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و از جمله نکاتی است که در تمام آثار صوفیه مطرح اسـت.   باشدها و اصول فکري صوفیه میاع از جمله پایهسم

کس درباره آن به اتفاق نظر نرسـیده اسـت. سـماع در    اي هیچاین مسئله در تمام دوران مطرح شده ولی در هیچ دوره

ت است از آواز خوش و روح نواز، اگرچـه سـماع در   لغت به معناي شنیدن و بهره بردن است و در اصطالح صوفیه عبار

ي حاالت خود با آالت موسیقی همراه نیست. اما در هر شکلی نوعی التذاذ موسیقایی است و یکی از ارکان اصـلی  همه

باشد، حقیقت این است که تأثیر موسیقی در روح انسان نیازي به شرح و بیان ندارد. انسان نیز همچون سایر سماع می

ي تخلیـۀ عـاطفی فـراهم    برد. در سماع از طریق رقص و پایکوبی زمینـه دات از موسیقی تأثیر پذیرفته و بهره میموجو

ها و افکـار و تقـرب بـه حـق تعـالی      آید و تأثیر اشعار و تکرار اوراد و هم نوایی براي ایجاد خلسه و رهاسازي هیجانمی

سیقی و سماع از نظر برخی از عرفـا و فقهـا و تـأثیري کـه در     باشد.  بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی مومؤثر می

  تقرّب به خدا دارد می پردازد.  

  

  

  موسیقی،سماع، تقرّب به خدا،عرفا: هاواژه کلید
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 مقدمه  - 1- 1

ي ادیان وجود از ابتداي تاریخ بشر، موسیقی به عنوان بخشی از ارتباط با حق و عبادت در همه

بندي دیگري داشته، چه ادیان توحیدي و چه ادیانی چون شینتو، دائو، بودا و ادیانی که به نحوي در طبقه

بینیم که در آن به نحوي از انحاء موسیقی وجود نداشته اي نمیگیرند. در هر صورت ما جامعهقرار می

باشد. عبادت هم که معموالً با معرفت و عرفان همراه است، لذا تعبیر موسیقی عرفانی اشتباه نیست، حتی 

ي مذاهب اعم از شیعه و سنی و اهل کسانی چون غزالی احکام عبادي براي سماع وضع کرده است، همه

تصوف مثل نقشبندیه، قادریه، محمودیه و ... سماع را به عنوان بخشی از سیر و سلوك دینی و موسیقی 

اند. از ههاي وصول به حق را به واسطۀ آن تعیین کرداند و یکی از راهعرفانی را جزء عبادات خود دانسته

رد که دینی نیست که در طریقت خودش نوعی از موسیقی را توان به صراحت اعالم کاین جهت می

  کنند.نداشته باشد، حتی مذاهبی که خیلی خشک و رسمی با موسیقی برخورد می

امري مذموم و مطرود  هر چند در نظر اکثر فقهاي اسالم وسماع غنایی موسیقیدر دین اسالم نیز  

در تقرب به خدا و یکی از مراحل سلوك به شمار آید اما عرفاي اسالمی آن را امري موجه به شمار می

طور دیدگاه عرفا آورند. متنی که پیش روي شماست، به بیان دالیل مخالفت فقها با موسیقی و همینمی

   پردازد.در مورد موسیقی و سماع و تأثیر آن در تقرب به خدا می

باشد، فصل مورد بحث می چنین مروري بر تحقیقات در زمینه موضوعفصل اول شامل کلیات و هم

دوم مبانی نظري است که به تعاریف واژگان و همچنین تاریخچه سماع و موسیقی و همچنین جایگاه آن 

به جایگاه موسیقی در ادیان توحیدي و همچنین و  آنی مورد بحث قرار گرفته،در آیات و روایات قر
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رسی قرار گرفته و در فصل چهارم به دیدگاه فقهاي اسالمی در مورد موسیقی و سماع مورد کاوش و بر

پردازد. ودر پایان به بیان دیدگاه عرفا در مورد سماع و موسیقی و همچنین تأثیر آن در تقرب به خدا می

  رسد.بندي و نتایج پژوهش می جمع

   بیان مسأله - 2- 1

 
- ي بشري است از این روي موسیقی بیهامشغولی، آالم و تخیالت و دلهاهنر، بازتاب شادمانی

، گویی موسیقی همراه زندگی است و آدمیزاد همراه با مراه بشر است و زینت بخش کالم اوتردید ه

  کند .خویش را بر مال می، مکنونات درونی قی و تحرکی هماهنگ با ضربان هستیتر

هاي خوریم که ریشه در اندیشهدر بررسی تاریخ تحول موسیقی، به نوعی موسیقی ریتمیک بر می

اي مرکزي دارد در این نوع موسیقی، هاي مختلف تصوف در ایران و هند و پاکستان و آسیفلسفی گروه

- و حرکات دسته جمعی و منظم شکل میها همراه با سماع اي از گروهکالم همدوش با ریتم و در پاره

گیرد که در آن مثلث عشق و عاشق و معشوق و یا جذبه و جاذب و مجذوب ارکان اصلی و بنیادي آن 

گرا دارد و قواي حس مرید یا ها خاصیتی دروناند این موسیقیدر ساختاري مونوفونیک شکل بخشیدهرا

ن و ادعیه و تکرار به ترنم ، همراه با تلقیدف زنان هاي انگشتانهاي تنبور و کوبهب همراه با زخممجذو

گاه شود آدمی آنمی آید و به جذبه شیرینی دچاري مجذوب در میآیند و جسم آدمی تحت ارادهدر می

کند عالمی که در آن آدمی با نیروي اراده قادر است تن رها می شود و به عالم باالتر، عروج می از قالب

  یا وارد شده احساس نکند و خون نریزد. هآتش یا زخمی را که بر تنش نهاد

گري از عرفا نشان ي و تعداد دیهاي موالنا و ابوسعید ابوالخیر و ابوالحسن هجویرسیري در اندیشه

گفت ما از این کند که موالنا مینقل می افالکی«دهد که آنها به موسیقی و سماع سخت عالقمند بودند می

در شرح حال  )406: 1375(افالکی، » کی فقاع و یکی حمامعالم سه چیز را اختیار کردیم: یکی سماع، ی
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دانستند و به قتلش فتوا » مهدور الدم«سماع بوسعید در منابع مختلف آمده است که فقها او را به علت 

ریدان به حدي بود و محبوبیت شخصی او میان م گویی ابوسعید،ادند، اما قدرت ذکر  و رواج  مجلسد

  .)1384:274چی،اثر ماند (فطورهکه این فتوا بی

وجود توجیه جواز موسیقی و سماع با  شود تا نظر برخی از عرفا در مورددر این پژوهش سعی می

  حرمت شرعی آن و تأثیري که در روح و روان آدمی در تقرب به خدا دارد، بررسی شود .

   سؤاالت پژوهش - 3- 1

 ؟و سماع چه نقش و جایگاهی داشته استموسیقی در جهان بینی اسالمی  -1

 از دیدگاه برخی از عرفا موسیقی  وسماع چه نقشی در تقرّب به خدا دارند؟ -2

  ؟ چه تفاوتی با هم دارد یقی و سماععرفاي معتقد به جواز موس دیدگاه -3

  فرضیات پژوهش - 4- 1

یدگاه اکثریت قریب به اتفاق و سماع از د غنایی علی رغم حرمت شرعی موسیقی -1

اعتقاد و نیز وجود عنصري به اسم موسیقی و سماع در دنیاي اسالم امري غیر فقهأ، 

 قابل انکار است.

رار الهی و مایه تقرّب به ین استریفخی از عرفا موسیقی را بهترین وسیله اظهار لطبر -2

 دانند.خدا می

هاي زیادي به ن تفاوتگاه عرفا در مورد موسیقی و سماع و حدود جواز آدر دید -3

  خورد.چشم می

 هدف (اهداف) پژوهش - 5- 1

  بررسی تأثیر موسیقی و سماع در تقرّب به خدا از منظر برخی از عرفا. -1
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از منظر برخی از فقها و مراجع تبیین و تحلیل حالل و حرام بودن موسیقی و سماع  -2

 حاضر.

  بررسی حقیقت و معناي واقعی موسیقی و سماع در عرفان. -3

   ضرورت و اهمیت پژوهش - 6- 1

 نبود پژوهشی مستقل و جامع در زمینه موضوع مورد پژوهش. -1

 حضور عینی موسیقی و سماع و لزوم تبیین جواز و یا عدم جواز آن. -2

 ر مورد موسیقی و سماع.آگاهی از نظر برخی فقها و مراجع حاضر د -3

ي جامعه به اطالعات جامع در باب موضوع ي عموم مردم و قشر فرهیختهعالقه -4

  پژوهش.

  ي پژوهش پیشینه - 7- 1

هاي متعددي در مورد سماع و موسیقی وجود دارد با این ها و پژوهشهر چند کتاب

ا ی کرده باشد توجود اثر مجزا و مستقلی که تأثیر موسیقی و سماع را در تقرّب به خدا بررس

یم به موضوع مستقاز منابعی نام برد که به طور غیرتوان کنون تألیف نگردیده است اما می

ارد شود و مطالبی پراکنده و گاه جزئی در باب موضوع مذکور دپژوهش حاضر مربوط می

  پردازیم .که به بررسی برخی از آنها می

مورد سماع و موسیقی و نظر  ) در کتاب درآمدي به تصوف در1386ویلیام چیتیک ( -1

 برخی عرفا در مورد آن توضیحاتی ارائه کرده است .

 ) در کتاب کیمیاي سعادت در اختالف علما در اباحت سماع1388امام محمد غزالی( -2

 ن مطالبی آورده است .آداب آدر آثار سماع و  و
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 در این باره فصلی مشبع با المحجوب) در کتاب کشف1383ابوالحسن هجویري(  -3

 فی السماع و بیان انواع آن پرادخته است . وان کشف الحجاب الحادي عشرعن

درباره اندیشه و  ) در کتاب پله پله تا مالقات  خدا1390عبدالحسین زرین کوب( -4

 سلوك موالنا جالل الدین رومی و نحوه سماع او مطالبی آورده است .

در مورد  طالبی) در کتاب موسیقی و سماع کیهانی م1388دکتر کاظم محمدي(  -5

طور در باره موسیقی در آثار موالنا توضیحاتی ارائه رقص و سماع عارفان همین

 کرده است .

هاي النا جالل الدین به بررسی اندیشه) در کتاب مو1390عبدالباقی گولیپنالی ( -6

 ي موسیقی و سماع پرداخته است .موالنا در زمینه

گویند؟ نظر و عارف و صوفی چه می ب) در کتا1390حاج میرزا جواد آقا تهرانی ( -7

 کند.و صوفیه درباره سماع را بیان و نقد می گفتار عرفا

هاي احمد غزالی درباره ) در کتاب عرفان جمالی در اندیشه1390محمد رودگر( -8

به سماع طور انتقاد حمد غزالی نسبت به موسیقی و همینسماع وموسیقی ونظر ا

  توضیحاتی ارائه کره است.

  شناسی پژوهشوشمواد و ر - 8- 1

هایی ي کتب و پژوهشگونه که با مطالعهتوصیفی است.بدینروش اجراي طرح از نوع تحلیلی و 

هاي مختلف و استفاده از نشریات و مجالت گرفته است و نیز مراجعه به سایت که در این مورد صورت

-محتواي مطالب فصلسپس با توجه به  مرتبط با موضوع تحقیق،مطالب مورد نظر فیش برداري گردیده

  بندي و تدوین شده است.
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  لغوي و اصطالحی تعریف - 1- 2

- هاي به کار برده شده در این پژوهش میدر این فصل ابتدا در حالت کلی به معنا شناسی واژه

ه بررسی سماع و موسیقی در ب ي سماع و موسیقی نظري انداخته و سپسگاه به تاریخچهپردازیم؛آن

  پردازیم. مکاتب غیر الهی، ادیان آسمانی و آیات و روایات می

  سماع -1- 2-1

 و سرود و رقص و نغمه بر آن اطالق و است شنیدن مطلق معنی به است مجرد ثالثی مصذر  سماع

 شنیدن، ع،سما .است خوش آواي و شنوایی شنیدن، معنی به لغت در ت. سماعاس مجازي اطالقی، تواجد

 است خاص وتشریفات آداب با جمعاً و منفرداً صوفیان افشانی دست و پایکوبی و وجد سرود، آواز، شنوایی،

  ).2478: 1378(معین، 

 افشانی دست و پایکوبی و سرور شنیدن، را سماع نیز عرفانی تعبیرات و اصطالحات فرهنگ کتاب

 اثر بر که است حالتی عارفانه اصطالح در سماع ).477: 1375سجادي،( ت اس کرده تعریف صوفیان
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 طریق سالکان و معرفت راه عارفان به باطنی وجد و شور و درونی، خروش و غلیان و عاطفی، هیجانات

 خود خواست از که داشتهمی وا را آنها گاهبی و گاه و دادهمی دست وحدت، يکعبه به واصالن و حقیقت

 شتم و لعن و خواهانبد طعن و قعر از پروابی مکان، هر و مانز هر در خویشتن، از خود بی و برخاسته

  ).34: 1386(تفضلی،  ندبکوب زمین بر پاي و بچرخانند تن و بیفشانند دست دشمنان،

 معنی به فتح به صراح و منتخب در و است مجاز وجد و سرور و رقص معنی به و شنیدن فتح به سماع«

 فتح به که نوشته کشف وصاحب  سرود، معنی به بالفتح سروري در و سرود شنیدن فتح به  مدار در و شنودن

 سماع: است آمده عرفا مصطلحات فرهنگ در. است مدهآ ونغمه سرود فارسی در اول کسر وبه شنیدن مطلق

 حالت ). 22: 1375 جادي،(س» تاس ترجیع با صوت همان گرداند منقلب را شنونده حال که است وازيآ

 ولی ندارد آن ظهور در يتأثیر عارف اختیار که است ارادي غیر امر فنا و رفتن ویشتنخ از و اشراق و جذبه

 مقدماتی و علل و صوفی استمداد بر اضافه که بردند پی نکته این به قدیم هاي دوره همان از صوفیه بزرگان

 براي نیز است سالک ياراده و اختیار به که دیگري عملی وسائل سازدمی قابل شدن منجذب براي را او که

 جمله از است محسوب قوي بسیار عامل» وجد« و »لحا«ن شد پیدا براي بلکه است ثرؤم فنا حال ظهور

  ).388: 1389(غنی،  آیدمی در سماع عنوان تحت آنها يهمه که پایکوبی و خواندن آواز و موسیقی

 از و گرداندمی مانیآس و علوي را شخص یعنی (»آسمان«ه ب است اشاره سماع الف، و میم و سین«

 صاحب که است این منظور و (مادر» ام«به  است اشاره سماع میم و الف و .)کندیم خارج سفلی مراتب

 يهکلم که را علمی حیات و گیردمی مدد غیب از خود روحانیت پرتو از و است دیگر چیز هر مادر سماع

 یعنیاگیري) فر» (عم« به است اشاره سماع یمم و عین و .بخشدیم چیز همه به کندیم اشاره ب)آ(  »ماء«

 و جسمانیات خود پاك نفس نور با و را انسانیت خود قلب حیات با را علویات خود روحانیت با کننده سماع

  )26: 1374 خانی،(حیدر  ».گیردفرامی را دیگر احوال
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می استفاده ن)چرخا یانصوف/درویشان(  whirling dervishes  اصطالح از سماع جاي به انگلیسی زبان در

 آن يهاهخانقا برخی ودر نامندمی قوالی را سماع پاکستان و هندوستان در .)128: 1382،چیتیک(د شو

    .)34: 1382(تفضلی،  دشومی برگزار سامان

 وجود به بدنی حرکاتی وجد این و شودمی نامیده وجد که کندمی ایجاد قلب در حالتی سماع همچنین

 مصري ذوالنون .است رقص و زدن کف باشد، موزون اگر و اضطراب باشد، ناموزون حرکات گرا که وردآمی

 که است معتقد ويند. ک حریص وي طلب بر و برانگیزد بدو دلها که است حق وارد سماع که است گفته

 رهگذر از که بود معتقد هجویري عثمان بن علی .انگیزدیبرم خدا جوي و جست به را دل خوش صداي

  .)76: 1359حاکمی، ( افکند بر توانمی را پروردگار و انسان میان هايحجاب آخرین اع،سم

 سوي به را عاشق زیرا است، لطیف معنایی از عبارت سماع : گویدمی اسفراینی عبدالرحمن الدین نور

 اوصاف ذکر آن از شنود،می را صدا آراسته و هماهنگ گفتار با عاشق گاه هر پس کند،می تشویق محبوب

  بر محبوب يهمشاهد نزدیک تا را او و کندمی غلبه او بر محبوب ذکر آن، شنیدن با و فهمدمی را محبوب

  ).86: 1373اسفراینی،( آوردمی شوق

  موسیقی -2- 2-1

 موزیکاي ز (ا موسیقی واژة که است این واقعیت اما شده، نوشته زیادي مطالب موسیقی لغت دربارة

 فلسفه در موزیک).2054: 1380(برهان،  است شده گرفته یونان، اساطیر »النوعرب«نه از  یکی نام) یونانی

 علم رقص، شعر،. است شده وضع جسمی تعلیمات معناي به ژیمناستیک برابر در روحی تعلیمات معناي به

  ).11: 1363(حسنی،  بودند موزیک جزو یونان در زیبا هنرهاي همۀ و زبان دستور بیان،

 تلفظ مقصور الف و قاف فتح به عربى زبان در و یاء سکون و قاف کسر به فارسى بانز در موسیقى

 نُه از یکى نام که شده گرفتهMusaىِ کلمه از نیز Mousikez  است شده گرفته Mousike یونانى کلمه از و شود مى
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آن التینى عادلم).19257: 1373(دهخدا،  است بوده زیبا هنرهاى حامى که است یونان اساطیرى النوع رب 

Musike آن انگلیسى معادل و Music آن فرانسوى معادل و Musique آن آلمانى معادل و Musikهمان:  باشد مى)

19257.(   

 فن دو موسیقی دیگر، عبارت به .دانست توان آن ي ازمنه و نغمات احوال بدان که است علمی موسیقی

می معلوم ازمنه اوزان دویم فن از و گویند الحان فن ار آن و شودیم معلوم نغمات مالیمت از اول فن است

 به اصوات ترکیب ا. خنی. غنا ها.آواز و سازها دانش .نغمات و آهنگها صنعت .خوانند ایقاع فن را آن و گردد

 موسیقی سطوت. ارقدماس ریاضی علوم چهارگانه اقسام از قسمت یک آن و الحان علم. نواز گوش صورت

 و مسلم جهت از ولی اند،پذیرفته را او يأر نیز اسالمی يفالسفه و برشمرده یریاض شعب از یکی را

 عبارت. اند داشته محسوب نیز هنر را آن ریاضی، علوم مانند آن اصول و قواعد يهمه نبودن تغییرناپذیر

  ).8: 1373(دهخدا، شود کامل بدان الحان التیام چهآن و الحان احوال معرفت از است

می وسیله بدان نیست آن تعبیر به قادر کالم که را هیجاناتی و است بشري روح و جان زبان موسیقی

 و آشکار بشر براي را مجهول دنیاي موسیقی: گوید می شوپنهاور) 32: 1380(طهماسبی،  کرد تشریح توان

 از لیديتق اصوات ه:ک شودمی گفته) 34:ن(هماد سازیم پدیدار قادرنیست، آن درك به عقل که را ملکوتی

 ).97 -96: 1385(بیناي مطلق،  اندیاله هارمونی

 خوش نغمه شنیدن دارد، محتوا کردن دلنشین در آوا و لحن که نقشی به توجه با سیناابن چون حکیمی

 سوي به را وهم و تخیل کهمطمئنه  نفس تابعیت به اماره نفس درآوردن و نفس قواي مدیریت جهت در را

(ابن  کندیم معرفی ریاضت از ايدرجه را آن و شماردیم ثرمؤ کشاندمی دسیق امر با متناسب توهمات

  ).360 -359: 1381سینا،
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  عرفان  2-1-3    

 و حق شناخت آن موضوع که  الهی علوم نام ه:شد معرفی الهی علوم از علمی عرفان لغت، بکت در

 نامندمی عرفان اندکرده انتخاب حق ائیشناس براي اهللا اهل که روشی و راه بالجمله و ت. اوس صفات و اسماء

ی نادان از بعد دانستن و شناختن)؛ االطبا ناظم( تعالی حق معرفت یعنی عرفان. )13592: 1373(دهخدا، 

 و راه اصطالح در و .گویند عرفان نیز را جهان حقیقت و اشیاء اصل به معرفت و شناخت)االرب منتهی(

، )577: 1389 ،سجادي( گزینندمی بر حق شناسایی و مطلوب به نیل براي حق طالبان که است روشی

 تواندیم عرفان ) 528: 1387سعیدي،( یتعال حق حضرت شناخت و خداشناسی یعنی اصطالح در عرفان

 طی و سلوك و  سیر از بعد عارف .خوش بوي و رایحه معنی به عرف، :یک« باشد لغوي يریشه دو از

. شودیم گفته عارف او به جهت بدین د. کنمی استشمام را خوشی بوي هک شودمی نائل مراحلی  به منازلی

 تالش با عارف حصولی، نه است حضوري معرفت مراد.  شناخت و معرفت معنی به است علم عرف، و:د

 شهود و کشف مرحله که شودمی حاصل برایش واسطهبی معرفت نوع یک که رسدمی مراتبی به خود مشروع

  ).42: 1385(عادلی مقدم،» تاس

 می بدست او غیر از بریدن دل و خداوند ذات به کامل توجه راه از که است الهی معرفت نوعی عرفان

 میان عمیقی پیوند  او و تابدمی عارف شخص دل بر حق نور الهی، ذات به دلبستگی این ينتیجه در که آید،

 را خویش و بیندیم الهی ذات رنو از پرتوي را خود که آنجا تا کند،می احساس خویش خداي و خود

ولی » اناالحق«  گفتمی منصورحالج که است چیزي همان این و. پنداردنمی حق برابر در مستقل وجودي

  .آویختند دار جرم همان به را او جائیکه تا کردندینم درك را آن مفهوم زمانمردم 

 به  فعل از و ثرؤم به پی اثر از استدالل طریق به یکی است میسر طریق دو به حق شناسائی و عرفان«

 و غیر سراز يتخلیه و باطن يهتصفی طریق دوم .است علماء مخصوص این و ذات، به صفات از و صفت

 از غیر را شهودي و کشفی معرفت این و. عرفاست و اولیا و انبیاء يخاصه معرفت طریق آن و روح، يتخلیه
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 سري و روحی و قلبی و نفسی و قالبی عبادت و طاعت بسب به مگر نیست میسر را کس هیچ مطلق مجذوب

 ).13592: 1373(دهخدا، » تاس شهودي معرفت عالم ایجاد از غرض و خفی، و

  فعار - 2-1-4     

 اشیاء رموز و وحقایق بشناسد صفات و اسماء به خدارا که است کسی عارف عرفان، تعریف به توجه اب

 در و. است شده معنا رموز و دقایق به واقف و شناسنده دانا، به درلغت د،دریاب شهود و کشف طریق از را

 این و. است رسانیده خود صفات و واسماء ذات شهود مرتبه به را او حق حضرت که است کسی اصطالح

                     ).506: 1390نی، کاشاست (ا گشته ظاهر براو مکاشفه و حال طریق از بلکه ومعرفت، علم طریق از نه مقام

 این از برخی است، شده ارائه گوناگونی و مختلف وتعاریف تعابیر نیز عارف اصطالحی معناي مورد در

: 1375(سجادي، د باش گشته فانی و محو خود مجازي وجود از که است کسی عارف :از عبارتند تعاریف

 از را حق عبادت  د.شبا دریافته را اسرارحقیقت و کرده طی را نفس تصفیه و تزکیه مراتب کهکسی  ).566

 اهل مقابل دراب عق خوف و ثواب امید جهت از نه داندمی عبادت رامستحق او که دهد می انجام جهت آن

  ). 335: 1374(معصوم علیشاه،  دهدمی انجام اخروي ثواب جهت را حق عبادات که معامله

 کوتاهی ازحق و کندنمی سستی حق ذکر از که است کسی اوت: گف پرسیدند، را عارف عالمت ازبایزید

 کسی عارف نخشبی نظرابوتراب از ).1367:64 ،نیشابوري سلمی ( گیردنمی انس او غیر به و نمایدینم

 هستی از که داندیم کسی را عارف شبستري). 566: 1375(سجادي،  نگرداند مکدر را او چیزي که است

 از که داندمی کامل انسان را حقیقی عارف مضمون همین با دیگر جاي ودر د. باش شده فانی و محو خود

  .)340، 64، 59: 1382 راز، گلشن( باشد شده فانی محو خود هستی

 به تقید مقام از و نرسیده باهللا بقاء مقام به هنوز و یافته حق در فناي که داندمی کسی را نیزعارف سلمی

 سلمی(  است چیز همه ومعاد دأمب که داندمی مطلق حق را معروف ويد. باش نموده سیر اطالق مقام
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 اندنوشیده حق جام که عارفان  ت:اس کرده تعریف اینگونه را عارف اوحدي) ، 506: 1373نیشابوري، 

 و بنمایاند  او بر را خود خداوند که است کسی عارف عربی ابن نظر از باالخره و اندپوشیده و دانسته رازها

 و) فقرونیازمندي( افتقار حیرت، که است معتقد وي .وستا حال معرف که گردد ظاهر او براي حاالتی

 وي حیرت نخستین ند.کمی طی عارف که است مقاماتی و درجات برترین تعالی حق به اتصال و پیوستگی

 وآخرین .داندنمی خداوند هاينعمت  سزاوار  را خود وسپاس شکر که است الهی هايتنعم برابر در

 و متحیر حق جالل و وشکوه قدرت عظمت برابر در عارف که است توحید جایگاه به مربوط حیرت

 به است خداوند به اتصال عارف، کار نهایت و. است ناچیز  و قاصر آن از فهمش و ودرك است سرگردان

  )  508: 1387کند (سعیدي،می نظاره شاهدي و واسطه هیچ بدون را افعالش و خدا که طوري

  قرب الی اهللا - 2-1-5    

 است نیچن و يزیچ به جستن یکینزد). دهار. (جستن یکینزد)  مص ع] ( ر َق ت[  .تقرب 

 اقرب از) ( االرب یمنته. (زیچ آن ۀلیبوس يخدا به جست یکینزد یعنی ء؛یبش یتعال هللا یال تقرب

  ).1373:4237دهخدا،( جستن یکینزد و شدن کینزد ).االطباء ناظم)(الموارد

. است مکانى یا و زمانى قرب منظورمان بریم،یم کار به محسوس مورا مورد در را قرب واژه ما وقتى

 و فاصله نزدیکى خواهیمیم قرب واژه با و است پذیرنامکا شى دو بین نزدیکى و قرب منظورمان گاهى

 خواهیمیم واژه، آن با و رودیم کار به زمان مورد در نزدیکى و قرب گاهى برسانیم، را شى دو بین مسافت

 فاصله خواهیمیم ما وقتى مثالً و است نسبى مکانى و زمانى قرب البته( برسانیم را زمانى فاصله دنبو اندك

 به تهران گوییمیم اصفهان، با تهران فاصله با قم، با هرانت فاصله مقایسه در کنیم، بیان را اصفهان و قم با تهران

   حرکت اثر در باید و است انسان نهایى وبمطل که متعال خداى قرب از منظور مسلماً ت). اس ترنزدیک قم
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