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  148ات:صفح تعداد                          26/6/1396:دفاع تاریخ                   ادبیات و علوم انسانی: دانشکده 

   :چکیده

ی و مقایسه مفاهیمی از قبیل شرور و ابتالئات از دیدگاه عرفان اسالمی و دین و عرفان به بررس قیتحق نیدرا      

پردازیم. احادیث و روایات و کتاب مقدس(تورات) می ها یعنی قرآن کریم،یهودي با تأکید بر منابع دینی هر دوي آن

ست. در مورد این موضوع مباحث و اختالفات زیادي هدف اصلی این پژوهش مسأله شرّ و بال و حکمت این دو مقوله ا

آن،  حیبرخوردار بوده و به همان نسبت، عدم فهم صح ايژهیو گاهیو بالء همواره از جا شر تیماه نییتبوجود دارد. 

 به دنبال ي علمی، گاه وجود و منشأ شرور رانظران در عرصهصاحب است. آورده دیپژوهان پددانش انیرا در م یشبهات

از شر  یخال یجهان ایباشد  ییخدا دیبا ای شانیبه زعم ا اند و گاهمطرح کرده اثبات ناسازگاري وجود شر با وجود خدا

عالم با  نیموجود در ا ماتینامال کهنیا ایبر عدم وجود خداست و  لیدل - که هست  - اگر شري در جهان هست  ای

عربی نمایان شده ن مبحث در عرفان اسالمی و در مکتب ابناوج ای خدا ناسازگار است. یرخواهیقدرت، عدالت و خ

کند بلکه آن را داراي ارزش تربیتی معنوي و مثبت است که ایشان مقوله شرور و بالیا را نه تنها امري منفی تلقی نمی

  قلمداد کرده است.

شرور انجام داده است.  بندي را براي انواعتقسیمبن میمون عالم یهودي، از سوي دیگر، در دین یهود هم موسی

براي وجود شرور که عبارتند از: گناه، امتحان، درخواست شیطان  قیبر عهدعت دیبا تأکاي را علل چهارگانهیهودیان نیز 

  . اندها نهفته است را بیان داشتهو وجود شروري که در ظاهر شرّند ولی در باطن خیر بسیار در آن

تحلیلی با روش تطبیقی به بررسی و تعریف مفهوم شر و بال،  - رویکرد توصیفییم که با ادر این پژوهش سعی کرده

دو مقوله،  هاي اندیشمندان بزرگ در رابطه با اینجایگاه و هدف از خلقت و فوائد شرور و ابتالء و ترسیم دیدگاه

  عتیق بپردازیم.درعرفان اسالمی و عهد

  عتیقهد، تطبیق، عرفان اسالمی، عء، بال: شرهاواژه لیدک
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 مقدمه -1- 1

 با همراه و یافت درد و رنج آغوش هم را خویشتن نهاد، خاکی عرصه به پا انسان که آن هنگام از     

 و نیکی از آکنده حیات که دانست زودي به و چشید نیز را ناکامی و محنت تلخی کامیابی، و لذّت شیرینی

 و بالیا که است انکارناپذیر واقعیت یک این ،بنابراین است. نیافتنی دست آرزویی بدي، و شر به نیالوده

 مرگ، رنج،درد،  ها،يبیمار زلزله، و طوفان و سیل همچون طبیعی، هايهپدید از ناشی ايهمصیبت

 دست آن با بیش و کم انسانی، هر که آورندمی پدید را شرور از زرگیب مجموعه ... و گوناگون هايسختی

 .است گریبان به

 که است معقول غایاتی داراي و حکیمانه خداوند، افعال تمام که است حقیقت یک این دیگر، سوي از    

 .گردندبازمی او مخلوقات به غایات این البته

 آفرینش غایتمندي و الهی حکمت با امور این وجود هک آید نظر به نخست، نگاه در است ممکن حال    

 کهآن حال هاست،آن منافع و مصالح تأمین آدمیان، خلقت از خداوند غرض زیرا ندارد؛ سازگاري انسان،

 دارند. تعارض بشر خلقت غایت با رو، این از و اندانسانی مصالح برخالف ظاهر به همگی یادشده، امور

 بالیا، و شرور وجود براي معقول غایاتی دادن نشان درصدد باید باال، عاياد به پاسخ در است بدیهی

 قرار انسان نوع یا فرد حقیقی مصالح جهت در امور این ،واقع در که کنیم بیان و برآئیمها وسختی هارنج

 .نیست آفرینش عمومی اغراض با مخالف یا بیهوده و لغو ها،آن وجود و دارند

 است. شرور اهداف و فوائد ا،هحکمت بیان شود،دنبال می مجموعه این در که هدفی نتریمهم بنابراین،    

 تحقیقات را از سایر حاضر مجموعه این که است امید و شده آن انجام بر سعی پژوهش این در آنچه البته

 هايتحکم به تا آنیملذا بر فلسفه شرور به صورت تطبیقی است. تبیین باشد، نموده متمایز شر مورد در

 نزول دلیل به هم تا بدانیم را هاتمصیب و بالیا پیامدهاي و آثار و شویم آگاه هاگرفتاري و مصائب احتمالی

  .ببریم پی خود براي آن ارزش و کُنه هم به و یابیم دست دشواري و بال

   :بیان مسأله-2- 1

ه و به رقیبی جدي و سرسخت اي است که همواره ذهن بشر را به خود مشغول کردمساله شر، مساله      

براي خداي مورد اعتقاد او مبدل شده است. بشر خداباور همواره کوشیده است تا اعتقـاد راسـتین او بـه    
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خداي کامالً مطلق از سوي شر نابود نشود و به شکاکیت تبدیل نشود؛ چرا که این اعتقاد براي او مبـدأ و  

  بنیاد تمامی باورها و اعتقاداتش است. 

خوبی، شرّ را به معناي بدي، زشتی و... در مقابل خیر به معناي  یشناسان واژهنظر لغوي برخی لغتاز     

(مالصدرا؛ الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه) و هـر آنچـه همـه از آن متنفـر و     اندزیبایی و... بیان کرده

  .)1/112ق: 1412(راغب اصفهانی، بیزارند

) و 18:23کتاب مقدس این کلمه بـه دو معنـی گناهکـار (سـفر پیـدایش      درهم در بررسی کلمه شریر     

  ) بکار رفته است.19:13شیطان (متی

  :نویسدراغب اصفهانی در مفردات می

  ».چنان که خیر چیزي است که همه آن را خواهانند شر چیزي است که همه از آن روي گردانند؛«    

  :اندبرخی حکما نیز در تعریف اصطالحی شر گفته

ء شأنیت داشتن آن کمال شیء است. از آن جهت که آن شر فقدان ذات یا فقدان کمالی از کماالت شی    

  .)7/58: 1981(مالصدرا،درا دار

 در :اسـت  تکـرار شـده   بـار سی از بیش آمده، زیان و ضرر و نامالیمت معناي به قرآن در شرّ که کلمه    

 شـده،  تاببی هانامالیمت و به شرور گرفتاري محض به بشر که است شده اشاره نکته این به آیات برخی

 »بِجانبِه و إِذا مسه الشَّرُّ کانَ یؤُساً يو إِذا أَنْعمنا علَی الْإِنْسانِ أَعرَض و نَأ« بردیم خداوند درگاه به شکوه

 ؛ و هنگـامی کـه  شـود یمو متکبرانه دور  گرداندی، (از حق) روي مبخشیمیهنگامی که به انسان نعمت م

و همچنـین در برخـی    ؛)83(اإلسـراء :  گـردد یمـ  یوس، (از همـه چیـز) مـأ   رسدی(کمترین) بدي به او م

ـ  دیگـر،  آیـات  دیگر به این مسئله اشاره شده است. در )249 معارج، ؛ 51و 49(فصلت، هايیهآ  دخداون

 امتحان را جانی و مالی بالیاي و هااريیمب انواع مانند قحطی، ناگوار، حوادث و شرور برخی انگیزه متعال

 آالم و بالیا بعضی دیگر، هايیه) و نیز در آ15بقره، ؛35انبیاء، ؛130کند(اعراف،می ذکر هاانسان آزمایش و

 عـاد،  اقوام مانند گذشته يهاامت برخی تاریخ، طول در که کندیذکر م الهی قهر و هاانسان اعمال کیفر را

    .)136اعراف، ؛ 74(حجردشدن نآ گرفتار فرعون لوط،

حاشـا از تـو کـه    :« گونه آمده که این 25بند  18عتیق (تورات) در سفر پیدایش فصل واژه شر در عهد    

 ییهـا سازي و عادل و شریک مسـاوي باشـند؟ و نمونـه   کنی که عادالن را با شریران هالكمثل این کار ب

  آمده است. 35و 27،26بند  14رسفر اعداد فصل و د 1بند   23از سفر خروج  فصل  ییهادیگر در بخش

هیچ جایگاهی براي شرور وجود ندارد تا بخواهیم براي آن توجیه یا پاسخی  اسالمی عرفان بینیدر جهان

بیابیم. از نگاه عرفان وجود تنها منحصر در ذات باري تعالی است (وجود واحد شخصـی اسـت) و غیـر    

، به عبارت دیگر موجودات عـالم ظهـور اسـماء و صـفات بـاري      دندا وجود نیستند بلکه مظاهر وجوخد
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 شـود یفعل. لذا هیچ موجودي حقیقتاً شرّ نیسـت و اگـر شـرّي در عـالم دیـده مـ      �تعالی هستند در مرتبه

  .)1388:ملکی(قدردان قرااعتباري بوده ناشی از درك ناقص بشر است

اند، بلکه با وجود یک اند و نه به دو خدا قائل شدهنه وجود و واقعیت شرها را انکار کرده یهودیان نیز    

خداي علیم، قادر، عادل و خیرخواه به وجود شرور نیز اعتراف کرده و هیچ ناسـازگاري را در ایـن میـان    

مختلف و بعضـاً متناقضـی را    يهامان هر یک از این ادیان اسالم و یهود راهعال. ناگفته نماند که بینندینم

ها با ظـواهر و نصـوص   که ممکن است برخی از آن اندیمودهه و توجیه وجود شرور پبراي حل این مسأل

که باید در جاي  شودیاشکال نیز یافت ممناسب و بی يهاحلها راهدینیشان وفق ندهد و البته در میان آن

ـ   انتظار داشت که پاسخ تمـامی اشـکال   توانیبدیهی است که نم. خود بررسی شوند اب هـا را از خـود کت

هر دین و مذهبی است که پاسخگوي شبهات باشـند و در هـر زمـان،     عالمانمقدس گرفت. این، وظیفه 

یهـود،   عالمـان جدید را جواب دهند. در بحث شرور نیز، باید دید که  يهاپیش آمده و سؤال يهااشکال

هـا وجـود   ه آنکـ  دهـد یلمان یهود نقل شده است، نشان معاآنچه از برخی  .چه توجیهی دارند ،براي آن

1373،(صادقی»باشده که از باال نازل شد شودیشري پیدا نم« اند:دهسبحان نسبت نداشرور را به خداوند(.  

ها گونه بیان شده که کماالت نفسانی انساناین هم فلسفه وجود شر و بال در جهان از منظر عرفان اسالمی

هـا مایـه بیـداري از    تیز وجود بالهـا و مصـیب  و ن گرددیها حاصل مها و ناگواريدر سایه تحمل سختی

در  از سـویی دیگـر هـم    و .شـود یها و پی بردن به ماهیت این جهان و عبرت گرفتن از حوادث مغفلت

عتیق براي وجود شرور چهار علت عمده معرفی شده است که عبارتند از: گناه، امتحان، درخواسـت  دعه

مطلوب، ظاهر بعضی از شرور، شر است ولی در واقع، خیر  شیطان بري اتمام حجت بر او همراه با نتیجه

  ها نهفته است.فراوان در آن

 یر(ع) تـأث مومنـان علـی  گونـه آمـده کـه امیر   در آیات و روایات اسـالمی ایـن   هایفلسفه شرور و سخت    

البریـه   اال و ان الشـجره : «داردیها و بالیا را در شکوفایی استعدادهاي نهفته انسان چنـین بیـان مـ   سختی

بدانیـد کـه شـاخه     ؛»اصلب عودا و الرواتع الخضره ارق جلودا و النباتات العذیه اقوي وقودا و ابال خمودا

تـر و آتـش گیاهـان صـحرایی     نما نـازك خوش يهاتر و پوست سبزهسخت رویدیدرختی که در بیابان م

 .)45نهج البالغه، نامه (تها دیرتر اسآن تر و خاموشیافروخته

از شرور جنبه آزمـون  روایات متعددي به این حقیقت اشاره شده است که بخشی آیات و نین در همچ    

است کـه بسـیاري از اسـتعدادهاي     ياخلقت انسان و وضعیت عمومی جهان طبیعت به گونه الهی دارند.

هـاي  قابلیـت  ياپاره .گرددیو مشکالت شکوفا نم هایمادي و معنوي آدمی جز در سایه مواجهه با سخت

قرآن کریم، در اشـاره بـه ایـن     رسدیروحی و معنوي انسان نیز در برخورد با بالیا و مصائب به فعلیت م

لقد خلقنا االنسـان  «. که در دامان هر سختی و مصیبتی، آسانی و سهولتی نهفته است داردیواقعیت، بیان م
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فان مع العسر یسرا* ان مع العسـر  « فرماید:ی) و م4بلد/(ایمیدهتی که انسان را در رنج آفرراس به	»فی کبد

  .)6-5انشراح/(ی است. آري، با دشواري آسانی است؛ پس با دشواري آسان»یسرا

اي است که سرنوشـت جوامـع در آن بـه هـم     ي دهکدهکه امروزه جهان به مثابه بنابراین، با توجه به این

ن از ایباشد. می هاي پژوهشی دانشگاهیپیوسته است، لذا نیاز به مطالعات تطبیقی نیز از ضروریات حوزه

ـ  بررسی مفهوم شر و بیان و"قصد کلی نگارنده  آیدي حاضر برمیچنان که از عنوان رسالهرو، آن ز ا ءالب

  باشد.می "عتیقدیدگاه عرفان اسالمی و عهد

  :پژوهش سواالت-3- 1

(تـورات) چگونـه    منشأ شرور و جهات نقص در جهان از منظر عرفان اسالمی و کتـاب مقـدس   -1

  ترسیم شده است؟

شرور را رهگذري براي وصول به خیـرات   توانیعتیق چگونه ماز دیدگاه عرفان اسالمی و عهد -2

 معرفی نمود؟

  از چه منزلت و جایگاهی برخوردار است؟ عتیقو در عهد ان بینی عرفاي اسالمیشرور در جه -3
 

  :هاي پژوهشفرضیه-4- 1

  

منشأ شرور و بالیا هم در عرفان اسالمی و هم در یهودیت داراي ریشه یکسان هستند؛ چرا که از  - 1

  همچنین مفهوم شر ریشه در متون مقدس هردو دارد. و اندسرچشمه واحدي الهام گرفته

  

و بالیـا،   کـه همـه شـرور    شـود یآیات قرآن کریم و کتاب مقدس(تورات) روشـن مـ  رسی با بر - 2

  .باشندی) از طرف خداوند متعال مخیرات (ناظر بر دربردارنده حکمتی

  

هیچ جایگاهی براي شرور وجود ندارد تا بخواهیم براي آن توجیه یا  اسالمی بینی عرفاندرجهان - 3

  پاسخی بیابیم.

  

کـه   شودی، شري پیدا نمدهندیشر و وجود شرور را به خداوند سبحان نسبت نم مان یهودي،عال - 4

  .از باال نازل شده باشد

  اهداف پژوهش: -5- 1

  ارزیابی و تبیین روشن مفهوم شر و بال در عرفان اسالمی و یهودیت.-     
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       ایی ســازي جهــت آشــنزمینــه بیشــتر میــان دو دیــن ابراهیمــی و مفاهمــه ایجــاد بســتر گفــت وگــو و-

  .هاي یهودیتصول وآموزهمسلمان با برخی از ا پژوهاندانش

  

ـ  ییهاحلدر عالم هستی و راه ءجود شر و بالفلسفه وتر دقیقشناخت - راي رهـایی از شـرور ارائـه    که ب

 .شده است

  :ضرورت و اهمیت پژوهش-6- 1

 عتیـق  در عهد اسالمی و بال در عرفان جایگاه شرّ و ي نقش ودر زمینه خالءپژوهشی و تحقیقاتی

 مشهود است.

 الزم اسـت از ایـن    جا که در دین یهود هم اعتقاد به نیروي شر وجود دارد به همـین دلیـل  از آن

تفاهم و همزیستی مسالمت آمیـز بـا پیـروان     زمینه قرار گیرد تا بررسیمورد پژوهش و  منظر نیز

 .تر شودبیشاین دین 

 ن اسالم و یهـود هـم از منبـع    ید .ن توحیدي وجود داردر در همه ادیامسئله ش بحث و سخن از

گویی ایـن دو  بنابراین بحـث از میـزان پاسـخ    .اندگذاشته یربر یکدیگر تأث و ریشه گرفتهواحدي 

که جامع ادیان الهی اسـت  ، دین اسالم در عین اینرسدیدین درباره مسئله شر ضروري به نظر م

  ه امر به تحقیق و پذیرش آن کرده است.، بلککندینه تنها ادیان دیگر را نفی نم

  پژوهش يپیشینه-7- 1

 شر و بـال در عرفـان    تا جایی که نگارنده، تحقیق و بررسی کرده است، اثر مستقلی که به بررسی

عتیق بصورت تطبیقی بپردازند ارائه نشده اسـت، امـا در آثـار مختلـف بصـورت      اسالمی و عهد

الم و همچنین در دین یهود پرداخته شده اسـت کـه در   جداگانه به بحث از شر و بال در دین اس

 :کنیمیمها اشاره یر به برخی از آنز

 به بیان مسأله  498تا  493) در کتاب پیام قرآن جلد چهارم از صفحه 1381( ناصر مکارم شیرازي

(ع) رسیده ائمه ز اکرم(ص) و ای که از حضرت پیامبرخیر و شر در روایات اسالمی اعم از روایات

عنوان مثال در حدیثی از امام صادق(ع) آمده که خیر و شر از سوي خداوند است و احادیـث   هب

 مختلفی از این تعابیر آمده که شر در اینجا یک امر نسبی قلمداد شده که جنبه وجودي دارد.

 ) 43و112در صـفحات   یگرگان دونیرفریاز تلمود، ترجمه ام يانهی) در گنج1382آبراهام ا.کهن 

 کنـد یم انیانواع شر را ب مونیمپرداخته که ابن هودیدانشمندان  دگاهیانواع شر از د هیه توجب 39،

و  یاجتمـاع  يشـرها  ،یعـ یاز سه نوع شـرور طب  یکیبه  رسدیکه به انسان م يهر شراین که و 

  .گرددیبازم یخالقا يشرها
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 ــ ــر یمرتض ــ 1384( يمطه ــدل اله ــاب ع ــف   ی) در کت ــنجم در ص ــارم و پ ــش چه حات در بخ

و مخلـوق   یشر عدم کهنیاست و ا ینسب يموارد که شر امر نیا یبه بررس 125، 129،130،133

 و شدائد صحبت کرده است. ایبال یتیبالعرض و در مورد اثر ترب

 شـر  شـر  ايینهنامه قبسات در مقاله حکمت الهی و مسئله قر) در فصل1388مهر (د سعیديمحم ،

ا به چندین بخش تقسیم کـرده  وجودي شر آورده و هرکدام ررا در دو دسته کلی مسأله نظري و 

 .دهدیرا براي هر کدام ارائه م ییهاحلو راه

 )در مقاله خود تحت عنوان فلسفه شر از منظر امام علی(ع) به تبیین معنـا  1390رمضان مهدوي (

 .(ع) تحلیل کرده استاسرار آن را از دیدگاه امام علی و فلسفه وپرداخته و مفهوم شر 

 در کتاب پاسخ به شبهات کالمی دفتر ششـم در فصـل دوم   1391ملکی(دان قراحسن قدرمحمد (

کـه شـرور و بالیـاي    درباره موضوع چرایی وجود شرور در عالم مـادي و ایـن   70،82صفحات 

 طبیعی الزمه عالم ماده است مطالبی را تقریر کرده است.

 مطالعات تفسیري در مـورد مسـأله شـر و    ) در فصلنامه علمی پژوهشی 1392زاده(کریمقربانعلی

 بـه  و بالیـا سوره نساء مطـالبی را آورده کـه شـرور     78،79انتساب آن به خداوند با تکیه بر آیه 

الهی ذکر گردیده و همچنین به بیان مترادفات شر در قرآن اعمال انسان و انتقام و قهریفر عنوان ک

 و مفهوم شر پرداخته است.

 )عربی نظر وي را درباره امور وجودي  کـه  مقاله مسأله شر در مکتب ابن ) در1392ناصر فروهی

مطرح کـرده  نوعی شر نسبی در نظام تکوین و نوعی شرور ذاتی سلوکی در نظام تشریع است را 

و شـر را   کنـد یفقدان وجـود تلقـی مـ    یحاًعربی شرّ را بعنوان معدوم و ترجاست و همچنین ابن

 نی.، نه عیداندیم واقعیت خیالی

  روش انجام پژوهش-8- 1

روش اجراي این طرح تحقیقی از نوع توصیفی و مطالعه و تجزیه و تحلیل محتـوایی بـوده و از        

اي استفاده گردیده است. به عبارت دیگر اطالعات به دسـت آمـده از آثـار مکتـوب     ب کتابخانهاسلو

بـه  نگارنده بـوده اسـت.    ارزیابیچاپی، اینترنت، نشریات و مجالت، منابع اصلی تحقیق و بررسی و 

  با مطالعه  نیو همچن یبر قرآن و مطالعه کتب و منابع معتبر اسالم هیصورت که در آغاز با تک نیا

مختلـف و   يهـا تیو رجـوع بـه سـا    يهـود یمنابع معتبر  گریآن و د يها(تورات) و بخشقیعتعهد

و  مقـاالت  ات،یاستفاده از نشـر  نیمچنها که ارتباط با موضوع مورد پژوهش دارند و هاستفاده از آن

سپس به  شده و يبردارشیکه در ارتباط با موضوع مورد پژوهش هستند مطالب مورد نظر ف یمجالت

 .خواهد شد يبندفصل مطالب يو با توجه به محتوا یقیصورت تطب



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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معناشناسـی   ي و مفـاهیمی همچـون عرفـان،   دتعریف مبـا  به تبیین و ین فصل سعی خواهیم کرددر ا     

شناسی واژه عرفان اسالمی،مبانی  منابع و ي پیدایی وتاریخچه قسام عرفان و مقام عارف وبیان ا عرفان و

  . عتیق داشته باشیمچنین معرفی اجمالی از عهدهم و پرداخته و مشتقاتش ءو بال شر

  عرفان -2- 1

هاي معنوي نوع انسان بوده که همـواره او  اي آن یکی از گرایشعناي عام و نه شکل فرقهرفان به مع     

توان نقطه آغازي براي و تلطیف عواطف متمایل کرده است به همین جهت نمی را به سوي تعمق و تفکر

 ي خورشیدي است که از صبح آفـرینش در آسـمان فطـرت او   در واقع عرفان به منزله عرفان معین نمود.

در هر زمان و هر جایی که جامعه اسالمی شکل گرفتـه اسـت    برآمده و بر حیات وي پرتو افکنده است.

هاي معنوي و عرفانی سراغ گرفت گرایشی که منشاء آن به ماهیت انسان و سـاختاري  توان از گرایشمی

ي تاریخ پیدایش ارهگردد اما اظهار نظر قطعی دربدهد باز میا به باطن وسیر در معنویت سوق میکه او ر

توان اثبات کـرد کـه   عرفانی کاري بس دشوار است ولی میهاي آن یعنی فرقه در عرفان به معناي اخص

یـق سـیر   عرفان عمري چند هزار ساله دارد روح عرفان تالش و کوششی است بـراي معرفـت اهللا از طر  

نفـس و زهـد و   ل بـه تهـذیب  نی بـا اسـتفاده از تحصـی   هاي معنوي و روحادرون و شهود باطنی و جلوه

  قی.پرورش فضایل اخال

  معناشناسی عرفان-2- 2

  شناختن، شناختن، باز به معانی مختلفی از قبیل شناسایی و» عرفـ«، از مصدر عین واژه عرفان به کسر    

نیز معرفت حق بیان شده است. اما خود مصدر عـرف کـه    معرفت و درك کردن و دانستن بعد از نادانی،

 .هاسـت شـناخت از روي آثـار و نشـانه   عرفان از آن مشـتق شـده اسـت. در واقـع بـه معنـاي       این لغت 

  )1383:528،يدی(سع
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بیان کرده است، در لغت بـه معنـاي شـناخت    » مفردات«که راغب اصفهانی در هم چنان» عرفان«واژه     

  .شیء، از روي تفکر و تدبر در آثار آن شیء است

 که از یک کلمه یونانی نامندمی »٢میستیزیسم« و روش آن را» ١میستیک« ییهاي اروپابه زبان عرفان را    

  .مرموز پنهانی و مخفی است مفهوم این کلمه به معنی امر اشتقاق یافته است» ٣میستیکوس«

در جایی دیگر اشاره شده است که لفظ عرفان به زبان اروپایی مستیسیزم یا گنوستیسیسم به معنی مرمـوز  

بـوده کـه در یونـان قـدیم     که وجه تسمیه آن ایـن   یافته است اشتقاق» میسته«ه از ریشه و پنهانی است ک

بعد از یادگیري آداب و رسومش و تعلیمات و تشـریفاتش ملـزم بـه     وجود داشته پیروانش هابعضی فرقه

  .گفتندو به آن فرد میستیک یعنی محرم میاند حفظ اسرار آن بوده

  هر فرد معتقد به ت اما این شناخت شناخت شهودي و غیرعقالنی بودشناخت اسهم به معنی  ٤گنوس    

دست پیدا کند که تا حـد ممکـن خـود را     چنان شناختی از خود و جهان هاي گنوسی باید بهاین آیین به

  .پالوده کند و از قید تعلقات این جهانی خود را برهاند

  گرددآن را آزاد کند و به اصل خود باز وجود دارد که انسان باید متبرك در واقع درون انسان نوري    

تواند از طریق یعنی کسی که معتقد است انسان می »میستیک«یعنی معرفت غیبی و  »میستیزم« در حقیقت

  .گرددبر ادراك مستقیم و با کشف و شهود غیبی با خداوند ارتباط برقرارکند و به حقایق هستی و جهان

 )عرفـان (شـود امـا   هر نـوع شـناختی را شـامل مـی    ) معرفت( .دارد تعابیر مختلفی اما عرفان در اصطالح

هاي شهودي البته شناخت .شوداي است که از راه شهود درونی و دریافت باطنی حاصل میهشناخت ویژ

 ،اسـماء  ،متعـال  خـداي  شناخت شهودي و باطنی د اما همگی عرفان نیستند عرفان عبارت است ازنفراوان

سـنخ مفـاهیم و    عرفـانی از  شـناخت  ،عرفانی با شناخت عقلی متفاوت استشناخت . صفات و افعال او

  .)23:1387(شریفی،تسا دریافتن و یافتن سنخ بلکه از یست،هاي ذهنی نالفاظ صورت

شوند ممکن است بخواهند آن را بـراي دیگـران   مند میدر عین حال کسانی که از چنین شناختی بهره    

در چنـین حـالتی    ،جریان آن تجربه معنوي و شهود باطنی خـود قـرار دهنـد    بازگو کنند و آنان را نیز در

  هاي ذهنی و استفاده از قالب الفاظ ندارند.گیري از مفاهیم و صورتي جز بهرهاچاره

گردد کـه در آن امکـان ارتبـاط مسـتقیم و شخصـی و      طالق میابه جنبه دینی خاصی عرفان در اصطالح 

 هاز راه آنچـ  صول آدمـی را بـا آفریـدگار عـالم    وو اتصال به وجود دارد و  فردي انسان با خداوند جهان

                                                
1.mystic  
2.mystisism 
3.mistikos  
4.know 
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ــ ــطالحا ش ــ هاص ــال نامی ــاطن و ح ــه ب ــیود و تجرب ــایز وده م ــود ج ــن ش ــولممک ــی الحص ــماردم  ش

  .)67:1366نژاد،کیانی(

در جایی دیگر آمده است که عرفان در اصطالح راه و روشی است که طالبان حق براي نیل به مطلوب     

  گزینند که شناسایی حق به دو طریق میسر است:ناسایی حق برمیو ش

از صفت به ذات که مخصوص اولیا و انبیا و عرفـا   از فعل به صفت و یکی به استدالل از اثر به موثر،    

دهد مگر به سبب طاعت و عبادت این معرفت شهودي هیچ کسی را جز مجذوب مطلق دست نمی .است

  .)577:1379(سجادي،روحی و جسمیشکار و پنهان قلبی و آ

وق درونـی و دریافـت   شـود کـه از راه شـ   فته میاي گعرفان به شناخت ویژه ،در اصطالحات اسالمی    

هاي ریاضت و هاهایی معموال متوقف بر تمرینجا که چنین کشف و شهودگردد و از آنباطنی حاصل می

  .اندنامیده فانسلوك را نیز عر هاي عملی یا آیین سیر وخاصی از روش

 در تعریـف سـجادي و سـایر متفکـران     سـینا و عربـی و ابـن  همچون ابن نظرعرفا و اندیشمندان صاحب

  گویند:عرفان چنین می اصطالحی

ــن     ــت: اب ــد اس ــی معتق ــی خدا « عرب ــطالح یعن ــان در اص ــق  عرف ــرت ح ــناخت حض ــی و ش  شناس

  .)528:1383(سعیدي،»تعالی

  .)577:1370(سجادي،»گزینندمی بر به مطلوب و شناسایی حق نیل يکه طالبان حق برا روش راه و«    

صـفات و افعـال او،    عرفان عبارت است از شناخت خداونـد متعـال  «مصباح یزدي بر این باور است که 

ادراك قلبی و دریافت باطنی حاصل شود عرفان یعنـی   شناختی که نه از راه فکر و استدالل بلکه از طریق

و از راه عقـل و برهـان بلکـه قلـب و دل و رویـت حضـور او در عمـق         ایبانـه ولـی نـه غ   شناخت خدا

  .)33:1390،(مصباح»جان

عرفان نام علمی از علوم الهی است که موضـوع آن شـناخت   «که  است بر این عقیده حسن زاده آملی    

ورت او و تخلیـه روح صـ   تخلیه سر از غیـر  ي تصفیه باطن وو صفات اوست که به طریقه ءو اسما حق

  .»گیرد و آن مخصوص انبیا و اولیا و عرفا استمی

قایق اشیا به طریق ح یافتن رموز چیزي است و در معناي خاص عرفان در معناي عام وقوف به دقایق و«

  ).10:1373/1278،(دهخدا»باشدکشف و شهود می

 

  عرفان، .تفکر باشدرود که همراه با تدبر و عرفان براي نوع یا مرتبه خاصی از علم به کار می«    

 مبدا و معـاد از طریـق سـیر و سـلوك     هايالهی و شناخت ویژگیاز راه اسما و صفات  یعلم به مبدا اعل

   ).2/70: 1392،ي(مطهر»باشدیم
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سینا در باب معنی عرفان معتقد است عرفان با جداسازي ذات از شـواغل آغـاز شـده و بـا دسـت      ابن    

رسیدن  و فدا و فنا کردن خویشتن و سرانجام و با دست شستن از خویش وي ادامه یافتهافشاندن با ما س

حقیقت عرفان نوعی تحول و صـیرورت وجـودي اسـت کـه عـارف بایـد        .پذیردبه مقام جمع پایان می

  ).453: 1392،یملکشاه(.آگاهانه در خود پدید آورد

حتی اگر مانند خضـر نبـی و   همچنین از دیدگاه جامی تا سالکی از آبشخور عرفان آب حیات ننوشد     

  گوید:می کهجا الیاس پیامبر هم باشد با مرده تفاوتی ندارد آن

  .)485:1390اي گر به مثل خضر گر الیاسی (جامی،مرده تا ز سرچشمه عرفان نخوري آب حیات

 

یـد بـا   آمقدس به نظر مـی ي که در نگاه نخست عرفان واژهبا آن،توان گفتبنابراین در بیان عرفان می    

نهـاي  شود از عرفان مهاي مختلف واژه عرفان طیف وسیعی از معانی و رویکردها را شامل میایجاد مدل

توان رویکردهاي مـادي و دنیـوي را نیـز    لذا می. زمینی تا آسمانی و غیره ،خدامحور خدا گرفته تا عرفان

  .نوعی عرفان دانست

ق عالی و ژرف براي شناخت حق و شناخت حقایعرفان یک مکتب فکري و فلسفی مت در نهایت امر،    

 گیرد همچنین عرفان بهرموز علوم است که از راه اشراق وکشف و شهود صورت می امور و مشکالت و

باطن نظر دارد و در پی تغییر در باطن و شخصیت است تغییر درونی و بیرونی و اعم از افکـار و احـوال   

  .باشداعم از وحیانی و زمینی و دیگر میعرفان به هرحال منظور ما در اینجا از . وافعال

  ناقسام عرفا-3- 2

  :عرفان به عنوان یک دستگاه فکري و فلسفی از لحاظ علمی داراي دو بخش است    

  بخش عملی و بخش نظري

  کند.و مراحل و موانع آن را بررسی می گوید و عناصرعلم عرفان عملی از سلوك عرفانی سخن می    

 در حقیقت مراد ازعرفان عملـی عمـل   .گویدمراحل موانع و دستاوردهاي آن سخن می ،از کیفیت سلوك

که طریق باطن در پی تهذیب نفس و خودسازي و اسـتکمال آن از   . سالکعرفانی یا سلوك عارفانه است

  راه مراتب باطنی ایمان و عمل صالح بر طبق تعالیم شرع است.

ریزي براي وصول به این مقصـد اسـت همچنـین کسـب     رنامهدار این تکلیف و بعلم عرفان عملی عهده

 مراقبه اعمال و عبـادت و خـدمت   معرفت و ایمان، پیراستن نفس از رذائل و آراستن آن به فضایل از راه

 باشد.اصول کلی سلوك عملی می

 
 
  



١٣ 
 

  :کندگونه بیان میم عرفان عملی را اینداوود قیصري عل    

شناخت راه سلوك و مجاهده براي رهـایی نفـس از تنگناهـاي قیـود     علم عرفان عملی عبارت است از «

کلیت وحدت شخصی وجـود و فنـاي عـارف در     جزئی و پیوستن به مبدا و اتصافش به صفت اطالق و

  .)7: 1370(قیصري،»حق

است باطن نفس و تصفیهشهودي و قلبی انسان از راه تزکیههاي عرفان عملی دریافت ،عبارت دیگر به    

هـاي  قلـه  یابد و شور و شوقی براي رسیدن بـه هاي عمیق از مبدا هستی میشناخت از این رهگذر، آدمی

  .شودور میکمال در وجودش شعله

نگارهاي وابستگی و اسـارت از  نما کردن قلب و زدودن زحق و جام جهانذکر و یاد حضرت، عرفان     

برابر رضا و تسلیم در ، هاي زیادبرابر سختی هاي مشروع و صبر درریاضت دل است که نیازمند يصفحه

  .است ن ملول نشدن و راه را ادامه دادنالهی است و از مالمت دیگراقضا و قدر

نهایی است که بـا   و قیقین انسان به سعادت و کمال حهدف اصلی سیر و سلوك عرفان عملی رساند    

مفـاهیم و عنـاوینی همچـون تقـرب     که با شود و سرچشمه کمال یعنی خداوند حاصل می شااتصال به من

  شود.اهللا و بقا باهللا و نیل به توحید تعبیر میفنا فی ،اهللالقاء ،اهللالی

علـم عرفـان    سـت. از دیدگاه بعضی از اهل عرفان نهایت عرفان عملی شهود وحدت شخصی وجود ا    

عالم طبیعـت و ناسـوت    سفر سالک مسافري است که با سلوك خود قدم به قدم ازعملی راهنماي سیرو

  شود.دور و به عالم روحانیان نزدیک می

آن قسمت که روابط و وظایف انسـان را   عبارت است از عرفانعملی از دیدگاه شهید مطهري بخش      

این  در شودنامیده می نیز سلوكاین بخش از عرفان علم سیرو .کندبیان میبا خدا  با جهان و با خودش و

انسانیت یعنـی توحیـد برسـد از     عنیسالکی براي این که به قله م شود کهضیح داده میبخش از عرفان تو

زل بین راه احـوالی بـراي او   طی کند و در منا کجا باید آغاز کند و چه مراحلی و منازلی را باید به ترتیب

  .)2/76: 1392 (مطهري،شوددهد و چه وارداتی بر او وارد میرخ می

  :شود عبارت ازعملی از آن استفاده و استخراج میاحکام مربوط به عرفان  منابعی که معارف و    

  .عقل و تجارت عرفا ،دین

عـالوه بـر    .عرفان اسالمی منابع دینی یعنـی قـرآن و سـنت اسـت     در آداب سیر و سلوك منبع اصلی    

و انجـام   هـا صول چنین کشف و شهودهایی معموال متوقف بر تمرینجایی که حمطالب گفته شده، از آن

اند سیر و سلوك را نیز عرفان نامیده هاي عملی یا آیینهاي خاص است این روشرها و ریاضتبرخی کا

  اند.عملی مشخص کرده قیدو آن را با 

هـاي خاصـی کـه    شود گفت که عرفان عملی عبارت است از دستورالعملاین به طور خالصه میبنابر    

  سازد.اوند رهنمون میحضوري و شهودي خد انسان را به شناخت
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  به عبارت دیگر آید.ها به عمل میرهایی که از این شهودها و مکاشفهتفسیاما عرفان نظري یا علمی، 

رنـد  آوکنند و آن را به صورت قواعد و اصولی در میهاي شهودي خود میتفسیرهاي که عارفان از یافته

  .)37:1390-36(مصباح،شودعرفان نظري و علمی نامیده می

ـ        رت از ذات موضوع عرفان نظري ذات احدیت و صفات سرمدي است مسائل آن نیز پدیـد آمـدن کث

  ،ها به سوي مقدس الهیبازگشت آن »الواحد ال یصدر عنه اال الواحد«ي احدي با توجه به قاعده

ر اهللا و بیـان نتیجـه هـ   گونگی سلوك و مجاهدت و ریاضت اهلبیان مظاهر اسماء جالل و جمال خدا، چ

  .یک از اعمال و اذکار در عالم دنیا و آخرت است

ن و نیـز بیـان   غایـت و هـدف عرفـا    هم عبارت است از: شناختن حد و تعریف، مبادي عرفان علمی    

  اصطالحات اهل معرفت.

گوید عرفان در این بخـش ماننـد   عرفان نظري آن بخش از عرفان است که از شهود عارفان سخن می    

عرفان نظري که متکـی بـر مفهـوم اسـت بـه       .ه در مقام تفسیر و توضیح هستی استفلسفه الهی است ک

نهـد و در  که منـازل عرفـانی را پشـت سـر مـی     سالک پس از آن .عنوان علم داراي مسئله و برهان است

رسد، مشاهدات و مکاشفاتی بـدو  د از فنا میگذارد و به مقام فنا و باالتر از آن بقاي بعساحت قدسی می

کند که ایـن  آورد و در پی آن معرفتی از سر شهود و حضور نسبت به حقایق نظام هستی پیدا مییروي م

شـخص پـس از ورود بـه     ،به دیگر سخن باشد.ود، بنیاد و حقیقت عرفان نظري میمعارف برآمده از شه

 است که شود که همانا پایه و اساس علمیعرفان عملی و طی مسیر در نهایت به مرحله حقیقت نایل می

علمی است حصـولی کـه از حقـایقی     ،بنابراین عرفان نظري .گرددزه از آن به عرفان نظري تعبیر میامرو

 هـا و کـه بـا مجاهـده و ریاضـت پـرده      کنـد چـرا کـه سـالک    یافت شده به وسیله شهود، حکایت میدر

که به یابد تا آنتر میحقیقت را واضح رود،می چه پیش هر و زندمی ود را کنارهاي پیش روي خحجاب

  یابد.میهستی و خداي سبحان را درواقعیت نظام  الیقین)(نه علمیقین الالیقین بلکه حقصورت عین

حصـولی از علـم حضـوري و ریخـتن علـم       گونه بیان کرد کـه گـرفتن علـم   این توانمینتیجه  به عنوان

  .گویندن نظري میو مفاهیم ذهنی را عرفا حضوري و شهود باطنی در قالب الفاظ و معانی

  .ن و حدیث در ارتباط استآاي است که با فلسفه و کالم و قرعلمی میان رشته عرفان نظري

  باشد.با فقه و اخالق در ارتباط میطور که در عرفان عملی نیز همان

  عارف وعرفان-4- 2

معناي اصـطالحی  در مورد  .شناسنده و واقف به دقایق و رموز معنا شده است ،در لغت به دانا عارف    

  از:برخی از این تعاریف عبارتند  .عارف نیز تعابیر و تعاریف مختلف و گوناگونی ارائه شده است
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و صفات خود رسانیده و ایـن مقـام    ءاصطالح کسی است که حضرت الهی او را به مرتبه ذات و اسما در

جود مجازي خود محو گشـته  از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر گشته نه از طریق علم و معرفت و از و

  .)565:1370(سجادي،تاس

  :کنندام صادق علیه السالم در توصیف عارف نقل میام

ش پیوسته با خداست عارف امانتـدار  کند ولی قلبو جسم او در میان مخلوقات زندگی میعرفا ابدان «    

و میزان و معیـار   ار علوممرکب راهو ،راهنماي رحمت او بر خلق ،معدن انواروخزینه اسرار  ،ودایع الهی

نیاز است و مونس و همـدمی جـز   هاي دنیوي و دنیا بیاز مردم و مقاصد و مراد .باشدفضل وعدل او می

  .و براي خدا و از جانب خداست به مدد خدا و نفس کشیدن اشاره ،نطق خداوند ندارد.

ز لطـایف فضـل او توشـه    و ا الهی در تردد و رفت و آمد استرضوان هاي قدس ودر روضه قلب عارف

هـاي آن بـر آن پایـه محکـم و اسـتوار      اي بـراي ایمـان اسـت کـه شـاخه     معرفت ریشه و پایـه  گیرد.می

  .)24:1388(کرمانی،»است

  گوید:می عبدالرزاق کاشانی

مفتخرش کرده باشـد پـس    افعال خود اسماء و صفات، ف کسی است که خداوند به شهود ذات،عار«    

  .)104:1370کاشانی،»(آیداز شهود پدید میرفت حالی است که مع

  :نویسددرباره عارف می در اشارات ابوعلی سینا

اندیشد و منصرف و متوجه آن است و پیوسته حالت تـابش و اشـراق   در قدس جبروت می آن کسی که«

  .)430:1371(همایی،»عارف است نور حق در درونش است

  گوید:می ز در تعریف عارفشیخ محمود شبستري در گلشن را

  وجود مطلق او را در شهود است                         شناساي وجود است دل عارف

کنـد و بـه جـز هسـتی     خته است جز یک وجود مشـاهده نمـی  عارف کسی است که حق سبحانه را شنا«

     »در باخته است هستی خود را نیز، او شناسد چرا که در مقابل هستیحقیقی هست نمی

  .)200:1365(شبستري،

برسد و به علوم ظـاهر و بـاطن دسـت     اشراق به حقایق عارف همیشه سعی دارد با کشف و شهود و    

 ،کننـد با عقل و منطق و استدالل درك می فیلسوف عالم و حکیم گویند آنچه را کهبه این جهت می. یابد

د وقف حق است و فقط او ل خوعارف در تمام شئون و احوا .کندبیند و درك میاز راه اشراق می عارف

  .شودخواهد و با او محشور میرا می

  :معرفی نمود عارف را در جمالت ذیل توانمیاند، داشته» عارف« از بزرگان با عنایت به تعاریفی که    

یق اصیل موفـق گشـته و   گیري از راه انبیا و امامان شیعه به شناخت حقاانسانی است که با کمک، عارف«

  .آن حقایق آراسته استعمال به نور 
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انسانی است که جز خدا نبیند و جز خدا نشنود و جز خدا نداند و جز خدا نگوید و جز خـدا   ،عارف    

  نرود. نخواهد و جز خدا میل نکند و جز به سوي خدا

  عالم به حقوق خلق و رعایت کننده آن حقوق. و مجري آن آگاه به حقوق حق انسانی است ،عارف    

نی است که همچون زمین براي دیگران منبع فضل و فیض است و همچون خورشـید تابنـده   انسا ،عارف

  نور و چون باران علت لطف و رحمت.

  »انسانی است که او را نیازي به خدا نیست و آنی از یاد محبوب جدا نیست ،عارف    

  .)34-1/37: 1386(انصاریان،

الهـی اسـت.توجه بـه بـاطن،     الهـی و قـرب  ّبر وظایف اخالقی و تکالیف شـرعی حـ  انگیزه عارف د    

وسـیله بـه   تواند بدینکند و میدي آماده میقلب، عارف را براي نیل به معرفت شهونفس و تطهیرتهذیب

  شود. حقیقت نفس و شناخت خداي متعال از راه معرفت نفس و تهذیب آن نائل

ان و شـناختی کـه عـارف بـدان دسـت      عرفـ گردید حال باید دید  »عارف«با توجه به تعریفی که از کلمه 

  یابد به چه معناست؟می

توان بدان اشاره کرد این است که عرفان عبارت اسـت از حالـت   تعریف بسیار لطیف و زیبایی که می    

رفتـار   دارد و در مرتبـه بعـد در اعمـال و    است که در درجه اول در جان و ذات نفس انسان تجلی مثبتی

 غیب نشین را بهخاكان عرفان رشته و پیوند و اتصال پرقدرتی است که انس. ددگرظاهر می آنآدمی آثار 

 انسـان مـام ابـواب رحمـت و برکـت را بـه سـوي       و از این طریق ت دهدیعنی مبدا هستی پیوند می، پاك

  .گشایدمی

اي هرزمنـد  ، سالکی خـالص، متحرکی توانا، خیرمنبعی پر ،وجودي واال ،عرفان از انسان موجودي برتر    

  .آوردبه وجود می متضرع عابدي و پرتوان

رین تـ حیات انسانی و صراط مستقیم الهی و حرارت روحی و عشـق درونـی و گـرم    يعرفان جوهره    

  .آفرین استشعله محبت آدمی به خداي جهان

سـالم  العلـیهم  و مدرسه پر قدرت امامـان  ءو طریق اصفیا ءعرفان راه خدا و مسلک انبیا و مایه جان اولیا

  .است

بینـایی دل اسـت و ایـن بینـایی حاصـل      عرفان به معناي شهود عظمت حضرت حق تعالی از طریـق      

معرفت انسانی به حق است و این معرفت جز از طریق شناخت انبیا و امامان و قرآن و پیروي از آنان بـه  

  .)1-2: 1386،همان(زشاراي است خشک و اعمالی است کم نامهآید و عبادت بدون عرفان بردست نمی

متفـاوت بـا   هاي مختلف با شرایط ها و مکانانتوسط افراد در زمن باید ذکر کنیم که تعریف از عرفا البته

  است.  هاي بعدي دارد متفاوتعارف در قرون اولیه با عارف قرن مثال تعریفی که .هم فرق دارند
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نه بحث و استدالل و  طریق کشف و شهود وبه معناي امروزي یعنی شناخت قلبی است که از  اما عرفان

  .خوانندشود و آن را علم وجدانی هم میمیبرهان حاصل 

  باشد:توان گفت که عرفان داراي دو مفهوم میبه طور کلی می

  .قشري است معنی وقوف به دقایق و رموز چیزي در مقابل علم سطحی ومفهوم عام:  -1

  .ق کشف و شهود استیافتن حقیقت اشیا به طری مفهوم خاص: -2

  عرفان در ادیان مختلف-5- 2

و  ثنویه و برهمایی عرفان و تصوف جزء ابداعات مسلمانان نیست و در میان اقوام پیشین مثل نصارا و    

نسان دارد ایخی گرایش به عرفان ریشه در فطرت اساس تحقیقات تارها نیز وجود داشته و دارد. بربودایی

  ه اصلی آن را باید در نقطه آغازین خلقت جستجو کرد.گااز این رو منشاء و خاست

عرفـان متعلـق بـه     .ها نیز وجود داردخارج از آنکه در ادیان و مذاهب است، عین این منشأ عرفان در    

  با عبادت و ریاضت تواند در دین و مکتب خاص خودمذهب یا مکتب خاصی نیست و هر کسی می

مثال اساس فلسفه در عرفان هندي که به یوگا معروف است بـر  . بدان نایل گردد مجاهدت و صفاي روح

بر اثـر ایـن اتصـال از اشـورا از      قاعده زهد و ترك دنیا و اتصال نفس جزئی به نفس کلی (اشورا) است.

بـاال معـروف اسـت بـا توجـه بـه       االه یـا ک یا در عرفان یهود که آیین قب دوالب کارما خالص خواهد شد

هاي عرفانی براي آماده شدن جهت توان تصویري از روشموجود است میتلمودي اشاراتی که در منابع 

  شدند به دست آورد.سیر و سلوك انسان که با آن به دیدار عرش خدا نایل می

غسل براي تحصیل طهارت، نشستن به وضعی خاص، گذاشـتن سـر میـان     ها شامل: روزه،این روش    

متفکرانه بـه  ن یا خدا، نماز و دعا، چشم دوختن اي عرفانی فرشتگاهانوها، زمزمه کردن تسبیحات و نامز

  شود.نقطه خاص که معناي آن دیگر روشن نیست، می

جایی که مانی در دوران ظهور کرد که دین زرتشـت، مسـیح، یهـود،    از آن ،در ارتباط با عرفان مانوي    

تبلیغ دین خود تحـت تـاثیر ایـن ادیـان     هاي مارقیون و باردیصان و صائبین رواج داشت در بودایی، فرقه

جهان از دو عنصر روشنایی و تاریکی پیدا شده و پایه آن بر نیکی و بـدي  ، به عقیده مانی قرار گرفته بود.

سرانجام روشنایی از تاریکی جدا خواهد شد و بر آن پیروز خواهـد   گونه است کهاست ولی اصل آن این

و آمیـزش  نی نور و ظلمت را از هم جدا سـازد  و عنصر را یعگشت وظیفه یک مانوي این است که این د

  ها را به هم زند.آن

اموري چون پرهیز از لذایذ دنیوي، کشف و شهود، وحدت وجود، اتحاد بـا   هاي تاریخیگزارشبر بنا    

دهد، داراي سابقه دیرین بـوده و  فنا در روح کلی که ارکان عمده عرفان و تصوف را تشکیل می حقیقت،
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ه مکاتب عرفانی قبل از اسالم چینی و یونانی از جمل ،تصوف هندي گذرد.زاران سال از پیدایش آن میه

  .)21:1366،عمید(است

  

  آنو تاریخچه  عرفان اسالمی-6- 2

نقطـه   ،نـزول نخسـتین آیـات قرآنـی    ، آغازین عرفان اسالمی مصادف است با ظهـور اسـالم  ي طلیعه    

اسـالم همـین کـه تفکـر      .شـود درخشد و نمایانگر میي آن میز آینها »عرفان اسالمی«شروعی است که 

هـاي  ، بالفاصله بـه جـاي آن اندیشـه   جاهلی را ابطال کرد و رسوم تاریخ جهان را ملغی ساخت و برچید

اي که رتبهملکوتی و تفکرات توحیدي خاص خود را جایگزین کرد یعنی همان معنویتی سازنده و بلند م

  .)1/59: 1380(فیضی،نامیممی »المیعرفان اس«ما آن را 

شود امـا  شته و در کلمات عارفانی چون جنید دیده میگعرفان در قرن سوم معمول و اصطالح عارف    

هـاي  دلیـل پوشـیدن لبـاس   باید گفت که ریشه آن را باید در قرن دوم جستجو کرد. مشهور است که بـه  

لبـاس   ،عباد زمـان  اد واي از زهقرن دوم هجري عدهند، چنان که در خوانداي را صوفی میعده  پشمینه،

قرن دوم کلمه صـوفی   است که تا نیمه پوشیدند و به این لباس معروف بودند. به همین جهتپشمینه می

  )است.160کوفی(ماین اسم نامیده شده است ابوهاشم  اولین کسی که به رواجی ندارد.

خـوف و  زهد به همـراه   تا این زمان، تصوف، اندبودهنیز کسانی مشهور به صوفی در زمان مامون عباسی 

در این دوران،  شود.می بت نیز به این مجموعه افزودهعشق و مح، ولی با ظهور رابعه عدویه خشیت بود،

هـاي ارضـاء نشـده خراسـانیان و نیـز      طلبـی ی کانون ابومسلم و شکست جاهدر خراسان، به دلیل خاموش

صـوفیه در منـاطق    گیـرد. و زائران بودائی، صوفیه خراسان شـکل مـی  مجاورت با حوزه فعالیت سیاحان 

نیز سخن گفتن  اهر شریعت وریاضت و رجوع به باطن و ترك ظ تلف بالد اسالمی، با روي آوردن بهمخ

  ، متشرعه را علیه خود شورانیدند.از محبت
  

  آن اصول و مبانی عرفان اسالمی و- 6-1- 2

  آغاز حرکتش بیداري انسان  این مبحث همان عرفان حقیقی است کهما از عرفان اسالمی در منظور     

که وجود او در حال تکاپو و در مسیر خیر و رویاي حیات طبیعی محض است و آگاهی از این از خواب

ان که مقصـدش قـرار گـرفتن در    این عرف گیرد.و کمال همواره در متن هدف خلقت عالم هستی قرار می

  شود.رفتن در شعاع جاذبیت او منتهی میبه لقاء اهللا و قرار گي کمال مطلق است، جاذبه

گونه است: نوعی شناخت و معرفت مستقیم که فراحسی و فراعقلی ر عرفاي اسالمی درباره عرفان ایننظ

کنـد و  مـی  آن را میسـر  ،با نوعی سـلوك یـا جذبـه   هاي قلب ت و فرآیند رفع موانع و کشف حجاباس
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ــدین ــاطن، غ ب ــه ب ــارف ب ــان ع ــب و وحــدت س ــرت ی ــواهر و کث ــه در وراء ظ ــوف اصــیل نهفت ــا وق  ه

  .)5:1376(رحیمیان،یابدمی

صال فطـرت متعلـق بـه برخـی از     از برخورد و ات تاریخ فرهنگ بشر مملوء بوده است از تولّد عرفان،    

ر ها با یک دین جدید، یک عرفان تازه پا به عرصه نهاده است بـه عبـارت دیگـر، نقطـه اتصـال هـ      انسان

  فطرت و هر دینی مظهر یک معنویت خاص و نویدبخش پدیدار شدن یک عرفان دیگر بوده است.

تـوان بـه   د که در این رابطه مـی گري هستنهاي روشنبرهمایی و بودایی مثال ،مسیحی ،عرفان دین یهودي

ود همـین راه را  در این بین عرفان اسالمی استثنا یا تافته جدابافته نبوده و در تکـوین خـ   ها اشاره کرد.آن

آالیش با دینی که مختار ادیان و عصاره تمـام مـذاهب آسـمانی    هاي پاك و بیتالقی فطرت پیموده است.

یـن، محصـول   زر ياین صـفحه  .را نقش زد »عرفان اسالمی«به نام  اير نور عرفان، صفحهپ بود، در دفتر

هرچنـد   ل و رساي خداوندي بـود. هاي دست نخورده روزگار با آخرین دین کامامتزاج و ترکیب فطرت

هاي اولیه و عرفان ادیان رسمی دیگر مثل یهودیـت و  از لحاظ رتبه زمانی بعد از عرفانکه عرفان اسالمی 

تر از همه نازل گردیده است و بر ایـن  رالم در میان ادیان عظیم جهانی دیگیرد چون اسمسیحیت قرار می

و عمق درونی بـا   شود، اما از لحاظ محتواییمحسوب می »آخرین عرفان«و  »خرأعرفان مت«اساس اصوال 

  .)1/59: 1380(فیضی،اي قبل از خود قابل مقایسه نیستههیچ یک از عرفان

 

در تعریف مبانی عرفان اسالمی نخست باید دید که مبناي یا مبانی به چه معناست. مبنـاي یـا مبـانی،        

تواند هویـت و حیثیـت داشـته    آن نمییه دارد و بیت که آن چیز بدان تکي هر چیزي اسشالودهاساس و 

یابد و بدون مبـانی  ایی باشد که عرفان با آن معنا میاین مبانی عرفان اسالمی باید چیز یا چیزهبنابر باشد.

توانـد اهمیـت و بنیـادین بـودن آن     این تعریف از مبانی مـی  بر چیزي نهاد. توان به درستی نام عرفاننمی

اند که عرفان به هر معنـا و شـکلی بـدون آن مبـانی حیثیـت و      که آن مبانی کدامو این مبانی را نشان دهد

مبانی عرفان اسالمی بیان تاریخ عرفـان و صـوفیه یـا شـرح آداب و رسـوم صـوفیان و        موجودیت ندارد.

... و نـذر  اخـذ  پوشی وخرقه گردانی،حهبگزینی، سنشینی، عزلتا و سلوك عملی آنان مانند خانقاهرفتاره

ر، هاي مختلـف ماننـد فقـ   طلبی در میان ملتمیان انواع سلوك عارفانه و معرفتاشتراکات فراوان  نیست.

نوع سلوك با مردم و غیره، خود  و گزینی، ورد و اذکار خاص، نوع پوششقات، انزواتعلِّ فنا، محبت، ترك

  ها است.تر در عرفان آنهاي اساسیحاکی از وجود مبانی و پایه

اي تصور کنند که مبانی عرفان و تصوف همـان مشـترکات   ین اشتراکات سبب گشته است که عدههم    

اصطالحات عرفانی و صـوفیانه و نیـز آداب و    لذا گاه اصلی میان عارفان و صوفیان و رهبانان و ... است.

رات و نـوع  اینـان مبـانی عرفـان را در ظهـو     کنند.رسوم صوفیه را جزء مبانی عرفان و تصوف معرفی می
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 منشاهاي اینها و سرریشهجویند، در حالی که مبانی را باید در هاي عارفانه و صوفیانه میرفتار سلوك و

  ظهورات و رفتارها بازیافت.

فانی مورد مطالعه و پژوهشـگران  تاکنون مبانی و اصول عرفان که اساسا نباید بیش از دیگر مباحث عر    

بوده اسـت و اگـر گـاه    مورد توجه و تحقیق نویسندگان و پژوهندگان نگرفت به طور جدي و عالمانه می

  عموما از حیث موضوعات و مشخصات عرفان بوده است و نه مبانی آن. اند،بدان پرداخته

  یحیی یثربی و  اندو مبانی عرفان سخن به میان آوردهاز جمله اشخاصی که به تصریح از اصول 

  شمارد:و اصول عرفان را این چنین بر می یثربی عناصر سعید رحیمیان هستند.

  زراز و رم.6 عشق.5 .ریاضت4 .فنا3د شهو.2 وحدت.1

انی عرفان با مفاهیمی چون زدن مبانی را با نگرشی متفاوت و با گرههاي عرفرحیمیان اصول مشترك نظام

عرفان مطلـق از   ودینی و غیردینی و عرفان اسالمی بودن به تفکیک عرفان داشتن، تقدس و واقعی اعتقاد

  چنین معرفی نموده است: دین اینقید دین و غیر

  .اعتقاد به درجات انسان3 .اعتقاد به درجات ادراك انسان2 هستی اعتقاد به درجات عوالم.1

   هابودن یافته.تقدس و الهی5معارف  .واقعی بودن درجات و حاالت و4

  به درجات قرآن.اعتقاد 7االسماء) شناسی (علم.مبتنی بودن بر اسم6

توان دیدگاه نویسـندگان را دربـاره مبـانی عرفـان مشـاهده      در دیگر کتب و منابع عرفان نیز به ندرت می

  اند.د تعریف اساس و بنیان عرفان بودهصدراز طریق تعریف عرفان یا تصوف د نمود؛ آنان اغلب

 توان استخراج کـرد: ن موارد را میهاي نویسندگان درباره مبانی عرفان، ایاز مجموعه دیدگاه ،در هر حال

عرفانی)، فنا و بقـا، ریاضـت و مجاهـده و سـلوك،     درون، اخالص، کشف و شهود(تجربهتزکیه و تصفیه

نفس، وحدت وجود، هدایت ربوبی، معرفت اغتنام وقت احوال، فقر و نیاز، کشش و جذبه، عشق و حب،

  ز معشوق.همراهی خضر یا پیر و مرشد، قرآن و وحی و سنت، حفظ را

 

در اسالم مصـادف   آغازِ عرفان هاي عرفانی متعالی است.مایهز مانند سایر ادیان حاوي بندین اسالم نی    

حقیقـت   ظهور این دین و نزول نخستین آیات قرآن که عرفان از آینـه آن نمایـانگر شـده اسـت.     است با

خالق هسـتی و شناسـایی حقـایق    عرفان اسالمی در صدر اسالم در قالب شناخت، فهم عمیق و لطیف از 

معرفتـی معصـومین    يسـیره  آمده است و ریشه در متن اسالم و هستی و پیوند و ارتباط انسان با حقیقت

  دارد.

اعتنایی به امور دنیـا اشـاره   که در آن به زهد و پارسایی و بی خوریممیدر قرآن به آیات گوناگونی بر    

ر و نزدیکـی بـه   و سبب به وصول او به مراتب و مقامات برتـ  خشنودي خدا از بنده يشده است که مایه

  شود.پروردگار شمرده می
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  فرمایند:می 77یم خداوند در سوره قصص آیه بینکه میچنان

در آنچه خدا به تو عطا کرده است سراي آخرت را بجوي و سهم خـود را از دنیـا فرامـوش نکـن و     «    

تردید خدا مفسـدان  خواهان فساد مباش بیرده است و در زمینبه تو نیکی ک گونه که خدانیکی کن همان

  »را دوست ندارد.

  اما در نهایت امر، به صورت کلی اصول و مبانی چهارگانه عرفان اسالمی عبارت است از:

  :وجود حضرت حق تعالی.1

  .هر معرفت و تجربه معرفتی انسان به تنها وجود هستی یعنی حضرت احدیت توجه و تعلق دارد    

وجود خداوند است و وجود اوست که جان مظاهر و موجودات هستی  این منشا معرفت انسان خودبنابر

از نوع حرکـت عقلـی و معرفتـی و نیـز      تاذاتی و جوهري (که در انسان عمد به ویژه انسان را به حرکتی

ذات احـدیت اسـت   فان وجود از این رو نخستین مبنا و اصل در پدید آمدن عر دارد.وا می نفسانی است)

عارفـان در آثـار    وجود او هیچ حرکت معرفتی یا همان تجربه معرفتی قابلیـت حـدوث نـدارد.   چراکه بی

انـد از  اص و متعدد مورد اشاره قرار دادهاو را با اسامی و تعابیري خ الوجود و صفاتخویش ذات واجب

 غیب هویت یـا غیـب مطلـق،    اء،عم نوراالنوار، واحدیت، واحد، جمع، ،احدیت احدیت، آن جمله احد،

 کـل،  وجـه حـق،   االربـاب، مالـک ملـک،   رب جمال و جـالل، یب مکنون، مقام قاب قوسین، حضرت غ

  حضرت دوست و ... است. محبوب، مطلوب، جانان،

  :ی و ظهور اسماء جمال و جاللتجلّ.2

به همین دلیـل   است.ترین اصطالحات عارفانه ی و تعیین جمال و جالل از برجستهدر منابع عرفا تجل    

توانـد  مـی  عامل از اصول و مبانی مهم عرفان قابل استنباط است که این شاخص و ،آن که تصریح کنندبی

ها حکایـت از  ر شدید آنان از آن جلوهثّأستی و تهاي هتمر عارفان، به همه مظاهر و جلوهتوجه مس باشد.

  ند.کدر سلوك و معرفت عارفانه آنان میجایگاه و شأن تجلی 

اذکـار و  نظر و نظر بازي، شاهد بازي، سماع نواي مطربان و شنیدن کالم قرآن از زبـان قاریـان، اداي       

هاي قلبی و نیز اهتمام آنان به احـوال و  شاره آنان به کشف و شهود و بارقهها، اادعیه در مجالس و خانقاه

وفیان عـارف از  جـویی صـ  هایی از بهـره شفه و مشاهده تجلیات ربوبی نمونهاوقات عارفانه به هنگام مکا

هـاي  وههمچنین صوفیان سالک مرشد و پیر و شـیخ و مـراد خـویش را از جلـ     اند.مظاهر جمال و جالل

فی بـه مراتـب   دانستند که به وسیله جذب و هدایت و صعود سـالکان صـو  ربوبی و رحمانی خداوند می

ددي در حوزه تجلی و تعیین ذات احدیت به بزرگان صوفیه اصطالحات متع کردند.باالي اسماء تلقی می

بلکه  دانستنددهد صوفیان تجلی را منحصر به مرتبه ناسوتی و مادي نمیاند که همگی نشان میار گرفتهک

 مراتب عالی تجلی و تعین را متعلق به تعینات اولی یعنی تعینات عقلـی و نـوري (حقیقـت محمدیـه) و    
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در این  هاي این تجلیات اسماء و صفات خداوند است کهجلوه دانستند.سپس تجلیات نوري ملکوتی می

از جمله اصـطالحات   گردد.قلب صوفیان عارف وارد و نازل می ها و انفاس برعالم ناسوت همانند بارقه

لیله القدر(شب اختصاص سـالک   الئحه و لوایح، المعه و لوامع، ص، طالع وطوالع،تشخّ جلوه، ظهور، ن:آ

 واقعه، وارد غیبی، اشراق و شروق، ظهورحضرت احدیت و واحدیت مقابل رتق)،فتق( به تجلی خاص)،

مشارق  فتوح، ،نفس رحمانی استجال، و جال جرس، ،برق بارقه، خاطر(خطورکننده)، ولطیفه، رقیقه شاهد،

مجـالي برزخیـت    مجالي ذات احدي و عـین جمـع،   کلی یا مطالع شامل مجالی کلمه شمس، و مغارب

مجالي عالم ملکوت و مـدبران   مجالي عالم جبروت و انکشاف ارواح قدسی، بحرین،نخستین و مجمع 

اولین بـاء(  عنقاء(عنصـر اعظـم و کنایـه از هیـولی)،     ،حروف(حقایق بسـیط)  مجالي عالم ملک، آسمانی،

  ام الکتاب(لوح محفوظ)است. ممکنات)،

 سلوك قلبی: و طریقت.3

 قـدم صـدق،   قـدم،  گـاه تعـابیر دیگـري همچـون     ت کـه طریقـ  نیز در ادبیات صوفیه اصطالحات و    

اصـطالح حرکـت و    رود، درسـت برابـر  آن دو بـه کـار مـی   صعود و ترقی به جاي  سیر، سفر(ج.اسفار)،

(وجود) در ادبیات فلسفه و عرفان فلسفی است. رذاتتغی  

محتـاج   نـور و کمجلیات ضعیف و انرژي است که بر تره شد تجلیات غالب و پر نور و پراشا کهچنان    

این مطلب در ادبیات صـوفیان و عارفـان بـا     سازد.ها را از نور وجود خویش غنی میشود و آنچیره می

ن اسـت؛  فقر و افتقار صفت ذاتی هر موجودي به ویژه انسا گردد.غنی و استغنا بیان می افتقار، تعابیر فقر،

کمتـري   دارد و از این روي از نور بسیارت) قرار مرتبه وجود (مرتبه ناسو ترینزیرا او در آخرین و پایین

ها و زمین، خداونـد  مند است و همواره محتاج و مفتقر نور آسمانه منشا نور یعنی نوراالنوار بهرهنسبت ب

از تولـد و در بطـن مـادر تعیـین      افتقار و استغناي وجود آدمی و میزان آن پـیش  خواهد بود. حمید، غنی

تـر  ر و غالـب ث استعداد فکري و تکوینی از نور و انـرژي عقلـی و نفسـانی بیشـت    آنان که از حی شود؛می

انـد  منـابع صـوفیه بـه ایـن امـر پرداختـه       در .تر هستندشقی تر و در غیر این صورتمندند سعادتمندبهره

اسـتعداد تکـوینی در آفـرینش ذات و     نایت ازلـی، سرشـت و تقـدیر آسـمانی،    که تصریح آنان به عچنان

درجـات   مجذوب سالک و سالک مجذوب، مفتاح سر قدر، ی و بکارگیري اصطالحاتی نظیر؛سرشت آدم

 ناطقه، نفـس مطمئنـه، روح، شـجره،    قلب، صدر، فواد، لطیفه انسانی، نفس، نفس« و اطوار وجود سالک:

حکایـت  از باور آنان بـه نـوعی جبـر طبیعـی و تکـوینی       »، افق مبین، افق اعلی و ...کوکب دري، مصباح

  ند.کمی

 يدرجه ه سرعت و شتاب آن تا منتهایابد کتر میمانی اهمیت و اعتبار افزونحرکت و سلوك عارف ز    

 د از طریق تحدی -که گفته شد چنان -سرعت و شتاب حرکت یا سلوك و سفر روحانی ممکن ارتقا یابد.
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