هاياشراقيابنسينا 1

انديشه
دکتر مرضیه صادقی
استادیار دانشگاه قم

چكیده
کمال نهایی انسان در سیر صعودی ،رسیدن به حق تعالی است که همین امر ،کمال
و خیر او به شمار میرود؛ زیرا انسان که خداوند او را مثال خودش قرار داده است
دارای چنان شأنی است که بتواند به عنوان اشرف ممكنات ،متصف به صفات حق و
متخلق به اخالق حق شود .از نظر ابنسینا ،عارف کسی است که فكر خود را معطوف
به عالم قدس نموده تا نور حق پیوسته بر باطنش بتابد .ابنسینا زهد و عبادت را به
عنوان مقدمات سیر و سلوک عرفانی میداند او نخستین مرحله را «اراده» میداند که
از آن به میل و رغبت تعبیر میکند و منشأ آن را یقیین برهانی و ایمان قلبی میداند.
به نظر وی دومین مرحله «ریاضت» است که به معنای پرهیزگاری و انجام کارهای
سخت یا تحمل رنج در راه تربیت خود میباشد .از نظر ابنسینا سالک پس از طی
مراحل بعدی یعنی وقت ،توغل ،سكینه ،خوف و تلبیس ،طمأنینه ،مشیت و عروج ،به
جایی میرسد که نظری به حق و نظری به خود به عنوان آیینه حق دارد .سرانجام
عارف واصل در پایان این سلوک به مقامی دست مییابد که در آن تنها حق را مشاهده
مینماید.

واژگان کلیدی
انسان ،قوس صعود ،مراحل سیر و سلوک ،مقامات عرفانی ،وصول

1ـ دریافت مقاله11/1/11 :؛ پذیرش نهایی11/4/11 :
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از آنجا كـه نـخا ت ا ـو ح الـاال امـل كرـال ـرا تكامـل ح تريـی اننـا
ضرحر است ،از این رح نيخالرئيس در نرط نهم انـارا  ،پـس از پایـا سـير ح
سلاك عقلی ه آ میپـردازد ح پـس از يـا

ثـب هجـت ح سـ اد در نرـط

مشتم ،مقدما ح اصال اد را تثت عخاا زامد ،عا د ح عارف يـا مـیكخـد از
نظر ح زمد ح عباد زیر خا عرفا است  ،ح در حايع در نرط نهم كـه مر ـا
ه مقاما ح مدارج اننـانی اسـت ،ـه كيييـت تريـی ح ت ـالی اننـا مـیپـردازد
میتاا گيت این اب ،هترین ح مهمترین اب كتاب انارا ح می اند ،چرا كـه
م رفت ننبت ه حجاد اننـا ح ـه ت بيـر دیخـر ادنخاسـی ،از امريـت حايیـی
ر اردار است ح چخا كه نقل نده مخخامی كه ا ـاعلیسـيخا مقامـا ال ـارفين را
می نانته در ریاضت ح ار ين ه سر می رده است (لننزاده آملی ،1611 ،نكته )111

ه عوحه امريت ای ن اب از آ نظـر اسـت كـه ح در ایـن ـاب ،علـاا ح م ـارف
صافيه را طار ترتيب داده كه نه پيش از اح كنی چخين كرده ح نه پس از اح
ا نسيخا در این جا نيز دأب مريشخی ـاد را دارد ح از ایـن رح پـس از سـير ح
سلاك عقلی ،لركت عرلی را آغاز میكخد؛ چخا كـه در انـارا  ،فصـال مخ ـق ح
فلنــيه پــيش از عرفــا آمــده ح ــه مرــين ترتيــب ،رســالهمــا لــی ــنیق ــا ح
رسالهال ير نيز يش از سوما ح إ نال نانته نده است ح این اد ناظر ه ایـن
منأله است كه نخا ت ،زیر خا عرل است ح در مقاما ال ارفين مـم ،سـال در
مر مرلله ،ا نخا ت گاا رمیدارد نكته يا ل تاجه در الااي نيخ این است كه
ح گرچه فيلنافی عقلگراست حلی در نهایت ،از اسـتديلمـا صـرف ح شـ
فاصله گرفته ح اد را حارد عرصه عشـق ح عرفـا كـرده اسـت چخـا كـه ایـن
منأله از مبالثا ح

ا عرفایی چا ا اس يد ا االخير ه دست میآید مرچخـين

در انارا نيز مبانی عرفانی اد را تثت عخاا مقامـا ال ـارفين يـا مـیكخـد
خا راین ا نخاه دييق رحنن میناد كه نرـیتـاا

ـط فاصـلی ـين ا ـنسـيخا ح

فيلنافانی چا نيخ انرا ح دیخر فيلنافانی كه ه منـائل عرفـانی ح نـهاد
پردا تهاند ،ترسيم كرد ه صاص كه سه ترثيـل عرفـانی ا ـنسـيخا كـه مـر یـ
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لكایتی از حاي ه نينانی است ،میتااند يانخر حجهه انرايی لكرت ح

اند ـه

طار مثال در داستا سوما ح إ نال رمزمایی را در يالـب ترثيـل يـا مـیكخـد:
سوما كخایه از نيس ناطقه ح إ نال كخایه از عقل نظر
ح عشق إ نال ،ترایل يـاا

ز سوما  ،نيرح

دنی

ـدنی ـه تنـخير عقـل مـی انـد (ا ـنسـيخا ،1631 ،ج،6

ص )611اما نيخ در نرط نهم انارا كه متكيل مبالب عرفانی است ،پس از ثـب
مقدماتی اد ،مرالل دهگانه سير ح سـلاك را يـا مـینرایـد كـه سـال در آ ،
سرانجاا ه نتيجه م لاب ی خـی حصـا ل ـه لـق ح مقـاا تقـرب كـه نهایـت سـير
ص اد اننا است ،میرسد

تجرد :مهمترین ویژگی نفس
نخا ت جخبه ناپيدا آدمی ی خـی نيـس ح حیيگـیمـا آ از ماضـاعا مهـم
فلنيه است كه مـیتـاا آ را انيـعالر ـارف ناميـد؛ زیـرا نـه تخهـا ـرا مبالـب
متافيزی  ،ا و  ،فلنيه ح دیـن نقـش مهرـی دارد ،لكـه مهـمتـر از آ  ،ـه ت بيـر
ا نسيخا «نخا ت نيس ،نرد انی را

نخا ت پرحردگـار اسـت» (مرـا ،1446 ،ص)3

ح در جا دیخر میگاید :در يرآ كریم داحند ه كنانی كـه از رلرـت اح دحر
ندهاند ،می فرماید :آنا

دا را از یاد ردند ح داحند آنها را از یاد ادنا

رد

1

آیا نریتاا گيـت كـه در ایـن جـا را ـها كـه داحنـد ـين فرامانـی نيـس ـا
فرامانی دا ريرار كـرده ،مشـدار

ـر نزدیكـی ایـن دح لقيقـت ح تـذكر

ـه

حا نتخی م رفت دا ه م رفت نيس است (مرـا ،ص )02از ایـن رح ،ـاعلی تاجـه
زیاد

ه علمالخيس دانـته ح نيـسنخاسـی ـاد را از دح مخظـر م ـر مـیكخـد:

نخنت آنكه نيس ،مد ر د است ح دیخر از آ جهت كه نيس دارا ذاتی است كه
اید نخا ته ناد ،در حايع ،ماضاع دانش علمالخيس ا نسيخا ،نيس ناطقه می اند
كه از نظر ح  ،كرال د است نه صار آ

از دیدگاه ا نسيخا ت ریف نيـس ،ـه

كرال ،هتر است؛ زیرا مر صارتی كرال است ،اما مر كرالی صـار نينـت؛ مـثوا
1ـ ا نسيخا در این عبار

ه آیه« :والتکونوا کالذین نسوا اهلل فانسیهم انفسهم اولئک هم الفاسقون» (لشر )14 ،نظر دارد
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سل ا  ،كرال نهر است ،اما صار آ نينت خا راین كرـالمـا ميـار مانخـد
نيس ،صار

ماده ح در ماده نينتخد (ا نسيخا1424 ،مـ ،ص)12

ح مرچخين در فن نشم طبي يا كرال را دح گانه میدانـد :كرـال احل ح كرـال
ثانی مقصاد از كرال احل ،آ است كه ناعيت ناع ـه آ اسـت مثـل نـكل ـرا
نرشير؛ در مقا ل ،كرـال ثـانی آ كرـالی اسـت كـه ـد از تراميـت نـاع لاصـل
میگردد ،این ينم كرال در ف ل ح اني ال اد ،تا ع نـاع نـیا اسـت مثـل ریـد
را نرشير ح فكر را

اننا (مرا)

خا راین از نظر ا نسيخا ،نيس را
صار ناعيه ح غيرمخ بع در آ

د  ،كرال ميار ح مت لق ه ـد اسـت نـه

از این رح ح در ی ت ریف كلی در ـاره نيـس

ناطقه میگاید :نيس ناطقه كرال احل است را جنم طبي ی آلی ،از آ جهـت كـه
اف الی را ر اساس ا تيار فكر ح استخبا رأ

اد انجـاا مـیدمـد ح نيـز از آ

جهت كه امار كلی را درك مینراید (مرا1421 ،مـ ،ص)143

ا نسيخا در اب نيس ،ا تدا ا يا ديیـل حجادنـخا تی ،اصـل حجـاد نيـس را
اثبا مینراید ح سپس ا ديیل ماميتنخا تی ه يا ماميـت نيـس ی خـی مجـرد
اد آ میپردازد در حايع تجرد ،مهمتـرین صاصـيت نيـس اسـت؛ زیـرا ایـن
مرلله تجرد نيس است كه منير تكاملی اننا را را مريشه از مـیگـذارد ح
اح را ه جایخاه اص مثدحد نریكخد
یكی از ديیل ح

ر اثبا حجاد نيس ایـن اسـت كـه مـیگایـد مـا اجنـامی را

مشامده میكخيم كه لس دانته ح ه اراده اد لركت میكخخد ،ه عوحه اجنـامی
را مشامده میكخيم كه تغذیه ،رند ح نرا ح تاليد مثل دارند این حیيگیما ه اطر
جنريت آنها نينت ح اي اید مره اجناا حاجـد ایـن حیيگـیمـا انـخد پـس ایـن
صيا

ه اطر امر دیخر است كه «غيرجنرانی اد » است خا راین آ چيز

كه مبدأ صدحر این اف ال گاناگا است ،نيس ناميده میناد (مرا ،ص )1ا ـنسـيخا

ثب تجرد نيس را در كتب مختلف اد مم چا كتاب نيس نيا ح طبي يا نجا
م ر كرده است از جرله ديیل ح

ر تجرد نيـس ایـن اسـت كـه نيـس ـه ت قـل
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میپردازد ،اگر نيس ،جنرانی اند اید م قاي در ی امر جنرانی جرع نـاند
كه این امر ،متضرن انكايتی است؛ از جرله ایخكه ا انقناا مثل ایـد م قـال مـم
تقنيم ناد ح اگر م قال ،ه اجزا تقنيم ناد از مقاله كم مثناب مـینـاد ،در
صارتی كه م قال ،كم نریپذیرد (ا نسيخا1421 ،مـ ،ص )016ح در ادامـه مبثـب ،از
تجرد نيس ،قا آ را نتيجه میگيرد؛ زیرا مر مجرد  ،نيط ح یجزا اسـت ،پـس
فخاناپذیر اامد اد

انسان در سیر صعود
جها منتی دارا درجا ح مراتبی اسـت كـه ایـن مراتـب از دح جهـت م ـر
می ناند ،یكی ياس نزحل ح یكی ياس ص اد اننا در ياس ص اد ،اد را ـه
درجا

اي سا میدمد ا ایخكه منأله ياس صـ اد ح نـزحل حجـاد ،منـألها

انرايی ح عرفانی است ،ا نسيخا در نيا ح نجا  ،ياس نزحلی را ر اساس ض ف
تدریجی حجاد ح ترتب علی ح م لالی تاجيه میكخد؛ زیرا ياس نزحل يزمـه نظـاا
عليت در جها منتی است
ا نسيخا عشق را در مره پدیده ما منتی سار ح جار داننته ح مرين عشق
غریز را سبب رسيد آنها ه كرايتشا میداند (مرا ،ـیتـا ،ص )611امـا از آنجـا
كه اننا در سير ص اد

اد می اامد ه عخاا اننا كامل ح آیخه تراا نرا

لق اند ،اید اف ال اد را در جهت این مـدف سـا دمـد ح چـا يـاا نيـس،
مخشأ صدحر اف ال اده ح این ياا نيز ه دح دسته عامله (عرلـی) ح عالرـه (نظـر )
تقنيم میناند؛ پس اید در پی ه كرال رساند این دح ياه اند ح امـا مقصـاد
از ياه عالره ،ياه ا نظر است كه صار مجرد از ماده در آ مخ بع نده ح مبـدأ
م رفت می اند ح ه آ «عقل نظر » گيته میناد ح كرـال آ

ـه ایـن اسـت كـه

اننا  ،اد را ه ی عالم عقلی تبدیل نراید ح صـار م قالـه در اح ـه تجنـم در
آید حلی ياه عامله ،مبدأ مثرك د اننا در انجاا اف ال جزئی است كه از آ

ه

«عقل عرلی» ت بير میناد ح ا و اننا نيز از آ سرچشـره مـیگيـرد ح كرـال
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ياه عرلی ه لصال جامع فضایل می اند ،ی خی اننا

ا انجاا فضـایل ح تكـرار

آ  ،ياا عرلی اد را در جهت كرال پيش رد (ا نسيخا ،یتا ،ص )412البتـه از نظـر
ا نسيخا عقل عرلی ،لاكم ر ياا

دنی است حلی ادش ،ادا عقل نظر اسـت

این امر نيز لاكی از آ است كه م رفت ح نخا ت اید زیر خا عرل يرار گيرد
در حايع علم ح عرل ،دح لقيقت حجاد منتخد كه غذا نيس اننانی را تشـكيل
میدمخد ،چخانكه داحند میفرماید« :و الیه یصعد ا لکلم الطیب و العلبا الصبالر یهفعبه» كـوا

طيب (علم) ه سا اح اي میرحد ح عرل صالح آ را رتر می خشـد (فـاطر)12،
خا راین از آنجا كه كرال این دح ياه نر يزا ص اد حجاد اننا اسـت پـس
استكرال نيس اننانی در سایه كنب علاا ح كنب ملكه تامه را انجاا فضایل ح
عرل صالح ه دست میآید
كرال نهایی اننا در این سير ص اد  ،رسيد

ه لق ت الی است اننـا كـه

داحند اح را مثال ایش ح انرف مخلايا يرار داده ،يا ليت دارد كه متصف ـه
صيا لق ح متخلق ه ا و لق ناد ،آ مم ه ایـن صـار كـه دارا لقـایق
اسرا ناد نه دارا م انی ح مياميم آ
ص اد ح رسيد

خا راین ،این اننا

را لركت در ياس

ه این كراي  ،اید مباد ح مقدماتی را طی كخد تا ه لق حاصل

گردد در این سير ص اد  ،سؤال این است كه آیا تثال ذاتی در اننـا صـار
میگيرد؟
در مكتب مشاا كه اساس آ ما مایت ح استقول ماميتماست ،مر ماميتی جـز
ادش ميچ چيز دیخر نریتااند اند در این دیدگاه ،نياس ناطقـه اننـانی ،مـم
چا پدیدهما دیخر ،مر ی ماجاد منتقلی منتخد كه يا ليت تبدل ح تثال ذاتـی
ندارند خا راین نيس اننانی از دح پيدایش تا آ رین مرلله كرالش از لثـا ذا
ح ماميت ثا ت اده ح تخها در عاارض ح كراي ثانا تغيير اامد كرد ح نيـاس
اننا ما تخها در احصاف ح عـاارض ـا مـم فـر دارنـد نـه در جـامر اننـانيت
فيلنافا مشائی ،فضایل ح رذایل را از عاارض نياس ه نرار مـیآحرنـد نـه از
ذاتيا آنها اما م ا ق دیدگاه يائو

ه لركت جـامر  ،ایـن لركـت ح تغييـر در
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ذا نيز رساخ دانته ح خا راین اننا ما ر اساس كيييـت صـ اد ح طـی مـدارج
كرال ،لتی در اننانيت اد نيز متياح

اامخد اد

ه این ترتيب ه نظر میرسد مبانی اعلیسيخا در مبالـب عرفـانی ـا آنچـه در
ثب لكرت م ر میكخد ،عروا متياح اسـت؛ زیـرا منـلراا نخصـی كـه ـا طـی
مقاما حايیی ه مرتبه حصال میرسد ،دیخـر ـا سـایر اننـا مـا يا ـل مقاینـه
نخاامد اد این نخص در تراا حجادش ،تثال ح تغيير ایجاد نده است در ایـن
صار  ،دیخر چخانه میتاا يائل ند كه نيس اننا كامل ح حلی ـدا ـا نيـاس
دیخر در «اننانيت» در ی رتبه يرار دانته انخد؟

تحلیل معناشناختی «مقام» و «عارف»
مقاا در لغت ه م خا ايامت ح مثل ايامت اسـت (دمخـدا ،1611 ،ج ،01ص )114در
فرمخگ اص ولا ح ت ا ير عرفانی« ،مقاا در طریقت ،مثـل ايامـت ـاد در سـير
م خا ح سير الیاهلل؛ ح آ ثا تتر از لال اد خا راین چـا لـال ،دائرـی نـد ح
ملكه سال

گشـت ،مقـاا اانخـد» (سـجاد  ،1631 ،ص )361خـا راین مقـاا ،یكـی از

مراتب سلاك می اند

اعلی سيخا مبانی عرفانی اد را در كتاب انارا  ،تثت عخاا مقاما ال ارفين
ذكر میكخد ح در ت ریف عارف میگاید :آ كس كه فكـر ـاد را متاجـه عـالم
يدس كرده است ،تا نار لق پياسته ر اطخش تا د ،عـارف ناميـده مـینـاد 1از
آنجا كـه نخنـتين درجـه از درجـا دسـتیـا ی ـه لـق ،م رفـت اسـت ،الـاال
جایخدگا لق ،سهگانه می اند :زمد ،عباد ح عرفـا ح از ایـن رح ا ـنسـيخا در
ایخجا حض يت سه گرحه از مردا ی خی زامد ،عا د ح عارف را مارد ررسـی يـرار
میدمد البته ح

را عارف ننبت ه انخاص دیخر لناب حیيها

از میكخد ح

م تقد است يخش عارف ا زامد ح عا د فـر مـیكخـد كـار زامـد ح عا ـد از يبيـل
م امله است؛ زیرا آنا از انیما ح كايما ایـن دنيـا رح رمـیگردانخـد ،تـا در
1ـ اللتصهف بفکهه الي قدس الجبهوت مستدیلاً لشهوق نور الحق في سهه یخص باسم العارف (ا نسيخا ،1631 ،ج 6ص)614
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آ ر  ،هتر از آنها را پاداش گيرند از دیدگاه ا نسـيخا ،چخـين عبـادتی نرـیتاانـد
عباد الرار اند اما عباد عارف ح اننا كامل ،نه چـا

ائيـا اسـت ح نـه

ازرگانا  ،لكه اح لق را میطلبد (ا نسيخا ،1631 ،ج  ،6ص )631عارف ه اعتبار تبر
ح تالی از ماسا اهلل اعراض میكخد ح عباد الرار را پيشه اد میسازد
خا راین موك پاداش ،عقل ح فكر ح يـخش اسـت ح از ایـن حر لنـن عرـل مهـم
است ،چخا كه داحند میفرماید« :لیبلوکم أیکم أحسن علب ً» (مـاد )3 ،در آیـه نيرمـاد
«اكثر عروا» چرا كه اید عبادا  ،جـا ح رح دانـته انـد ح صـرف عرـل كـافی
نری اند
ا تاجه ه فثاا كوا اعلیسيخا میتاا گيت از نظـر ح  ،امكـا نـدارد كـه
عرفا لقيقی از زمد ح عباد جدا اند اح زمد ح عبـاد را ـه عخـاا مبـاد ح
مقدما عرلی سلاك عارف م رفی مینراید
زهد ـ حاژه زمد ه م خا اعراض از انـيا اسـت از جهـت كاچـ نـررد آ
(دمخدا ،1611 ،ج ،11ص )144ا نسيخا نيز زامد را چخين ت ریف مـیكخـد« :كنـی كـه از
متاع دنيا لتی لولما ح طيبا آ اجتخاب میكخد» 1ح سپس ه ررسـی تيـاح
زمد عارف ح غيرعارف میپردازد

0

عبادت ـ لركت در سير ص اد

ا عباد ح خدگی ه دست مـیآیـد؛ زیـرا در

این سير ،عبادیت را اننا مقاا میآحرد خا راین عباد  ،یكی از مقدما عرلی
در سير ح سلاك است كه در لصال تاليد ف لی ح م ارف تـأثير زیـاد دارد از
نظر اماا ريخی(ره) ،اعرال عباد فینينـه مخظـار نينـت ،لكـه مقدمـها

ـرا

لصال م ارف ح تثصيل تاليد ح تيرید است (الراسا الخريخی ،1610 ،ص)12

ا ن سيخا كنی را كه ر انجاا عبادا

اد مااظبت ح مرايبت دانته انـد عا ـد

مینامد (ا نسيخا ،1631 ،ج  ،6ص  )614ح زامد حعا ـد را از مـم مترـایز مـیدانـد در

1ـ اللعهض عن متاع الدنیا و طیباتها یخص باسم الزاهد (ا نسيخا ،1631 ،ج ، 6ص)614

0ـ الزهد عند غیهالعارف معامله ما کأنه یشتهي بلتاع الدنیا متاع اآلخهه و عند العارف تنزه ما علا یشغا سهه عن الحق و تکبه علي
کا شيء غیه الحق (مرا ،ص)632
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لالی كه ه نظر میرسد این دح منتلزا یكدیخر انخد ،چرا كه عباد  ،اننا را ه
دا نزدی ح زمد اح را از غير لق دحر مـیدارد خـا راین اعتبـار ،زمـد ح عبـاد
چا تبر ح تالی اامد اد عباد در اص و عارفا  ،عبار است از اجتهـاد
سال

ی خی خدگی كرد

ه س ی تراا ح ه رضـا ح ا تيـار ـاد (تریخـی يخـدمار ،

 ،1613ص )14در حايع خدگی دا ،گامر گـرا هـایی اسـت كـه ـاطن آ  ،آزاد ح
ر ا يت است خا راین اگر عبادیت ه تراا اجزا حجاد اننا سرایت كخد ،اننا
ه حسيله لقيقت عبادیت ه ر ا يت میرسد البته كرال عباد در انق ـاع عبـاد
است؛ ی خی عباد  ،مقدمها است ـرا حصـال؛ مـدف از خـدگی ،انق ـاع كلـی ح
مرگ احصاف شر ح فخا م لق است در این لالـت ،لـق ت ـالی گـاش خـده ح
يخایی ح ز ا احست (الراسا الخريخی ،1632 ،ص)16

مراحل دهگانه سیر و سلوک عارف از نظر ابنسینا
ا نسيخا پس از يا مقدما علری سير ح سلاك ه نر اماال عرفا میپـردازد
ح مقاما امل عرفا را ه ترتيب تاضيح میدمد
مرحله نخست :اراده
ا نسيخا نر ح نخنتين مرلله سير ح سلاك را اراده میداند كه از آ

ه ميـل

ح رغبت ت بير میكخد ح مخشأ آ را یقين رمانی یا ایرـا يلبـی مـیدانـد (ا ـنسـيخا،

 ،1631ج  ،6ص  )631آیا مهم است كه انخيزه این اراده چه چيز

انـد؟ ر ـی ایـن

انخيزه را لـركت میدانخد؛ ه مر جهت كه اند ،ااه دنيا یا آ ر یا لـق ت ـالی
(انصار  ،1631 ،ص )16حلی از نظر ا نسيخا ،اراده اید ـه انخيـزه لركـت ـه سـا
لق اند ح اراده را صيت سائرا الیاهلل میداند در حايع ،این اراده اننا است
كه ارزش حاي ی اح را مشخص میكخد ،چرا كه مر چه مت لـق اراده ح مـراد اننـا
ايتر اند ،ارزش اح رتر اامد اد
ا نسيخا در ثـب اراده ،از دح اص و رغبـت ح اعتصاا استياده میكخـد حاژه
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رغبت ،ه م خا اراده ،ـاامش ح ااسـتن اسـت (دمخـدا ،1611 ،ج ،11ص )100ح در
اص و عرفاا ه م خا ميل ح كشش ه سا لق می اند عرفا نهایت رغبت را،
رغبت در لق می دانخد ح آ مقاا تركن است كه از مقاما سير ح سلاك مثناب
میناد (ا نعر ی1412 ،مـ ،ج ،16ص)144

ا نسيخا اعتصاا را ا ليظ «اعتو

ـا

ال رحه الاثقی» يا میكخد كه ه م خـا

عويه چخگ زد است كه ا رغبت كه ه م خا ميل ح كشش اسـت ،مخاسـبت دارد
از نظر ا نسيخا ،گاا احل ،اراده می اند در لالی كه از نظر ر ـی دیخـر ،گـاا احل
یقظه ه م خا

يدار می اند در عبـارتی از ااجـه عبـداهلل انصـار  ،سـر ایـن

م لب يا نده است « :يدار  ،نخنتين چيز است كه يلب خـده از زنـدگی ـاد
نارگير میكخد ح علت این نارگير مم رؤیت نار آگامی خش الهی است كـه از
اتصال يلب ه اح صار میگيرد» (انصار  ،1631 ،ص  )4را این اتصال نيـز ایـد
مجرد ند از این رح ،ر ی یقظه را يياا ه ـاطر ـدا مـی اانخـد اننـا

ـرا

آمادگی جهت سير ح سلاك ،ا تدا از يياا نرحع میكخد؛ زیـرا ييـاا يزمـه يـدار
است ح يدار مم يزمه لركت ـه سـا
دارا سه ركن است :ن رتما

داحنـد از نظـر ااجـه عبـداهلل ،یقظـه

زرگ از ح دید ؛ جراما

زرگ از اد دیـد ؛

عيار رحزگار اد از زیاد ح نقصا نخا تن ی خی در اعرال ایش اندیشيد
ا ن عر ی م تقد است كه ماعظه ح پخد داحند ماجب آگامی ح يدار مینـاد
(ا ن عر ی1412 ،مـ ،ج  ،16ص  )140خا راین میتاا گيت اننـا در ایـن مرللـه ایـد
اد را تثت تأثير حعظ داحند يرار دمد؛ زیـرا نخنـتين امـر كـه مـیتاانـد ـر
اننا تأثير گذارد ح اح را از ااب ،يدار كخد حعظ داحند اسـت آگـامی ح انتبـاه
مم لاصل نریناد ،مخر را امل عبادیت كه از را ه ـين ـدا ح خـده لاصـل
میگردد
مرحله دوم :ریاضت
ریاضـت در لغت ه م خـا رنج ح سختـی است (دمخدا ،1611 ،ج ،11ص )041ح در
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عرفا

ه ميهاا پرميزگار ح كارما سخت یا تثرل رنج ـرا تر يـت ـاد ـه

كار رفته است در كتاب مخازل النائرین ،ریاضت را ه تررین نيس ـرا پـذیرش
لقيقت ت ریف كردهاند (انصار  ،1631 ،ص)41

صالب فتالا در ت ریف ریاضت میگاید :ریاضت ،تهذیب ا ـو نينـيه در
اثر آگامانيد

خده تاسط لق ت الی است؛ چه ا دليل چـه ـدح دليـل ،ح آ عـين

ل ف است (ا ـنعر ـی1412 ،مــ ،ج ،16ص )021ـا ایخكـه ا ـنسـيخا ت ریـف رحنـخی از
ریاضت نریدمد ،اما ا تاجه ه ایخكـه سـه مـدف را ـرا ریاضـت ذكـر مـیكخـد
میتاا گيت ریاضت در دیدگاه ا نسيخا عرلی است كه متكيل سه مدف است:
مدف احل از ریاضت ،این است كه خده از مر آنچه غيرلق است ،رح گرداند ح
تخها ه ی سا نظر كخد البته یار دمخده خـده در ایـن مرللـه ،زمـد لقيقـی اسـت
(ا نسيخا ،1631 ،ج  ،6ص )612

دحمين مدف خده از ریاضت ،آ است كه نيس اماره را م يع نيس م رئخه كخد
این امر سبب مـینـاد تـا يـاا تخيـل ح حمـم ،از تامرـا مخاسـب امـار پنـت
مخصرف ناد ح جذب امار مخاسب ا امر يدسی ناد در این مرللـه ،كرـ كـار
خده ،عباد است؛ عبادتی كه نه از رح عاد

لكه ا اندیشه مرـراه انـد چخـين

عبادتی ي اا را اسقا تكليف نخاامد اد عوحه ـر ایـن ،در ادا اليـا  ،لثـن
اش نيز يزا است كه ر احماا ح تخيو اثر مـیگـذارد ح اننـا را مترایـل ـه
كرال میكخد (مرا)

مـدف ساا از ریـاضت آ است كه خـده ،نيس ح درح

ـاد را از مـر گانـه

انتغالی كه مانع راه ح میناد پاك كخد البته یـاحر ح در ایـن مرللـه ،فكـر
ل يف ح عشق پاك است؛ عشقی كه در آ  ،زیبائی نرائل م شا لـاكم اسـت نـه
يدر غریزه (مرا) ح آگامیا را كـه مثصـال فكـر ح عشـق اسـت مشـامده ح
مكانيه مینامد در حايع ،نهایت ح غایت ریاضت ،مرين نيل ه مكانيه ح مشـامده
است البته در این ميا  ،مكانيه مقدمه مشامده ح دیدار دل ا لـق اسـت ح نشـانه
آ  ،استبصار ضرير ه لقيقت است خـا ر نظـر ر ـی از امـل عرفـا  ،مكانـيه،
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جریا سر ين دح مرراز است (انصار  ،1631 ،ص  )106ح اما در مشامده كه نهایـت
مكانيه است لجابما كخار رفته ح نخص ه مرتبها میرسد كه ذا را مشامده
میكخد
مرحله سوم :وقت
ا نسيخا مرلله پس از اراده ح ریاضت را حيت مـینامـد مقصـاد ح از حيـت،
ر نار لق است كه ه دنبال ریاضتما ح توشما

خده میدر شـد البتـه ایـن

نار ،در حايع نخنتين نار است كه ر خده ظامر مـینـاد ـه عـوحه ایـن نـار
مايتی است؛ لثظها میدر شد ح د اماش میناد از این رح ا نسيخا ت بيـر
ه «حميض» میكخد :ريی ي هي ا رما مـیدر شـد ح جريـها رخ مـیدمـد حلـی
مختشر نریناد ح مخاز ا رما منتخد خا راین میتاا گيت ایـن مرتبـه ،از مراتـب
احليه حصال ه لق است كه در پی مجامد ما

خده ،لجابما رطرف مـینـاد

ح در نتيجه لايتی را اح لاصل میگردد را نخص ،این مرلله ،نق ـه آغـاز
می اند پس اح اید در پی ایجاد يشتر این احيا

انـد ،تـا اتصـال اح عريـقتـر

ناد این امر تخها ا توش ح ریاضت يشتر امكا پـذیر اسـت تـا در پـی آ نيـس
اننانی ا عالم اله ،سخخيت ح مشا هت پيدا كخـد ح ـا مـاحرا طبي ـت انـس گيـرد
(ا نسيخا ،1631 ،ج  ،6ص )614

مرحله چهارم :مداومت در مشاهده حق (مشاهده دائمی حق)
در اثر فراحانی ریاضت ،احيا در زندگی نخص سال گنترش مییا د؛ لالـت
حيت را اح ملكه میناد سال  ،در این مرلله دائراا در لال مشامده می اند ح
لتی در لال غير ریاضت نيز اح را در مره چيز می يخد اح ا دیـد مـر چيـز ،ـه
عالم اله رمیگردد ح میداند كه ایخها مره ،اصلی دارند ح این ليا  ،ماجـی از آ
ليا است ح ه این ترتيب از این ظامر پی ه اطن می رد

1

1ـ ت بير ا نسيخا :انّه لیتوغّا في ذلک حتّي یغشاه في غیه ارتیاض .فکلّلا للر شیئاً عاج منه الي جناب القدس یتذکّه من امبهه امبهاً
فغشیه غاش فیکاد یهي الحقّ في کاّ شیئ (ا نسيخا ،1631 ،ج  ،6ص )614
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از دیدگاه پير مرا  ،مرلله دحا اتصـال نيـس ـه لـق ،مااصـلت اسـت كـه از
مقدما فخا فیاهلل است در این اتصال ،مر ماجاد  ،را سال  ،نشانخر لـق ح
رامخرا می اند در حايع نخص در اثـر تثرـل سـختیمـایی كـه سـاما رح اح
منتخد ح اح را صيا میدمخد ،جزا مص ييناي يارـ امل صيا ـ میناد 1در نتيجه
چخين لالتی ،سال اتصال پيدا میكخد این اتصال را اح تخها مخخامی رخ میدمـد
كه در لق ت الی غر ناد (انصار  ،1631 ،ص )114مرللـه پـخجم :ـاف ح تلبـيس
ا نسيخا م تقد است در مرلله د آ يدر ،نار لق ر نخص چيرگی مییا ـد كـه
آرامش را از ح میگيرد ح ح را یيرار میسازد؛ ه طار كه مرخشـين اح نيـز
ه یتا ی اح پی می رد اما مرين فرد در ادامه لركت اد ه مرتبها میرسد كه
آ لاي را میپاناند ح ایشتندار پيشـه مـیكخـد

0

خـا راین ـر طبـق نظـر

ا نسيخا كترا سر ،یكی از حظایف نخص سائرالـی اهلل اسـت ح ایـن نـخص را
امل تلبيس می ااند
ااجه عبداهلل انصار نيز اف را سبب اض راب ح نخرانی ح يرح آمـد از
آرامش میدانـد (مرـا ،ص )412از نظـر ح نـخص در مرالـل سـير ح سـلاك ـه
درجها میرسد كه لال حاي ی ـاد ح اسـرار را پانـيده نخـه مـیدارد
تلبيس را از مقاما

ااجـه

ه لناب میآحرد ح آ را ناعی تاریه كرد میداند.

ح م تقد است كه این افراد اید احيا نریف اد را از مردا مخيـی كـرده ح
كراماتشا را از دیخرا

پانانخد تا ه جهت مزالرت لق ،ارتباطشا

ا لق ي ع

نشاد (مرـا ،ص 163ح  )111ـه نظـر مـیرسـد علـت لـزحا كترـا اسـرار از سـا
سالكا  ،عوحه ر رمایی از مزالرت مردا ،این است كه امكا دارد عااا ـه دليـل
عدا ظرفيت ،آنها را كافر خاانخد
1ـ ااجه عبداهلل انصار  ،امل صيا را سه دسته میدانـد :فرنـتخا كـه از نـها ح غيلـت دحر منـتخد؛ 0ــ
پيامبرا كه از گخاه م صامخد؛ 6ـ مؤمخانی كه از لاكريت نيـس يـرح آمـدهانـد ح دل را ـه مـاي

ـایش

متصل كردهاند (انصار  ،1631 ،ص)412

0ـ ت بير ا نسيخا :و لعلّه الي هذا الح ّد یستعلي علیه غواشیه و یزول هو عن سبکینته فیتنبّبه جلیسبه السبتیفانه عبن قبهاره  .فباذا
طالت علیه الهیاضه لم یستفزّه غاشیه  ،و هدي للتلبیس فیه (ا نسيخا ،1631 ،ج ،6ص)611
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مرحله ششم :سكینه
در این مرتبه ،ریاضت عارف ه جایی میرسد كه حيت اح ـه آرامـش ح سـكيخه
دل تبدیل می ناد سكيخه ه م خا آرامش ،حيار ح سخخيخی است ا نسـيخا م تقـد
است ا ه دست آحرد این آرامش ،احيا كه را اح مم چـا
گذرا اد ،ه ی

ريـی ضـ يف ح

نهاب رحنن ح دائری تبدیل میناد ح م ـارف ح نـخا تمـایی

پایدار ح دائری را اح لاصل میناد ،گایی مريشه مرـراه احسـت ح از آ لـذ
می رد خا راین سكيخه در دیدگاه ا ن سيخا ه این م خاست كـه حيـت ـه سـكا ح
آرامش تبدیل نده ح دائری گردد در حايع ،نيس اننـانی در ایـن مرللـه ،دیخـر ـا
عالم ملكا

ا گرفته است (ا نسيخا ،1631 ،ج  ،6ص )611

مثیالدین عر ی نيز مانخد ا ن سيخا ،سكيخه را پـس از مقـاا ـاف ح رجـا يـا
میكخد ح میگاید سكيخه آ طرأنيخها است كه را يلاب در زمـا نـزحل غيـب،
لاصل میناد (ا نعر ی ،1412 ،ج ،16ص )111خا راین در این مرلله ،يلب اننا
جهت پذیرش لق ،نرا ح ل يف نده است

ـه

ااجه عبداهلل انصار نيز م تقد اسـت

پس از ایخكه از جانب لق ت الی را نخص ،لالت سكيخه لاصل نـد ،در سـایه
این آرامش ،نتایجی مم چا نجا از ترس ،رمایی از عویـق دنيـا  ،ح اسـتثكاا
اتصال ه لق لاصل میناد اح از ماارد كه اسم سكيخه ر آ اطو مینـاد
ه تا ا

خیاسرائيل اناره میكخد كه آ را ه عخاا آرامش يلبی مريشـه مرـراه

اد دانتخد (انصار  ،1631 ،ص 41ح  )611يا ل ذكر است كه سكيخه دارا درجـا ح
مراتبی می اند كه البته مراتب اي آ تخها را حلی ح نبی لاصل میناد
مرحله هفتم :طمأنینه
از نظر ا نسيخا ،مرتبه ايتر از سكيخه ،طرأنيخه است كه ا نسيخا از آ ت بير ـه
تغلغل میكخد كه ه م خا رساخ كرد است ح ر وف سـكيخه كـه گـهگـاه ـرا
اننا لاصل میناد ،لالت استقرار دارد در ایـن مرللـه ،نـخص ،لـالتی پيـدا
میكخد كه مرخشين اح ،اح را لاضر در كخار اد می يخد حلـی در لقيقـت ،اح از آ
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ـدا

فرد ،غایب است ح در ایـن مخخـاا ،ـه سـا

ـایش كـا كـرده اسـت

(ا نسـيخا ،1631 ،ج  ،6ص  )611ز ا لال سال در این لثظا « ،من در ميـا جرـع ح
دلم جا دیخر است» مـی انـد از ر ـی عبـارا

ااجـه عبـداهلل ،رتـر لالـت

طرأنيخه ننبت ه سكيخه فهريده میناد (انصار  ،1631 ،ص )44

ت بير «یقایه امن صثيح» اناره ه زیاد ند سكيخه از طریق تقایت آ میكخد
پس طرأنيخه ،كرال سكيخه است زیرا «أمن صثيح» نری اند مخر از یقين كامـل «ح
نبيه ال يا » يانخر این است كه سكيخه ر استه از مشامده است حلی طرأنيخه از
یقيخی كه آرامش را تقایت می كخـد ی خـی م ایخـه كـه غایـت مشـامده اسـت نانـی
میناد در جا دیخر ااجه در تياح

ين سـكيخه ح طرأنيخـه مـیگایـد سـكيخه

گهخاه را فرد لاصل می نـاد ح لالـت ثبـا نـدارد حلـی در طرأنيخـه ،آرامـش
مريشخی است ح لذا از سكيخه ه «لال» ح از طرأنيخه ه «مقاا» ت بير میناد؛ زیرا
سكيخه ،ر وف طرأنيخه ،زایل ندنی است

ااجه پـس از يـا مراتـب طرأنيخـه،

آ رین مرتبه ح كرال طرأنيخه را مقاا ااص مـیدانـد ـا ایـن مرتبـه ،سـيرالیاهلل
پایا میپذیرد ح سيرفیاهلل كه مخصاص انبيا می اند آغاز میناد (مرا ،ص)631

مرحله هشتم :مشیتالهی
مرلله د كه اتصال ه لق ا اراده اننا ایجاد میناد ح اف ح نخرانی ح
ناآرامی از ين میرحد اص ولاا مشيت ناا دارد ه نظر ا نسيخا ،ایجاد حيت را
نخصی كه ه این مرلله میرسد ،ا اراده مينر میناد ،مر گاه اراده كخد ،ترـاا
زما ما را اح حيت میناد ه این ترتيب ،اح مرااره میتااند در لال اتصال ـا
لق ت الی اند 1در این مرتبه است كه اننا  ،مشيت اهلل میناد ه این م خـا كـه
يلب ح جا ح مثل مشيت اهلل میناد از عبارا نيخ ه دسـت مـیآیـد كـه در
مرلله تركن ،را نخص ملكه ایجاد میناد

1ـ ت بير ا نسيخا :و لعلّه الي هذا الحدّ إنّلا یتیسّه له هذه اللعارفه أحیاناً  ،ثمّ یتدرّج الي أن یکون له متي شاء (ا نسيخا ،1631 ،ج،6
ص )611
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از نظر ااجه عبداهلل ،مرتبه تركن ،یا مشيت كه ه نهایـت اسـتقرار انـاره دارد،
رتر از مرللـه طرأنيخـه اسـت البتـه ایـن اسـتقرار ح ثبـا نيـز ـه اراده نـخص
می اند (انصار  ،1631 ،ص  101ح )126

ا ن عر ی نيز این مرتبه را كامـلتـرین مقـاا مـیدانـد كـه از الـااي حاصـو
می اند (ا نعر ی1412 ،مـ ،ج 16ص )022اننا در اثر استقرار در اتصـال ،از عاامـل
انث ا چا تن ،ترس ،شم ،لاجت ح ظن رمایی پيدا میكخد
مرحله نهم :ارتقاء و عروج
نخص حيتی مرتبه مشيت را پشت سر گذانت ،می اامد از عالم زحر كه مرا
نشئه دنيا ح دار غرحر است ،ه سا عالم يدس اي رحد ح عـرحج كخـد اح در ایـن
مرلله ه مر چه مینخرد ،زیبایی ح كبریایی می يخد مشـامده مرـه چيـز ،اح را ـه
ی اصل رمخرا میكخد در این مرللـه ،جهـا آیخـها

ـرا نرـایش لـقت ـالی

میناد اح در لالی كه در مره چيز لـق ت ـالی را مـی يخـد از عـالم مـاده عـرحج
مینراید ح در عالم لق منتقر میناد ح ا لق ه گيتخا میپردازد ،در لـالی كـه
غافو

نيار در اطراف احیخد ح از لال اح ی برند 1در این لال ،حصال ـرا

سال  ،تثبيت میناد؛ از این رح ر این مرللـه مـم اثبـا  ،صـد مـیكخـد؛ زیـرا
مقصاد از اثبا  ،رپا دانتن الكاا عبادا ح ثا ت گردانيد مااصو است ح مم
مثا ،كه ه م خا از ين رد صيتمایی است كه ر اساس عاد از اننا سـر
میزند ح مثا نراد علل آ احصاف ح آنچه لق را میپاناند (مرا ،ص )013يزا
ه ذكر است كه ا نسيخا اننا را در این مرلله ،فايد اراده میدانـد ،در لـالی كـه
در مرلله پيشين ،اتصال ح عدا اتصـال اح اراد

ـاد؛ در ایـن مخخـاا ،اتصـال آ

چخا منتثكم نده است كه اح ااه نا ااه لق را در مره چيز می يخد ح اتصـال
ه لق ،پس از مثا اراده اح ،اثبا نده است
1ـ ت بير اح :ثمّ إنّه لیتقدّم هذه الهتبه ف یتوقّف أمهه الي مشیّته با کلّلا الحظ شبیئاً الحب ظ غیبهه و ان لبم تکبن م ح تبه ل عتببار
فینسر له تعهیج عن عالم الزور الي عالم الحقّ مستقهّبه و یحتفحوله الغافلون (ا نسيخا ،1631 ،ج ،6ص )611

  181دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي حكمت سينوي (مشكوةالنور)  /سال سيزدهم  /بهار و تابستان  / 1811شماره 11

مرحله دهم :تردد
ا نسيخا آ رین ثرره ریاضت را مرلله تردد مینامد ریاضت ح را ه حصال
رسانيده ه طار كه درح اح آیخه لق نده ح از لـذا عاليـه هـره مـی ـرد ح از
اد منرحر است ح اما نخص مردد است ،ه این م خا كه اح نظر
زیرا لق در اد احست ح نظر

ـه لـق دارد؛

ه ادش ،كه آیخه لق نـده اسـت دح طـرف را

1

می يخد ،پس مخاز متردد است (ا نسيخا ،1631 ،ج  ،6ص 611ـ  )613در ایخجـا در حايـع
نــخص حاصــل ح لــق چــا ســایه ح صــالبســایه منــتخد؛ گرچــه ســایه ترــاا
صاصيا صالبسایه را نشا نریدمد ،حلی چيز جز آ مم نينت
سرانجام سلوک عرفانی
ا نسيخا پس از يا مرالل مختلف سير ح سـلاك عـارف ،نهایـت ح پایـا ایـن
لركت را ازگا میكخد :پس از آنكه سال

ا ریاضت ،حاصل ه لق گردید ،لصـه

حجاد اح ه آئيخه جویافتها تبدیل میناد كه لذا عالی ـر اح فـرح مـیریـزد
نخص ،د از طی مرلله تردد كه نظر

ه لق ح نظر

ه اد دانـت ،لـال ـه

مرتبها میرسد كه دیخر اد را نری يخد ح تخها جانـب لـق را مشـامده مـیكخـد
عارف در این مقاا ،تخها از این لثا كه ناظر است ،اد را مـی يخـد 0اح در ایخجـا
حاصل ه لق است خا راین گااما دهگانه سلاك ه جایی میانجامد كـه نـاظر -
اد اد مم از سال گرفته میناد در این مخخـاا ،مرـه لجـابمـا ح ا ـرمـا
متراكم كخار میرحد ح تخها ه مشامده دا مشغال میناد
چخانچه نيار از زرگا از جرله صدرالرتألهين یادآحر مـیناند مقصاد از

1ـ ت بير ا نسيخا :فاذا عبه الهیاضه الي النیا صار سهه مهآه مجلوه محاذیاً بها شبطه الحبق ،ودرت علیبه .اللبذات العلبي ،و فبهح
بنفسه للا بها من اثه الحق و کان له ن ه الي الحق و ن ه الي نفسه ،و کان بعده متهدداً (ا نسـيخا ،1631 ،ج  ،6ص  )611البتـه در
ایخجا تردد ه م خا ن ح تردید نينت لكه ه این م خاست كه نظر

ه اد ح نظر

ه لق دارد

0ـ ت بير ا نسيخا :ثم انه لیغی عن نفسه فلی حظ جناب القدس فقط .و ان لحظ نفسه فلن حیث هي الح ه ال من حیث هي بزینتها .و
هناک یحق الوصول (مرا ،ص 611ـ )613
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این حصال ،ات صال جرمـی نينـت؛ لكـه مـراد ،ظهـار لـالتی رحلـانی اسـت كـه
ناینته ماجادا مجرد است ه عوحه در يانا ایشا  ،مقصاد از فخا ،نه نا اد
ند  ،لكه نادید غير است كه ا نسيخا نيز ه آ اناره نراده است
این مرلله ،گرچه آ رین مرلله سير من الخلق الی الثـق اسـت حلـی ا ـنسـيخا
یادآحر میكخد كه اننا نباید گرا كخد كه ه حاس ه زمد ح تنلط ر نيس ،كـار
تراا میناد لكه اح اید داند كه مره ایخها سرگرمی است؛ لتی حيتـی اننـا
مقاا فخا مم میرسد ،مم چخا صدما

ـه

ر ر سر راه است اگر كنی خاامـد ـه

این زیختما حلا آنكه افاضا لق اند ،انخاد اند ایـن ،ـاد عـين ليـر ح
سرگردانی است ح تخها مخخامی كه از مره این رمزنا ح لجابما ح اد يخیما رح
خرداند ،الهی میناد (ا نسيخا ،1631 ،ج  ،6ص )611

مدف عرفا عرلی ح سير ح سلاك از نظـر امـل عرفـا ایـن اسـت كـه كرـاي
القاه اننا  ،ه ف ليت رسد ح از آنجا كـه كرـال اننـا  ،فخـا در تاليـد اسـت،
خا راین غایت ،اليا كلره تاليد است ح مقصد ذاتی ح غایت ثت ح دعـا انبيـا
ح مجامدا ح مكانيا احليا این است كـه اننـا طبي ـی لثرـی ليـاانی شـر ،
اننا يماتی الهی ر انی رحلانی ناد ح در سير ح سلاك اد از افق كثـر

ـه

افق حلد متصل ناد ح این مقصد ذاتی لاصل نریناد مخـر ـه دح امـر :یكـی
ايبال ـه سـا

ـدا ح دیخـر اد ـار از غيرلـق ح اعـراض از ماسـا

(الراسـا

الخريخی ،1610 ،ص)043

البته يا ل ذكر اسـت كـه ایـن مرللـه آ ـرین درجـه سـير احل از اسـيار ار ـه
صدرالرتألهين ـ سير من الخلق الی الثق ـ می اند در این مرللـه كـه عـارف ـه
ذا لق حاصل میناد ،ميا اح ح لق لجا ی حجاد نـدارد پـس از ایـن ،عـارف
يدا در دریا

يكرا منتی میگذارد ح در مرلله دحا سير ـ سير من الثـق الـی

الثق الثقـ ی خی در اسرا ح صيا لق ه سير میپردازد كه این سير غيرمتخامی
است ح نـتخی ـه يا ليـت ح يـدر فـرد دارد؛ خـا راین لركـت اننـا در سـير
ص اد  ،نق ه پایانی نخاامد دانت
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یافتههای پژوهش
گرچه ا نسيخا در انارا ح تخبيهـا اغلـب مبالـب را ـه رحش فلنـيی مشـاا
تدحین كرده است حلی سه نرط آ ر این اثر اد را ه يا مبالب عرفانی ح طـر
اندیشهما انرايی ا تصاص میدمد ح اننا را دارا چخا نأنی میداند كـه
ه عخاا لقيقتی مجرد ح جاحدانه ،پياسته ه سـا

ـالق ـاد در لـال لركـت

است در این سير ص اد اننا پس از طی مرالل مختليی مانخد اراده ،ریاضـت،
مشامده لق ،ی يرار  ،سكيه ح طرأنيخه ،استقرار در عالم يدس ه مرتبـه حصـال
ه لق ،فخا ح نادید غير نایل میناد
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