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 :چكيدم

مدن        نگ و ت تاريخ فره شان  كي از ادوار درخ صفويه ي دوره 

اسالمي است. سلسله صفويه شايد در ميان خاندان هاي حكومت گر بر 

ايران استثناء باشد. آنها در عين دارا بودن اقتدار سياسي و 

نظامي، از همان آغاز به علم و فرهنگ و هنر عالقه نشان دادند و 

ان نظام سياسي خود را با دين در بسط و گسترش آن كوشيدند. آن

عشري پيوند داده بودند و از اين رو  مذهب شيعه  اثني اسالم و

مور  ته در ا سازمان ياف ظام اداري  نار ن بار در ك ستين  براي نخ

اجرايي كشور، ساختار تشكيالت نوين ديني پديد آوردند كه مختص 

د و به اين دوران شد. صفويان خود را مرّوج مذهب شيعه مي دانستن

كه در اين راه خدمات ارزنده اي به يادگار گذاشتند. نتي ه اين

يان سه جر پژوهش  ين  ين و  در ا با د طه  مده در راب فان در ع عر

 باه رسايدن عرفاان.دوران صفوي مورد شناسايي و ارزياابي گردياد

 از عاري دين نه و است دين از جداي نه عرفان مرتبه باطني دين است.

رفاان عا-1 اسات. داري دين و دين نهان و عميق الية عرفان بلكه عرفان،

اصيل و حكيمان و صوفيان جامع مانند بهاالدين عاملی معروف به 

سکی، مي هايي، ميرفندر ين شيخ ب صدرا و... . در ا ماد، مال ردا

ديدگاه عارف مسلمان، رسالت خود را وصول به حقيقت مي داند و 

ي تواند داشته براي اين مقصود مهم، گريزي از طريقت و شريعت نم

شد ظاهری وصوفي -2.با که درويشي ان  هايي  قه  ته فر قب گرف سم ل

شتند.  سي دا هداف سيا لب ا گروه اغ ين  ند. ا که -3ا شری  مای ق عل

در مخالفت با عرفان و  انحراف های دسته دوم را بهانه کرده و

بی تصوف به ميدان آمده و با اهداف سياسی می خواستند هيچ رقي

 ه باشند. در برابر خود نداشت
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 مندمه-6-6

عصر صفوی،  هم از لحاظ سازمان اداری و نظامی يک عصر 

ممتاز تاريخ ايران بود، هم از لحاظ دين و فرهنگ برای تاريخ 

عصر صفوی را بايد ای قابل مالحظه محسوب می شد. ايران دوره

دوران نزديکی انديشه ها و تلفيق فلسفه و عرفان و شريعت 

اعران و حکيمان نيز تاثير دانست و اين فرهنگ فکری در شعر ش

 (112:1317کوب،زرين) بخشيد

ترديد گرايش دولت صفوی به تشّيع و تبعًا علمای شيعی،  بی

باشد که پای علما را در ساختار سياسی  معلول علل و عواملی می

حکومت بيش از پيش، باز کرد و زمينه حضور آنان را فراهم 

تری داشته  کته، نقش پررنگساخت که شايد در اين خصوص، سه ن

الدين،   هنگامی که مبارزات خاندان شيخ صفیباشند.از يک سو،

 توان صرف رنگ سياسی به خود گرفت روشن شد که بعد از اين نمی

مراد و مريدی، عالم تصوف را که به دور از حوادث و جريانهای 

سياسی بود الگو قرار داد؛ چرا که مرام آنها عزلت و 

ای که بتواند با  انديشه ،نشينی بود و اکنون وقت آن بود گوشه

قدرت سياسی دنيوی، پيوند و ارتباط برقرار کند به صحنه 

ر اختيار دارد به از طرفی حکومت سياسی که قدرت را دد. بياي

خاطر سلطه بر جامعه مسلمان، نيازمند وجود شرع و قوانين 

نياز از اين  شرب نبودند تا بیم   فقهی الزم بود. همه مردم، صوفی

امور باشند مردم دارای زراعت، ت ارت و به کسب و کار مشغول 

بودند و طبعًا در منازعات به قاضی و فقيه، نيازمند بودند و 

بودند که تشّيع را به  علما و فقهای اصيل شيعه از سوی ديگر،

کردند  تصوف، ترويج می صورتی خالص و بدون آميختگی با

صفويه يک قبيله نبود، بلکه يک  (.1،ج111: 1311ن،)جعفريا

ای بود که به زندگی و تکاپو  جريان صوفيانه به صورت قبيله

ته و آنها پس از ارتقاء به مقام شهرياری، رفته رف. پرداخت می

به ناچار ساخت محدود طريقت را عماًل کنار گذاشتند و برای 

ساالری روی آوردند. به اين  اداره امور به ساختار ديوان
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های نزديک به خود را که منصب صدر  ترتيب، ساختار ديوانی سده

عنوان منصبی برجسته، پذيرفته شده بود، در خدمت   در آن به

 (132:1371)صفت گل،ادنداهداف سياسی و مذهبی خويش قرار د

رفتن مشروعيت مذهب تسنن و نياز کشور به   بين بنابراين، از

فقدان ظرفيت در مکتب  (81:1377)ن فی، يک ايدئولوژی منس م

تصوف برای تدبير امور اجتماعی، سياسی و فرهنگی مردم از 

ترين داليل گذر دولت صوفی صفوی از تصوف به تشيع و  عمده

هاي تصوف با  باشد. هر چند برخي از آموزه کارگيری علما می به

آمد آنها   تشيع ناسازگاري داشت، اما هر چه زمان رو به جلو مي

شدند و  به لحاظ اجتماعي ا سياسي، بيشتر به تشّيع متمايل مي

شد تا انگيزة همكاري عالمان ديني با  همين مسأله باعث مي

ا معلول آنها افزايش يابد. طبعًا اگر همکاری دولت صفوی ر

هايی بدانيم از طرف مقابل نيز بايد انگيزه و  چنين مؤلفه

عللی برای همکاری فقهای شيعه با چنين دولتی وجود داشته 

البته در اين بين برخي تفكرات و عده اي از عالمان باشد. 

تعارض و ناسازگاري  بودند و مخالف همكاري با دولت صفوي

به رغم همه اين مسائل، با ساختار صفويه داشتند. علی بنيادين

به ويژه در برخورد با مسئله ، دليل ت ربه عملی دولت صفوی

اهميت زيادی ، که مهم ترين رکن تشيع است، رهبری و امامت

آن که ، دارد. آن چه در جمع می توان در اين زمينه عنوان کرد

نوعی توافق و همکاری ميان سلطان و  یبر پايه، دولت مزبور

. اکثر قريب به اتفاق علما به هر دليل م تهد شکل گرفت

امور شرعی  یبه اداره، پذيرفتند تا با مشارکت در اين دولت

مردم بپردازند و امورعرفی را به سلطان واگذار کنند. علما 

)منصور بخت و مهم ترين وسيله کنترل در دولت صفوی بودند

  (.128:1371طاهري مقدم،

 بيان مساله-6-2

، با متن حضور انسان در اين آنيت و واقععرفان پديده 

عرفان به نشئه پيوندي عميق و ناگسستني دارد. از زماني که 

، همواره مورد رد و پذيرش و شدعنوان يک راه و روش توجه  به

اي مسير افراط را  نقض و ابرام متفکران بوده است. عده

راه ن ات بشر را منحصر در همين راه  ای که گونه به، پيمودند

اي تفسير باطني کردند و به  ند و نسبت به هر پديدهدانست
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از جمله می توان به ملکم خان  ارزش و بهايي ندادند، ظواهر

گاه های فقهی دبرابر دي در يشه عرفانی راداناشاره کرد که 

قرار می دهند و نظريه های فقهی را من مد، خشک، و گاه خشن 

فتارهای معرفی می کنند و در برابر انگاشتن منش ها و ر

اجتماعی و سياسی مختلف، با تسامح، تساهل، مدارا، و حتی 

مباح به لحاظ تاريخی، در دوران قاجار، و در صدر مشروطه 

کار می رود، بيش ه مطرح شد. استدالل هايی که در اين نظريه ب

خی مربوط به دوران ياظر به استشهاد برخی شواهد تارنتر 

ف خود را يتا آنان وظا شد سبباين امر . صفويه و قاجار است

 تنهايابي از پيامبران الهي را  فيضکنند و از دينداران جدا 

و براي خود رهبران ديگري براي عوام الزم بدانند 

  (11:1311،د)حسينيبرگزينن

که عمدتًا علما و روحانيون دروه صفويه می برخي ديگر 

. از جمله گروه می در برابر اين گروه قرار گرفتندباشند 

 حر عاملی شيخ علی عاملی، مال دمحم طاهر، يد دمحم ميرلوحین به ستوا

شدت با عرفان به مخالفت برخاستند  بهو... اشاره کرد. اينان 

ترين عامل انحراف و تحريف دين برشمردند. دسته  و آن را بزرگ

  کسانيکه شريعتی و آل احمد از جمله آنها می باشند؛ سوم 

اهر و گرفتند. اينان توجه به ظپيش  که راه اعتدال در هستند

توجه به  ندو معتقد دانند میرا از ضروريات حيات انساني  باطن

و نسبت به  شودو باطن  حقيقتغفلت از معرفت  سبب ظاهر نبايد

عکس، رو ب ، اي اد کندتعمق در باطن دين حالت بازدارندگي

رها کردن ظواهر و  سببنبايد  نيز توجه به معنا و باطن

 . شودبدان توجهي  بي

م(  1139ها. ق /  1117م ا  1801ها. ق /  109دوره صفوی )

را بايد از درخشان ترين دوران های پيشرفت عرفان، فلسفه و 

عرفان و تصوف فرصتی برای دخالت در  . حکمت در ايران دانست

اوضاع ايران يافت که به وحدت و استحکام سياسی ايران و 

که در آن فلسفه مشائی و  انقالبی فرهنگی و معنوی ان اميد

اشراقی با کالم شيعی و عرفان اصيل ايرانی با تصوف ابن عربی 

جمع گرديد و بزرگترين گام را مالصدرا برداشت. در اين ميان 

دسته ای صوفی نما به سياست وارد شده جدال های فرقه ای برپا 

کردند. برخی علمای قشری نيز به مخالفت شديد با کل اين 
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خاستند. حکومت صفوی هم برای حفظ خود به هر جريان بپا 

در »ملک الشعرای بهار می گويد: ترفندی متوسل می گرديد. 

دوره صفوی، صوفيگری واقعی از فقها و اخباريون شکست خورد، 

در کتب شيعه، صوفيان را بی دين و اباحی شمردند و به مالی 

 «ده فتوی دادنروم بد گفتند و نيز به قتل و احراق اين گرو

 (.3،ج281: 1311بهار،)

عرفان و تصّوف در دوران صفويان، دستخوش به اين ترتيب 

تحوالت كّمی و كيفی فراوانی شد و هر چند در ابتدای امر، اين 

 جمعبنيانگذار سلسله  ،اسماعيل  صوفيان بودند كه گرد شاه

آمده و با ياری دادن به او، تأسيس حكومت مّلی و مستقل صفويه 

تند. اّما ديری نگذشت كه علما و فقهاء، جايگزين را ميسر ساخ

ايشان شده و در مهام امور، مشاور شاهان و وزرا و حكام 

متنّفِذ محّلی شدند و به تدريج صوفيان را كنار نهاده و در 

توا به حرمت ای به چنان قدرت و نفوذی دست يافتند كه ف   مرحله

 ،دين و شريعت تصّوف داده و هر چه مرتبط بديشان بود را مخالف

 و موافق بدعت و واجد كراهت اعالم كردند. 

تر از آن بود كه ميدان را خالی  با اين همه، تصوف جان سخت

كند. شايد نوعی ظاهرگرايی خانقاهی و درويشی، از انظار 

عمومی رخت بر بست و تا حدودی تضعيف شد، اّما در مقابل، 

صفويان »قه بود. ساب كيفيتی از عرفان ظهور كرد كه تا حّدی كم

تصوف و تشيع و سيادت و سياست را به هم آميختند و... در 

عرصه تفكر و فرهنگ، عرفان فلسفی و فلسفه عرفانی و فلسفه و 

عرفان دينی پديد آمد و صدرالدين در اين جهش فكری بيشترين 

سهم را حائز بود؛ زيرا تفكر مشايی و فلسفه اشراقی و عرفانی 

الهيات تشيع به يكديگر نزديك كرد و  ابن عربی را بر پايه

بينی نوينی ارائه داد. شاگردان صدرالدين همچون فيض  جهان

ق( پس ه. 1082ق( و فياض الهي ی )متوفی ه. 1010كاشانی )متوفی 

های فكری و  از او در ادامه و تكامل تفكری كه به همه پايه

دينی توجه داشت، سهم مهمی داشتند و در اين راه، سخت 

 (192:1371)تميم داری، «دند و آثاری عظيم خلق كردند. كوشي

در قرن هفتم ه ری خواجه نصير طوسی و شاگردان شايسته او 

ه. ق( و عالمه حسن  ۹11مانند کمال الدين ميثم بحرانی )متوفی 

ه. ق( کوشش نمودند در ميان  ۹۴7-121بن يوسف بن مطهر حلی )
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رانی در د. ميثم بحفلسفه و کالم و عرفان تقريب به وجود آورن

ندان شيعی است که به کالم و عرفان و مزمره آن دسته از انديش

فلسفه توجه کرده اند. شرح ميثم بحرانی بر نهج البالغه 

 نمايانگر آميختگی عرفان و تشيع است. 

ه. ق(  11۴متوفی )سيد بهاءالدين حيدر بن علی عبيدی آملی 

ه.  1۵۹-7۴1حلی ) مال الدين ابوالعباس احمد بن فهدعالمه ج،

ه. ق( رابطه  101وفات بعد از )ق( و ابن ابی جمهور احسائی 

عرفان با تشيع را تشريح کردند. عالمه سيدحيدر آملی به عنوان 

فقيه و متکلم شيعه می خواست حکومتی شيعی اي اد کند. و چون 

ظاهرا اوضاع و احوال مساعدتش نکرد، او نيز خواست خود را به 

ليکن توضيحات آنها در باب ارتباط و پيوند بين  -ميان نياورد

تشيع و عرفان باعث گرديد که تحول فکری در بين سلسله های 

تحت تاثير  -تصوف شيعی به ويژه سلسله شيعی صفوی اي اد شود 

اين افکار، فقها و متکلمان شيعی سلسله صفوی در دوران 

نظامی ه. ق( به سازمان سياسی  730پيشوايی خواجه علی )متوفی 

شيعی تحول يافت و تشکيل يک حکومت شيعی در ايران به عنوان 

  (19:1378)افراسياب پور،هدف راهبردی اين سلسله قرار گرفت

يکی از اختالفات فکری دامنه دار دوره صفوی در ميان 

صوفيانه بود.  شعالمان دين، اختالف آنان در پذيرش يا رد نگر

اصی شد که در يک سمت آن، اين اختالف، سبب پديد آمدن ادبيات خ

صوفيان و موافقان اين طريقه و در سمت ديگر، عالمان ضد صوفی 

بودند و هر دو گروه، آثار بی شماری در رد بر يکديگر تأليف 

و مخالفان بر اين اساس پژوهش حاضر به بررسی موافقان کردند. 

عرفان و دين صفويان می پردازد و سعی دارد ديدگاه ها و 

 ی آنها را مورد بررسی و ارزيابی قرار دهد. استدالل ها

  سواالت پژوهش -6-9

موافقان همسويی دين و عرفان در عصر صفويه چه استداللی -1

 در اين ارتباط ارائه کرده اند؟

مخالفان همسويی دين و عرفان در عصر صفويه چه استداللی -2

 در اين ارتباط ارائه کرده اند؟

 صفويه چگونه است؟نسبت عرفان و تصوف در عصر -3
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 های پژوهشفرضيه -6-4

قاضی نورهللا جمله عالمان و حکيمان اسالمی عصر صفوی از -1

باقر داماد، ميرفندرسکی،  شوشتری)تستری(، شيخ بهايی، ميردمحم

صدرالدين شيرازی، فياض الهي ی، فيض کاشانی، دمحمباقر سبزواری و 

ری از انديشه معتقد به تکامل عرفان با بهره گي صائب تبريزی

 های دينی بودند و دين و عرفان را در طول هم می دانستند. 

و عده ای نيز  ضد دين استبرخی معتقد بودند عرفان -2

 .می دانستندو جايگزين آن دين بيگانه از را  عرفان

تعامل و برخورد تصوف و  برخي از محققان معتقدند، -3

ي از علماء و و موافقت و همراهي برخ عرفان در دوره صفويان

موجب شكوفايي عرفان در دوره هاي  متفكران با حاكمان صفوي

 بعدي تاريخ تشيع شد.

 هدف )اهداف( پژوهش -6-5

بررسی رابطه دين و عرفان در عصر صفويه از ديدگاه -1

 موافقان

بررسی رابطه دين و عرفان در عصر صفويه از ديدگاه -2

 مخالفان

 صفويه بررسی نسبت عرفان و تصوف در عصر-3

 اهّميت و ضرورت پژوهش -6-1

، يکي از اعصار مهم در تاريخ  بدون ترديد، عصر صفويه

است. اين اهميت را دست کم از دو جهت   ايران دوره اسالمي

جهت تغيير مذهب از تسنن به تشيع   نخست به: توان توضيح داد مي

بر مذهب گذشته از كه در بخش وسيعي از ايران عالوه بر آنچه 

نگاري  بود. و ديگر، از حيث پرباري منابع تاريخرخ داده  تشيع

،  اين برهه که اکنون با وجود چاپ بيشماري از آثار آن دوره

هاي خطي گاه مهمي ناظر به تاريخ آن دوره باقي  هنوز نسخه

 کند محققان را جهت احياء و تصحيح آنها طلب مي مانده که کوشش

 (.11: 1312ن،)جعفريا

کثرت مطالعات ان ام شده در تاريخ   رغم با اين حال علي

، مطالعات ان ام شده در پهنه  سياسي و اقتصادي عصر صفويه
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عمدتًا در  تحوالت ديني اين عصر تقريبًا در ساليان اخير و

مورد توجه قرار گرفته که اينک  (1311هاي جعفريان ) پژوهش

در  صفويه»اي سه جلدي و با نام  تمام مقاالت ايشان در م موعه 

. شايد دليل اصلي  در دسترس است« ، فرهنگ و سياست عرصه دين

اين بي توجهي در دشواري محققان عصر صفويه در عدم آشنايي با 

منابع فقهي ومباحث اين حوزه و از اين مهمتر، خطي بودن بخش 

،  آخر اينكهد. در فقهاء عصر صفويه باش اعظمي از آثار فقهي 

ين اثرجدي در تاريخ تحوالت ديني ساليان اخير شاهد نگارش چند

با اين حال، جای پژهشی در .  ايم مذهبي عصر صفويه بوده -

ارتباط با دين و عرفان صفويه و تشريح ديدگاه موافقان و 

مخالفان احساس می شود که پژوهش حاضر سعی دارد اين خالء 

 پژوهشی را پر نمايد. 

 ی تحنيقپيشينه -6-7

( پايان نامه خويش را با 1311)محمودرضا ، اسفنديار.1

بررسی وضعيت كلی عرفان و تصوف از صفويه تا اواخر  »عنوان 

های تاريخی  نويسنده با استناد به كتابنوشته است.  «قاجاريه

و تحليلی مربوط به اين عصر و گزارش سياحان اروپايی، وضعيت 

عرفان اين دوره را بررسی كرده و در نهايت به اين نتي ه 

يافتن تشيع در اين دوره، با تاكيد بر   كه رسميت رسيده است

مهری نسبت به  های فقهی و سياسی آن، در نهايت من ر به بی جنبه

رغم مواجهه با قبض و  و البته تصوف علی گرديده و صوفيان  تصوف

های فراوان در اين دوره، به حيات خود ادامه داده است.  بسط

مای صوفيه در اين دوره چنين به بررسی تصوف در عل نگارنده هم

آمدهای نفوذ عالمان شرع  و نيز سياست مذهبی حكومت صفوی و پی

 در حكومت صفوی پرداخته است

صفويه »( اثری سه جلدی با عنوان 1311)رسول ، جعفريان.2

نگاشته است. جلد دوم اين کتاب  «، فرهنگ و سياست در عرصه دين

ده است. موضع با عنوان رويارويی فقهاء با صوفيان آغاز ش

در برابر  و شيخ حر عاملی های عالمه م لسی، فيض کاشانی گيری

صوفيان دوره صفوی، از جمله مباحث کتاب است. نويسنده در 

فصول ديگر کتاب به نقل رساله اصول فصول التوضيح مناظره 

در باب تصوف،  و دمحم طاهر قمی نوشتاری دمحمتقی م لسی - علمی
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له در رد جماعت صوفيان عليقلی بررسی آثاری، همچون رسا

و  جديداالسالم، تذکره نصر آبادی و آثار سيد نعمت هللا جزائری

نيز وقف نامه مدرسه سلطان حسينيه يا مدرسه آقا کمال و 

 موقوفه شاه سلطان حسين اقدام کرده است. 

( در مقاله ای با عنوان 1371علي اكبر )افراسياب پور،.3

ی عرفان و تصوف در دوره صفوی را زمينه ها «عرفان عصر صفوی»

بررسی کرده و سه جريان را شناسايی و ارزيابی کرده است. 

نخست عارفان اصيل و حکيمان و صوفيان جامع مانند بهاءالدين 

عاملی، ميرداماد و... صوفيان ظاهری که فرقه های درويشيسم 

لقب گرفته اند. دسته سوم نيز علمای قشری که به مخالفت با 

 و تصوف پرداختند. عرفان 

(در پايان نامه کارشناسی ارشد با 1311فائزه )رودکی، .1

مال حسيننلی همدانی و  هنسبت عرفان و تشرع در انديش» عنوان

در دوران پرآشوب می نويسد:  «تأثيرات وی برعرفان معاصر شيعه

و سراسر دسيسه قاجاريه که ارزش های دينی از سوی مکاتب 

نوظهور غربی و شرقی و عقايد انحرافی و توطئه های 

فراماسونرها به شدت تهديد می شد، آنان که خود را از علمای 

شيعه می پنداشتند، چيزی جز وامداران القاب و سنت تزوير 

کش کارزار سياسی و فرهنگی صفوی نبودند. ايشان در کشا همآبان

جامعه يا به کنج عزلت عافيت خود خزيده بودند و يا بر سلک 

دراويش، منفعالنه عده ای را در خانقاهی گرد خود مشغول داشته 

بودند. در اين زمان معدودی از علمای دين که در بند تعصب و 

تح ر اسير نبودند و وظيفه سنگينی بر دوش داشتند، اينان با 

ی کوشيدند تا از عرفان اسالمی و پيوند آن با نيازهای هوشمند

روز آمد عصر خود مکتبی انسان ساز بر اساس تعاليم قرآن و 

ن سربلند بيرون آمدند. سر وعترت بسازند و انصافًا از اين آزم

علميه را  هکه کوشيد تا حوز ر شيعه و کسیصاعرفای مع هسلسل

الحسينقلی شوندی پايگاه انسان سازی بسازد استاد العرفا م

همدانی است. او را به حق کيمياگر عرفان خوانده اند، چرا که 

با کالمی کوتاه، انسانی را دگرگون می ساخت و به صراط مستقيم 

ه. ق(، را بايد 1231 -1311رهنمون می شد مالحسينقلی همدانی ) 

دانست که پرتو نور آن تا حال حاضر در تابيدن  خورشيد عرفان

 . است
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عرفان ثنلين؛ »( کتابی با عنوان 1312)سيد سلمان ، یصفو.8

نگاشته است. فصل « مبانی نظری و عملی عرفان و طرينت صفويه

پردازد. عرفان و  نخست کتاب، به کليات عرفان عملی و نظری می

معرفت عرفانی، عرفان نظری و عرفان عملی، شريعت و طريقت و 

ی اين فصل از حقيقت، حقيقت سلوک و نيت سلوک، مباحث محور

آيند. در فصل دوم مبانی عرفان نظری طريقت  کتاب به شمار می

نظير هللا در قرآن  شوند. در اين فصل مباحثی صفويه مطرح می

کريم، صفات مفرد و ترکيبی خداوند، رابطه خداوند با جهان، 

الموحدين امام  رابطه خداوند با انسان، توحيد، توحيد مولی

هدف غايی تنزيل قرآن کريم، واليت، علی )ع(، علوم قرآنی، 

انسان کامل، امام زمان)عج(، وحدت وجود، اخالق دمحمی و نشانه 

اند. فصل سوم کتاب به  های ايمان کامل به مخاطب عرضه شده

مبانی عرفان عملی طريقت صفويه اختصاص دارد. سير و سلوک 

معنوی، فقر سلوکی، ارکان اربعه، قوام سلوک، اذکار، شرح 

البالغه، کشف و کرامات، اخالق علوی، اخالق  نهج 20-21خطبه 

سالک، مرگ آگاهی، فتوت، عشق، نشانه شناسی، مقامات سلوک، 

 اند.  های محوری اين فصل کتاب برنامه خودسازی معنوی بحث

 و روش پژوهش مواد  -6-8

تحقيق حاضر از نوع توصيفی، تحليلی بوده که به صورت 

. بدين صورت كه تمامي ه استگرفت مکتابخانه ای و اسنادی ان ا

منابع مرتبط و در دسترس دين و عرفان دوره صفوي و عارفان و 

 عالمان اين عصر مورد تحقيق و بررسي قرار مي گيرد. 
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 دين-2-6

، «کيش»به معنای دين واژه ای است عربی که در لغت 

لغت نامه  « )رت مقابل کفشريع»، «طريقت»، «صبغة»

( آمده است. معانی ديگری هم در برخی از فرهنگ 1311،دهخدا

توان به اين معانی  ها می ها ذکر شده است که از جمله آن لغت

، «اطاعت و انقياد» ، «رسیحساب»،«جزا و مکافات»اشاره کرد؛ 

  (.13۹۹،)لغت نامه عميد« رويه و عادت»

م موعه عقايد، اخالق، دين »می نويسد:  آيت هللا جوادى آملى

قوانين و مقرراتى است که براى اداره امور جامعه انسانى و 

دين م موعه عقايد و »و می نويسد: « باشد.مي پرورش انسان ها 

اصول فکرى بشر نظر دارد و  قوانين و مقرراتى است که هم به

  گويد و هم اخالق و شئون  باره اصول گرايشى وى سخن مىهم در

دهد با توجه به اين تعريف   تحت پوشش قرار مى زندگى او را

از بخش هاى   گردد، دينى که مبتنى بر وحى است روشن مى 

و   يعنى حقايق شود: يک بخش آن عقايد است  گوناگون تشکيل مى 

واقعياتى که باور و اعتقاد به آنها از مسلمانان خواسته شده 

و  دوزخو  بهشتو معاد، نبوت و  قيامتاست مانند خدا، وجود  

يعنى تعاليمى که  ها. بخش ديگر آن اخالقيات است  آن  امثال

اخالقى را به انسان شناسانده و راه تهذيب نفس  فضايل و رذايل 

به فضايل را به وى ارائه داده است. بخش   قاز رذايل و تخلّ 

  ات است که چگونگىديگر آن شريعت و مناسک و احکام و مقرر

تنظيم روابط اجتماعى حقوقى و مدنى و سلوک اجتماعى و کيفيت 

روابط اقتصادى و سياسى و نظامى در اين بخش قرار مى  

 (.12:1312)جوادي آملي،گيرد 

استاد مصباح يزدی: دين اصطالحًا به معنای اعتقاد به 

آفريننده ای برای جهان وانسان و دستورات عملی متناسب با 

  (.۹:1310ت)مصباح يزدي،ين عقايد اسا

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Article/View/2736
http://tahoor.com/fa/Article/View/27693
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%AE&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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ی دين در قرآن نيز به معانی  با توجه به اين معانی، واژه

ترين معانی که در اين  يکی از مهم ت.متعددی بکار رفته اس

 نوشته نيز با آن سر و کار داريم دين به معنای شريعت و آيين

ای از باورها و آداب و سنن( است. در موارد متعددی  )م موعه،

  د.کن قرآن کريم به اين معنای از دين اشاره می

ُقْل ِإنَِّنی ه د اِنی ر بِّی ِإل ی ِصر اٍط مُّسْت ِقيٍم ِديًنا ِقي ًما مِّلَّة  »

بگو آری پروردگارم : «ِإْبر اِهيم  ح ِنيًفا و م ا ک ان  ِمن  اْلُمشِْرِکين  

 مرا به راه راست هدايت کرده است دينی پايدار آيين ابراهيم

 (.1۹1)انعام، « گرای و او از مشرکان نبود حق

و م ا ک ان  اْلُمْؤِمُنون  ِلي نِفُروْا ک آفًَّة ف ل ْوال  ن ف ر  ِمن ُکلِّ ِفْرق ٍة »

مِّْنُهْم ط آِئف ٌة لِّي ت ف قَُّهوْا ِفی الدِّيِن و ِلُينِذُروْا ق ْوم ُهْم ِإذ ا ر ج ُعوْا 

و شايسته نيست مؤمنان همگی ]برای :  «ِإل ْيِهْم ل ع لَُّهْم ي ْحذ ُرون  

ای کوچ  ای از آنان دسته جهاد[ کوچ کنند پس چرا از هر فرقه

ای بمانند و[ در دين آگاهی پيدا کنند و  کنند تا ]دسته نمی

باشد که  هقوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند بيم دهند

 (.122)توبه، « آنان ]از کيفر الهی[ بترسند

كه گزيده اى از  اصفهاني راغب ه در مفرداتمطالب يادشد

مطالب معاجم ديگر نيز هست، به خوبى گوياى اين است كه دين 

حق از نظر قرآن به آن چيزى اطالق مى شود كه شارع مقدس و 

بارى تعالى براى هدايت و راهنمايى بندگان به سوى خود بر 

، «طاعت»به  زبان و دل انبيا جارى ساخته است. اعتباراً 

نيز دين گفته مى شود؛ چون « شريعت»و « انقياد»، «بندگى»

هريك از اينها با اضافه به آن چيزى كه شارع براى هدايت 

د)راغب مردم توسط انبيا، فرستاده معنا و مفهوم پيدا مى كنن

 (.13۹3اصفهاني،

 ويژهى هاى دين از منظر قرآن-2-2

 تسليم محض در برابر پروردهار تبارك و تعالى -2-2-6

برمى آيد، ويژگى نخستِ « اسالم»همان گونه كه از نام دين 

اين دين، بنا بر آيات قرآن كريم، اسالم و تسليم محض در 

تا  121 خداوند متعال در آياتبرابر پروردگار متعال است. 

چه كسى جز افراد »چنين مى فرمايد:« بقره»ه مباركه سور 133
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و درخشندگى(  سفيه و نادان از آيين ابراهيم )با آن پاكى

رويگردان خواهد شد؟ ما او را در اين جهان برگزيديم و او در 

آخرت از صالحان است. در آن هنگام كه پروردگارش به او گفت 

اسالم بياور )و در برابر حق تسليم باش و او فرمان پروردگار 

را از جان و دل پذيرفت، و( گفت: در برابر پروردگار جهانيان 

هيم و يعقوب )نيز در واپسين لحظات عمر( تسليم شدم. و ابرا

فرزندان خود را به اين آيين وصيت كردند، )و هر كدام به 

فرزندان خويش گفتند:( فرزندان من! خداوند اين آيين پاك را 

تسليم ) براى شما برگزيده است، و شما حتما جز به آيين اسالم

ب قرآن از زبان يعقو« در برابر پروردگار( از دنيا نرويد.

نيز بيان مى فرمايد كه او هنگام مرگ از فرزندان خود پرسيد: 

چه چيزى را بعد از من خواهيد پرستيد؟ آنها گفتند خداى تو و 

خداى پدرانت، ابراهيم، و اسماعيل و اسحاق، خداوند يكتا را 

و ما در برابر او تسليم هستيم. بنابراين، همه خوبان عالم 

سر تسليم در برابر »ى جز از گذشته تاكنون دين حقشان چيز

)جوادي تنبوده اس« پروردگار عالم فرود آوردن

 .(1۹۴:1312آملي،

 قيم بودن -2-2-2

دين حق  (۴3؛روم: ۴0؛يوسف: ۵ينه: آيات متعددى از قرآن )ب

صافى مانند سرسپردگى و بندگى را، كه به ويژگى ها و او

ينى داز و بخشش زكات توصيف مى فرمايد،اخالص، بپاداشتن نمحق،

قيم مى خواند. ق يِم از قيام كردن به امر خير است. حفظ كننده 

است و وجود مصلحت در آن انكارناپذير است و در نهايت، ضامن 

است، يعنى از چنين امورى « قيم»سعادت است. خالصه يك دين 

چنان كه در اين آيات، دين به قيم توصيف شده  د.حكايت مى كن

ست كه دينى كه خدا آن را حفظ است و معنى و مفهوم آن اين ا

مى كند و بقايش را ضمانت كرده است همان تعبد، تسليم و 

بندگى محض است و اين دين دربرگيرنده دستورات، احكام و 

ت و مصالح قضايايى است كه متعلق به عقايد و اعمال انسانى اس

توطئه  ،انسانى را بپا مى دارد. توطئه بشر را حفظ و امر

ساز نيست؛ چون خداوند اراده فرموده است نور گران در آن كار
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خود را كه همان راه سعادت و كمال انسانى باشد كامل 

 .(1۹۴د)همان:كن

 دربردارندهى سعادت و كاميابى بشر -2-2-9

بگو: »مى فرمايد: « انعام»سوره  1۹1قرآن كريم در آيه 

پروردگارم مرا به راه راست هدايت كرده، آيينى پابرجا )و 

عادت دين و دنيا(، آيين ابراهيم، كه از آيين هاى ضامن س

كريمه يكى آيه اين « خرافى روى برگرداند و از مشركان نبود.

از ويژگى هاى دين حق را قيم بودن و دربرداشتن دستورات و 

احكامى مى داند كه م تمع انسانى را به راه سعادت كه همان 

رت بهتر، دين راه كمال و راه راست است هدايت مى كند. به عبا

حق دينى است كه در خود سعادت و كاميابى انسان را دربرداشته 

باشد و اين ضمانت و امنيت را در خود داشته باشد تا پيروان 

هدايت كند. نكته « راه راست»خود را با اطمينان كامل به 

بديع و قابل توجه بيشترى كه در اين كريمه وجود دارد اين 

اهد و بدون يك سرپرست و قيمى كه است كه دين سرپرست مى خو

خودآگاه به سعادت و كمال انسان نباشد و نتواند راه سعادت 

انسان را در سختى ها و دشوارى هاى طاقت فرسا و از كوران 

هاى گمراه كننده ن ات دهد و شاهراه هاى حيات جاودان را با 

ارد به او نشان دهد، امكان احاطه اى كه به هستى د

 (.1۹۵همان:)ندارد

 

 كفر به طاغوت و عدم اجبار در پذيرش دين -2-2-4

ال  ِإْكر اه  ِفي الدِّينِ « »بقره»سوره مباركه  2۵۹كريمه آيه در 

د تَّب يَّن  الرُّشُْد ِمن  اْلغ يِّ ف م ْن ي ْكُفْر ِبالطَّاُغوِت و ُيْؤِمن ِباّللِّ ف ق ِد 
ق 

ضمن « ام  ل ه ا و اّللُّ س ِميٌع ع ِليمٌ اسْت ْمس ك  ِباْلُعْرو ِة اْلُوْثق ى  ال  انِفص  

آنكه به معرفى ماهيت و شالوده اصلى دين مى پردازد و آن را 

از « كفر به طاغوت، شيطان و هر موجود طغيانگر»در دو جمله 

از طرف ديگر معرفى مى كند « ايمان به خداوند يكتا»طرفى، و 

به و اين ايده متشكل و منس م را در حقيقت، همان تمسك 

دستگيره محكم و ناگسستنى توصيف مى نمايد، در عين حال، مى 

فرمايد: در قبول چنين دينى هيچ گونه اكراه و اجبارى در كار 
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 ،هر متفكر آگاهىنيست؛ چون ماهيت چنين دينى از قبل براى 

است. هر كس به خوبى راه راست را از راه كج و بى راهه  روشن

تعظيم  زه كه تن سپارى و سرمى شناسد و مى داند به همان اندا

بد، مذموم و ناستودنى است،  نفرود آمدن در مقابل شيطا

ايستادگى در مقابل ظلم و طاغوت و كفرورزى به آن، و ايمان 

به خداوند خوب، ممدوح و ستودنى است. و اين ويژگى را جزو 

دين مى شمرد، به گونه اى كه با وجود چنين ويژگى، انسان به 

زده و بدون اين ويژگى ارتباطش با ريسمان الهى حبل اّلل چنگ 

 (.1۹۹)همان:برقرار نيست

 اختالف ستيزى -2-2-5

بر نكته بسيار ظريفى دست « آل عمران»سوره  11كريمه آيه  

گذارده و اختالف مؤمنان به اديان آسمانى را با هم نه از حيث 

كتاب آنها، بلكه به خاطر ظلم و ستمى كه بين خود آنها وجود 

اشت و موجبات كفر خود را به اين كتاب ها فراهم آوردند د

كريمه، اختالف اديان از آيه يادآورى مى كند. پس از نظر اين 

خود اديان ناشى نمى شود، بلكه از دخالت هاى انسان ها در آن 

سرچشمه مى گيرد. و اين دقيقا نكته ظريفى است كه اين آيه 

 (.1۹۹)همان:بدان اشاره دارد

 رى بودنفط -2-2-6

 ت كه وقتى موانع كنار مى رود وفطرى بودن دين اين اس 

اندازند و مى انديشند  م به درستى فكر خود را به كار مىمرد

و فطرت آنها بيدار مى شود، حق را مى پذيرند و وقتى از آن 

شرايط خارج مى شوند دچار تناقض شده و رفتار متناقض از خود 

ت متعددى، از ويژگى اخالص در نشان مى دهند. قرآن كريم در آيا

سخن گفته است. يكى از  ،اين دين و پيامدهاى منفى عدم اخالص

رت برجسته مورد دقت قرار مى آياتى كه اين ويژگى را به صو

اين كريمه، خداوند  است.« عنكبوت»سوره مباركه ۹۵دهد،كريمه 

مى فرمايد: مشركان با شرك خود به خداوند در حقيقت، بر 

غ بسته اند و اين از آن جهت است كه اينان، خداوند درو

بيشترشان تفكر و تعقل نمى كنند و به همين خاطر است كه 

اينان وقتى سوار بر كشتى مى شوند خدا را با اخالص مى خوانند 

، اما هنگامى كه خدا آنها را ()و غير خدا را فراموش مى كنند

ف ِإذ ا » به خشكى مى رساند و ن ات مى دهد باز مشرك مى شوند:
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ر ِكُبوا ِفي اْلُفْلِك د ع ُوا اّللَّ  ُمخِْلِصين  ل ُه الدِّين  ف ل مَّا ن  َّاُهْم ِإل ى 

بر اساس اين كريمه، يكى از پيامدهاى « اْلب رِّ ِإذ ا ُهْم ُيشِْرُكون .

منفى عدم اخالص در دين و مطابق فطرت رفتار نكردن، تناقض 

بيت پروردگار دچار آن مى گويى است كه مردم در خالقيت و ربو

 د.شون

 جامعيت دين -2-2-7

ش ر ع  »المه طباطبائى در تفسير گرانسنگ الميزان ذيل كريمه ع

ْوح ْين ا ِإل ْيك  و م ا و صَّْين ا 
 
ل ُكم مِّن  الدِّيِن م ا و صَّى ِبِه ُنوحا و الَِّذي أ

را پيرامون ( نكات مهمى 13)شورى: « ِبِه ِإْبر اِهيم  و ُموس ى و ِعيس ى

ماهيت و ويژگى هاى اصلى دين از نگاه ما بيان مى فرمايد كه 

توجه به آنها خالى از فايده نيست: اول اينكه، از سياق آيه 

ا بدان جهت كه سياق منت نهادن است ا اين معنا استفاده مى 

شود كه شريعت دمحمى جامع همه شريعت هاى گذشته است. دوم اينكه، 

ن اديانى كه مستند به وحى هستند؛ شريعت شرايع الهى، يعنى آ

(، تنها همين شرايع ص)نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و دمحم 

مذكور در آيه اند؛ چون اگر شريعت ديگرى وجود مى داشت بايد 

در اين مقام كه مقام بيان جامعيت شريعت اسالم است نام برده 

ح شريعتى، مى شد. الزمه نكته دوم اين است كه اوالً، قبل از نو

يعنى قوانين حاكمه اى در جوامع بشرى آن روز وجود نداشته تا 

در رفع اختالفات اجتماعى كه پيش مى آمده به كار رود. و 

 )ع(و تا زمان ابراهيم  )ع(ثانيا، انبيايى كه بعد از نوح 

مبعوث شدند همه پيرو شريعت نوح بوده اند و انبيايى كه بعد 

مبعوث شده بودند تابع و پيرو از ابراهيم و قبل از موسى 

شريعت ابراهيم بودند و انبياى بعد از موسى و قبل از عيسى 

پيرو شريعت موسى، و انبياى بعد از عيسى تابع شريعت آن جناب 

بوده اند. سوم اينكه، انبياى صاحبان شريعت، كه قرآن كريم 

ايشان را اولوالعزم خوانده، تنها همين پنج نفرند؛ چون اگر 

ر اولوالعزم ديگرى مى بود بايد در اين مقام كه مقام پيغمب

مقايسه شريعت اسالم با ساير شرايع است نامش برده مى شد. پس 

اين پنج تن بزرگان انبيا هستند و به عبارت فنى تر، 

 (.111همان:)العزم هستندپيامبران اولو
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 عرفان-2-9

 ،در لغت به معناي معرفت ويعرف(،  -واژة عرفان مصدر)عر ف 

ن، و وقوف به دقايق و رموز چيزي كه مقابل علم سطحي و شناخت

. اما در اصطالح ؛ يافتن حقايق اشياء به طريق كشف و است قشري

اين واژه دست كم با شش كاربرد (.1399فرهنگ معين، ) شهود است

در مضامين مفهوم كلي استفاده شده كه هركدام شامل بيان ها و 

اند ن كاربردهاي شش گانه عبارتبرداشت هاي گوناگوني است. اي

راه ن ات، نوعي معرفت فان به مثابه آموزه، ت ربه،علم،از: عر

، كاكايي وموحديان عطار)ويژه، فرايندي از تغيير و دگرگوني

83:1371) 

در لغت به معناي شناختن و در اصطالح به معناي عرفان 

 شناخت حضوري و شهودي خداوند متعال و صفات و افعال اوست كه

از راه قلب و دل به دست آيد، نه از راه حس و ت ربه و عقل و 

عشق و شور و سوز و گداز تسليم، اين شناخت و معرفت با .  نقل

پيمودن عاشقانة درون و همراه است و از راه تصفيه باطن و 

 و انقطاع از غير خدا حاصل مي شودمقامات و منازل سلوكي 

 (.33:1310،يزدي )مصباح

به يك علم، خود به دو شاخة عرفان عملي و عرفان به مثا

نظري تقسيم مي شود. عرفان عملي عبارت است از م موعه سفارش 

هاي الزم ديني براي مبارزه با هواي نفس و رسيدن به مقامات 

معنوي شناخت حضوري و شهودي خداوند. عرفان نظري شامل منظومه 

ون نظام اي از دريافت هاي باطني، از طريق كشف و شهود پيرام

هستي است كه افراد واجد شرايط آن را ادراك مي كنند و عارف 

آن دريافت ها را با زبان استدالل و برهان بيان مي كند. به 

عبارت ديگر مراد از عرفان عملي آن دسته از تعليماتي است كه 

مشتمل بر شيوة سلوك و آيين رفتار است؛ ولي عرفان نظري متكي 

 لة علم داراي مسئله و برهان استبر مفاهيم است و به منز

بنابراين اگر معني لغوي عرفان را در نظر (. 31 همان:)

آوريم، هر نوع شناخت و آگاهي در هر موردي را مي توان عرفان 

ناميد، اما در اصطالح اين گونه نيست و عرفان مصطلح را به هر 

نوع از شناخت و در هر موردي به كار نمي برند. بلكه گفته مي 
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و نه  نوعي معرفت مستقيم و حضوري منتج از كشف و شهود»د: شو

. به بيان دقيق تر عرفان، معرفت شهودي خداوند «مفهوم عقلي

است، كه از طريق تهذيب نفس و صفاي باطن حاصل مي شود. ابن 

سينا مي نويسد: آن كس كه فكر خود را متوجه عالم قدس كرده 

عارف نام دارد. بر است تا نور حق پيوسته بر باطنش بتابد، 

پاية يك فرمودة علوي مي توان عارف را كسي دانست كه به هيچ 

 . چيزي نمي نگرد مگر آنكه پيش از آن، خدا را مي بيند

از قرن دوم ه ري به بعد عرفان و تصوف به عنوان معرفتي 

مبتني بر كشف و شهود در كنار معارف نقلي و عقلي، كم و بيش 

و چهارم به مرحله پختگي و شكوفايي پديدار شد و در قرن سوم 

رسيد. گرچه اين معرفت از بطن مذاهب اهل سنت روئيد اما 

بندرت رنگ و صبغه فرقه اي به خود گرفت، زيرا جوهر تصوف، 

زهد و پارسايي و تهذيب نفس بود و متصوفه از بيان هر گونه 

ف مذهبي داشت خودداري مي سخني كه نشاني از اختال

 (.89:1371،حديان عطاركاكايي ومو)كردند

 

 شاخصه هاي عرفان اسالمي-2-4

 توحيد محوري-2-2-6

هرچند در فطرت و آفرينش انسان ميل و كشش به سوي معنويت 

ديگر  و خداي سبحان به وديعه گذاشته شده است و به تعبيري 

اين امِر فطري و استعداد  تعداد عرفاني در انسان ذاتي است،اس

ي قرار مي گيرد و به غفلت سپرده مي گاه كانون بي توجه ذاتي،

شود. افزون بر اين بايد توجه كرد كه به اين كشش فطري و 

معرفت ابتدايي اصطالحًا عرفان گفته نمي شود. معرفت عرفاني، 

م موعه شهودهايي است كه معمواًل پس از سلوك حاصل مي شود. 

بنابراين در تربيت عرفاني بايد به بيدار كردن اين ميل فطري 

  (.11:1371)فنايي اشكوري،. و جهت دهي به آن توجه شود

 معرفت يابي -2-2-2

مربيان يا پيران عرصة تربيت معنوي و عرفاني، در نخستين 

خوديابي، خودباوري و  گام تربيتي، بايد سالك متربي را به

برسانند كه سكوي پرش وي براي معرفت هللا باشد. بر  خودشناسي
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ع ر ف  ر بَُّه  ف ق دْ   ن ْفس هُ   ع ر ف    وي كه م نْ پاية يك فرمودة مشهور نب

معرفت شهودي از خويشتن، فقر ذاتي و  (32 :1ج ق،1103)م لسي، 

مي تواند به معرفت هللا ظرفيت هاي كمال جويانه 

متربيان بايد به هوش باشند كه برخالف ديگر ساحت ها، بين امد.

معرفت حضوري، ساحت تربيت معنوي و عرفاني در گرو دستيابي به 

كشفي و شهودي است. اين دستيابي در گام نخست، نيازمند 

 بيداري و فعال سازي معرفت اجمالي و بالقوة خداجويي است. 

وجود ميل به معنويت و گرايش به عرفان در انسان موجب شده 

است تا فرقه ها، نحله ها و مكتب هاي فراواني با اغراض 

جويي هاي مادي، مريدپروري گوناگوني مانند اغراض سياسي، سود

وجود فرقه هايي زه با عرفان حقيقي به وجود آيند.و مبار

اوشو، اكنكار، دااليي شيطان پرستي، عرفان هاي كيهاني، مانند

الما، كاباال، بودا، جين و برهمن گونه اي از اين عرفان ها 

هستند كه برخي از آنها معنويت را در حد تمركز و خأل معرفتي 

در پرتو رسيدن به نيازهاي مادي تنزل داده يا آرامش 

 (.81:1371)شريفی،اند

 زبان عرفاني)رمز( -2-2-9

خالص سازي نيت و انگيزه در سير معنوي )پرهيز از سير و 

سلوك به اميد رسيدن به كرامات و يا با چشم داشت به تشويق 

 بر )ص( وتوسل، ارتباط و پيروي از اهل بيت پيامو ديگران(

و )ص(  ذكار و ادعيه به ويژه صلوات بر پيامبرمداومت بر ا

 پنهان كردن ذكر و نيايش و خدمت به خلق )ع( و البته اهل بيت

هم نشيني با فقرا و نيازمندان و پرهيز از هم نوايي با  و

رفان، توجه به فقر ذاتي و ع ز و ناتواني در همة زمينه ها طم

ن في هللا و مطالعة زندگي معصومان و فانياد ودر برابر خداون

از ويژگي  يتنانّ پرهيز از خودخواهي و اِ  و الگوگيري از آنان

 (.12:1371)فنايي اشكوري،هاي زبان عرفاني عرفا مي باشد

 سنت و سيرم محوري -2-2-4

نقش  و معيارهاي عرفان ناب دمحمي عارف در اين راه به رعايت

 فلسفة احكام وتوجه كند.  شريعت در طريقت و رسيدن به حقيقت

در ارتقاي معنوي، شرح اسماء هللا و صفات را دستورهاي ديني 
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انس با ادعيه و توجه به مضامين اعتقادي و با ، درك كند الهي

و خداشناسي آن مانند دعاي جوشن كبير، ابوحمزه، افتتاح و 

 (11)همان:همت گمارداعتقادات شيعي  ، به تقويتصحيفه س اديه

 التزام به شريعت -2-2-5

حكام و دستورات دين شريعت گروى است. سلوك توجه به ا

عرفانى بدون التزام عملى به شريعت )واجب و حرام( نتي ه بخش 

نيست و شريعت گروى بر همه اصحاب سير و سلوك در همه شرايط 

روحى و معنوى الزم است و با توجه به ساحت ها و اليه هاى 

شريعت  گوناگونى كه دارد، اجرايى و كارآمد است. عرفان منهاى

امكان پذير و سودمند نيست. از اين رو، نه تنها سقوط تكليف 

در هيچ مرتبه اى از مراتب و منزلى از منازل معنوى اعتبار 

ندارد، بلكه تكليف بيشتر، و وظايف دشوارتر مى گردد. سلوك 

با ان ام واجب و ترك حرام شروع مى شود و هرچه جلوتر مى رود 

ت و مباحات نيز به آن اضافه مى ان ام مستحبات و ترك مكروها

گردد، به گونه اى كه اهل معرفت به مرتبه اى مى رسند كه 

تنها دو وظيفه شرعى ا يعنى واجب و حرام ا مى شناسند؛ يعنى 

مستحب را در مقام عمل بر خود واجب، و مباح و مكروه را حرام 

مى دانند تا رابطه آنها با خدا عميق تر و نيل به مقامات 

-11همان:) ددرو فتوحات غيبى در دسترس تر و شفاف تر گمعنوى 

20.) 

 طهارت ظاهري و باطني -2-2-6

تبيين معيارها و مالك هاي عرفان حقيقي مبتني بر مباني 

و نيز همسان سازي ظاهر و باطن فكري و اعتقادي مستدل و محكم 

مي تواند طالب معنويت را راهنمايي و از افتادن در ورطه ها 

هاي پوچ گرايي و ماديت ن ات بخشد. اين هدف در و پرتگاه 

آگاه سازي . 1. پرتو اصول و روش هاي زير دست يافتني است

 زدا. عوامل غفلت2آيات و روايات مقامات سالكان، افراد از 

. زيارت مشاهد مشرفه، 3رفتن به قبرستان، گوش سپردن به واعظ 

ري قرآن، . قرائت آيات انذا8. ديدار با ابرار و سالكان، 1

. دوري گزيني از ۹. سير و سلوك از دوران جواني 8دعا و ذكر، 
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زدگي،  عوامل غفلت آور)م الس لهو و لعب، دوستان غافل، دنيا

 (.21-20همان:) (موسيقي غنايي

 مسئوليت پذيري و تعهد پيشگي -2-2-7

توجه به ويژگى نخست معنويت اسالمى و نفى رهبانيت و 

يژگى ديگر معنويت اسالمى رهنمون انزواى باطل، ما را به و

سازد. الزمه جامعيت معنويت، حضور در جامعه و احساس  مى

تفاوتى  مسئوليت نسبت به شئون مختلف آن است كه با سكوت و بى

رو، در عرفان اصيل اسالمى جهاد و شهادت  منافات دارد. از اين

 . گردد نردبان ترقى معنوى محسوب مى

امش هاى موقت و تخديرى، كه عرفان اسالمى در مقابل آر

معنويت هاى نوظهور اي اد مى كند، آرامش معنادار، هدفمند، 

. مبناى د مي كنديت آور را اي احركت زا، تحول آفرين و مسئول

گرايى و خداباورى است؛ زيرا آرامش به  اين آرامش تنها خدا

اين است كه انسان به چيزى دلگرم و خاطرجمع گردد. اگر انسان 

ى سبحان، كه كانون قدرت، نور، حكمت و علم است، مرتبط با خدا

شود بر اثر ارتباط با او، تكيه گاه ذاتى، اصيل، زنده و 

پايدار پيدا مى كند و آرامش او نيز مبنايى جاودانه و حقيقى 

 (.23)همان: مى يابد

 واليت هرايي ناب -2-2-8

يعنى  است؛« اهل واليت»سالك الى اّلل در عرفان اصيل اسالمى، 

معرفت و محبت به انسان كامل و تعبد و التزام عملى به سنت و 

سيره اولياى دين را نصب العين خويش قرار مى دهد؛ زيرا سلوك 

مى طلبد كه نه تخلف پذير باشد و نه اختالف « صراط مستقيم»

بردار، و انسان كامل همان صراط مستقيم است؛ چنان كه قرآن 

 «ل ِمن  اْلُمْرس ِلين  ع ل ى ِصر اٍط ُمسْت ِقيمٍ  ِإنَّك  »كريم تصريح مى كند: 

فراهم سازي در اين راه بايد به  (1و 3 ، آياتيس ی)سوره

حضور در م الس انس با و. سخن گفتن با خدا 1: پرداخت شرايط

. چشيدن شيريني 2خدا )در قالب نماز، ذكر، دعا و نيايش(، 

و اولياي  ديدار با عارفان از طريق ياد خدا و انس با او

. فضاي معنوي با هدف ت ربة عشق شهودي به خداوند 3الهي، 

سخنراني اذان، قرآن، ادعيه، نماز جماعت و  گوش سپردن به)
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