیقهکرد و کتاب حد یشعر فارس يوارد گستره

 لمدادق ینآفرو سبک سازیانجر يشاعر یث،ح ینبرخوردار است و از ا یی در عرفانواال یتلذا از اهم

 یورخود را با ز ینآثار و دواو و یرفتهپذ یرثأبعد از او، از او ت یشمنداناز شاعران و اند یاريکه بس شودیم

از آن  ینممتاز است و ا یگراشعار شاعران د یاناز م ییشعر سنا«اند. آراسته یفانو رموز عر یقحقا عرفان و

 یادوستیو دن یاز ظاهرپرست یزو پره یبه وارستگ تاو دعو یامدارد. پ ینخاص و هدف مع یامروست که پ

شق عا یدبا ،راه ینبه ا یدنرس يبرا است و یقتبه حق و حق یدنرس یگر،چون عارفان د یزاست. هدف او ن

 و بویی که رنگبا آن ییتصوف و عرفان سنا یست.ن یزجا ،هم خروج از راه عفاف و زهد و تقواز اما با ،شد
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عنوان اختصاص داده است)، تعادل در  ینرا به ا یقهخاص در حد یفصل هک(چنان ،دارد یعاشقانه و مالمت

 یزن یاطادب و حرمت و احت یمحر یدبا ،از شور و نشاط عشق یآن حفظ شده است. همراه با سکر و مست

  )17: 1389 ي،موغار یمی(کر» محفوظ بماند.

لحظه  یکاو هست که در  يتحول فکر یجنتا یناول ی،نور اله يهاو بارقه »ییسنا یعرفان هاياندیشه«   

 یزو تجو ینیبندارد جز درون یامیتحول او پ ین،ساخت. بنابرا یخود، ته يرا از خود ییجستن کرد و سنا

  )43 :1389 بادي،راه حق و نشان دادن آن به گمراهان است. (ع يوجوجست یزهدفش ن ی؛اهرپرستاز ظ

نام  یکتاب منظوم عرفان ینعنوان نخسته ب یی،سنا يالحقیقهیقهاز حد ذکر شده در باالمطالب  در   

که از آن جمله  هشد یفلأت نیبا موضوعات عرفا ،نثر يدر حوزه يآثار ییقبل از سنا ین،. با وجود ایمبرد

و اللمع  یالعشاق احمد غزالسوانح یریه،قش يرساله یبدي،االسرار مکشف ي،است: شرح تعرف کالباد

و استحکام سخن و  یبلند و دقت در معان ینمضام یلاز قب هایییژگیوجود و .ابونصر سراج التصوفیف

قرار داده  یفارس یاتواال در ادب یقعنوان الگو و سرمشه کتاب را ب ینا یقه،الحق یقهسالست لفظ در حد

وجود  ،گونه که ذکر آن رفتهمان ،کتاب شده ینا یشتازيو پ يکه موجب برتر یزيچ ین،است. با وجود ا

تا قبل از  ،اسلوب خاص یناست که ا يدر قالب مثنو یو اخالق یو مباحث فلسف یعرفان یکنکات بار

     .است بوده سابقهیب ییسنا

-از آن یول ،قرار گرفته یمورد بررس یو کالم یاز منظر عرفان الحقیقهیقهکتاب حد ،پژوهش ینا در   

 يو امر یمبس عظ يکار یقه،در حد یابعاد عرفان يهمه یبررس ،موضوع یگستردگ یلبه دل کهییجا

شده در  یینمحدود و تع ياست که ابعاد مشخص و حوزه ینبر ا یلذا سع ؛گسترده و پرشاخ و برگ است

(عبادت، رزق، صبر، شکر و توکل) انتخاب شده تا از  ینراستا، پنج موضوع با عناو ینرفته شود. در اش گیپ

 یکه ط کندیرا دنبال م یريمس ،پژوهش ینا ي. محور مرکزیردقرار گ بررسیمورد  یو کالم یابعاد عرفان

صبر و شکر  الثطور مهموضوعات منتخب آشکار شود. ب ینمنسجم ماب یروابط موجود و هماهنگ ،آن

-همان یعنی ؛با عبادت و رزق دارند یکیجداگانه، ارتباط و تناسب نزد یلو تحل یعالوه بر استقالل موضوع

-مستلزم صبر هست. هم یزانقطاع آن ن کند،یشکر بنده را اقتضا م ،گونه که استمرار رزق از جانب خداوند

  .عبادت ملول نگردد مراراستکند و از  یشهصبر پ ،خود یتعبود یردر مس یدبنده با ینچن

  ي                       روزانـلحظه در شب یکیکه                 ياست بد روز یظالم کس گفت              

  شـوشـه در گـنبود بنده حلق              ـش  وشــرامـف ـیلـافـاز غ کنـد              

  )95: 1387(سنایی،                                                                                 
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 یکیاند و متصل یکدیگربه  یروارصورت زنجهکه عبادت و توکل ب شودیم یدهد ،موارد یبرخ در   

      .شوندیمحسوب م یکدیگرحالت مکمل  یناست که در ا اساسیب يامر دیگري،یب

 یداست که بنده با یدر حال ین. اشماردیم یآزادگ یود نوعخداوند را خ یاسارت در طوق بندگ سنایی،   

امور خود را  یمحض شود و جملگ یمدر برابر خداوند تسل یدبا ،خود هست يدر بند خدا که حال یندرع

                  .به او بسپارد و به او توکل کند

     داـج یـرهد خـز بن يتا نگرد                              اــه اعضــر همـاو دار ب بند                

  یمبخوان تو قلب سل یدانـور ن                             یمجز ره تسل یستن بندگی                

  )166(همان:                                                                                                     

  د او راـاندهــنسب یـیداـه خـاند او را                              بدهـکه بن یکسان آن                

  هفت بام همچو عالم يخواجه                                 دامــبسته م یشبندگ کمر                

     )115همان: (                                                                                                    

توکل بنده بر خداوند و سپردن امور به او،  یی،که از نظرگاه سنا شودیم یدهاز کتاب د ییدر جا یا   

                  .یندبن یانهبداند و خود را در م یشرسان خويق و روززاتنها خداوند را ر ،که بنده شودیامر م ینا یمقتض

  یکه رزق از اوست هم ـیدانـود بـخ              ــیو را بروست همـت گـر تـوکـل               

 )117(همان:                                                                                                    

  حکمت و گنج یسترا که ن خاصه آن             ه رنج ـاست ب یـیخدا کدخــدایی      

  والـراس و جـر خـه بـک به داـخ بـر               والــه احـو را در همـت اعتـمــاد               

      )107(همان:                                                                                                     

در  یااز ورود به هر موضوع  یشاست که پ ینا ،مدنظر خواهد بود یقر طول تحقکه د یگريد يشاخصه   

 یذکر شود تا مخاطب در نظرگاه خود فرصت نوع یزن یگرد یشمنداناند یا یشمنداند يیشهاند ،طول بحث

به  يتا حدود یی،سنا يیقهموضوعات مذکور در حد یلتحل بیعتاً. طبدهدبه خود  یقو تطب یسهمقا

 یتشخص یو کالم یو تفکرات عرفان ياعتقاد يهاشاخصه یینو تب ییسنا يیشهاند یشتره بشناخت هرچ

     .او منجر خواهد شد

  :پژوهش ـ سواالت3ـ1      

  یست؟نسبت به موضوعات (عبادت، رزق، شکر، صبر و توکل) چ الحقیقهیقهدر حد ییسنا یدگاهدـ 1
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  گونه است؟چ یکدیگربا تناسب موضوعات مشخص شده ارتباط و ـ 2

آیا سنایی نسبت به موضوعات مشخص شده، دیدگاه عرفانی دارد یا نگرش اخالقی و کالمی او نیز در ـ 3

       این موضوعات دخیل هستند؟

    :یقتحق يـ فرضیه4ـ1      

- یه. فرضاست نکرده یصورت مستقل آن را بررستنها به ی،و کالم یمبحث عرفان یک یلدر تحل سنایی    

 یکرده و ط یبررس یاجهات و عموم زوا يموضوع آن را از همه یکدر طرح  ییاست که سنا ینا ما بر ي

او  يیوه. شکندیم یبررس یزرا ن یگرآن موضوع با موضوعات د یهماهنگ یا یمنسجم، وابستگ یندفرآ یک

-یفرق احترام مو  هاینهمه آئ یدو عقا یشهبلکه به اند ؛یستخودخواهانه ن یدر پرداختن به مسائل عرفان

و سلوك را تنها  یر. او سداردیگام برم طلبانیقتحق یتهدا يدر راستا ،پدر دلسوز یکو همانند  گذارد

معرفت خداوند  يغدغهکه در قلب خود د یهر انسان که بلکه معتقد است داند،یخاص نم يامختص عده

       .داوند گام برداردعرفان و معرفت خ یردر مس تواندیدارد، م یقت راحق يجووو جست

  :پژوهش ـ اهداف 5ـ1      

  .الحقیقهیقهدر حد ییسنا یمحک یو کالم یعرفان یتکوشش در شناخت شخصـ 1

  هاي کالمی و اخالقی او در مباحث عرفانی.میزان ورود اندیشه یبررسـ 2

توکل) در موضوعات (عبادت، رزق، شکر، صبر و  یانارتباط م یچگونگ یو بررس یقیتطب یلتحلـ 3

      ییسنا الحقیقهیقهحد

     :پژوهش یتو اهم ـ ضرورت 6ـ1      

در  یاديگران زکه محققان و پژوهش است امر شده ینا یمتقض یی،سنا یرخط یگاهو جا يشعر عظمت   

عمل آورند. با ه باب ب یندر ا ياگسترده یقاتکنند و تحق ییفرسااو قلم يت واالیشخص ییجهت شناسا

 نبر آ ،شاعر ینا ينماناهمگون یکالم یدچندگانه و عقا یتو شخص یعرفان يیشهبا اند ییآشنا ،ینوجود ا

 یعوس يگستره یگر،د يپرداخته شود. از سو یتشخص ینا یشترهرچه ب یلتحل و يداشت تا به واکاو

کرده و به  ییوگیدر رابطه با عرفان او کل ،در غالب موارد یی،باعث شده تا پژوهندگان سنا یی،عرفان سنا

      .او نپردازند یتپنهان شخص یايو زوا یاتجزئ
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انتخاب شده تا مجال شرح و بسط  یموضوعات مشخص ،پژوهش ینامر در ا ینبا درنظر گرفتن ا لذا   

 گویییمانع از کل یات،فرصت پرداختن به جزئ ،طور مفصل وجود داشته باشد، و تا حد امکانهب یکهر

      .یمبزدائ این شاعر بزرگ یعرفان یتشخص یمايغبار ابهام را از س ي،تا حدود میگردد. باشد که بتوان

      :یقتحق يـ پیشینه7ـ1     

منتشر شده است که  یو متنوع یادمقاالت و کتب نسبتًا ز یی،سنا یو کالم یحث عرفانارابطه با مب در   

 یاو را بررس یتاز شخص یاییدام زوااند و هرکموضوع پرداخته ینده به انو پراک یاغلب بصورت عموم

  :اشاره کرد یربه موارد ز توانیآن مکتوبات م یتمام یاناز م حال،یناند. با اکرده

 »الحقیقهیقهو عارفانه در حد یمانهمعرفت حک«با عنوان  ییزاده بناکه محمدبهمن صادق يادر مقالهـ 1   

 يیقهحد یشان،کرده است. از نظر ا یند را بررسمعرفت به خداو يهانگاشته است، مبحث عرفان و راه

داراست که هرکدام از  را یو عرفان یاز موضوعات حکم ياگسترده يهااست و جنبه یرفراگ ياثر یی،سنا

در نظر  یشان،ا يدر مقاله ینچناند. هماز آن بهره گرفته ،خود یذهن يینهو زم یدگاهاو با د ینمخاطب

(صادق  .رودیشمار مه نفس ب یبتهذ يیلهو وس یو سلوك عرفان یرمالزم س ینی،و حکمت د یند یی،سنا

چنین معتقدند که از نظر سنایی، تمامی ادیان و مذاهب، به حقیقت ) ایشان هم2: 1378زاده بنائی، 

جوي حقیقت باشد؛ ولی در تواند از هر راهی که بخواهد، در جستشود و انسان میخداوندي ختم می

ل آن، یعنی اصهاي مادي را از میان بردارد تا حد تمام صفات ظاهري انسانی و نیز وابستگیهمه حال، بای

  ) 7حقیقت وجودي انسان که روح یا جان آزاده است، باقی بماند. (همان: 

ی خدابخش اسدالهیف لأت »ییدر آثار سنا یمعتقدات غالب کالم«ست با عنوان يامقاله ینچنهمـ 2   

 یکه ط ی،است تا عرفان یبر اعتقادات کالم یهتک آید،یکه از نام آن برمچنانآن ،قالهم یندر ا ).1386(

متشابهات، عدم  یلبه تأو یشاند. از جمله: مقدم بودن قرآن، گراپرداخته ییسنا یبه تفکرات کالم ،آن

 یی،سنا یشان،خداوند، معرفت اهللا با اهللا، نظام احسن، عمل به ارکان، عدل و امامت. به اعتقاد ا ؤیتر

 یشترب ینکهو با ا دهدیارائه م طلبانیقتو به حق یردگیم که باشد بر یرا نزد هر گروه یکالم یقحقا

 يگفت: و توانیم گیرد،یسرچشمه م هاشاعر یو گاه یعهاز آبشخور معتقدات ش يو یکالم هايیشهاند

وجود ه مذاهب ب یبتقر ینوع ،آن دو ینسازد و ب یکنزد یگرددو فرقه را به هم ینا هايیدگاهقصد دارد د

   .آورد
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 یدهبه کوشش فر یقه،حد يیدهشرح گز ،»یبوستان راست«توان به کتاب  یم یگراز موارد دـ 3  

را در  ییسنا هايیشهاند یتجل ،کتاب یندر قسمت مقدمه ا یشاناشاره کرد. ا )1389موغاري (یمیکر

 يقهیمعتقد به وجود دو نوع عرفان عابدانه و عاشقانه در حداند و قرار داده یمورد بررس الحقیقهیقهحد

 یدتیو عق يفکر یشبرخواسته از گرا یاديهستند که عرفان عابدانه بر عاشقانه غلبه دارد و تا حد ز ییسنا

      .دارد يسازگار یعتاوست و با ظواهر شر

   :پژوهش يش اجراروو  ـ مواد 8ـ1     

به  ،اطالعات يآورمحتوا بوده و روش جمع یلو از نوع تحل یفیک نامه،یانپا ینپژوهش در ا يشیوه   

اطالعات مربوط به  يآوراساس، با مراجعه به کتابخانه و جمع یناست. برا ياکتابخانه يیوهش

مورد  راها نموده و آن يبندرا طبقه هایشف یت،پرداخته و در نها برداريیشبه ف یی،سنا يالحقیقهیقهحد

  .داد یمقرار خواه یو بررس یلتحل

 

 



 

  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  عرفان-2-1      

     تعریف عرفان - 2-1-1      

قبل از ورود به مبحث عرفان و ابواب مختلف آن، الزم است تا در ابتدا، تعاریف لغوي و اصطالحی از آن    

شود: که از شناخت پروردگار ) گفته می عرفان در لغت به معنی (شناخت) و در اصطالح به («ارائه دهیم. 

گردد. عرفان، معرفتی قلبی و حاصل کشف و شهود و نه بحث طریق صفاي باطن و پاکی نفس حاصل می

گویند که در اثر سیر و گویند. عارف به کسی میهم می» علم وجدانی«و استدالل است؛ از این رو به آن، 

 )11: 1391ق، (مشتا» سلوك، به مقام عرفان رسیده باشد.

عرفان عبارت است از علم به «صورت است که: اند، به ایندر جایی دیگر، تعریفی که از عرفان ارائه داده   

حضرت حق سبحان از حیث اسماء و صفات و مظاهرش و علم به احوال مبدأ و معاد و به حقایق عالم و به 

تعالی است و معرفت طریق ي حقچگونگی بازگشت آن حقایق به حقیقت واحدي که همان ذات احد

سلوك و مجاهده براي رها ساختن نفس از تنگناهاي قید و بند جزئیت و پیوستن به مبدأ خویش و 

عرفان یعنی شناسایی و مراد «چنین: ). و هم28: 1384(یثربیِ، » اتّصاف وي به نعت اطالق کلیت.

خت آن، حق و اسماء و صفات اوست و شناسایی حق است و نام علمی است از علوم الهی که موضوع شنا

 )307: 1370(نوري، » .انداهللا براي شناسایی حق انتخاب کردهراه و روشی که اهل

     موضوع عرفان - 2-1-2      

یعنی - تواند موضوع این علم واقع شود، آن حقیقتی که می«گوید: ي موضوع عرفان میترکه دربارهابن   

به  - ی که بر همه چیز محیط بوده و چیزي خارج از آن وجود نداشته باشد،آن معنی و مفهوم عام و شامل

فارض نوشته، چنین بر ي ابناي که قیصري بر شرح تائیّهحال در مقدمهبا این». .پذیر نیستآسانی تعبیر

تعالی است و از آن جهت که آید که معتقد است موضوع عرفان، شناخت ذات و اسماء و صفات حقمی

رسانند، پس بحث هاي خود را به ذات حق میها و نشانهگاهماء و صفت) هر یک از مظاهر و جلوه(این اس

بینی خاصی اشاره دارد که امکان مفهوم عرفان به جهان«از ذات خداوند، بحثی است از تمام عالم هستی. 

-تجربه«،»شهود« ارتباط مستقیم و شخصی و حتی پیوستن آدمی را با خداوند، از طریق آنچه به اصطالح

  )11: 1391(مشتاق، » سازد.شود، جایز و ممکن مینامیده می» حال«و» ي باطن
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     هدف و ارزش عرفان - 2-1-3     

سو است و هر دو، یک هاي آن، همتوان گفت هدف آن، با ارزشاي است که میگونهمکتب عرفان، به   

شناسی و تکامل وجودي انسان، در عین حال که یک هدف کنند. به عبارت دیگر، خدامسیر را دنبال می

هدف علوم دیگر به «اي نیز به آن بخشیده است. مشترك در میان مکاتب عرفانی است، نوعی ارزش ویژه

هدف آن، جز عرفان، به دست آوردن معلوماتی است در رابطه با معاش و معاد انسان، اما یگانه علمی که 

دهد، همین عرفان و در واقع راه رهایی انسان از تعلقات مادي را نشان می رساندن انسان به حقیقت است

که معرفت ي عادي وجود انسان؛ در صورتیاند و محصول درجهاست و بس. علوم دیگر از عوارض نفس

ي برتر وجود انسانی است و لذا انسان در میدان عرفانی، معلول تحول جوهري و والدت ثانوي و درجه

 یک موجود ایستا و محدود است، اما در قلمرو سلوك عرفانی، یک موجود متحول و متکامل علوم رسمی،

ي زمان و مکان، استوار است. لذا جز تعالی و . عرفان، بر اساس رهایی انسان از جهان ماده و حوزهاست

  )230: 1384(یثربی، » تکامل وجودي و جوهري انسان، هدف دیگري ندارد.

     ف تا عرفاناز تصو - 2-1-4      

اي بود که فلسفه و دین نیز از هر نظر در حال رشد و زمان با دورهي شروع جریان تصوف، همنقطه   

، به تدریج جاي خود نددر موضوعاتی که با این دو مرتبط بوگسترش بودند و مباحث کالمی و فلسفی و ه

. در همین راستا، نمودندمطرح می آن را ،کردند و اندیشمندان بزرگرا در میان مسلمانان پیدا می

گویی به این ویژه دانشمندان ایرانی، تحقیق و تفحص خود را براي پاسخمتکلمان و فالسفه و فقها و به

ي ساسانی و ي یونان و حکمت ایرانی دورهمسائل آغاز کرده بودند. در این خصوص، آنان به فلسفه

معارف اسالمی را گسترش دادند و دین و فلسفه را به هم ي هند و تفکرات دیگر ملل روي آوردند. فالسفه

آمیختند تا به کمک فلسفه، با عقاید و باورهاي ضد اسالمی به مبارزه برخیزند. همین امر موجب شد که 

که رشد، پس از آنآنان، آثارِ به ویژه فلسفی و حکمی سایر ملل را ترجمه و تفسیر کنند. ازمیان آنان، ابن

الصفا داد تا هرچه بیشتر از فلسفی را به اوج خود رسانید، جاي خود را به فارابی و اخوانکار شرح آثار 

طوري که حتی صوفیان، با وجود اینکه پیش از این با فلسفه سر فلسفه براي دفع مخالفان بهره بگیرند؛ به

ي س، تصوف به واسطهسینا، از فلسفه استقبال کردند. از این پستیز داشتند، به ویژه به برکت وجود ابن

اي اي به خود گرفت. همین امر باعث شد که تصوف حالت تجربی و عملیاش با فلسفه، رنگ تازهآمیختگی

طوري که ي عملی آن غلبه کند. بهي نظري تصوف بر جنبهرا که پیش از آن داشت، فراموش کند و جنبه

و درس و بحث به شدت مخالف بودند، خود به ابوالخیر که پیش از این با کتاب  صوفیانی مانند ابوسعید
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نوشتن کتب و تدوین آن پرداختند و از آن پس تصوف جاي خود را به عرفان داد و به یکی از مکاتب 

  فکري جهان تبدیل شد.

     عرفان نظري - 2-1-5     

ن درعرفا«است. » عملی«و » نظري«عرفان، به عنوان یک مکتب علمی و فرهنگی، داراي دو بخش    

- شود. بدین معنی که عرفان نظري به تفسیر هستی میبحث می» شناسیهستی«نظري، مانند فلسفه، از 

ي که فلسفهچنانهم« )12: 1391مشتاق، » ( کند.ي خدا، جهان و انسان صحبت میپردازد و درباره

بادي معرفی کند، عرفان نیز موضوع و مسائل و مالهی براي خود موضوع و مسائل و مبادي معرفی می

کند و عرفان، مبادي و . ولی البته فلسفه در استدالالت خود، تنها به مبادي و اصول عقلی تکیه میکندمی

» دهد.ها را با زبان عقل توضیح میگاه، آندهد و آني استدالل قرار میاصولِ به اصطالح کشفی را مایه

  )173: 1370(نوري، 

  عرفان عملی - 2-1-6      

عرفان عملی که «ونه که گفته شد، یک بخش دیگر از عرفان، مربوط به بخش عملی آن است. گهمان   

دهد که انسان براي رسیدن به نامند، این موضوع را مورد توجه قرار میهم می» علم سیر و سلوك«آن را 

» نماید.ي انسانیّت، یعنی توحید، از کجا و چگونه باید شروع کند و چه منازل و مراتبی را طی قله

این منازل و مراحل، باید با اشراف و مراقبت یک انسان کامل و پخته که قبالً این ) «13: 1391(مشتاق، 

ي راه ها آگاه است صورت گیرد و اگر همت انسان کاملی بدرقهراه را طی کرده و از رسم و راه منزل

                              )172: 1370(نوري، » نباشد، خطر گمراهی است.

  مقامات عرفانی - 2-1-7      

از جمله موضوعات مهم در مباحث عرفانی، مقامات و حاالت عرفانی است که یک عارف سالک، در راه    

پردازیم و در ها را طی کند. ابتدا به تعریف کلی از مقامات میرسیدن به خداوند و کمال حقیقی، باید آن

  رویم.اهیم کرد و پس از آن، به سراغ حاالت عرفانی میادامه، هر یک از مقامات را معرفی خو

مقام، آن است که سالک در اثر مواظبت بر آداب، در آن تحقق «عرفا در تعریف مقام بر این باورند که     

). 480: 1384(یثربی، » کند.یابد و تا در مقام پایین کامالً تحقق نیابد، به مقام باالتر راه پیدا نمیمی

ی است،  به این معنی که سالک راه باید با مجاهده و ریاضت، مقامی را به دست آورد و مقیم مقام، کسب
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رود. مقام، بر عکس حال، در آن مقام شود و هنگامی که تمام شرایط آن را رعایت نمود، به مقام دیگر می

که در تحت قدم اي است از مراتب سلوك مراد از مقام، مرتبه«اختیار انسان است و داراي دوام است. 

سالک آید و محل استقرار او گردد و زوال نپذیرد. پس، حال که نسبت به فوق دارد، در تحت تصرف 

سالک نیاید، بلکه وجود عارف، محل تصرف او بود. و مقام که نسبت به تحت دارد، محل تصرف سالک بود. 

چنین ). و هم270:1389(کاشانی، » .کاسِبُو از این جهت صوفیان گفته اند: االَحوالُ مَواهِبُ و المقاماتُ مَ

و مقام آن بود که بنده، به منازلت متحقق «گونه آمده است که: ي قشیریه، در باب مقام، ایندر رساله

گردد بدو، به لونی از طلب و جهد و تکلف، و مقام هر کسی، جاي ایستادن او بود بدان نزدیکی و آنچه به 

» از این مقام به دیگر نیارد تا حکم این مقام تمام به جاي نیارد... ریاضت بیابد، و شرط آن بود که

  )91: 1345، قشیري(

  توبه - 2-1-7-1      

بیدار شدن قلب از خواب غفلت است. در اثر این بیداري، بنده «اولین مقام از مقامات عرفانی، توبه است.    

: 1384(یثربی،» ها جدا کند.از آن زشتی کند که خود رابیند و اراده میهاي اعمال خود را میزشتی

ي منازالت و معامالت قلبی و قالبی توبت اساس جمله مقامات و مفتاح جمیع خیرات و اصل همه) «480

) در 528: 1389(کاشانی، » .تعالی به طاعت اواست...و معنی توبت، شرعًا رجوع است از معصیت اله

اند شرط توبه، تا درست آید، سه چیز است: پشیمانی بر آنچه گفته«مرصادالعباد نیز چنین آمده است که 

» رفته باشد از مخالفت، و دست بداشتن زلّت اندر حال، و نیت کردن که نیز با آن معصیت نگردد.

  )257: 1352(رازي،

 داند: اولین شرط، رؤیت عیوب افعال است. به اینمؤلف مصباح الهدایه، براي توبه چهار شرط را الزم می   

ي رضایت و استحسان ننگرد. دومین شرط، رعایت است که باید هر آن صورت که به افعال خود، با دیده

اي که گونهظاهر و باطن خود را از آلوده شدن به گناه مصون بدارد. سومین شرط، محاسبه هست؛ به

در همه حال،  پیوسته حساب افعال و احوالش را داشته باشد. شرط چهارم، مراقبه است که سالک باید

چنین براي توبه، معتقد به پنج ) هم532: 1389خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال خود ببیند. (کاشانی، 

ي دوم، ي اول، توبت عمّال و آن رجوع است از اعمال فاسده با اعمال صالحه. درجهدرجه«درجه هست: 

ي سوم، توبت اهل حضور، و آن آن. درجهرغبتی از زهّاد و آن رجوع است از رغبت اندرون به دنیا با بی

ي چهارم، توبت متخلّقان و آن رجوع است از اخالق سیّئه با اخالق رجوع است از غفلت با حضور. درجه

  )532(همان: » ي پنجم، توبت عارفان و آن رجوع است از رؤیت حسنات خود با حقّ.حسنه. درجه
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