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Abstract
Surveying and explicating mystical tradition and disposition of mystic poets are
one of the most fundamental literary-mystical studies. In fact, these are the first
step to recognize ideas and thoughts of the mystic poets; and until clarifying
whether the poet belongs to the first or the second mystical tradition group,
many of his mystical poetry could not be well understood. In this study after the
introduction, it was declared whether Awhadi Maraghai belongs to the first or
the second mystical tradition group. In fact, by surveying his goal and the
ultimate end, his method to approach this goal, discussed themes and concepts,
his mystical language, and the educational system it was declared that Awhadi
was a poet of the first mystical tradition group. Then, his mystical disposition
was surveyed. To survey his mystical disposition some issues were considered
including, searching for his journey beginning and ultimate end, stages between
them and their order, the amount and the type of each stage effects on mystical
journey, the characteristics and abilities that are necessary to go through these
stages and how to reach them. By elucidating these issues, his mystical
disposition was recognized.
Keywords
Awhadi Maraghai, the First Mystical Tradition, the Second Mystical Tradition,
Mystical Disposition, Stages of Mystical Journey.
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چکیده
بررسی و تبیین سنت و مشرب عرفانی شاعرانِ عارف از ارزشمندترین پژوهشهای ادبی ـ عرفانی و نخستین گام در
شناخت آرا و اندیشههای عرفانی آنان است .درواقع تا مشرب عرفانی یک شاعرِ عارف بهدرستی شناخته نشود و تا
معلوم نگردد جزو کدامیک از دو گروه عارفان سنت اول یا دوم عرفانی است ،بسیاری از اشعار عرفانی او را نمیتوان
بهدرستی فهمید .در این پژوهش پس از مقدمه ،تبیین میشود که اوحدی مراغهای از عارفان کدام سنت عرفانی
(سنت اول یا دوم) است؛ درواقع با بررسی هدف و غایت عارف ،روش رسیدن به هدف ،موضوعات و مفاهیمی که
مطرح کرده است ،زبان عرفانی و نظام پرورشی شاعر ،آشکار میشود که اوحدی از عارفان سنت اول عرفانی است.
پس از آن ،مشرب عرفانی او بررسی میشود .برای این بررسی به این مسائل در آثار اوحدی توجه شده است :مبدأ و
مقصد سلوک ،مراحل میان مبدأ و مقصد ،ترتیب مراحل سیروسلوک و مبنای تقدم و تأخر آنها ،میزان و نوع تأثیر
هریک از مراحل سلوک در سیر استکمالی نفس ،ویژگیها و تواناییهایی که برای پیمودن این مراحل الزم است،
راههای فراهمآوردن این ویژگیها و تواناییها .با روشنشدن این موارد ،مشرب عرفانی اوحدی نیز شناخته میشود.
واژههای کلیدی
اوحدی مراغهای؛ سنت اول عرفانی؛ سنت دوم عرفانی؛ مشرب عرفانی؛ مراحل سیروسلوک
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1ـ مقدمه
مشرب فکری و عملی تصوف از اواخر سدۀ دوم هجری در میان مسلمانان پدید آمده است؛ آنگونه
که در رسالة قشیریه آمده است ،پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم ،مسلمانان هیچ عنـوانی را بـرای
خود باالتر از این نمیشناختند که ایشان را صحابی رسول اهلل بنامند .پس از عصر صحابه ،آنان را که
با اصحاب پیامبر (ص) همنشین شده بودنـد تـابعین خواندنـد و همنشـینان تـابعین را اتبـاع التـابعین
نامیدند .پس از ایشان ،دیندارانِ خاص را زاهد و عابد گفتند .پیش از آنکه دویست سال از هجـرت
بگذرد ،بزرگانی که از خدا به نفس خود نپرداختند و دل های خـود را از هـر غفلتـی نگـاه داشـتند،
متصوّفه نام نهادند (قشیری .)25-24 :1379 ،از همان دوران آغازینِ تصوف ،رفتـهرفتـه نظریـههـای
عرفانی شکل میگیرد و مشرب های عرفانی پدید میآید .تا پیش از سدۀ هفتم هجـری ،متصـوّفه در
اصول و مبانی مشترک بودنـد و اخـتالف آنهـا تنهـا در فـروع و روش و سـلوک بـود .پدیدآمـدن
مشرب های مختلف عرفانی نیز خود نتیجة همین اختالف در روش و سـلوک بـود .در سـدۀ هفـتم
هجری ،تحولی بنیادین در مبانی و اصولِ تصوف و عرفان اسالمی ایجاد شد و بینش و شیوۀ عملـی
عارفان به سبب رویکرد ایشان به فلسفه و کالم و نیز تمایل به برخی اعتقـادات شـیعی تغییـر کـرد؛
دوره ای نو در تصوف آغاز شد که امروزه آن را سنت دوم عرفانی میگویند (نـک :میربـاقریفـرد و

رئیسی .)173-172 ،از همان دوران آغازین تصوف ،نوشتن کتاب های عرفانی به زبـان عربـی آغـاز
شد و از سده های چهارم و پنجم هجری به بعد بسیاری از کتاب هـای عرفـانی بـه نثـر فارسـی بـه
نگارش درآمد .سپس سنایی غزنوی ،شاعر اواخر سدۀ پنجم و اوایل سدۀ ششم هجـری ،تصـوف و
عرفان اسالمی را به طور گسترده به نظم فارسی وارد کرد .پس از او شاعران بسـیاری از وی پیـروی
کردند؛ ازجمله اوحدی مراغه ای که مفاهیم بلند عرفانی را هم به زبان عبارت و هم به زبان اشـارت
در اشعار خود بیان کرده است.
شیخ اوحدالدین بن حسین ،متخلص به اوحدی ،عارف و شاعر اواخر سدۀ هفتم و اوایـل سـدۀ
هشتم هجری است که گویا در سال  673هجری قمری به دنیا آمـد و آنگونـه کـه بـر سـن

کهـن

آرامگاه او نگاشته شده است ،در سال  738دیده از جهان فروبست (صفا ،1369 ،ج .)834-831 :3

اوحدی از مذهب فقهی و کالمی خود آشکارا سخن نگفته است؛ اما با بررسی برخـی اشـعار او
شاید بتوان آگاهیهایی در این باره به دست آورد .اوحدی امام علـی (ع) و امـام حسـین (ع) را در دو
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قصیدۀ جداگانه بسیار ستوده و بزرگ داشته است (نک :اوحـدی 6-4 :1375 ،و )38-36؛ همچنـین
امام علی (ع) را در بیتی از قصیدهای «وصی» خوانده که از اصطالحات شیعة امامیه است:
پیش از کسان بودی کسی بعد از نبی بودی وصی

پیشی تو هرچند از پسی ای نامـدار گـوهری
(اوحدی ،نسخۀ  859ق :برگ )7

با این حال نمیتوان او را شیعه دانست؛ زیـرا اوحـدی در قصـیده ای از پـن رکـن دیـن یعنـی
شهادتین و نماز و زکات و روزه و ح سخن گفته (همان )25-24 :1375 :که از عقاید اهـل سـنت
است .در «جام جم» نیز از مذاهبِ حنفی و مالکی به نیکی یاد کـرده و شـافعی را کـه یکـی از ائمـة
چهارگانة اهل سنت است به تقوا و پرهیزگاری ستوده است (نک :همان)570 ،557 ،508 :؛ ولـی از
اینکه خود پیرو کدام مذهب اهل سنت باشد سخنی نگفته است .چنین مینماید که اوحدی مـذهب
شافعی داشته باشد؛ زیرا شافعیها بیش از دیگر مذاهب اهـل سـنت بـه خانـدان پیـامبر اسـالم

(ص)

ارادت میورزند؛ اما مذهب کالمی اوحدی به دالیل زیر اشعری است:
 )1نسبتدادن فعلِ بنده به خداوند:
هیـچ گـرفتـی نکرد بـر غلـطِ فعـلِ ما

نسبت این فعـل ها گرچه به ما کرده بود
(همان)204 :1375 :

اشاعره پیرو جبرند؛ اما برای اینکه نقشی برای افعال اختیاری انسان بیابند و راهی میانة جبرِ اهل
حدیث و تفویضِ معتزله برگزینند ،نظریة کسب را ارائه داده اند .از نگاه اشاعره فعل انسـان مخلـو
خداست و فاعل حقیقی افعال هم خود اوست؛ خداوند افعال آدمی را میآفریند و انسـان آن افعـال
را از خدا کسب میکند؛ ازاین رو گمان میکند که آن افعـال را بـه اختیـار خـود انجـام داده اسـت.
میتوان گفت از دیدگاه اشعریان کسب عملی است که بـه ارادۀ خداونـد و بـه دسـت بنـده انجـام
میگیرد (نک :برنجکار38-36 :1378 ،؛ مطهری170 ،1362 ،؛ گذشته.)83-81 :1376 ،
 )2عقیده به دیدن خدای ـ تعالی ـ در جهان دیگر:
اینجا به دیـدۀ جـان بیـنی جـمــا او را

گر مرد این حدیثی آن دیده برکُن ای د
(اوحدی)252 :1375 ،

یعنی برخالف آن جهان ،اینجا با چشمِ سر نمیتوانی خدا را ببینی .اگر در این جهان میخـواهی
او را ببینی ،چشمِ جانت را بگشا .مشبّهه عقیده داشتند که خداوند را بـا چشـمِ سـر مـیتـوان دیـد؛
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معتزله و شیعه منکرِ این سخن بودند .اشاعره خواستند راهـی میـان ایـن دو برگزیننـد؛ پـس گفتنـد
هرچه موجود است دیدنی است مگر مانعی در کار باشد و این مانع در روز رسـتاخیز مـیتوانـد از

میان برخیزد (نک :مطهری171 :1362 ،؛ برنجکار39-38 :1378 ،؛ گذشته.)76 :1376 ،

اوحدی به جز دیوان اشعار ،دو مثنوی به نام های منطق العشا و جام جم دارد .مثنوی جـام جـم
در وزن حدیقة سنایی یعنی «فاعالتن مفاعلن فعلن» سروده شده است؛ اما هماننـدیِ چنـدانی بـا آن
ندارد .اوحدی در این مثنوی روشی دیگر در پـیش گرفتـه و ازایـن رو نمـیتـوان آن را تقلیـدی از
حدیقة سنایی یا هر مثنوی عرفانی دیگری به شمار آورد.
بررسی و تبیین مشرب عرفانی یک شاعرِ عارف و اینکه او در کدام دسته از عارفـان سـنت اول
یا دوم عرفانی جای میگیرد ،برای فهم درست اشعار و شناخت بهتر آرا و اندیشـه هـای عرفـانی او
بسیار مهم و ضروری است؛ ازاین رو نویسندگان این پژوهش به بررسـی و تبیـین سـنت و مشـرب
عرفانی اوحدی مراغهای میپردازند.
1ـ 1پیشینۀ پژوهش
دربارۀ شرح حال عارفان مسلمان و طریقه و مشرب ایشان کتاب ها و مقـاالت بسـیاری نوشـته شـده
است .سعید نفیسی در مقدمة دیوان اشعار اوحدی مراغه ای دربارۀ مشرب و طریقة عرفانی او سـخنی بـه
میان آورده است .نفیسی او را را پیرو طریقتی خاصی نمیداند و اوحدی را اویسیمشرب خوانده اسـت؛
مطلب دیگری نیز در این باره بیان نکرده است (نک :اوحدی :1375 ،مقدمة مصحح.)63 ،
1ـ 2روش پژوهش
روش این پژوهش ،کتابخانه ای و اسنادی براسـا

تحلیـل محتواسـت .ایـن پـژوهش سـنت و

مشرب عرفانی اوحدی مراغه ای را با استفاده از آثار خودِ این شاعر عارف بررسی و تبیین مـیکنـد.
گفتنی است هرگاه در کاوش و بررسیِ متن چاپیِ دیوان اوحدی بیت هایی دیده شـد کـه نادرسـت
مینمود ،بهناچار از یکی از دستنویسهای معتبر و کهن دیوان اوحدی بهره برده شد.
2ـ سنتهای او و دوم عرفانی
برای تبیین مشرب عرفانی یک عارف باید نخست معلوم شود که او بـه کـدام سـنت عرفـانی تعلـق دارد؛
منظور از سنت عرفانی مجموعة اصول و مبانی است که جهت و هدف سالک را در سیروسلوک عرفـانی
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تعیین میکند .متصوّفه تا پیش از سدۀ هفتم هجـری ،در فـروع بـا هـم اخـتالف داشـتند؛ امـا در اصـول
مشترک بودند؛ در سدۀ هفتم ،بینش و شیوۀ عملی عارفان به سبب رویکرد ایشان به فلسفه و کـالم و نیـز
تمایل به برخی اعتقادات شیعی دگرگون شد و در تصوف دوره ای نو آغاز شد که امروزه با عنوان سـنت
دوم عرفانی از آن یاد میشود (نک :میرباقری فرد و رئیسی .)175-172 :1396 ،سدۀ هفـتم نقطـة عطـف

این دگرگونی است؛ اما ازنظر زمانی نمیتوان مرز مشخصی برای دو سنت عرفانی معلوم کـرد؛ یعنـی بـه
هیچ روی نمیتوان گفت سنت اول پس از سدۀ هفـتم از میـان رفتـه و سـنت دوم پـیش از سـدۀ هفـتم
هیچ گونه بروزی نداشته است؛ زیرا شواهد نشان میدهد که از یک سو سنت اول پس از سـدۀ هفـتم نیـز
رواج داشته است و ازسوی دیگر ،برخی از مبانی سنت دوم را میتوان در اندیشههای عارفـان سـنت اول
جستجو کرد (نک :میرباقریفرد.)74-73 :1391 ،

برای اینکه سنت عرفانیِ عارفی را بشناسیم و بدانیم که او در کدامیک از دو گروه عارفـان سـنت اول
یا دوم عرفانی جای میگیرد ،بایستی بـه چنـد پرسـش پاسـخ گـوییم )1 :از دیـدگاه او هـدف و غایـت
کجاست؟  )2چگونه و با چه روشـی بایـد ایـن راه را پیمـود تـا بـه مقصـد رسـید؟  )3آن عـارف چـه
موضوعات و مفاهیمی را مطرح کرده اسـت؟  )4زبـان عرفـانی او چگونـه اسـت؟  )5نظـام پرورشـی و

تربیتی وی بر چه پایهای استوار است؟ (نک :همان82-73 :؛ قشیری :1396 ،مقدمة مصححان.)30-23 ،

2ـ 1هدف و غایت :به طور کلی از دیدگاه همة عارفان سنت های اول و دوم عرفـانی ،هـدف و
غایتِ سالک معرفتِ حقْ رسیدن به کمال است:
بینــــش اوســـت غایـــت عرفــــان

دانــــــش او سـرایــــــت عرفـــــان
(اوحدی)635 :1375 ،

تنها تفاوتی که در این باره میان عارفان سنت اول و دوم عرفانی هست ،ایـن اسـت کـه از نگـاه
عارفان سنت اول ،معرفت بر دو پایه استوار است :خودشناسی یا انسان شناسی و خداشناسی؛ یعنـی
سالک از راه شناخت خود است که به شناخت حضرت پرودگار دست مییابـد .عارفـان سـنت اول
برای اثباث نظر خود بدین حدیث نبوی استناد میکنند« :مَن عَرَفَ نَفسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّـهُ» (مجلسـی،
 ، 1404ج )32 :2؛ امــا در بــاور عارفــان ســنت دوم ،معرفــت ســه پایــه دارد :خودشناســی،
هستیشناسی ،خداشناسی؛ یعنی برپایـة اندیشـة عارفـان سـنت دوم ،شـناخت هسـتی نیـز یکـی از
ابزارهای رسیدن به معرفت حق است؛ ابن عربی در این باره میگوید« :فَإنَّ بَعضَ الحُکَماءِ وَ أباحامِدٍ
[غزالی] ادَّعَوْا أنَّهُ یُعرَفُ اهللُ مِن غَیرِ نَظَرٍ فِی العالَم وَ هذا غَلَطٌ» (ابنعربی.)564 :1385 ،
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بنابراین عارفان سنت دومْ رسیدن به معرفت حق را بدون شناختِ هستی شدنی نمیدانند؛ البتـه
اینگونه نیست که عارفان سنت اول دربارۀ هستی سخن نگفتهانـد؛ بلکـه هسـتیشناسـی را یکـی از
راههای رسیدن به معرفتِ حق نمیشمرند.
از این دیدگاه ،اوحدی مراغه ای در گروه عارفان سنت اول عرفانی جـای مـیگیـرد ،زیـرا او در
آثارش هستیشناسی را از ابزارهای معرفت حق معرفی نکـرده و ماننـد دیگـر عارفـان ایـن سـنت،
معرفت را بر دو پایة خودشناسی و خداشناسی استوار دانسته است:
پروردگار و نـفس بـبـایـد شـنـاخـتـن

این نفس خود چه باشد و پروردگار چیست
(اوحدی ،نسخۀ مورخ  837ق :برگ )140

چون به خـود دررسـی ز خـود بـرر

کـــه خـــدا کیـســـت ای خـــداآزار
(همان)22 :1375 ،

2ـ 2روش رسیدن :در سنت اول عرفانی تنها روشی که میتواند سـالک را بـه مقصـد برسـاند،
روش کشف وشهود است؛ از نگاه عارفانِ این سنت هیچ ابزار دیگری نمیتواند جایگزین این روش
شود .عارفانِ این سنت عرفانی برآن اند کسانی که در سلوک از روشی جـز کشـف وشـهود اسـتفاده
کنند ،حاصل کارشان بیاعتبـار خواهـد بـود .در برخـی از نوشـته هـای عارفـان سـنت اول ،دیگـر
روش های معرفت شناسی نکوهیده شده است و کسانی که از این راه ها درپی رسیدن به حقیقت انـد،
گمراه و سرگردان شمرده شده اند (برای نمونه ،نک :سهروردی .)67 :1365 ،اینگونه نگـرش باعـث
شد عقلی را که حکما و متکلمان بهعنوان ابزارِ شناخت به کار میبردند ،در برابر عشقی قـرار دهنـد
که نمایندۀ روش کشف وشهود بود و به باورِ ایشان بسی بر عقل برتری داشت 1 ،امـا در سـنت دوم
عرفانی ،به جز کشف وشهود به روش های عقلی و نقلی نیز اهمیت دادند و در رسیدن بـه هـدف ،از
سه روش کشفی و عقلی و نقلی بهره بردند (نک :میرباقریفرد.)79-76 :1391 ،
اوحدی مراغه ای ،مانند دیگر عارفان سنت اول عرفـانی ،بـرای رسـیدن بـه مقصـد ،تنهـا روش
کشف وشهود را معتبر میشمرد؛ ازاین رو در اشعار او فقط از روش کشفی یاد شده و هیچ اشـاره ای
به روشهای عقلی و نقلی نشده است؛ نمونه:
یاسین ز نامت آیتی طاها ز علمــت رایتـی

کشف تو از هر غایتی برداشت مُهـرِ دختـری
(اوحدی ،نسخۀ مورخ  859ق :برگ )7

مشرب عرفانی اوحدی مراغهای 45 /
الهام و وحی و کشـف و کرامات و معجزه

در جنـبش نبــی و ولــی آشـکار چیسـت
(همان ،نسخۀ مورخ  837ق :برگ )140

2ـ 3موضوعات و مفاهیم :همان گونه که هدف و غایت ،و روشِ رسیدن به مقصد در دو سنت
عرفانی یکسان نیست ،موضوعات و مفاهیم مطرح شدۀ این دو گروه نیز نباید یکسان باشد؛ البتـه آن
موضوعاتی که در متون سنت اول عرفانی آمده است ،در آثار سنت دوم نیز دیـده مـیشـود؛ امـا در
سنت دوم عرفانی به موضوعات و مفاهیمِ تازه ای پرداخته شده که پیش از آن در سنت اول نـامی از
آنها نبوده است؛ مانندِ حضرت احدیّت ،حضرت واحدیّت ،اعیـان ثابتـه ،اعیـان خارجـه ،حضـرات
خمس و غیره .موضوعات و مفاهیمی که در هر دو سنت بـه کـار رفتـه ،خـود دو دسـته اسـت)1 :
موضوعاتی که لفظ و معنا در هر دو سنت یکی است؛  )2موضوعاتی که لفظ یکی اسـت؛ امـا معنـا
متفاوت است؛ برای نمونه تجلّی در سنت اول در مبحث مشاهده و در برابر استتار مطرح میشود و
شامل سه مرتبة تجلی افعال و صفات و ذات میشود که محاضره و مکاشفه و مشاهده اسـت (نـک:
قشیری)118-117 :1379 ،؛ هجویری گوید« :تجلّی تأثیر انوار حق باشد به حکم اقبال بر دل مقـبالن
که بدان شایستة آن شوند که به دل مر حق را ببینند» (هجویری)504 :1381 ،؛ ولیکن در سـنت دوم
عرفانی تجلی به این معنا نیست؛ بلکه تجلی به معنای ظهور مرتبه ای در مرتبة پایین تر است .برپایـة
تعالیم این سنت عرفانی ،تجلی موجب میشود که مرتبه ای از هستی از مرتبة باالتر ظهور یابد (نک:
میرباقریفرد ،)81-79 :1391 ،یعنی مرتبة باالتر تجلی میکند و مرتبة پایین تر آن تجلی را میپذیرد؛
مثالً مرتبة احدیّت تجلی کرده و مرتبة واحدیّت که مرتبة ظهورِ اسما و صـفات اسـت ،آن تجلـی را
پذیرفته؛ پس مرتبة واحدیّت تجلیگاهِ مرتبة احدیّت است.
اوحدی موضوعات عرفانی فراوانی را در اشعار خود آورده است؛ امـا هـیچ گـاه از اصـطالحات
ویژۀ سنت دوم استفاده نکرده و الفاظ مشترک را نیز همیشه در معانی سنت اول عرفانی به کار برده
است؛ مثالً واژۀ تجلی که تفاوت معنایی آن در دو سنت گفتـه شـد ،در شـعر اوحـدی همـه جـا در
معنای سنت اول عرفانی به کار رفته است:
د چـو چنـدی در ایـن مجـاهــده شـــد

نـظــــرش لـایـ ــق مـشـاهــــده شــــد

در تـجـلـــی بـــه نـــور غـــرق شـــود

فـــرق او پـــای و پـــای فـــرق شـــود
(اوحدی)634 :1375 ،
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گـــر نـــه آن نـــور در تـجـــلی بـــود

آن انـاالحـــق کــه گفـــت و ســـبحانی؟
(همان)62 :

ما را غرض از دیدن خوبان هـو

توسـت

کـز بهر تجـلــی بــود ار طــور پرسـتیم
(همان ،نسخۀ  870ق :برگ )673

واژۀ توحید نمونة دیگری است کـه در سـنت اول بیشـتر در معنـای پـرداختن بـه خداسـت بـا
فانی شدن همة چیزها در دل و رهاکردن خویش و دنیـا و دوسـتان و دلبسـتگیهـا و هرآنچـه جـز

اوست؛ و اینکه خداوند به جای همة اینها باشد (نک :قشـیری464-462 :1396 ،؛ هجـویری:1381 ،

 .)362-361همین واژه در سنت دوم در معنای وحدت وجود به کار میرود .سید حیدر آملی که از
پیروان ابنعربی و شارح فصوصالحکم است ،میگوید« :توحید ،اثبـاتکـردن وجـود و نفـیکـردن
موجود ،و دیدن عابد عین و ذات معبود است» (آملی .)112 :1387 ،از سـخن اوحـدی نیـز همـان
تعریف سنت اول عرفانی دریافت میشود:
زین من و او دور شو گر زآنِ مایی کـاین طریـق

راهِ تـوحـید است بـا غوغا نبـایـد رفتنت
(اوحدی)136 :1375 ،

غوغا به معنی انجمن و جمعیت مردم است؛ یعنی اگر راهِ توحید را میخـواهی بپیمـایی بایـد از
توجه به خود و دیگران و هرآنچه غیرخداست دوری کنی .البته این سخن اوحـدی بـا آنچـه دیگـر
عارفان سنت اول دربارۀ توحید گفتهاند ،سازگار است.
2ـ 4زبان عرفانی :زبان عرفانی زبانی است که برای بیان تعالیم و تجربـه هـای عرفـانی بـه کـار
میرود و بر دو بخش است :زبان عبارت و زبان اشارت .زبان عبارت بـرای بیـان تعـالیم عرفـانی و
آموزش آنها به مخاطبان عام استفاده میشود و زبان اشارت برای بیان مواجید و تجربههـای عرفـانی
در قالب نماد و استعاره و تمثیل ،برای مخاطبـان خـاص کـاربرد دارد (نـک :نویـا 5 :1373 ،و 18؛

شاهرودی .)207-205 :1383 ،اوحدی برای بیان معارف و تعالیم عرفانی ،هم از زبان عبارت و هـم
از زبان اشارت بهره برده است؛ در جام جم از زبان عبارت و در منطق العشا از زبان اشـارت و در
دیوان از هر دو سود برده است .زبان عرفانی اوحدی نیز متناسب با زبان عرفانیِ سـنت اول اسـت؛
زیرا زبان عرفانی در سنت دوم ویژگیهایی دارد که آن ویژگیهـا در زبـان عرفـانی اوحـدی دیـده
نمیشود؛ یکی اینکه زبان عرفانی سنت دوم تحولی بنیـادین یافتـه و دایـرۀ واژگـانی تـازه ای در آن

مشرب عرفانی اوحدی مراغهای 47 /
پدید آمده است ،و دیگر اینکه اصطالحات در زبان عرفانی سنت دوم ،برخالف سنت اول ،تعاریفی
ثابت یافته است (نک :میرباقریفرد)83 :1391 ،؛ اما در آثار اوحدی همان دایرۀ واژگانی سـنت اول
دیده میشود و تحولی در آن نیست؛ اصطالحات نیز آن تعاریفِ ثابت و معلوم سـنت دوم را نـدارد
و همان تعاریف گوناگون و متعدد سنت اول عرفانی را داراست.
2ـ 5نظام پرورشی و تربیتی :در عرفان اسالمی ،تعلـیم و تربیـت سـالکان بـه دو روش انجـام
می شده است :یکی از راه تعیین آداب و معامالت عرفانی برای آنها که برپایة رابطة مریدی و مرادی
بوده ،و دیگری از راه برگزاری جلسات در

و مباحثه که براسا

رابطة شاگردی و اسـتادی بـوده

است .نظام پرورشی عارفان سنت اول عرفانی بر راه نخست و نظام پرورشی سنت دوم عرفـانی بـر

هر دو راه استوار است (نک :میرباقریفرد)31-30 :1394 ،؛ پس از طریـق شـناخت نظـام پرورشـی

عارفان نیز میتوان به سنت عرفانی ایشان پی برد .در آثار اوحدی بیتی دیده نمیشود کـه بـه شـرح
رابطة شاگردی و استادی میان سالکان پرداخته باشد؛ اما دربارۀ رابطـة مریـدی و مـرادی بیـتهـای
نسبتاً بسیاری میتوان یافت (نک :اوحدی595-592 :1375 ،؛ )600-597؛ نمونه:
ســـود جـویـــی ره زیـــان بـگـــرار

کـــار خـــود را بــه کـــاردان بســـرار

هــم دلیــلی بــه دســـت بـایــد کـــرد

در پنــاهش نشســـت بـایـــد کـــرد

ســــر ز فـرمــــان او نـرـیـچـیــــدن

کــــام خــــود در مــــراد او دیـ ــدن

چشـــم بــر قــو او نهـــادن و گــوش

خواســتن حاجــت و شــدن خــاموش
(همان)593 :

3ـ مشرب عرفانی اوحدی
گفته شد که منظور از سنت عرفانی مجموعة اصول و مبانی است که هدف سـالک را در طریقـت و
سیروسلوک تعیین میکند؛ اما مشرب عرفانی فروعی است که در زیر ایـن اصـول و مبـانی عرفـانی
شکل میگیرد و شامل تعالیم و موضوعات عرفانی است که وظیفـة آنهـا بیـان تفصـیلی و مشـروح
روش رسیدن به هدف و غایت است (نک :قشیری :1396 ،مقدمة مصـححان21 ،؛ میربـاقریفـرد و
رئیسی .)179 :1396 ،برای تبیین مشرب عرفانی یک عارف باید به چنـد پرسـش پاسـخ گفـت)1 :
مبدأ و مقصد سلوک کجاست؟  )2میـان مبـدأ و مقصـد چنـد مرحلـه هسـت؟  )3ترتیـب مراحـل
سیروسلوک چگونه است و مبنای تقدم و تأخر آنها چیست؟  )4میزان و نوع تأثیر هریک از مراحـل
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سلوک در سیر استکمالی نفـس چگونـه اسـت؟  )5بـرای پیمـودن ایـن مراحـل چـه ویژگـیهـا و
تواناییهایی الزم است؟  )6چگونه میتوان این ویژگیها و تواناییها را فراهم آورد؟ (نک :قشـیری،
 :1396مقدمة مصححان.)21 ،
3ـ 1مبدأ و مقصد سلوک
همانگونه که در سفرهای زمینی و آفاقی برای مسـافران مبـدأ و مقصـدی هسـت ،در سـفرهای
عرفانی و انفسی هـم بـرای رهـروان طریـق الـیاهلل بایـد مبـدأ و مقصـدی باشـد .هـر سـالکی در
سیروسلوک عرفانی خود نقطة آغاز و پایانی دارد؛ یعنی باید سیروسلوک را از جایی آغاز کنـد و در
جایی که مقصد و مقصود اوست ،به پایان رساند.
3ـ1ـ 1مبدأ سلوک
اوحدی طلب و اراده را مبدأ و نقطة آغازین حرکت سالک دانسته است .هر انسانی تا نخواهد و
طلب نکند چیزی به دست نخواهد آورد و به جایی نخواهد رسید ،سالک نیز بدون اراده و طلب به
هیچیک از مراحل سیروسلوک پای نتواند نهاد و به هـیچیـک از احـوال و مقامـات عرفـانی دسـت
نخواهد یافت:
بیطلب صـید چون بـه شسـت آیـد

تـا نـجـویـی کجـا بـه دسـت آیـد
(اوحدی)593 :1375 ،

طلب و اراده آغازِ راه سالکان و نخستین منزل قاصدان راه خدای ـ تعالی ـ اسـت؛ زیـرا مقدمـة
همة کارها اراده است و کاری که ارادۀ انسان بر آن مقدّم نباشد ،هیچ گاه انجام نخواهد شد .صـاحبِ
طلب و ارده را طالب و مرید گویند .اوحدی گوید مریـد آن اسـت کـه از مـرادِ نفـس مـرده باشـد
(همان)604 :؛ یعنی به خالف آنچه از معنای لغوی اراده و مرید برمیآیـد ،مریـد آن اسـت کـه او را
اراده نباشد؛ بلکه باید از ارادۀ خود تهی و از ارادۀ دوست سرشار باشد.
آن که طلب دارد درپی رسیدن به مطلوبی است؛ اگر طالب از مطلوب خـود دور نباشـد ،طلـب
برای او مفهومی ندارد؛ پس او را طلب است چون از مطلوب خود جدا افتـاده اسـت .ایـن دوری و
فرا ْ آتشی در دل طالب برمیافروزد که عارفان از آن با اصطالحِ درد یـاد کـرده انـد؛ پـس همـواره
طلب با درد همراه است؛ یعنی تا طلب هست درد هم هست .البته این درد بایـد صـادقانه باشـد تـا
طالب را بهسوی مطلوبِ خود سو دهد:
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نشـــود نـاامـیـــد مـــردِ طـلـــب

اگــرش صـــادق اســت دردِ طـلـــب
(همان)593 :

3ـ1ـ 2مقصد سلوک
اوحدی توحید را مقصد و بازپسین مرحلة سلوک شمرده است:
هرکجـــا حســـن ب ـیش غوغــا ب ـیش

چون بـدینجا رسـی مـرو زیـن پـیش
(همان)635 :

توحیدی که در عرفان از آن سخن میرود ،با توحیدی که در علـم کـالم دربـارۀ آن گفـتوگـو
میشود متفاوت است؛ آنگونه که از سخنان مشایخ متصوفه برمیآید ،توحید پـرداختن بـه خـدای ـ
تعالی ـ است با فانیگشتن همة چیزها در دل ،و رهاکردن خود و دنیا و دوسـتان و دلبسـتگیهـا و

هرآنچه جز اوست؛ و اینکه خداونـد بـهجـای همـة اینهـا باشـد (نـک :قشـیری464-462 :1396 ،؛

هجویری .)362-361 :1381 ،سالک اگر راهِ توحید را میخواهد بپیماید ،نباید کمتـرین تـوجهی بـه
غیرخدا داشته باشد؛ باید از خود و حجاب نفـس بـهکلـی رهـایی یابـد و از هرآنچـه غیرخداسـت
بهتمامی دل بکند و جز یکی نخواهد و جز یکی نبیند (نک :اوحدی)136 :1375 ،؛ بـا ایـن توحیـد
است که میتوان گفت عارف به مقصد و مقصود رسیده است:
تـــا ز تـوحی ــد او نگــردی مســـت

نـدهـد رتبــتِ وصـولــت دســت
(همان)637 :

3ـ 2مراحل میان مبدأ و مقصد
متصوفه دربارۀ مراحل طریقت و تعداد و ترتیب آنها دیدگاه های گونـاگونی دارنـد؛ حتـی خـودِ
واژۀ مرحله به نام های گوناگون دیگری نیز خوانده شده است :منـزل ،وادی ،مقـام ،میـدان ،موقـف،
درجه ،برج ،چشمه ،دریا و جز آن (نک :دهباشی و میرباقری .)205 :1384 ،در ادامه ،مراحـل میـان
مبدأ و مقصد از دیدگاه اوحدی بیان میشود.
3ـ2ـ 1مرحلۀ نخست :طلب و اراده
اوحدی طلب و اراده را نقطة آغازین و نخسـتین مرحلـة سـلوک مـیدانـد و آن را بـرای آغـاز
سیروسلوک عرفانی بسیار ضروری میشمرد؛ زیرا پاینهادن در مراحل سلوک و دستیافتن به همـة
مقامات و احوال عرفانی پس از اراده و طلب حاصل میشود .پیشتر در بخش مبدأ سلوک ،از طلـب
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و اراده سخن رفت ،آنچه ناگفته ماند ایـن اسـت کـه از دیـدگاه اوحـدی ،در مرحلـة ارده و طلـب
نخستین مرتبه ترک خوی بد و عادت است؛ دومین مرتبـه تجریـد و تـرک غیرخداسـت (اوحـدی،

 .)605-604 :1375خواجه عبداهلل انصاری برای اراده و طلب سه مرتبه در نظر مـیگیـرد )1 :تـرک

عادت ها؛  )2بریدن از دیگران؛  )3فراموشکردن هرچه غیرخداست (انصـاری)113 :1361 ،؛ ظـاهراً
نظر خواجه عبداهلل با آنچه اوحدی گفته است ،تفاوت چندانی ندارد.
3ـ2ـ 2مرحلۀ دوم :ریاضت و تزکیۀ نفس
اوحدی پس از مرحلة اراده و طلـب ،ریاضـت و تزکیـة نفـس را بـرای سیروسـلوک عرفـانی و
رسیدن به کمال معنوی الزم میشمرد؛ زیرا مجاهده و مبارزه بـا نفـس و تزکیـة آن بهتـرین ابـزاری
است که سالک را نیرو میبخشد و برای ادامة مراحل سیروسـلوک و رسـیدن بـه مقصـد و مقصـود
یاری میرساند .پس از مرحلة طلب ،سالک باید با ریاضت و مجاهده به خودسازی و تزکیـة نفـس
بپردازد؛ زیرا بدون تزکیة نفس پایگذاشتن در طریق الیاهلل شدنی نیست؛ از نگاه اوحـدی ،ریاضـت
و تزکیة نفس چهار مرتبه دارد:
 )1جوع و روزه داری :کم خوری و روزه داری صیقل دهنـدۀ نفـس و روشـنیبخـشِ رای اسـت؛
حضور با شکم پُر دست نمیدهد؛ نورِ دوست وقتی به دل میتابد که درون خالی باشـد (اوحـدی،

.)608-606 :1375

 )2کم خوابی و شبزندهداری :شب زندهداری زندهکنندۀ دل است؛ زیرا آن که بسیار میخوابد ،با
مرده برابر است .آن ظلماتی که میگویند آب حیات در آن است همین شبِ تیـره اسـت؛ پـس اگـر
آب حیات میطلبی کم بخواب و شبزندهداری کن (همان.)609-608 :
عـزِِّ نـاخفتن ار تــو هســتی کــس

نـصِِّ یـا اَیـُّهَـا الـمُـزَمِِّــل  2بــس
(همان)608 :

 )3خلوت و عزلت :هرکه خلوت و عزلـت اختیـار نکنـد ،بـه دیـدار دوسـت نخواهـد رسـید؛
همان گونه که حضرت ختمی مرتبت تا کن ِ خلوت نگزید و در غار حرا به دور از هیـاهوی خلـق،
شب و روز به عبادت حق مشغول نشد ،بدان مراتب بلند دسـت نیافـت .سـیمرغ نیـز بـا عزلـت و
دوری ،در جهان به پارسایی نامور شده است (همان.)610-609 :
 )4کم گویی و خاموشی :سالک اگر میخواهد شایسـته و مسـتعدِ الطـاف حـق شـود ،الزمـة آن
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کم گویی و خاموشی است؛ زیرا صدف نیز از دهن بستن ،به دُرّ و گوهر آبستن میشود و غنچـه بـا
دوسه روز زباندرکشیدن ،گلی جهان افروز میزاید؛ زکریا و مریم نیز از خاموشی بـه چنـان جایگـاه
رسیدند (همان.)610 :
در مرحلة تزکیة نفس سالک پس از رعایت این چهار مرتبه ،باید مراحلی را نیز به ترتیب طی کنـد.
در عرفان این مراحل را که در بحث تزکیة نفس از آنها سخن میرود ،مقامات مـیگوینـد .در تعریـف
مقامات گفته اند که مقام مرتبه ای از مراتب سلوک است که با کسب و مجاهده بـه سـالک مـیرسـد و
زوال نیز نمیپذیرد ،در برابرِ حال که با کسب و مجاهده به دست نمیآید؛ بلکـه عطـایی از پروردگـار
است و زوال میپذیرد (نک :کاشـانی125 :1372 ،؛ قشـیری92-91 :1379 ،؛ هجـویری.)225 :1381 ،
در چندوچونِ مقامات نیز مانند مراحل سیروسلوک میـان مشـایخ متصـوفه اخـتالف دیـدگاه هسـت؛
چیزی را گروهى حال خوانده اند و گروهى دیگر مقام؛ همچنین در تعداد مقامات و احوال نیز در میان
بزرگان صوفیه هماهنگی نیست .در ادامه مقامات عرفانی از دیدگاه اوحدی بیان میشود.
3ـ2ـ2ـ 1مقام نخست :توبه
از نگاه اوحدی ،توبه نخستین مقام از مقامات عرفانی است (نک :اوحدی)596 :1375 ،؛ برخـی
از دیگر مشایخ متصوّفه نیز توبه را نخستین مقام دانسته اند (نـک :قشـیری150 :1396 ،؛ هجـویری،
)95 :1381؛ توبه در لغت به معنی بازگشت است؛ و در شرع ،پشیمانی بنده از گناه اسـت و تصـمیم
به اینکه هرگز بدان گناه بازنگردد .متصوفه تعریف های گوناگونی از توبه ارائـه کـرده انـد :مسـتملی
بخاری خلق را در توبه بر سه مقام دانسته است :عام و خاص و خاص الخاص .توبة عـام بازگشـت
از معاصی است که با استغفار به زبان و پشیمانی به دل به دست میآیـد؛ توبـة خـاص بازگشـت از
طاعت است؛ یعنی طاعات خود را شایستة خداوند نداند و از طاعت چنان عذر خواهد کـه عاصـی
از معصیت؛ اما توبة خاص الخاص بازگشت از خلق به حق اسـت (مسـتملی بخـاری.)274 :1386 ،
گویا توبه ای که اوحدی و برخی از عارفان دیگر آن را نخستین مقام عرفانی دانسته اند ،همـین توبـة
خاصالخاص باشد .قشیری میگوید« :توبه آن است که از هرچه دون از خدای است ـ عزّوجـلّ ــ
توبه کنی» (قشیری .)142 :1379 ،از دید اوحدی ،توبه وقتـی درسـت اسـت کـه از دیـدن غیرخـدا
باشد؛ پس اگر خداپرستی ،به غیر نظر مکن و اگر جز این است ترک این توبه کـن؛ زیـرا تـا دل بـا
خود و آرزوهایت داری ،توبه از تو پسندیده نیست (اوحدی:)597-596 :1375 ،
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هـرچـه غیـر از خـداســت انـدر دِه

در دمِ الی ایـــن شـهــــادت نِــــه

توبه در الی این ســخن درج اسـت

این سخن را ببین که کم خـرج اسـت

هـرچـه در وی نشـان غـیــر بــود

در طلبکردنش چــه خـیــر بــود
(همان)601 :

بهزبانآوردن کلمة «الالهاالاهلل» بسیار آسان مینماید؛ اما عملکردن به آن بسی دشوار است؛ زیـرا
«الاله االاهلل» در جایگاهِ عمل ،توبه است از دنیا و خـود و هرآنچـه غیرخداسـت؛ پـس توبـه از نگـاه
اوحدی ،همان الی «الاله االاهلل» است؛ یعنی نفیِ غیرخدا و بازگشـت بـه سـوی حـق ــ تعـالی ــ از
هرگونه دلبستگی به هرآنچه غیر اوست و رهاکردن خود و خودپرستی و دلکندن از دنیا و متعلقات
آن؛ این توبه برای تزکیة نفس و سیروسلوک عرفانی بسیار بایسته است و بدون آن نمیتوان پای در
طریق الیاهلل نهاد و یا به ادامة سیروسلوک پرداخت .آنگونه که مشهور است ،عیسـی (ع) را بـه سـبب
سوزنی که از دلبستگیها و مال دنیا به همراه داشـت ،در آسـمان چهـارم متوقـف کردنـد و او را از
عروج به آسمان های باالتر بازداشتند .نیز خودبینی و خودپرستی بزرگترین مانعی است کـه سـالک
را از پایگذاشتن در راه و یا ادامة طریقت بازمیدارد؛ پس توبـه از خـود و خودخـواهی نیـز بـرای
سالک بسیار ضروری است؛ زیرا تا انسان خود را کنار نگذارد و از هستی خود بیخبر نشود ،هرگـز
خدای را نمیبیند که گفتهاند بزرگترین حجابْ حجابِ خود است:
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز
(حافظ)191 :1368 ،

3ـ2ـ2ـ 2مقام دوم :زهد
اوحدی پس از توبه ،زهد را از مقامات عرفانی شمرده است؛ وی زهد را رویگردانـدن از متـاع
دنیا و بر دو گونه میداند )1 :زهدِ فرض که دست بداشتن از حرام است؛  )2زهدِ فضل که گذشـتن
از حالل است (اوحدی:)611 :1375 ،
زاهـدی جـز حــل کــم نخـوری

بـه بـود کــنن حـل هـم نخـوری
(همان)

اوحدی اهمیت بسیاری برای زهد در نظر میگیرد و بر آن است که اگر زهد در کسی جایگیـر
شود ،دیگر به خلوت و چله نشینی نیازی نخواهد داشت؛ زیرا خلوت و چله نشـینی بـرای آن کسـی
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است که بخواهد حوا
گیرد و برای حوا

ظاهری خود را به بند بکشد؛ اما اگر زهد او را چون دژی اسـتوار در میـان

او مانند قفسی آهنین باشد ،دیگر چه نیاز به خلوت و چله نشینی؟ آن کـه زهـد

را دژ و حصار خود قرار داده است ،تیر شیطان هرگز بر او کارگر نمیشود (همان.)611-610 :
3ـ2ـ2ـ 3مقام سوم :اخلص

اوحدی پس از زهد ،اخالص را از مقامات عرفانی میشمرد و بر آن است که اخالص نیز ماننـد
زهد با مجاهده و مبارزه با نفس به دست میآید و در دل جایگیر میشود؛ مانند احوال نیسـت کـه
زوال پذیرد و گذرا و ناپایدار باشد:
تن به طـاعــت چـو خوپـریر شـود

در د اخـــلص جـــایگی ــر شــود
(همان)612 :

اخالص آن است که طاعتِ بنده ،خالص برای خدا باشد؛ آنچنان که به هیچ چیز آمیختـه نشـود.
طاعات و عبادات را باید از خلق پوشانید و در آشکار و نهان نباید از آن یاد کرد؛ زیرا اگر سالک به
طاعات و عبادات خود بنگرد و بدان دل خوش کنـد ،هرگـز مـرد ایـن راه نخواهـد بـود .اوحـدی
اخالص را مقدمة صد میداند و بر آن است که صاحبِ اخالص از حجاب خود و توجه بـه غیـر
خالصی می یابد .در دل سالک جز خدا هیچ نباید باشد؛ زیرا اگر حق ـ تعالی ـ در دل نگـاه کنـد و
نشان از دیگری یابد ،روی لطف و احسان خود را از آن برمیتابد (همان).
3ـ2ـ2ـ 4مقام چهارم :توکل
اوحدی پس از اخالص توکل را از مقامات عرفانی میشمرد .توکل به معنی تکیه و اعتمـادکردن
به خداوند قادر متعال است .آن که به او تکیه و اعتماد کند و کارها بدو واگذارد و از اسباب دنیـایی
دل بردارد و تنها به مسبب االسباب توجه و اطمینان کند و فقط به او اظهار نیاز کند ،خداوندِ بینیـاز
وی را بسنده خواهد بود« :وَ مَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ» (طال  .)3 :اوحـدی بـه توکـل بسـیار
اهمیت میدهد و بر آن است کسی که از غیرحق یاری نمیطلبد و فقط به او توکل میکند و تنها از
او یاری میجوید ،حقِ «ایّاکَ نَستَعین» را بهجا آورده است (همان.)615 :
چـون تـوکـل کنـی مـگــو از غیـر

رخ در او کـــن بـتـــاب رو از غیــر

متـوکـــل سـبـــب یـکـــی بیـــند

مـتـفـــرق در آن شـکـــی بیـنـــد
(همان)
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3ـ2ـ2ـ 5مقام پنجم :صبر و تسلیم
اوحدی در مثنوی جام جم پس از توکل ،صبر و تسلیم را از مقامات عرفانی میشـمرد؛ صـبر و
تسلیم بنده در برابر هرآنچه خداوند از خوشی و ناخوشی بـرای او بخواهـد .اوحـدی بـال را بـرای
آدمی مانند سن

آزمایش میداند؛ زیرا در بال و سختی است که مایه و اندازۀ سالک و پایه و درجـة

او در محبت آشکار میشود .حق ـ تعالی ـ خاصان را ازآن رو بیشتر در رن و بال میسوزد تا عـوام
را بیاموزد که چگونه باید در برابر خواست و قضای الهی تسلیم باشند و چگونه بایـد بـر بـال صـبر

کرد و ادب نگاه داشت (همان:)617-616 :

تـو هـم ار عـاشـقـی بلکَـش بـاش

چـون بل زوست با بل خَـوش بـاش
(همان)616 :

3ـ2ـ2ـ 6مقام ششم :رضا و خرسندی
اوحدی پس از صبر و تسلیم ،از رضـا و خرسـندی یـاد مـیکنـد؛ رضـا و خرسـندی یعنـی در
همهحال ،چه خوشی و چه ناخوشی ،از خداوند راضی و خشنود باشی و کمترین اعتراضی به حکم
و قضای الهی نداشته باشی .آنگونه که از نص کالماهلل برمیآید ،بنده از خدا راضی نتواند بـود مگـر
پس از آنکه خدا از وی راضی باشد« :رَّضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» (مائده .)119 :هجویری میگوید
در اینکه رضا مقام باشد یا حال ،میان متصوفه اختالف است :عراقیان آن را از مقامات و خراسـانیان
از احوال میدانند (هجویری)219 :1381 ،؛ ولی در رسالة قشیریه وارونـة ایـن سـخن آمـده اسـت:
«خراسانیان گویند رضا از جملة مقامات بوَد و آن نهایت توکل است و معنی آن بازِ آن آید که بنـده
به کسب و حیلت بدو رسد؛ و عراقیان گویند رضا ازجملة احـوال اسـت و بنـده را در ایـن کسـب
نبوَد ،بلکه در دل فرود آید چون حالهای دیگر» (قشیری .)300 :1396 ،عزالدین کاشانی هـم رضـا
را از مقامات شمرده است (نک :کاشانی .)399 :1372 ،چنین مینماید که از نگاه اوحدی نیـز رضـا
از مقامات عرفانی باشد؛ زیرا جز اینکه آن را صفتی ماندگار برای سـالک مـیدانـد ،آن را در جـایی
مطرح کرده است که در حال شرح مقامات عرفانی است .اوحدی بر آن است کـه چـون سـالک بـه
مقام رضا دست یابد ،نه در دل و نه به زبان ،هرگز از حضرت دوست گله و شکایت نمیکنـد و در
خوشی و ناخوشی از او خشنود است (اوحدی:)618 :1375 ،
زهـرنـوشـــانِ بـــی ت ــُرُشروی ــی

تـلـخ عیــشانِ بــی تـبــه گـویــی
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همــه گـــردن نهــادهانــد بــه حکـــم

لـب ز گـفـتـار بســته صُـم بُکـم

3

(همان)

3ـ2ـ2ـ 7مقام هفتم :شُکر
اوحدی پس از رضا و خرسندی ،از شکر سخن میگوید و چنین مینماید که از دیدگاه او شکر
یکی از مقامهای عرفانی باشد؛ زیرا آنچنان که از ابیات اوحدی برمیآید ،شکر صفتی اسـت کـه بـا
کوشش و کسب در سالک پدید میآید و در وی پایدار است (نک :همان .)622 :عزالـدین کاشـانی
نیز شکر را از مقامات شمرده است (نک :کاشانی .)384 :1372 ،از نگاه اوحدی اگر سالک برای بـه
دست آوردن مقام شکر نکوشد ،به کماالت معنوی دست نخواهد یافت .غایت شـکر آن اسـت کـه
انسان دریابد از شکرِ نعمتهای ظاهری و باطنی پروردگار عاجز است و بداند که حتـی حـقِ یـک
شکر را نیز آنچنان که باید نمیتواند بهجای آورد (اوحدی:)622 :1375 ،
شکر ما گر رســد بـه هفـت اورنـ

پیـــش اِنعـــامِ او نیـــارد ســـن
(همان)

در مشرب اوحدی ،مقامات عرفانی با شکر به پایـان مـیرسـد؛ سـالک پـس از گـذر از مرحلـة
ریاضت و تزکیة نفس و این هفت مقام که در همین مرحله باید آنها را طی کند ،باید دنبالـة مراحـل
سیروسلوک را از سر گیرد.
3ـ2ـ 3مرحلۀ سوم :عشق
از نگاه اوحدی ،پس از گذشتن از مرحلة تزکیة نفس که با مقامات عرفانی همراه اسـت ،مرحلـة
عشق آغاز میشود .عشق در سخنان قدمای صوفیه یا نیست و یا اینکه بسیار کم به کار رفته اسـت.
ایشان بهجای واژۀ عشق معموالً از حبّ و محبت استفاده میکردهاند که ریشة قرآنـی دارد؛ امـا واژۀ
عشق در متون بعدی متصوّفه ازجمله آثار اوحدی فراوان به کار رفته است .از نگاه این عارفان ،بنیاد
هستی و راز آفرینشْ عشق است؛ پس آدمی به کمال نمیرسد مگر با عشق؛ عـینالقضـات همـدانی
میگوید« :به خدا رسیدن فرض است ،و البُد هرچه بهواسـطة آن بـه خـدا رسـند فـرض باشـد بـه
نزدیک طالبان؛ عشق بنده را به خدا رساند؛ پس عشق ازبهر این معنى فرضِ راه آمد» (عینالقضـات
همدانی .)97 :1373 ،از دیدگاه اوحدی و بسیاری از عارفان دیگـر ،عشـق بـرای قـدمنهـادن در راهِ
حقیقت و طی سیروسلوک عرفانی بسیار ضروری است و بـدون آن نـه ادامـة سیروسـلوک ممکـن
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است و نه رسیدن به مقصود؛ زیرا همانگونه که عقلْ بندِ جان است ،عشقْ بـالِ دل اسـت؛ عقـل از
نحو میگوید و عشق به عالمِ محو فرامیخواند؛ پس آدمی تا عاشق نشود به کمـال نمـیرسـد؛ امـا
عشق حاصل نمیشود مگر وقتی که سالک ترکِ خود گویـد و از هسـتیاش هـیچ بـه جـای نمانـد
(اوحدی .)628-627 :1375 ،در نزد طالبانِ حقیقت ،عشق همان بارِ امـانتی اسـت کـه آسـمانهـا و
زمین و کوهها از پذیرفتن آن سر باز زدند و انسان آن را به دوشگرفت (نک :احزاب)72 :؛ حافظ و
صفای اصفهانی میگویند:
آسـمان بـارِ امـانـت نتوانست کشـید

قـرعـۀ کـار به نـام من دیوانه زدنـد
(حافظ)131 :1368 ،

بار غم عشق او را گردون ندارد تحمّل

کی میتواند کشیدن این پیکر الغر من
(صفای اصفهانی)267 :1337 ،

اوحدی عشق را حال خوانده است (نک :اوحدی 627 :1375 ،و  .)629در تعریف حال گفتهاند
حال از مواهب است و معنیای است که بدون کسبِ سالک در دل آید و بیاختیار وی هـم بیـرون
رود؛ در برابرِ مقام که از مکاسب است و با مجاهده و کسب سالک به دسـت مـیآیـد و بـهخـالف

حال ،گذرا نیست؛ بلکه پایدار است (نک :قشیری110-108 :1396 ،؛ هجـویری.)226-224 :1381 ،
برپایة این تعریف عشق نمیتواند حال باشد؛ زیرا عشق پایدار است و هرگز از وجود عاشق بیـرون
نمیرود .شاید منظور اوحدی از حالبودنِ عشق فقط این بوده باشد که عشـق کسـبی نیسـت و بـا
کوشش و مجاهده به دست نمیآید؛ بلکه عطایی است از حضرت معشو .
3ـ2ـ 4مرحلۀ چهارم :توحید
اوحدی توحید را مقصد و آخرین مرحلة سیروسلوک عرفانی میداند؛ پیشـتر گفتـه شـد کـه از
نگاه اوحدی و بسیاری از دیگر عارفان ،توحید آن است کـه سـالک کمتـرین تـوجهی بـه غیرخـدا
نداشته باشد و از خود و هرآنچه غیر خداست بهکلی دل بکند و همة چیزها در دل او فانی شـود و
جز یکی نخواهد و جز یکی نبیند (نک :اوحدی:)136 :1375 ،
صـفتش در هــزار و یــک پردسـت

وز حساب آن هـزار و یـک فردسـت

سا ها زحمت است و کــار تــو را

تـا یـکی گــردد آن هــزار تــو را
(همان)636 :

مشرب عرفانی اوحدی مراغهای 57 /
3ـ 3ترتیب مراحل سلوک و مبنای تقدم و تأخر آنها
اوحدی مراحل سیروسلوک عرفانی را در مثنوی جام جم به همین ترتیبی که ذکر شد ،بـهدنبـال
هم بیان کرده است؛ طلب و اراده را مبدأ و نخستین مرحلـه و توحیـد را مقصـد و آخـرین مرحلـة
سلوک شمرده و تزکیة نفس و عشق را مراحل میان ایـن دو مرحلـه دانسـته اسـت .اوحـدی خـود
بهروشنی بیان نکرده است که تقدم و تأخر این مراحل بر چه پایه بوده است؛ اما چنین مینماید کـه
از نگاه او این تقدم و تأخر بر این پایه باشد که سـالک بـرای اینکـه قـدم در یـک مرحلـه بگـذارد،
نیازمند این است که زمینهها و شرایط آن را در خود فراهم آورد؛ این زمینهها و شـرایط بـا گـذر از
مرحلة پیشین برای او مهیا مـیشـود؛ یعنـی تـا سـالک اراده نکنـد و دردِ طلـب در او پدیـد نیایـد،
نمیتواند در مرحلة ریاضت و تزکیة نفس پای بگذارد؛ و تا از مرحلة تزکیه نفس گذر نکند و نفـس
خود را از هرگونه آلودگی پاک نکند ،نمیتواند به مرحلة عشق پای نهد؛ همچنین تا مرحلة عشق را
طی نکند ،به مرحلة توحید که مقصد و بازپسین مرحلة سیروسلوک است نخواهد رسید.
3ـ 4میزان و نوع تأثیر هریک از مراحل سلوک در سیر استکمالی نفس
آنگونه که از سخنان اوحدی برمیآید ،در میان همة مراحل سیروسلوک عرفانی ،عشق بیشـترین
تأثیر را در سیر استکمالی نفس و نیرودادن به سالک برای طی طریق الیاهلل دارد؛ زیرا عشق بـالِ دل
است و سالک بدون آن هیچگاه به مقصد نخواهد رسید (همان.)627 :
چنین مینماید که از دیدگاه اوحدی پس از عشق ،ریاضت و تزکیة نفـس و مراتـب چهارگانـة آن و
مقامات عرفانی که در همین مرحلة تزکیة نفس باید آنها را یکییکی طـی کـرد ،بیشـترین تـأثیر را بـرای
رهروِ راه حقیقت دارد؛ زیرا بدون خودسازی و تزکیة نفس ،ادامة سیروسلوک عرفانی ممکن نیسـت و بـا
ریاضت و خودسازی است که سالک به بوستانهای معرفت و کمال راه مییابد (همان.)606 :
آنطور که از اشعار اوحدی برمیآید ،پس از مراحلی که از آنها سخن رفت ،توحید ،کـه آخـرین
مرحلة سیروسلوک عرفانی اسـت ،بیشـترین تـأثیر را در سـیر اسـتکمالی نفـس دارد؛ زیـرا از دیـدِ
اوحدی ،سالک بدون توحید هیچگاه به رتبة وصول دست نخواهد یافت (همان.)637 :
به نظر میرسد از نگاه اوحدی این سه مرحله بهترتیبی که گفته شـد ،در سـیر اسـتکمالی نفـس
بیشترین تأثیر را داشته باشد .البته از دیدِ او مرحلة طلب و اراده نیز بسیار مهم و مؤثر است؛ زیرا تـا
کسی چیزی را نخواهد و طلب نکند ،آن را به دست نخواهد آورد (همان .)593 :سالک نیز تـا اراده
نکند و دردِ طلب در او پدید نیاید ،در سیر الیاهلل قدم نتواند نهاد و به جایی نخواهد رسید.
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3ـ 5ویژگیها و تواناییهای الزم برای پیمودن این مراحل
اوحدی ویژگیها و تواناییهایی را برای گامنهادن در راه کمال و پیمـودنِ مراحـل سیروسـلوک الزم
میشمرد؛ سالک باید این ویژگیها و تواناییها را داشته باشد و یا اینکه آنها را در خود فراهم آورد:
3ـ5ـ 1داشتن حضور قلب و شوق :یکی از ویژگیها و تواناییهایی که اوحدی بـرای سـالک
الزم شمرده است ،داشتن حضور دل و شو است .اگر سالک بدون شو و حضور دل پای بـه راه
نهد ،به جایی نخواهد رسید و حتی در پایان جز خجالت چیزی برای او نخواهد بـود (نـک :همـان:
)623 ،592 ،585؛ سالک باید در لحظهلحظة مراحل سیروسلوکِ خود با شو و حضـور دل همـراه
باشد و بیشو و حضور دل نفَسی هم برنیاورد:
بـیحضـــوری مبــاش و بـیشــوقی

تـا بـیـابــی ز جــام مــا ذوقــی
(همان)592 :

3ـ5ـ 2داشتن شرم و حیا :یکی دیگر از ویژگیها و تواناییهایی که اوحدی برای سالکِ طریق
الیاهلل الزم میشمرد ،داشتن شرم و حیاست؛ زیرا این شرم است که سالک را شکستهدل مـیدارد و
او را از توجه به خود و از هرگونه خودپرستی بازمیدارد .کسی که شـرم از او دوری کنـد ،پـاکی و
پارسایی نیز از او دوری خواهد کرد .شرمْ خُلق و خوی آدمـی را خـوب مـیکنـد و بـه او پـاکی و
پارسایی میبخشد (همان.)586-585 :

3ـ5ـ 3داشـتن دانـش :از دیـدگاه اوحـدی ،داشـتن دانـش نیـز یکـی دیگـر از ویژگـیهـا و
تواناییهایی است که در سیروسلوک عرفانی برای سالک الزم است .انسان وقتی میتواند چیـزی را
بخواهد و طلب کند که به آن چیز دانش داشته باشد .اگر بدون دانش و آگاهی چیزی را طلب کنـد،
نخستین گام را که طلب است ،اشتباه برداشته است و ناگزیر گامهای بعدی او نیز اشتباه خواهد بود
و پیداست که هرگز به مقصد نخواهد رسید .سالک باید آگاهانه قدم بردارد و بداند چه میخواهد و
درپی چیست .آن که بدون دانش پای در راه نهد ،هرگز نمیتوان از او پیـروی کـرد و او را رهبـر و
راهنمای خود قرار داد؛ زیرا او خود نمیداند چه میخواهد و به کجا میخواهد برود (همان.)593 :
3ـ5ـ 4اهلیتداشتن برای توفیق الهی :یکی دیگر از ویژگیها و تواناییهاییکه اوحـدی بـرای
سالکِ مسیرِ الیاهلل الزم میشمرد ،داشتن اهلیت برای توفیقات الهی است .توفیق الهـی شـامل حـال
کسی میشود که اهلیت و استعداد آن را داشته باشد و تـا انسـان شایسـتگی نیابـد ،توفیقـات الهـی
نصیب او نخواهد شد و به مقصد و مقصود نخواهد رسید.
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بنـده تـوفـیـق را چــو اهـل شـود

گرچه سخت است کـار سـهل شـود
(همان)603 :

3ـ5ـ 5دوربودن از زرق و ریاکاری :از نگاه اوحدی ،زر و ریاکاری طاعات و عبـاداتِ بنـده
را پوچ و بیارزش میکند ،پس یکی دیگـر از ویژگـیهـا و توانـاییهـای الزمْ دوربـودن از زر و
ریاکاری است .ریا سالک را به جایی نمیرساند و حتـی همـة اعمـال و عبـادات او را نیـز بـر بـاد
میدهد .سالک کمترین رنگی از ریا در خود نباید باقی گذارد و اعمال و معـامالت او بایـد یکسـره
خالص برای خدای ـ تعالی ـ باشد (همان.)612-611 :
3ـ 6راههای فراهمآوردن این ویژگیها و تواناییها
اوحدی برای فراهمآوردنِ ویژگیها و تواناییهایی که از آنها سخن رفـت ،راههـایی پـیش پـای
سالکان نهاده است:
3ـ6ـ 1رهنمایی خواستن و پیرویکردن از پیر و مرشد :اوحدی بر آن است که کار سـلوک بـدون
پیر و مرشد سامان نمییابد؛ پیر کاردانی است کـه مریـد را از گمراهـی دور نگـاه مـیدارد و او را بـرای
رسیدن به مقصد توانایی میبخشد؛ پس سالک را مرشدی باید تا او را از آفات راه نگاه داشـته از یکایـک
منازل سیروسلوک گذر دهد و به سرمنزل مقصود برساند (نک :همان.)641-640 ،594-593 :
3ـ6ـ 2ریاضت و خلـوت :ریاضـت بهتـرین راه بـرای بـه دسـت آوردن برخـی از ویژگـیهـا و
تواناییهایی است که بایستة سالک راه حق است .اوحدی در میان مراتب چهارگانهای که بـرای ریاضـت
و تزکیة نفس برمیشمارد ،خلوت را جامعِ آنها میداند و بر آن است که چلهداری و شبزنـدهداری ،کـه
البته باید در خلوت باشد ،بهترین نوع ریاضت برای پـاککـردن درون خـود از ناپـاکیهاسـت؛ بـهویـژه
چلهنشینی که چهل خصلتِ ناپسند را از سالک دور میکند (نک :همان.)610 ،603-602 :
3ـ6ـ 3مرگ اختیاری:
هـرکــه پیــش از اجــل توانـد مــرد

بـــه چنیـــن راز ره تـوانـــد بـــرد
(همان)588 :

بیت باال به سخن منسوب به پیامبر اسالم (ص) اشاره دارد« :مُوتُوا قَبلَ أن تَمُوتُـوا»  4کـه در میـان
متصوفه بسیار زبانزد است .مردن پیش از مردن یا مـرگ اختیـاری ،رهـاکردن همـة صـفات ناپسـند
است؛ بهویژه خودبینی و خودپرستی؛ عزیزالدین نسفی گوید« :و مـراد از موتـوا قبـل ان تموتـوا آن
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است که روح از قالب جدا نشود؛ از اخال ذمیمه و اوصاف ناپسندیده بمیرد پیش از آنکـه روح از
قالب جدا شود» (نسفی .)240-239 :1379 ،مرگ اختیاری بایستة سالک راه حقیقت اسـت؛ زیـرا او
پس از اینگونه مردن است که میتواند ویژگیها و تواناییهایی الزم برای طی مراحـل سیروسـلوک
را در خود فراهم آورد .آدمی تا از خود نرهد و از خودپرستی و دیگـر صـفات ناپسـند دور نشـود،
برای گامنهادن در طریق الیاهلل توانایی الزم را ندارد.
3ـ6ـ 4وقت خود را به بیهودگی نگرراندن :سالک راه حـق نبایـد دمـی از عمـر خـود را بـه
بیهودگی و بطالت بگذراند؛ بلکه باید آن را یا صرف عبادات و معامالت عرفانی کند ،یـا بـه کسـب
دانش و علوم الهی مشغول باشد و یا از محضـر پیـر و اسـتاد کسـب فـیض کنـد تـا ویژگـیهـا و
تواناییهای الزم را برای طیِ مراحل سیروسلوک به دستآورد (نک :اوحدی.)592 :1375 ،
3ـ6ـ 5یاریگرفتن از د و ایمان :سالک باید از دل کـه عـرش رحمـان و دلیـل راه حقیقـت
است و از ایمان که جایگاهش دل است ،یاری گیرد .دل مَهبِطِ نور خداست و فیض یزدان هـیچگـاه
از آن بریده نمیشود؛ پس سالک باید با یاری دل و به مددِ ایمان که شاهدِ دل اسـت ،ویژگـیهـا و

تواناییهایی الزم را در خود فراهمآورد (نک :همان.)625-624 :
4ـ نتیجهگیری

برای تبیین مشرب عرفانی یک عارف باید نخست معلوم شود که او به کدام سنت عرفـانی تعلـق دارد؛ از
عارفان سنت اول است یا دوم؟ اوحدی مراغهای به دالیل زیر از عارفان سنت اول عرفانی است:
 )1هدف و غایت همة عارفان معرفت اسـت؛ از نگـاه عارفـان سـنت اول و ازجملـه اوحـدی،
معرفت بر دو پایه استوار است :خودشناسی و خداشناسی؛ اما عارفان سنت دومْ هستیشناسی را نیز
بر این دو میافزایند.
 )2روش رسیدن ازنظر اوحدی و دیگر عارفان سنت اول فقط کشف وشهود اسـت؛ درحـالیکـه
عارفان سنت دوم روشهای عقلی و نقلی را نیز میپذیرند.
 )3موضوعات و مفاهیمی کـه در سـنت دوم عرفـانی مطـرح مـیشـود دو دسـته اسـت :یکـی
موضوعاتی که در سنت اول نیست و به سنت دوم اختصـاص دارد؛ و دیگـری موضـوعاتی کـه بـا
سنت اول مشترک است .این موضوعات مشترک نیز خود دو بخش است :نخسـت موضـوعاتی کـه
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لفظ و معنا در هر دو سنت یکی است و دوم موضوعاتی که لفظ یکی است؛ اما معنا متفاوت اسـت.
اوالً اوحدی هیچیک از موضوعات ویـژۀ سـنت دوم را در آثـار خـود بـه کـار نبـرده و دوم اینکـه
موضوعات مشترکی را نیز که به کار برده است ،همه در معنا و مفهوم سنت اول عرفانی است.
 )4زبان عرفانی اوحدی نیز متناسب با زبان عرفانی سنت اول است؛ زیرا زبان عرفانی در سـنت
دوم ویژگیهایی دارد که آن ویژگیها در زبان عرفانی اوحدی دیده نمیشود :زبـان عرفـانی سـنت
دوم تحولی بنیادین یافته و دایرۀ واژگانی تازه ای در آن پدید آمده است؛ دیگـر اینکـه اصـطالحات
این زبان برخالف اصطالحات سنت اول تعاریفی ثابت یافته است؛ درحالیکه در آثار اوحدی همان
دایرۀ واژگانی سنت اول دیده میشود و تحولی وجود ندارد و اصطالحات نیز آن تعـاریف ثابـت و
معلوم سنت دوم را ندارد.
 )5نظام پرورشی سنت اول برپایة رابطة مریدی و مرادی استوار اسـت و نظـام پرورشـی سـنت
دوم ،هم برپایة مریدی و مرادی و هم شاگردی و استادی است؛ اوحدی از این نظـر نیـز از عارفـان
سنت اول به شمار میآید؛ زیرا در آثار خود تنها از رابطة مریدی و مرادی سـخن گفتـه و از رابطـة
شاگردی و استادی هیچ سخنی به میان نیاورده است.
در مشرب عرفانی اوحدی ،مبدأ و نخستین مرحلة سلوک طلب و اراده است و توحید مقصـد و
آخرین مرحلة سلوک است .ریاضت و تزکیـة نفـس و عشـق مراحـل میـان ایـن دو اسـت .چنـین
مینماید که این تقدم و تأخر بر این پایه باشد که هر مرحله مقدمة مرحلة پس از خود است؛ یعنـی
با گذر از هر مرحله ،راه برای آغاز مرحلة بعد هموار میشود .از دیـدگاه اوحـدی در میـان مراحـل
سلوک ،عشق باالترین میزان تأثیر را در سیر استکمالی نفس دارد؛ زیرا عشق بال دل است و دل بـی
آن نمیتواند پرواز کند .البته از نگـاه اوحـدی سـایر مراحـل نیـز هرکـدام در جـای خـود در سـیر
استکمالی نفس مؤثر است؛ اما نه به اندازۀ عشق .سالک برای پیمودن این مراحل بایـد ویژگـیهـا و
تواناییهایی داشته باشد و یا اینکه آنها را در وجود خـود فـراهم آورد .اوحـدی ایـن ویژگـیهـا و
تواناییها را اینچنین برشمرده است :داشتن حضور قلب و شو ؛ داشتن شرم و حیا؛ داشتن دانـش؛
اهلیتداشتن برای توفیق الهی؛ دوربودن از زر و ریا .اوحـدی همچنـین بـرای فـراهمآوردن ایـن
ویژگیها و تواناییها راه هایی پیش پای سالکان نهاده است :راهنماییخواستن و پیرویکردن از پیـر
و مرشد؛ ریاضت و خلوت؛ مرگ اختیاری؛ وقت را به بیهودگی نگذراندن؛ یاریگـرفتن از دل ،و از
ایمان که جایگاهش دل است.
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اوحدی در هیچیک از آثار خود نامی از استاد یا پیر و مراد خود نیاورده است و چنین مینمایـد
که در طریقت و مشرب عرفانی ،پیرو کسی از گذشتگان یا معاصرانش نبوده است .گویا از فـروع و
معامالتی که در میان همة متصوفه به روش های گوناگون رای بوده ،برابر مشرب و طریقت خـاص
خود پیروی کرده و در آثار خود نیز به شرح و بیان آنها پرداخته است؛ بنابراین به نظـر مـیرسـد از
شخص خاصی پیـروی نکـرده باشـد و بـه همـین سـبب برخـی پژوهنـدگان او را اویسـیمشـرب
خواندهاند و چهبسا این موضوع درست باشد.
پینوشت
 .1سنایی گوید:
عقــل در کــوی عشـــق نابیناســت

عــاقلی کـــار بـوعلـــیسـیناســـت
(سنایی)300 :1383 ،

 .2نخستین آیه از سورۀ مبارک مزمل.
 .3عبارتِ «صُمٌّ بُکم» از برخی آیات قرآن کریم گرفته شده است؛ مانند آیة  18سورۀ بقره.
 .4یعنی بمیرید پیش از آنکه بمیرید .بدیعالزمان فروزانفر میگوید« :مؤلـف اللؤلـؤ المرصـوع بـهنقـل از
ابنحجر آن را حدیث نمیشمارد» (فروزانفر.)370 :1381 ،

منابع
 -1قرآن کریم.
 -2آملی ،سید حیدر ( .)1387جلـوۀ دلـدار (جـامعاالسـرار و منبـعاالنـوار) ،ترجمـة سـید یوسـف
ابراهیمیان آملی ،تهران :رسانش.
 -3ابن عربی ،محییالدین محمد ( .)1385فصوص الحکم ،ترجمـه و توضـیح محمـدعلی موحـد و
صمد موحد ،تهران :کارنامه.
 -4انصاری ،عبداهلل بن محمد ( .)1361منازل السائرین ،ترجمة روان فرهادی ،تهران :مولی.
 -5اوحدی ،اوحدالدین ( .)1375کلیات ،تصحیح سعید نفیسی ،تهران :امیرکبیر ،چاپ دوم.
 .) 837( ------------ -6کلیات (دستنویس) ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
 .) 859( ------------ -7دیوان (دستنویس) ،قاهره :دارالکتب.
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 .) 870( ------------- -8کلیات (دستنویس) ،تهران :کاخ گلستان.
 -9برنجکار ،رضا ( .)1378آشنایی با علوم اسالمی ،تهران :سمت ،قم :مؤسسه طه.
 -10حافظ ،محمد ( .)1368دیوان ،تصحیح محمد قزوینی؛ قاسم غنی ،تهران :طلوع ،چاپ چهارم.
 -11دهباشی ،علی؛ میرباقریفرد ،سید علیاصغر ( .)1384تاریخ تصوف  ،1تهران :سمت.
 ،تصـحیح محمـدتقی مـدر

 -12سنایی ،مجدود (.)1383

رضـوی،

تهران :دانشگاه تهران ،چاپ ششم.
 -13سهروردی ،عمر ( .)1365رشف النصائح االیمانیه و کشف الفضائح الیونانیه ،ترجمة معین الدین
جمال ،تصحیح نجیب مایل هروی ،تهران :بنیاد.
 -14شاهرودی ،عبدالوهاب ( .)1383ارغنون آسمانی ،رشت :کتاب مبین.
 -15صفا ،ذبیحاهلل ( .)1369تاریخ ادبیات در ایران ،جلد  ،3تهران :فردو  ،چاپ دهم.
 -16صفای اصفهانی ( .)1337دیوان اشعار ،تصحیح احمد سهیلی ،تهران :اقبال.
 -17عینالقضات همدانی ،عبداهلل ( .)1373تمهیدات ،تصحیح عفیـف عُسَـیران ،تهـران :منـوچهری،
چاپ چهارم.
 -18فروزانفر ،بـدیع الزمـان ( .)1381احادیـث و قصـص مثنـوی ،ترجمـة حسـین داودی ،تهـران:
امیرکبیر ،چاپ دوم.
 -19قشـیری ،ابوالقاســم ( .)1379رســالة قشـیریه ،ترجمـة ابــوعلی بــن احمــد عثمــانی ،تصــحیح
بدیعالزمان فروزانفر ،تهران :علمی و فرهنگی ،چاپ ششم.
 -20قشیری ،ابوالقاسم ( .)1396رسالة قشیریه ،ترجمة ابوعلی بـن احمـد عثمـانی ،تصـحیح سـیده
مریم روضاتیان و سید علیاصغر میرباقریفرد ،تهران :سخن.
 -21کاشانی ،عزالدین محمود ( .)1372مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ،تصحیح جاللالدین همایی،
تهران :هما ،چاپ چهارم.

 -22گذشته ،ناصر (« .)1376تـأثیر مبـانی کالمـی اشـعری بـر تفکـر عرفـانی مولـوی» ،مقـاالت و
بررسیها ،دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران ،شمارۀ .86-71 ،62

 -23مجلسی ،محمدباقر ( .) 1404بحار االنوار الجا
دار احیاء التراث العربی.

لدرر أخبار األ

األطهار؛ جلد  ،2بیـروت:

 / 64پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) ،سال سیزدهم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،40بهار 1398

 -24مستملی بخاری ،اسماعیل بن محمد ( .)1386خالصة شرح تعرف ،تصحیح احمدعلی رجایی،
تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ دوم.
 -25مطهری ،مرتضی ( .)1362آشنایی با علوم اسالمی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 -26میرباقریفرد ،سید علیاصغر (« .)1391عرفان عملـی و نظـری یـا سـنت اول و دوم عرفـانی؟
(تأملی در مبانی تصوف و عرفان اسالمی)» ،پژوهشهای ادب عرفانی (گـوهر گویـا) ،شـمارۀ دوم،

پیاپی .88-65 ،22

 .)1394( ---------------- -27تاریخ تصوف  ،2تهران :سمت.
 -28میرباقریفرد ،سید علیاصغر؛ رئیسی ،احسان (« .)1396شیوۀ تبیـین سـنت و مشـرب عرفـانی
(نمونة مطالعاتی :عزیز نسفی)» ،ادبیات عرفانی ،شمارۀ .202-171 ،16

 -29نسفی ،عزیزالدین ( .)1379بیانالتنزیل ،تصحیح سید علیاصغر میربـاقریفـرد ،تهـران :انجمـن
آثار و مفاخر فرهنگی.
 -30نویا ،پل ( .)1373تفسیر قرآنی و زبان عرفانی ،ترجمة اسـماعیل سـعادت ،تهـران :مرکـز نشـر
دانشگاهی.
 -31هجویری غزنوی ،علی بن عثمان ( .)1381کشـف المحجـوب ،تصـحیح ژوکوفسـکی ،تهـران:
طهوری ،چاپ هشتم.

