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  ست؟یتصوف چ
قـت  ی واحـد و حق ی از علما و فالسـفه نقـل شـده کـه همـۀ آنهـا بـه معنـ           یمختلف يها  فی تصوف؛ تعر  يبرا          
. دکننـ  ی مـ و همه آن عبارات به آن جمال اشاره. » تو، واحد ییبای ما مختلف است و ز     عباراتِ«. گردد ی برم يواحد

گـر؛ ارتبـاط   یو به عبـارت د . دن به آنیقت و رس ی طلبِ حق  ي برا یسلوكِ نفسِ انسان  : را تصوف عبارت است از    یز
 وارد شـده؛  یف تصوف عبارات متفاوتی در تعریین از فالسفۀ اروپایهمچن. قلب به خدا و واگذار کردن اُمور به او 

 حـقّ در  یدن قلبـ یـ ت که تصوف؛ عبارت است از د او معتقد اس ی،لسوف آلمان ی ف کانتاز جمله آنها است سخن      
 حـقّ اسـت در   دنِیـ د همـان د یـ گو ی مکند که ی م اطالق ی  را به مذهب کس     »ایتئوزوف«او کلمۀ   . همۀ موجودات 
پـس هـدف تـصوف؛ بـه کمـال      .  آن استیی تصوف و هدف نها ی درجۀ عال  يف برا ین تعر یاما ا . همه موجودات 

 را يزی چی که در عالم هستي و باال رفتن در آن درجه، به طور یه مشاهده قلب  دن به درج  یدن نفس است تا رس    یرس
ه آن وجـود  یبلکـه همـه موجـودات را سـا    . نـد ین که در آن بعـد از آن و قبـل از آن خـدا را بب   یمشاهده نکند مگر ا 
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موجـود  ال ِانَّ «: شود ی من سخنیند، و سراسر وجودش مترنّم ایب ی م حقّ؛ که مقامش بلند است     یعنیط  یخالصِ بس 
  . مگر اوییست خدایست مگر خدا، و نی نيچ موجودیهمانا ه. »اهللا و ال هو ِاالّ هوالّا 
  
  يل نامگذاریدل

 صـوف اند که؛ تـصوف مـشتقّ از     گفتهی گفته شده بعضيادیز يها  تصوف سخنيل نامگذاری          در مورد دل 
ن کـه  یـ  اي آن و برايدند، به خاطر زِبریپوش ی میه لباس پشمیاول يها ان در قرنی از صوفیرا گروه یز. است) پشم(

ن و یتـر  طور ارزان نیو هم. ات استی به مادیعالقگ یل بر بیطور دل نیو هم. اضتِ نفس یندازند و ر  یبدن را به رنج ب    
  .نِ لباسها استیتر کم ارزش

ـ دوارد بـراون انگل ا که از جملـۀ آنهـا اسـت؛    ین غرب ی          اکثر فالسفه غرب و مستشرق     ن سـخن را  یـ ؛ ایسی
پـوش و   خرقـه طور که کلمۀ  د، همانینما ی مدیین سخن را تأ  یکند؛ ا  ی م  که داللت بر آن    ياند، و اشعار   رفتهیپذ

  . کنند ی م بر آن داللتاند،  ذکر شدهی که در فارسنه پوشیپشم
  :دیگو ی مطور که شاعر دانند، همان ی م؛ تصوف را مشتقّ از صفایجمع          

  فيِه فَظَنوه مشتقّاً ِمن الصوِف                واختلَفوا الصويفيتنازع الناس ِف
   الصويفي سمِّي حت و صويفصايف                  اِالسم غَري فَيتولَست اَمنح هذَا

پس گمان کردند که آن مشتقّ از پـشم  . ودنددا نمی نزاع کردند و درباره آن اختالف پ یمردم در مورد صوف   : یعنی(
  ).ی گرفته شده است از صوفی و صوفیو صاف. ست جز جوانمردیچ کس نی هين اسم برایا. است

 مجهـول از بـاب مفاعلـه    یو در اصـل، فعلـ  .  منقول از فعل به اسم استیکه کلمه صوفند یگو ی م ن گروه ی          ا
در کلمـات  رمحة اهللا عليه  انیبابا طاهر عر؛ یرانـ ین عارف مشهور ایچنهم. است و تصوف از آن مشتقّ شده است    

  .ن قول را گفته استیقصارش هم
و . ن بار از اصحاب صفّه ظـاهر شـد  ین روش اولیرا ای است؛ ز صفّه مشتقّ ازیگر معتقدند که صوفی د ی          بعض

 يا  مسجد ساکن و عالقهيدند و در سکّوهستند که زاهد بو) ص(  از صحابۀ حضرت رسول    یاصحاب صفّه گروه  
فّه، کـه در اثـر کثـرت اسـتعمال تبـد       یعنی بوده یصفّ در اصل   ین صوف یبنابرا. ا نداشتند یبه دن  ل بـه  ی منسوب بـه صـ
  .ل به واو شدی شده و وفاء اول تبدیصوف

 از یو از آنجا که بعـض .  نازك و کوتاه است یاهیو صوفانه گ  . دانند ی م صوفانه را از    یگر صوف ی د ی          گروه
  .ن کلمه بر آنها اطالق شده استیکنند، ا ی م قناعتیاه خشکیا به گیه؛ از دنیصوف

  که پشت سـر ییو آن عبارت است از مو. دانند یم صوفَةُ القَفا را مشتقّ از    یه؛ صوف یگر از صوف  ی د ی          و گروه 
  . ده شده استین نام نامین مو نرم است، به ایند ا مانیو از آنجا که اخالق صوف. باشد ی مد و نرمیرو یم

 فـه کـه از رسـول   یث ابو جحی، در حدوصفْ از یگفته است که؛ صوفه  یریقُش در رسالۀ    يریابوالقاسم قُش           
.  تحفَةُ ِلکُلِّ مسِلٍمفَاملَوت اليوم.  الکَِدريذَهب صفو الدنيا و بِق: ِانه قالَ«: نقل شده، گرفته شده است که فرمـود      ) ص(

  ةُ الشبدز فوالصی هـر مـسلمان  يه بـرا یـ پس مرگِ امـروز هد .  ماندیا رفت و کدورت آن باق     یکفِ دن : یعنی(. »ءيو 
  ). استيزی کف هر چی به معنصفو. است
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: یعنـ ی( مـال صـفو ال  از یدر کتاب کشف المعارف گفته است که؛ صـوف        رمحة اهللا عليه   یروانیعارف ش           
دة یـ  او برگزيایامبر و اوصـ یـ فـه بعـد از پ  ین طایـ را ا یشه است، ز  ین ر یز از هم  ی ن یمصفّگرفته شده و    ) انتخاب شده 

  .اند ده شدهین نام نامین جهت به ایمردم هستند، از ا
ن داخـل  یـ و ا. دانند ی م دانشمند است،ی به معن  یونانی يا  که کلمه  ستیسوف  را معرّبِ  یگر صوف ی د ی         گروه
و .  شـده اسـت  ی دوستدارِ علم واردِ عربـ  یعنی لوزوفیف؛ معرّب   لسوفیف که کلمه    طور  همان شده   یدر زبان عرب  

کتر بـه قبـول   ین قول نزدیکنم که ا ی مو من گمان. باشد ی م علم به خدا   یعنی یتئوزوفه کلمۀ   یز شب یلفظ تصوف ن  
  . و صحت است

  
  ظهور تصوف

انـد کـه     گفتـه یگروه. دا شده که در کدام قوم ابتدا ظاهر شد   یورد شروع تصوف اختالف پ    طور در م   نی          هم
 يا و رویـ را آنهـا مـشتاق زهـد و تـرك دن    یـ ان هـستند، ز  ین آنها ظاهر شد؛ هند    ید تصوف در ب   ی که عقا  ین قوم یاول

شابهت  . کنـد  ی مـ ییان اُمـور راهنمـ  یـ ز تصوف به ا   یان، و ن  یو بخصوص مذهب بودائ   . ات هستند ی از ماد  یگردان و مـ
 ییروانـا کـه عبـارت از فنـا    ی که اصطالح نطور همان. کند ی م دیین قول را تأ   یه ا یان و صوف  ی اصطالحات بودائ  یبعض

ه در اسالم است که عبـارت از  ی صوفيه به اصطالح عرفایباشد شب ی مده بودای سلوك به عق   یقیاست که هدف حق   
  . فناء در افعال و فناء در صفات و فناء در ذاتیعنیشود؛  ی ممیس تقمحو و طَمس و محق است که به ییفنا

 بوده است؛ یرانیم ایا حکیامبر یز پی گرفته شده که او نزرتشتم یکه تصوف از تعال   اند    گر گفته ی د یگروه          
 داده شـده و  زدان نـسبت یـ را همۀ موجودات به یز. داد ی م به آنهایکیو دستور به دوست داشتنِ همۀ موجودات و ن  

و اسـاس تـصوف؛   .  اسـت کـه بـه او منـسوب اسـت     يزیت داشتنِ هر چ  س او مستلزم دو   یمخلوق او هستند و دوست    
  .ا از عوارض آن استیگرِ تابع و الزمۀ آن محبت، و یدوست داشتن و اُمور د

را یـ  منسوب، زافالطونگرفته شده و فلسفه اشراق به   فلسفۀ اِشراق   گر معتقدند که تصوف از      ی د ی          گروه
ن یهمچنـ . ه و شـناخت خـدا، عـشق و اشـراق اسـت       یدن به عوالم مجرّد و انوار اِسپهبد      یراهِ رس : افالطون گفته است  

اي  جذبـه «:  که گفته شده اسـت طور همان. کنند ی م ری تعب جذبهند و از آن به      یگو ی م ه از عشق سخن   یبزرگان صوف 
  .»شصت ساله بهتر است از عبادت یاز جذبات حقّ تعال

و او اول . داننـد  ی مـ  اسـت مخـروج  نیفلـوط  که مکتب    انینوافالطونم  یگر تصوف را از تعال    ی د ی          گروه
مـات افالطـون؛ برهـان و اشـراق     یدر تعل. د تصوف و عرفان را اظهار کرد و از آن سخن گفت     ی است که عقا   یکس

 از فلـسفۀ  ین اشـراق خـالص اسـت و مخلـوط    یط فلـسفۀ فلـو    ی اسـت ولـ    بقراطمخلوط شده و اساس آن بر فلسفۀ        
  .و مجموع آنها منشاء ظهور تصوف است.  استیحی مسی و الهوتي و هندیرانی ایافالطون و مذاهب فلسفۀ اشراق

ونـان گرفتـه شـده، و بخـش     ی تصوف از فلـسفۀ  یقی گفته است که؛ بخش تحق  فن کرومر  ی          مستشرق آلمان 
  . گرفته شده استودانتا و بخصوص فلسفه يان هندیدآن، از اَاي  اشراق و مکاشفه

ن و فلـسفه  یـ  دي بـرا ی و مکانی از لحاظ زمانین است که؛ تا کنون مبدأ درست      یدة من ا  ی          سخنِ درست به عق   
وسـته فطرتـاً خاضـع بـوده و بـه خـالقش احتـرام        یرا بـشر پ یالزم ظهور انسان هستند، زن دو میو ا . دانسته نشده است  
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 روح طور همین. ر موجودات بوده استی وجود خود و وجود عالم و سایته، و اهل تفکّر و تعمق در چگونگ       گذاش
را یـ ن، زیـ قتِ دیده ما عبارت است از حقیرا تصوف به عق یز. عتِ انسان است  ی و روح و طب    ي فطر ز همراهِ یتصوف ن 

. د تکامل روح و تقرّب بـه خـدا اسـت   وسته در صدیو تصوف پ. ، تصوف است  یکه روحِ تکامل و درخواست ترقّ     
خ ی و بـشر ماقبـل تـار   ی اقوام وحشی جدا نبوده، حتینید دین که بشر هرگز از عقا   یکنند به ا   ی م خ و عقل حکم   یتار
  . بوده استینین دید و قوانی عقايدارا

هـا   ر زمـان ی ماننـد سـا  زین نیل نبوده، و ای از افراد و قباید مخصوص به گروهین که مذهبِ توح  یت امر ا  ی          نها
 ي آن را گرفته باشند بلکه همۀ آنها آن را از منبع واحـد  یست که قوم بخصوص   یز الزم ن  ین تصوف ن  یو بنابرا . است

ت ینان آنها؛ که هدایامبران و جانشیر، و پی است در درون انسان و در عالم صغیو آن منبعِ واحد؛ الهام روحگرفتند 
  .ریلم کبکننده به طرف خدا هستند در عا

  
  یظهور کلمه صوف

ن کلمـه در  یـ کـه ا اند   گفتهیجمع. ش آمده استی اختالف پی در مورد مبدأ استعمال کلمه صوف      طور  همین          
ـ يمولو یده شده، حتّیاد شنیز) ص( امبریصدر اسالم از پ     امبریـ  از پيت کـرده در مثنـو  یـ  روای خراسـان ی بلخ

ند؛ یخواهد با خدا بنـش  ی مهرکس: یعنی(. »ِلس مع اِهللا فَليجِلس مع اَهلَ التصوفِ   من اَراد اَن يج   «: که او فرمود  ) ص(
ن یرالمـؤمن یت کـرده از ام یعه روای عالِم عارف شي جمهور لحساو یاِبن اَب و  ). ن باشد ید با اهل تصوف همنش    یبا

ـ  . و واٍو و فاءٍ   تاٍء و صاٍد    : التصوف اَربعةُ اَحرفٍ  «: که فرمود ) ع( یعلحضرت   والـصاد؛  . يالتاُء؛ ترک و توبةٌ و تق
تـاء  : ؛ تصوف چهار حرف اسـت یعنی(. »والفاُء؛ فَرد و فَقر و فَناء . و الواو؛ ِورد و ود و وفا. صرب و ِصدق و صفاء   

 وِرد و وفا و یعنی واو. ر و صدق و صفا صبیعنی؛ صاد. يزگاری ترك و توبه و پره یعنی؛  تاء.  فاء و واو   و صاد   و
  .) و فقر و فنای تنهائیعنیفاء؛ . یدوست

 آمده است که، مفهوم و خالصـه آن  ی سرّاج طوسیعبداهللا بن عل ف  یتأل التصوف   ي اَللُّمع فِ            در کتاب 
ن لغت در زمان یرا ایز. ده استد مردم بغداد بداند، اشتباه کری که لفظِ تصوف را از لغات جد یکس«ن است که؛    یا

  .»را هنگام طوافاي  یدم صوفید: گفت ی مرا از او نقل شده که اویرفته است ز ی مز به کاری نيحسن بصر
 و ساریمحمدبن اسحاق بن  که اخبار مکّه در آن است از   ین کتاب ذکر شده از کتاب     ی در ا  طور  همین          و  

م را   يکـه از شـهرها  اي  یآمد مگر صـوف  ی به طواف کعبه نم یچه بسا قبل از اسالم کس     «: ره که یغ رَ دور بـود، و حـ 
  .»گشت یکرد و برم ی مارتیز

 بر او اطـالق  ی که لفظ صوف  ین کس یهمانا اول «:  آمده است که   یعنصر المعال ف  ی تأل  قابوسنامه           در کتاب 
  .»امبر استیر پیشده عزَ

 کـه بـه آن   ین کـس یدا کـرد، و اولـ  یـ ن لفظ در اَواسط قرن دوم شهرت پ     یکه؛ ا د  ان  ن گفته ی از محقّق  ی          گروه
ز در ی نیو موالنا عبدالرّحمن جام. افته استیه وفات ی در سور155 است که در سال یکوفابوهاشم مشهور شد؛  

 اطـالق  یوفن لفظ ابتدا بـر ابوهاشـم کـ    یا«:  آورده سپس گفته است    يری از قُش  ی شرح مفصل  نَفَحات االُنس کتاب  
  .اند ن قول را گفتهیز همی نيریخ ابوالقاسم قشیش و و اِبن خَلدون. »شد
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ـ یسالکانِ طر«:  چاپ شده، آمده است ي؛ مستشرق فرانسو  ونینی ماس ییلوله  ی که به وس   ی          در کتاب   اهللا یق اِلَ
م مـشهور شـد    یوفبلکه لفـظ صـ  اند  ه به اسم تصوف آشنا نبوده  یاول يها  گذشته و قرن   يها  در زمان  و .  در قـرن سـو

شر بو قبل از آن . خ استی بود و او از بزرگان مشایصوف عبدكده شد؛ ین اسم نامی که در بغداد به ا  ین کس یاول
  .»اند  بودهیطقَس يرس و یحاف

  
  اند ن که تصوف را به کار بردهی از مشهوریبعض

 معروف به میثوبان بن ابراهوع داد؛ ی کرد و آن را ش که در مورد تصوف صحبت  ین کس ی          گفته شده اول  
و .  استيم بغدادیابوحمزه محمدبن ابراه که در بغداد از آن صحبت کرد؛       ین کس یو اول .  است ذُوالنّون

 از شـاگردان ذوالنّـون   يخرّاز بغـداد  دیابوسع که در مورد فنا و مقامات و احوال آن صحبت کـرد     ین کس یاول
و از . د تصوف را جمع کـرد و نوشـت  ی است که عقايد بغدادیابوالقاسم جن خ الطّائفهیشو بعد از آن    . است

  .وع داد و از راه وعظ بر منبر از آن صحبت کردی است که تصوف را شیخ ابوبکر شِبلیششاگردانش 
طحی که بعضن منصور حالّج  یحس            قتلش دادند ر او گشت و فتوا بهیات از او ظاهر شد و باعث تکفی از شَ

دربـارة  از آنجا که سـخن گفـتن   . خته شدی در بغداد به دار آوي هجر309خ بود و در سال     ی از بزرگان مشا   یکیز  ین
طح  یبعض  يباشد، لـذا عرفـا   ی منیاز دارد مخالف ظاهر دی عبور از آنها؛ به ترك از آنها نيات که سالک برا  ی از شَ

  .اند  کردهیکامل سخن گفتن دربارة آنها را نه
مع در کتاب    سرّاج یعبداهللا بن عل   که   طور  همان           ـ  نین سـلم یحـس  محمد بـن  و اللَّ  در يشابوری
 در ي هجر15مشهور در تصوف در قرن  يها  و از جمله کتاباند،  گفتهاءالعلومیاِح در  یغزّال و   َغلطاتکتاب  
 ؛ 7 و 6باشـد؛ قـرن    ی مـ 465 بـه سـال   ی متـوفّ يریم بن هوازن قـش    یابوالقاسم عبدالکر ف  یتـأل اَلرسالة  کتاب  

ه ظـاهر شـدند؛   ی از بزرگـان صـوف  يادیـ  بود، و مردان زیوعِ آن دو در اوجِ کمالِ ترقّینهضت تصوف و عرفان و ش    
ن یف کـرد کـه مـشهورتر   ین مـذهب تـأل  ی در ايادیز يها  که کتابی اندلسین عربی الد یمحل  یخ جل یمثل ش 

ـ دوا و  ر قرآن یتفس و   هی فُتوحات مک  وکَم  الحِ فُصوصکُتب در عرفان شد؛ مثل       ـ و از شـاگردان او  . ری  خیش
ـ مِفتـاح غ ف شـدة آن مثـل   یتـأل  يها ه است که کتاب یز از بزرگان صوف   ی ن ين قونو یصدرالد ب الجمـع و  ی
ـ سـپس   . باشـد  ی مـ  هینَفَحات اله  وفکوك   و    نُصوص  و الوجود ـ  یخ فخرالـد  یش   صـاحب کتـاب  ین عراق
  . استاد گذاشتي پاي است که قدم جالُمعات
سته اسـت کـه همـۀ    یـ و شا. ن آنها استیتر ه و معروفی که از بزرگان صوف ین بلخ یموالنا جالل الد  اما            

ـ ن عطّـار ن یدالدیخ فریشز از یو او ن. اهل تصوف در اسالم به او افتخار کنند     م بـر   ی کـه زمـان  يشابوری ش مقـد
  . با عطّار را داشته استیصحبت فرصتِ همیکرد، و در کودک ی ميروی است پيمولو

ـ طر است، کـه    ی ماهان ید نعمت اهللا کرمان   یسعه،  یۀ مشهور در ش   ی          از صوف  ـ  ی  مبـدأ  ؛یق نعمـت اللّه
و . رسد ی م جلد800؛ به نیاض العارفیرش بنابر گفتۀ صاحب یها و کتاب. عه و منسوب به او است     یش يها  سلسله

  . است834و وفاتش در رجب .  بوده731 از خود او ی، و بنابر نقل730تولّدش در سال 
 بـه سـبک   انشیـ  کردنـد، و کتـاب ها  يرویـ ق او را پیـ د نعمـت اهللا غالبـاً روش و طر  ی بعد از سـ یعیه ش ی          صوف
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 کـه از بزرگـان علمـا و عرفـا در قـرن      یحاج محمد جعفر قراگوزلو همداناو است؛ از آن جملـه      يها  کتاب
حـاج  و از آن جملـه اسـت   . مِرآت الحـقّ  و   نیمراحل السالک  دارد مثل    ی به فارس  ییهفتم است، و کتاب ها    

احت کـرده و  ی سـ يادیـ  زي است که سالهای و نقلین در علوم عقلیز از متبحری که او ن ؛یروانین ش ین العابد یز
ـ ر، احهیالـس   بستان است مثلیی کتابهاين شده، و دارای از مسلمیف مختلف یهمصحبت با طوا   ، احهیالـس اض ی

  . فوت کرد1253و در سال . کشف المعارف و احهیحدائق الس
جنـاب حـاج مـالّ سـلطان محمـد       که جد بزرگ من اسـت   ي هجر 14          عالم و عارف مشهور در قرن       

 در یقۀ نعمت اللّهیخِ سجاده در طریو ش.  و نبوغ استیزهوشیعه مشهور به تی طاب ثَراه؛ که در جامعه ش      يگناباد
ن کتـاب  یو مـشهورتر .  اسـت ی و عرفـان ینـ ی و دی و فلسفی در علوم ادبيادیز يها  کتابيو دارا. نِ خود بوده  زما
 ي است و داراید و به زبان عربی از قرآن مجیر بزرگ یاست که تفس  بيان السعادة   ر موسوم به    یش در عرفان؛ تفس   یها

، سـعادت نامـه  ؛ ی او بـه فارسـ  ياز کتابهـا و .  اسرار احکـام اسـت     و یق حکمت و نکات ادب    ی و دقا  یرموز عرفان 
ن دو، یـ  است کـه ا ضاحیاَال و حیتوض و نیه النّائمیتنب و   نیبشارت المؤمن ،  مجمع السعادت ،  ت نامه یوال

ف، یروش او در تأل.  استی به عربی و دومی به فارسیان است که اولیشرح کلمات قصار نقل شده از بابا طاهر عر
  .ت او استیو اهل ب) ص( امبریث نقل شده از پیق اسرار سلوك مثل احادی و تطبن معقول و منقولیجمع ب

و آن را جـد  .  نوشـته شـده  ی کـه بـه فارسـ   هیصالحاست موسوم به اي  ن کتاب در تصوف؛ رساله ی          مشهورتر
ت و بـه نـام   ف کـرده اسـ  ین او تـأل ی فرزند حاج مالّ سلطان محمد و جانـش    شاه ی نورعل یحاج مالّ عل  بزرگوارم  

  1. که خدا او را عمر دهد، گذاشته است شاهیمالّ صالح علپدرم 
و در .  اهللا استیقتِ انسان و سلوك اِلی و حقي و صعودید و عوالم نزولیع اسرار توحی وقاين کتاب دارا ی          ا

 متولّـد و  1284 ی الثّـان عیـ او در رب. ق در رموز سلوك و عرفان ذکر شده استی همراه با تطب  یآن اسرار احکام شرع   
  . مسموم شد1337ع االول سال ی رب15در 

  
  توجه به خدا

ر او اسـت و  یـ شدن نفس از آنچـه غ   تصوف؛ توجه انسان با همۀ وجودش به خدا است و جدایمقصود عال           
 در همه جا و زمان،  خدا الزم است که معتقد باشد که خدا حاضر و ناظريرهرو به سو. اتی از ماد  یقطع عالقۀ قلب  

و . » اَنه واِحديٍء لَّه آيةٌ تدلُّ علي کُلِّ شو يف«. ستیـ  از او نیاء خـال یاز اشاي  چ ذرهیاء است، و هیط به همۀ اش یو مح 
ن یـ کنـد در ا  ی مـ تیـ و سـالک فعال .  استیکین که او یکند بر ا ی ماست که داللتاي     او نشانه  ي برا يزیدر هر چ  

  خودش را در کنـار خـدا، و  یاء حتّی همۀ اشيند فنایب ی م، ویدة قلب ی با د  ین معن یرسد به مقام مشاهدة ا    موضوع تا ب  
  .ر او رای غیند کسیب  نمین مقامی مگر خدا، و در ايند موجودیب نمی

ن ی را در ايند کارین که نبی و آن عبارت است از ا،ید افعالیتوحمرتبۀ اول؛ : ن امر سه مرتبه استی اي          برا
ة او، و به زبان حال           دیگو ی م عالم مگر به قدرت و قو :»ولَ وةَ ِاالّ ِباِهللا ال حو قدرتیه» ال قُو ست مگـر از  یـ  نیچ قوه

  .خدا
                                                

  .ندا  قمري رحلت کرده1386با کمال تأسف در نُهم ربیع الثّانی سال  1
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م؛    ند همۀ صفات خدا در مظهـر لطـف و   یب ی من کهی است، و آن عبارت است از اید صفات یتوح          مرتبۀ دو
؛ ذات دیتوحرود تـا   ی مجاً باالیسپس تدر.  مگر خدايست معبودین» ال ِاله ِاالّ اهللا  «: دیگو ی م قهر، و به زبان حال    

 ر از خـدا، و یـ نـد بـه غ  یب ی مـ یشـود و همـۀ موجـودات را فـان     ی مستین که؛ در کنار خدا نیو آن عبارت است از ا    
  .ست مگر اوین. »ال هو ِاالّ هو«: دیگو یم

  
  وحدت وجود

 وجهـۀ  ي تام موجودات و بقاي، که از شُهودِ فنا  شود  می ظاهر وحدت وجود دة  یکه عق است  ام  ن مق ی          در ا 
پوشـد و از مباحـث    ی مـ و بعدها لبـاس فلـسفه  .  عارفان و هدفِ سلوك است    یرد، که چشم روشن   یگ ی م شهی ر یاله

 وحدت وجود و اسمِ ابند،ی ی م آن ي برا یل فلسف یکنند و دل   ی م و فالسفه دربارة آن بحث    . شود ی م یحکمتِ اله 
انـد    کـه گمـان کـرده   ییکننـد از آن، در آن جـا   ی مـ  است که عوام تصوريزیر از آن چین غیو ا. نهند ی مرا بر آن 

 خدا يم هر موجودیین است که ما بگویرا مستلزم ایز. اعتقاد به وحدت وجود است که مستلزم کفر و شرك است 
د دیگو ی نميزین چیکس چن چی که هیاست در حال  ن اسـت  یـ بلکـه مقـصود ا  .  چه رسد به فرد عاقل و مؤمنِ موحـ

، و ینـات شخـص  یقه عبارت است از همۀ موجودات از جهت وجود، نه از جهت تَعیطُ الحقی و بس  یقیکه وجودِ حق  
ۀ او یرا وجودِ موجودات؛ اثر و ظهـورِ وجـود خـدا و سـا    یست ز ی خدا ن  ي هر موجود  یعنیست؛  یعکسِ آن صادق ن   

س    یـ پندارد و نـه ا  ی م تشنه آن را آب    است که    ی موجودات سراب  هجود هم است بلکه و   ط ین کـه همـۀ موجـودات بـ
  .قه هستندیالحق

 از آنهـا  یهمانـا بعـض  . نیت وحدت وجود مختلف است به واسطۀ اختالف شهود سالکیفید در مورد ک  ی          عقا
طف  ـ    اند  دهیات دط به همۀ موجود یو او را مح   اند    ۀ خدا را مشاهده کرده    یصفات لُ والم تجلّ افتـه، و  ی یکـه در همـۀ عـ

  . رايوحدت وجود اطواراند  ر از او در همۀ حاالت مختلف، پس گفتهی غيموجوداند  دهیند
 را يده موجـود یـ ت خدا را و ندیگر مشاهده کرده جبروت حقّ و عظمت و جالل و صفت قَهار       ی د ی          شخص

ه پـس قائـل   ی صاحب سايبرااي  هیده و مانند سای دینها را مانند سرابدر جنب جبروت و عظمت خدا بلکه وجود آ 
  .شده است و باال رفتهها  هی موجودات و وحدت وجودِ سایبه وجود ظِلّ

ال ماننـد  یـ  را مگر با وهـم و خ ي او وجوديبرااند  دهی که نديبه طوراند  ن مقام مجذوب شده ی در ا  ی          و بعض 
ة واهمـه  ين از خطاهـا یـ و ا . ب که همۀ موجودات وهمِ صِـرف هـستند        ین ترت یبه ا . ندیب ی م آنچه لوچ  باشـد   ی مـ  قُـو

و هـا   نهیی در آییها ا عکسیال یا خیا وهم است ی وجود دارد؛ یهرچه در عالَم هست«:  که گفته شده استطور  همان
  .»ییها هیا سای

ن مـشاهدات  یاز ظاهر شدنِ ا و بعد. ت و مشاهداتز گفته شده به واسطۀ اختالف و مکاشفا      ی ن يگری          اَقوال د 
قـت بـه   ین اخـتالف در حق یـ اما ا.  از آن اَقوال را گرفته است    یکی یو سخن گفتن از آنها هرکدام از فالسفۀ اِشراق        

طابق با شـهودِ کـس  ید در واقع صحین عقایک از ایو هر. واسطۀ اختالف در کشف و شُهود است    کـه  یح است و م 
 گفته يو اختالف فقط در مرحلۀ نوشتن و بحث است همانطور که مولو. رت مشاهده کرده استیبصدة یآن را با د

  :است
   در جنگ شدیئی با موسیئیموس              ر رنگ شدی اسیرنگ یچون که ب
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  ی و فرعون کردند آشتیموس               ی کان داشتی رسیرنگ یچون به ب
  

  تصوف و اخالق
 یتواند بدون پوست رشـد کنـد و بـاق    یرا مغز نمیز.  استیم که تصوف مستلزم حفظ ظَواهر شرع ید بدان ی          با

را هرکـه  یـ  باشـد ز ی عمل به ظواهر کنـد و درصـدد اِمتثـال همـۀ اَوامـر و نَـواه        یپس الزم است که هر صوف     . بماند
بگو اگر خدا : یعنی(. »ِحبونَ اَهللا فَاتِبعوينقُل ِان کُنتم ت«.  اطاعتِ اَوامر او   يتر به خدا است سزاوارتر باشد برا       کینزد

  ).دی کنيروید، مرا پیرا دوست دار
ـ   ی          از آنجا که تصوف در هر مذهب   ) ع( حیمـس ن در تـصوفِ  یکنـد، بنـابرا   یمـ  ی به لباسِ همـان مـذهب تجلّ

بلکـه  انـد   ان فرمـوده یـ ب محمـد رسـول اهللا   اسـت کـه     يزی تصوف در اسالم مطابق با آن چ       یول. ت است یرهبان
عت و ین ظـاهر و بـاطن و شـر   ین تصوفِ کامل در اسالم مالزم بـا جمـع بـ           یبنابرا. باشد ی م قتِ حالِ او  یتصوف، حق 

کند به اجتماع و داخل شدن در جامعـه و کمـک    ی مبلکه اسالم اَمر. ایو ترك دن   تیرهبان قت بود و مخالف با    یطر
  .گذارد ی م اوي پاي کرده و پا جايرویامبر پیز از دستورات پیدر اخالق ن. کردن به افراد جامعه و کسب و کار

. ح اسـت ین مـس یران و دیۀ هند و ای است که در صوفيزیر از آن چی غ یاخالق در تصوف اسالم   حسن            پس  
  .باشد ی م و تابع دستورات قرآن به طور کاملی قرآنی؛ مسلمانیقیۀ حقیبلکه صوف

  
  : نفس در اخالق؛ چهار مرتبه است          مراحل

  ه، فناءیه، تَحلیه، تَجلیتَخل         
ذا   : هیتَخل -1 ا یـ  صـفت  ر هـ ز کـردن قلـب ا  یها و خـال یدیل و پاك کردن نفس از پلیعبارت از ترك ر

  . اهللا استیر اِلَی که مخالف با سِیاخالق
 .ت ظهور کمااليعبارت است از آماده کردن قلب و جال دادن آن برا: هیتَجل -2

 و ظهـور  یدة نفـسان  ی و صـفات پـسند     ینفس به کماالتِ انسان   شدنِ  عبارت است از متّصف     : هیتَحل  -3
 . شدنِ قلب به آنهایکماالت در قلب و نوران

 ی کـه کـس  يت و جبروت او بـه طـور  یعبارت است از هالك شدنِ وجودِ سالک در نورِ اَحد   : فناء -4
 .ندیر خدا را نبیغ

  .محو، طَمس، محق: باشد یم  سه مرتبهيز دارای وفناء ن
ع موجـودات را فعـلِ حـقّ و ابـزار فعـل      ی که سالک، جم ي در افعال؛ به طور    يعبارت است از فنا   : محو )الف

  .خدا بداند
ـ   ی که صفات اَحدي در صفات؛ به طوريعبارت است از فنا : طَمس )ب نـد و  ی ببیت را در همـۀ مراتـب متجلّ

ظهرِ صفات او بداندیهمۀ خصا ص را م.  
  .کس را مگر خدا چیند هی که نبي؛ به طوری کلّيعبارت است از فنا: محق )ج

 یمراحل مختلف سلوك يبرا. مطابق با آن مرتبه است   اي     در هر مرتبه   ی و اجتماع  ي، فرد یفه اخالق ی          وظ



 ٩

ر از یـ  اسـت غ ف و حکـم یـ  تکلی هـر مقـام  يو بـرا اند   نام نهادهمقاماست که هرکدام از آنها را در زبان عرفا  
ب بر قلب ی وارد از غیه عبارت است از معانی در اصطالح صوفاحوالمقصود از . گریف و حکم مقام د    یتکل

  .ار اویسالک بدون دخالت اراده و اخت
ز حکم ار ی غیو از آنجا که حکم هر مقام و حال. ها اد است به تعداد نفوس سالکی          حاالت و مقامات ز   

د از آنچـه  یـ گران پنهان کنـد و سـخن نگو  ید حال و مقامش را از دی با ین هر سالک  ی بنابرا گر است؛ یمقامات د 
ق یـ ت از طریـ ث اهـل ب یـ ن جهـت در احاد یو از هم. گران مضرّ باشد  ی حال د  يرا چه بسا برا   یکند ز  ی م مشاهده

ذر از قلـب سـلمان خبـر داشـت او را     اگر ابو: یعنی(. » قَلِب سلمانَ لَکَفَرهلَو عِلم اَبوذَر ما يف  «: عه آمده است  یش
  ).کرد ی مریتکف

  
  یقۀ نعمت اللّهیطر

و . انـد  وسته اَمر به آن کـرده یخ؛ پیباشد و مشا ی م معمولیقۀ نعمت اللّهیم؛ در طر  ی          همۀ آنچه را که گفت    
ۀ معـصوم    ی م عهی در ش  یقه؛ روش و سلسلۀ اصل    ین طر یا هـستند  )ص( ن کـه از فرزنـدان رسـول   یباشد و بـه ائمـ 

  ). و حکمت و اصل تصوف و عرفان هستندیت رسالت و معدن وحی که اهل بیکسان. (شود ی ممتصل
ـ ن سلسله به عـارف مـشهور        ین اسم، اتّصال ا   ی به ا  يل نامگذار یدل           ـ   دیس  ی کرمـان ینعمـت اهللا ول
و سلـسله اجـازة   . ست ايد بغدادیجن گرفته و متصل به یافعیداهللا بخ عیش است که خرقه را از       یماهان

 یذکر خَفقـه  ین طری معمول که به آن امر شده است در اذکرو . ز تا اآلن ضبط استیند یقۀ او بعد از س   یطر
  .است

  
  ن سلسلهیا يها یژگیو

ـ یاحکام د  عت و حفظ ظاهر و مراقبت در عمل به        ید بودن به آداب شر    یمق -1 ن یـ  از ا .ین
د وجـد و  یـ  بایرا کـه صـوف  یبا ظاهر شرع است؛ زرا مخالف یجهت سماع از نظر آنها ممنوع است ز     

 کـه  طـور  همـان  نباشـد  ی کـه محتـاج بـه محـرّك خـارج     يسماعش در قلب و باطنش باشد؛ به طور   
  : گفته استيمولو

   ما از اویقالب از ما هست شد، ن         ما از اوی باده از ما مست شد، ن                              
  .شود ی کامل نمیقه و آداب قلبی کامل نشود، طریه شرع و آداب شرع کیو تا وقت          

ا و معاشش محتـاج بـه   یرا کاسب دوست خدا است و انسان در دن ی؛ ز د بودن به کسب و کار     یمق -2
ا از یـ ن اُمـور  یـ د در طلب آن بکوشدو و طلبِ این با یدن و لباس و مسکن است بنابرا      یخوردن و نوش  

م از نظر شرع و عقل حرام اسـت پـس راه اول    ییا گدا ی يا دزد یق کار است    یطر م و سو ؛ که راه دو
را توکّل عبـارت اسـت از؛ اِنقطـاع قلـب در طلـب          یکار کردن با توکّل منافات ندارد ز      . ماند ی م یباق

ه به آن اشاره شده اسـت؛  ین آیاست که در ااي  و توکّل همان شاکله   . ر خدا و توجه به او     یاُمور از غ  
»  ل قُل کُلُّ يلُ عا کـار و عمـل از    ). کنـد  ی مـ  بگو هرکس بر شاکلۀ خود عمل     : یعنی(. » شاِکلَِتهِ يعم امـ

 که قلـبش  یرد در حالید که انسان جوارح و اعضا را به کار گی اعضا و جوارح است پس با      يکارها



 ١٠

ر آنچـه از   انسان مگـ يست براین: یعنی(. »يلَيس لِالنساِن ِاالّ ما سع  «: خدا فرمود . متوجه به خدا است   
ن یـی و آ. شـود  ی مـ ي و اُخـرو ییایـ  در اُمـور دن   ین شامل سع  یو ا ). آورد ی م  و تالش بدست   یراه سع 

ست بلکه اَمر بـه  ی نین آن دو منافاتیو ب. ا و آخرت است ی؛ جامع ظاهر و باطن و دن      يدرخشان محمد 
ر مواقع ی و در غ،ی شرعيجمع آن است، با اشتغال قلب به ذکر خدا و اشتغال جوارح به اعمال ظاهر

 و وسعت ی گذراندن زندگي براییای مشغول به کار دنیخ همگین مشایبنابرا. ییایعبادت، به اُمور دن 
 .ز داشتندی به خدا را نی اُمور ارشاد و توجه قلبین که سرپرستی خانواده بودند با ايبرا

ـ ی و ی مخصوصید نبودن به زندگ  یمق -3 ی زنـدگ هیف صـوف یـ همانـا اکثـر طوا  . یا لباس خاص 
ـ  یقۀ نعمت اللّهی داشتند اما در طریا خرقۀ مخصوص یمخصوص   را یـ ست، زیـ  نی التزام به لبـاس خاص

. »ِانَّ اَکرمکُم ِعنداِهللا اَتقـيکُم «و ). هاسـت  ن لبـاس یلباس تقوا بهتر  : یعنی(. » ذِلک اخلَري  يِلباس التقو «
 امکـان دارد، چـه لبـاسِ    ین با هـر لباسـ    ی ا و). ن شما است  ین شما نزد خدا با تقواتر     یتر یگرام: یعنی(

هـستند، معتقـد بـه    ن روش یرو ایکه پاي  هید دانست که صوفیبا.  باشدیا نظام یا اهلِ علم    یاهلِ خرقه   
 ين اجـازه نباشـد؛ تـصد   ی که ایتا وقت. ن اَذکار هستند  ی و تلق  ینی در اُمور د   ی از قبل  يلزوم اجازة بعد  

امبر، ین و زمان پین زمان تا برسد به ائمۀ معصومیسلسلۀ اجازه از ا   ن جهت   یاز ا . ستیز ن ین اُمور جا  یا
فانه  . ( استيُگناباد شاهیمالّ صالحعل ن سلسله؛ پدرم    یقت اکنون در ا   یخِ طر یو ش . ضبط شده  متأسـ
ـ حاج شیخ محمد حسن      ياآق حضرت ـ الح عل ص  1386 یع الثّـان یـ  طـاب ثَـراه در نُهـم رب   شاهی

حـاج   يآقـا شان حـضرت  یـ و فرزنـد خَلَـفِ ا  . وسـت ی پيزدیـ ا بـه رحمـت     1345 مـرداد    6مطابق  
 بـا کمـال   یولـ . دندیشان رسـ یـ  اینی طاب ثَراه به مقام جانش ثانیشاهیرضا علسلطانحسین تابنده  

 و.  را وداع گفـت ی دار فان1413ع االول ی رب11 مطابق با 1371ور سال ی شهر18ز در یشان نیتأسف، ا 
 اَرواحنـا لِتُربتَـهِ الفِـداء بـه     شاهیمحبوبعلحاج علی تابنده  يآقاشان فرزندشان حـضرت  یبعد از ا  

 از 1375 در 27 مطـابق بـا    1417 رمضان   6ز در   یشان ن یو صد افسوس، ا   . دندیشان رس ی ا ینیمقام جانش 
و اکنـون  . دی رسـ یافتـه و روح مقدسـش بـه وصـال محبـوب ازلـ         ی یی رها ید و زحمت تن جسمان    یق

ـ مجذوبعل دکنر نورعلی تابنده     حاج يآقاشان حضرت   ی گرام يعمو  اَرواحنـا لَـه الفِـداء      شاهی
 ).       سال بر سر فقرا مستدام باشد يها ۀ معظّم لَه سالیو اِن شاء اهللا سا. شان هستندین ایجانش

  یعبدالصالح لقمان:   ترجمه


