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   ديعسوده اس
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   چکیده:

منـدي   عارفانه دینی در دوره معاصر، نیاز به بهره هايبه معنویت و نگاه گرایش

کـه   فسیر عارفانه یا رویکرد عرفانی به قرآن مجید عالوه بـر آن با ت هاییاز نگاه

بلکه سبب  نماید،دستیابی می بلفهم مخاطبین امروز قا رايزبان این کتاب را ب

تربیتـی مطـرح شـده در آیـات شـریفه       ـ  ها و مفـاهیم اخالقـی   شود تا پیام می

لـف  صورت کاربردي استخراج و درك گـردد. در بـازار ارائـه مکاتـب مخت     به

عرفانی آن دسته از منابع که مطابقت بیشتري با مفاهیم کالم وحی دارنـد، هـم   

. از ایـن میـان یکـی از    تـر قابل اعتبارترند هـم مانـدگارتر و بـه حـق نزدیـک     

ارزشمندترین متون برجاي مانـده در حـوزه متـون عرفـانی منـازل السـائرین       

سـتجوي مبنـاي   این نوشتار سعی دارد تـا بـا ج  خواجه عبداهللا انصاري است. 

قرآنی مفاهیم اخالقی مذکور و تطابق معادل عرفانی ایـن مفـاهیم و بـا بسـط     

تعاریف، توصیفات و تقسیمات خواجه عبداهللا انصاري در باب اخالق کتـاب  

 .جویی نماید منازل السائرین، رویکرد عرفانی نویسنده به آیات قرآنی را پی

  

تفسـیر   ،واجه عبداهللا انصـاري خ ،منازل السائرین ،قرآن کریمها:  کلیدواژه

  .یعرفان

                                                 
 ول)ده مسئنویسن( استادیار دانشگاه اصفهان mahdi_motia@yahoo.com.  

  و حدیثقرآن علوم دانشگاه استادیار  delshadtehrani@yahoo.com.  

 دانشگاه علوم قرآن و حدیث ،الهیات (علوم قرآن و حدیث)رشته ارشد  کارشناس assadi_s84@yahoo.com.  
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  مقدمه

دوره معاصر گرایش به عرفان و معنویت در جهـان   در

رو به گسترش و متون معنوي و عرفـانی بـه صـورت    

بسیار جدي و فراوان در حـال تولیـد، ترجمـه و نشـر     

است. در مشرق زمین به ویژه در حوزه علوم اسالمی، 

د که توانایی شایانی منابع عرفانی بسیار قوي وجود دار

در یاري رساندن به نیاز امروزین جهان دارد؛ چـرا کـه   

عــدم  معنویــت توحیــدي و جــدایی از خطــر دوري و

پرستش و بندگی خـداي متعـال در جهـان حاضـر بـه      

 متـون کـه   . امـا بـراي اطمینـان از ایـن    خـورد چشم می

عرفانی داراي پیوستگی با منبع الهی و نه گسسـتگی از  

 روست؟ در پاسـخ بـه ایـن    هی در پیشآن است چه را

رسد وسـیله سنجشـی در اختیـار     می نظر مهم به سؤال

عموم نباشد، اما تشیع از دو میزان و سرچشـمه واال و  

ـ   انـد قـرآن مفسـر   ارزشمند قـرآن و اهـل بیـت ـ کـه     

برخوردار است. اگر این متون عرفانی اسالمی با کـالم  

حت آن الهی تطبیق داده شود، و میـزان خلـوص و صـ   

تبیین گشته و سپس در اختیار جامعـه قـرار داده شـود    

جهت گسترش عرفان ناب اسالمی و سیراب  گامی در

  نمودن تشنگان حقیقت برداشته شده است.  

 مبنـاي  یجـویی دنبـال بررسـی و پ   نوشتار بـه  این

معرفتی بخشی از کتاب منازل  مفاهیم یريتفس وقرآنی 

دسـتیابی بـه   السائرین تحت عنوان قسم اخالق اسـت.  

این مطلب که میزان تطابق مفاهیم اخالقـی بیـان شـده    

تربیتـی آیـات شـریفه     ـ  در این اثر با الگـوي اخالقـی  

معارف بلند  قرآن کریم چه میزان بوده و آیا برگرفته از

  کالم وحی بوده است یا خیر.

خواجــه عبــداهللا، کــه در رتبــه نخســت، انســانی 

ی پژوهشـگران  قرآن است و براي تماممفسر  متشرع و

حوزه عرفان اسالمی نام آشناست، در این کتاب خـود،  

با نگاه قرآنی در مورد مراحل و منازل عرفان و سلوك 

البته بدون این که شرحی از آیات بیان کنـد.   نگارد،می

ارزش غیرقابـل وصـف    با توجه به مطالب بیان شده و

کتابی است  السائرینمعرفت و معنویت و این که منازل

م و مشهور که از زمان نگارش تاکنون مـورد نظـر و   بنا

 کتابتوجه فراوان قرارگرفته و شروح متعددي بر این 

پـرداختن بـه آن و بررسـی     یتنگاشته شده است، اهم

  .شودمفاهیم آن با مبناي کالم الهی روشن می

 هـرات  پیـر  بـدیع  و جامع اثر السائرین،منازل الف)

بـدیع پیـر هـرات،     اثـر جـامع و   السائرین،منازل کتاب

خواجه عبداهللا انصاري است کـه در پاسـخ بـه اصـرار     

به آشنایی با منازل سلوکی منتهـی   مندانطالبان و عالقه

به حـق، نگاشـته شـده اسـت. از آن جملـه شـاگردان       

ایشانند که در طلب شـناخت و تبیـین ایـن مراحـل از     

خواستند تـا آن منـازل را تهـی از کـالم      خویشاستاد 

که توالی (تقدم و  ايتاه، مختصر و به گونهدیگران، کو

بیانگر  که چنان مشخص باشد مرتب سازد، هاتأخر) آن

فروعی باشد که نهفته در آن منـازل اسـت. بـه خـاطر     

بـه نظـر    ترسپردن این نوع ترتیب براي ذهن نیز آسان

است. به همین جهت خواجـه عبـداهللا تنهـا     رسیدهمی

ل و ارکــان آن) درصــدد بیــان بناهــاي مقامــات (اصــو

همـه   دارندهبرموجود در رابطه بنده و حق برآمد که در

 نیز هست هابر مراد و مقصود آن کنندهمراحل و داللت

   ١).24: 1387(کاشانی، 

داراي ده قسم است و هر قسمی  بهااثر گران این

شامل ده باب است و هر بابی سه مرحله دارد، کـه در  

سـم و صـد بـاب و    مجموع این کتاب مشتمل بـر ده ق 

منزل، و سیصد و بیست مرحلـه اسـت، کـه بـا بیـانی      

مختصر و بدون ابهـام بـراي تشـنگان طریقـت مـدون      

  گشته است.  

قسـم  یک. کتاب عبارتند از:  گانهاقسام ده عناوین

چهـار.   ،قسـم معـامالت   سه. ،قسم ابوابدو.  ،بدایات

 ،قسـم اودیـه  شـش.   ،قسـم اصـول  پـنج.   ،قسم اخالق

                                                 
 که تفاصیلی و تقسیمات با که است اصولی و امهات منازل آن.  1

. باشد می منازل جزییات و فروع بر شتملم شده، ذکر آن در

 قم، ،السائرین منازل شرح الدین،جالل بن عبدالرزاق کاشانی،

  .24ص ش، 1387 اشراق، آیت انتشارات
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قسـم  نـه.   ،قسـم والیـات  هشـت.   ،لقسم احواهفت. 

  قسم نهایات.   و ده.حقایق 

از لطــائف دیــدگاه  یکــی :اهللا الــی صــیر ،قــرآن ب)

انصاري، نگاهی است کـه او بـه قـرآن     عبداهللاخواجه 

کریم دارد. بین نگاه خواجه به قرآن و نگاهی که عموم 

به آن دارند تفاوت زیادي وجود دارد. خواجه  مفسرین

در حـالی کـه    کنـد صـعود نگـاه مـی    قرآن را در قوس

. این عـارف وارسـته،   بیننددر قوس نزول می مفسرین

مرتبـه و   اشکه هر آیـه  کندقرآن را با این دید نگاه می

منین طـی مـی  ؤجایگاهی است براي بیان منازلی که مـ 

 هـاي الفاظ قرآن را معنا و حکمـت  مفسرینولی  کنند،

مورد  کننده قرآن در . اما دیدگاه نازلکنندآن را بیان می

در نظر  ايرشته عنوان به است که قرآن را گونه این آن،

آن  ۀتا همه بـه وسـیل   شوددارد که به پایین انداخته می

باال بیایند و ارتقا کسب کنند از طـرف دیگـر خداونـد    

متعال زمین را بستري براي رشد و کمال در نظر گرفته 

 و سـبال  فیها لَکُم سلَک و مهدا االَرض لَکُم جعلَ« :است

 »شَـیء  نَبات من اَزواجا بِه فَاَخرَجنا ماء السماء منَ اَنزَلَ

معنوي را قـرار داد   هايسلوك و رزق هايدر آن راه و

تا همه آدمیان به اوج بروز استعدادهایشان دست یابنـد  

که این صیرورت انسـان بـراي تحقـق یـافتن و شـدن      

  .»مصیر اهللا الی«اوست 

 باب خواجه تفسیري ـ قرآنی هاي جلوه -1

 السائرین منازل اخالق

شیوه خواجه عبداهللا در تدوین این تألیف ارزشمند، 

هـاي  استفاده از آیات قرآن در آغاز هر منزل از باب

پوشــانی طریقــت گانــه بــوده کــه یکســانی و هــمده

را  »شریعت مقدس اسـالم «تصوف با حقیقت تشرع 

  دهد.نشان می

رم کتاب، قسم اخـالق اسـت کـه شـامل ده     چها بخش

  منزل با ترتیب زیر است:

باب صبر: شامل تعریف آن و بیـان اقسـام آن و   . یک

  تبیین اقسام از آیتى از قرآن، 

باب رضا: شامل تعریف آن و بیـان مـدارج آن و   . دو

  گانه درجه اول و دوم. تبیین شرایط سه

بـاب شـکر: شـامل تعریـف آن و بیـان معــانى      . سـه 

  گانه شکر و تبیین درجات آن. سه

  باب حیاء: شامل بیان مراتب آن.. چهار

  باب صدق: شامل تعریف و بیان مراحل آن.پنج. 

: شـامل تعریـف و بیـان مـدارج و     ربـاب ایثـا  شش. 

  شرایط آن.

باب خلق: شامل تعریف آن به اجماع طایفه و هفت. 

  شرایط و مراتب آن.

  حل آن.باب تواضع: شامل تعریف و بیان مراهشت. 

  باب فتوت: بیان رمز و درجات آن.نه. 

  باب انبساط: شامل تعریف و بیان مدارج آن.ده. 

آن است تا با استفاده از  در بخش حاضر سعی بر

مفاهیم مطرح شده ذیل آیه انتخابی هر منزل از سـوي  

هـا در آیـات   خواجه عبداهللا، مبنا و استنادات قرآنی آن

خالق بررسی گشـته  یک از منازل قسم ا هر شریفه در

و از این طریق تا حدي به چرایی گزینش آیات مذکور 

  و عناوین معین شده براي هر مرحله پاسخ داده شود.

  صبر: یکم و سی منزل -1-1

»بِرْ واص ما و رُكبإِالَّ ص بِاللَّه زَنْ ال وتَح لَیهِمع ال و تَک 

  )127/نحل(ال» یمکُرُونَ مما ضَیقٍ فی

داري و حـبس  ر در لغت به معنـاي خویشـتن  صب

نفس است بر چیزي که عقل و شرع آن را اقتضـا مـی  

؛ 474ق: 1412(راغـب اصـفهانی،    نمایدکند یا نهی می

. در اصطالح، صبر مقابـل  )358: 3، ج 1375طریحی، 

تابی بوده عبارت از ثبات و آرامش نفس در جزع و بی

استقامت انسان ها، بالیا و مصایب و پایداري و سختی

ي کــه گشــادگی خــاطر طــور بــه در برابــر آنهــا اســت

و  ءوآرامش پیش از حـوادث را حفـظ کـرده و اعضـا    

(نراقـی،   جوارح خویش را از ناسپاسی حـق، بـاز دارد  

  .  )230ق: 1383

 منـزل  برگزیده آیه در صبر عرفانی تفسیر - 1- 1- 1

اخـالق در توضـیح واژه صـبر و     عالمان :یکم و سی
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که صبر بدان معناست که نفـس،   انددهحقیقت آن آور

و شکوه خودش را آشکار نکنـد و در   تابیجزع و بی

ق: 1412(راغب اصفهانی،  درون خویش حبس نماید

 گیرد. زیرا وقتی انسان در برابر مشکلی قرار می)474

اگر این بی تـابی   کندو براي انسان بی تابی ایجاد می

رون نفس باقی و اگر د داردظاهر شود، نتایجی در پی

دیگري به دنبال دارد صبر تلخ و نـاگوار   ایجبماند، نت

 تـابی است اما اگـر انسـان آن را اتخـاذ نمایـد و بـی     

خویش را بروز ندهد در دراز مـدت کمـاالتی بـراي    

. زیرا نمایدمی ترو انسان را مقاوم کندانسان ایجاد می

 توانـد بیشتر اوقات نگفتن و کتمان کردن مشکل، مـی 

  حذف کند.  اآن ر

یعنـی   ،معصـیت  از صـبر یـک.  صبر بر سه قسم است: 

هاي نیرومنـد و  ایستادگی در برابر انگیزه

ــاه؛  ــات و  دو. محــرك گن ــر طاع صــبر ب

ــر   ــکیبایی در برابـ ــی شـ ــادات: یعنـ عبـ

مشکالتی که در راه اطاعت خـدا وجـود   

صبر در مصیبت: یعنی پایداري سه.  دارد؛

م در مقابل حوادث تلـخ و نـاگوار و عـد   

 فــزعبرخــورد انفعــالی و تــرك جــزع و 

 آیـــه. )467: 1384(مکـــارم شـــیرازي، 

انتخابی از سوي خواجه عبداهللا به صبر بر اهللا اشاره  شریفه

  ).127/نحل(ال» بِاللَّه إِلَّا ماصبرُك و واصبِرْ: «کندمی

 کنـد می این معنا که خداي متعال به انسان امر به

کند و صبر کـردن او   خویش صبر پیشه اتکه در امور

نیست مگر به اهللا. یعنی نیرو و تـوانی کـه بنـده بـراي     

 کنـد ایستادگی و مقاومت در برابر مشکالت صرف می

بنده  هايو سرمایه هاباهللا است. عالوه برآن تمام داشته

همـه از خداونـد    آورد،کماالتی کـه بدسـت مـی    و نیز

، ج ق1417(طباطبایی،  »از او و به اوست«متعال است 

  . )523: 5، ج 1377؛ قرشی، 374: 12

 یروا أن ...تعالی، اهللا بقوة أي باللّه، الصبر فوقه«

 شهود هو و باللّه، إلّا الصبر علی لهم قوة ال أنّه

، 1371لمسانی، ت( » باللّه إلّا قوة ال و حول ال

  .)223: 1ج 

همین دلیل خواجه عبداهللا نیز از بین آیاتی کـه   به

یه دارد، این آیه را برگزیده است. زیرا این به صبر توص

دارد. شاید بتـوان   تأکیدصبر  »باهللا بودن«آیه شریفه در 

  گفت هرسه قسم صبر باهللا است.  

 صـبر  مفهوم به مرتبط قرآنی شواهد برخی -1-1-2

واژه صـبر و مشـتقات آن در    :یکـم  و سـی  منزل در

 تعداد زیادي از آیات قرآن کریم تکرار شده که همگی

  در مقام بیان نکات مختلف در مورد صبر هستند. 

»الملَـیکُم  سـا  عبِم  رْتُمـبص  معـی  فَـنقْبارِ  عالـد «

 یلَقَّـونَ  و صبرُواْ بِما الْغُرْفَۀَ یجزَونَ« ،)24/رعد(ال

 )75/فرقان(ال» سالماً و تَحیۀً فیها

  

  صبر .1 شکل

  رضا: دوم و سی منزل -1-2

  )28/فجر(ال» مرْضیۀً راضیۀً ربک لیإِ ارجِعی«

به معنی خوشنودي اسـت.  » رضی«از ریشه  رضا

 و« نه به ذات مثـل  گیردرضا به فعل و وصف تعلق می

 مـا  رضُـوا  أَنَّهـم  لَو و«) و 7/یونس(» الدنْیا بِالْحیاةِ رضُوا

مآتاه اللَّه و ولُهسذات اگـر متعلـق بـه     و )59/توبه(ال »ر

 رضـی : «باشد منظور از آن وصف و فعل اسـت ماننـد  

اللَّه منْهاز خـدا آنسـت    بنـده . رضاي )119/مائده(ال» ع

که قضاي خدا را مکروه ندارد و رضـاي خـدا از بنـده    
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آنست که ببیند بنده از دسـتور او پیـروي و از نهـی او    

  . )474ق: 1412(راغب اصفهانی،  کندمی گیريکناره

 منـزل  برگزیـده  آیه در رضا عرفانی یرتفس -1-2-1

گذشت رضایت رابطـه دو طرفـه    چنانچه :دوم و سی

میان خدا و بنده است. در آیه مذکور مخاطـب، نفـس   

مطمئنه است و به او خطاب شده، کـه بـا رضـایت بـه     

پروردگار خود رجوع داشته باشد. بنابراین کسی که به 

رضا نرسـیده باشـد و درحالـت سـخط باشـد، امکـان       

جوع و قدم گذاشتن در بارگاه حضرت حق را نـدارد  ر

 گـردد و البته مرضی بودن هم به راضی بـودن بـر مـی   

 یعنی اگر بنده از موال راضی باشد مرضـی هـم هسـت   

  . )28: 7، ج 1380(مصطفوي، 

 لَهـم  صـدقُهم  الصـادقینَ  ینْفَـع  یوم هذا اللَّه قالَ«

نَّاتري جنْ تَجا مهتالْ تَحدینَ أَنْهارـداً  فیها خالأَب 

» الْعظـیم  الْفَوز ذلک عنْه رضُوا و عنْهم اللَّه رضی

    )119/مائده(ال

مصدر رضایت و بـه معنـی موافـق میـل      رضوان

 عـال بودن است، و این معنی یـا از طـرف خداونـد مت   

است و یا از طرف بنـده اسـت، أمـا از    

و طـرف خداونــد اینسـت کــه: أعمــال   

ــده موافــق خواســته   ــوال و افکــار بن أق

خداوند متعال بـوده، و واقعیـت داشـته    

باشد. و أما از طرف بنـده: اینسـت کـه    

مشاهده کند که خداوند مطـابق أعمـال   

ــاداش   ــاي پســندیده او پ نیکــو و کاره

ــیچ ــهخــوب داده، و ه از لطــف و  گون

. و فـوز عبـارت   کندفضل خود در باره او مضایقه نمی

به خیر و خوشی و نعمت حقیقی کـه   است از رسیدن

وسیله سعادت و رستگاري گردد، نه نعمت مـادي کـه   

موقّتی و ظاهري بوده، و مـانع از رسـیدن بـه سـعادت     

حقیقی باشد. و نتیجه رسیدن بـه فـوز و رضـوان وارد    

بهشتی است، زیرا در  نهارشدن به جنّات و استفاده از أ

او  این صورت حالت خلوص و صفا و طهـارت بـراي  

حاصل گشته، و از آلودگی و تیرگـی بـاطن و عالیـق    

(مصـطفوي،   مادي و صفات حیوانی دور خواهـد شـد  

  . )28: 7، ج 1380

 رضـا  مفهوم به مرتبط قرآنی شواهد برخی -1-2-2

رضا متناسب با مفهوم بیـان   واژه: دوم و سی منزل در

در  توانشده از نگاه خواجه عبداهللا در این منزل را می

  نمود: گیريزیر نیز پی چندآیه

»و لَو مضُوا أَنَّهما ر مآتاه اللَّه و  ـولُهسر قـالُوا  و 

 إِنَّـا  رسـولُه  و فَضْـله  منْ اللَّه سیؤْتینَا اللَّه حسبنَا

  )59/توبه(ال» راغبونَ اللَّه إِلَی

 و صـارِ الْأَنْ و الْمهـاجِرینَ  مـنَ  الْأَولُونَ السابِقُونَ«

 ضُـوا ر و عنْهم اللَّه رضی بِإِحسانٍ اتَّبعوهم الَّذینَ

نْهع و  ـدأَع  ـملَه  نَّـاتـري  جـا  تَجتَهتَح  الْأَنْهـار 

ــک أَبــداً فیهــا خالــدینَ ذل زالْفَــو ظــیمالْع «

  )100/توبه(ال

»مزاؤُهج نْدع هِمبر نَّاتنٍ جدري عنْ تَجا مهتتَح 

دینَ الْأَنْهارداً فیها خالی أَبضر اللَّه منْهع ضُوا ور 

نْهع کنْ ذلمی لخَش هب8/بینه(ال» ر(  

  رضا .2 شکل

  شکر: سوم و سی منزل -1-3

 جِفـانٍ  و تَماثیـلَ  و محاریـب  مـنْ  یشـاء  ما لَه یعملُونَ«

 قَلیـلٌ  و شُکْراً داود آلَ ملُوااع راسیات قُدورٍ و کَالْجوابِ

   )13/سبأ(» الشَّکُور عبادي منْ

شکر در لغت به معناي یادآوري نعمت و اظهـار  

آن بوده و ضد آن کفر، به معناي فراموشی و پوشـاندن  

. علمـاي  )461ق: 1412(راغب اصفهانی،  نعمت است
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گیري صحیح و متناسب از اخالق شکر نعمت را، بهره

در مسیر کمالی که مـنعم بـراي متـنعم در نظـر     نعمت 

، ج 1384(مکارم شیرازي،  کنندگرفته است تعریف می

3 :79(.  

 آیــه در شــکر مفهــوم عرفــانی تفســیر - 1- 3- 1

(ابـن منظـور،    شناخت نعمت: سوم و سی منزل برگزیده

 و آگاهی از نعمت بـودن یـک چیـز    )170: 7ق، ج 1414

هاي اساسـی  پایه یکی از )461ق: 1412(راغب اصفهانی، 

شکر اسـت. درحـوزه ادبیـات عـرب شـناخت و تصـور       

  هاي شکر مطرح شده است.مؤلفه یکی عنوان به نعمت

  شکر بر سه قسم است: 

  شکر قلبی که یادآوري نعمت است؛ یک. 

شکر زبانی که سپاسگزاري و سـتایش بـر نیکـی    دو. 

  کننده و صاحب نعمت است؛احسان

ه کارگیري و صـرف  شکر سایر اعضاي بدن که بسه. 

  آن در جاي خود است.  

واژه شکر عالوه بر بنده درباره خداونـد نیـز بـه    

رود. به این معنـا کـه وصـف شـاکرین دربـاره      کار می

خداوند به معنـاي احسـان بـر بنـدگان و دادن جـزاي      

 عبادات و پاداش اعمال نیـک و خیـر اشـخاص اسـت    

خداونـــد  . زیـــرا)461ق: 1412(راغـــب اصـــفهانی، 

 آوردرشد اعمال نیک مردمـان را فـراهم مـی    موجبات

خـود  کـه   این و مهمتر )23: 7ق، ج 1414(ابن منظور، 

  هر خوبی و خیر است.   گراو آغاز

 »عمـل «هاي قرآن کریم شـکر را از مقولـه   آموزه

   »شُکْرًا داود َءال اعملُواْ: «نمایندمعرفی می

جو الي اعمـال انسـان جسـت   که باید آن را در البه

ــه همــین علــت، قــرآن کــریم تعــداد   کــرد و شــاید ب

  شکرگزاران واقعی را اندك شمرده است:  

  )24/ملک(ال» َتَشْکُرُون ما قَلیالً«

»یل وّن ٌقَليْ مادبع َ13/سبأ(» الشَّکُور(  

  .)73/نمل(ال» َیشْکُرُون الَ ْأَکْثَرَهم َّولَـَکن«

را اسـمی   ق، خواجـۀ انصـاري شـکر   عارف محقّ

 »النّعمـۀ  لمعرفۀ اسم الشّکر:«براي معرفت نعمت دانسته 

، 1371(تلمسانی،  زیرا که آن طریق معرفت منعم است

که حمد چیزي بـر معرفـت آن    طور همان. )231: 1ج 

مترتب است، شکر نیز مبتنی بر شناخت نعمت اسـت.  

اگر بنده نداند نعمت و نعمت چیست وحقیقت نعمت 

شـکر کنـد.    توانـد نعم را نداند نمیو نسبت نعمت با م

   شکر، معرفت نعمت و راهی به معرفت منعم است.

 عـرف  إذا أنّه: یعنی المنعم، معرفۀ إلی السبیل ألنّها«

 طریـق  فسلک المنعم، إلی التعرّف فی تسبب النّعمۀ

  .  )232: 1، ج 1371(تلمسانی،  »إلیه التعرّف

تحـاد  . مانند اشوندو منعم از هم جدا نمی نعمت

بـا همنـد.    هااین ن،مؤو اتصال عقل و عاقل، ایمان و م

  :شناسداگر کسی نعمت را شناخت، منعم را می

 یستحیل و عرفها، فقد النّعمۀ علی شکر من أنّ«

 بین رأي فلما یعرفها، ال من النّعمۀ یشکر أن

 أحدهما جعل التّالزم هذا النّعمۀ معرفۀ و الشّکر

  .)232: 1ج  ،1371(تلمسانی،  »لآلخر اسما

 ثبنده، منعم و موال را از حیـ که  این یعنی شکر

انعام، جود و افاضاتش بشناسد، از حیث افاضات، از 

حیث جودش، این حقیقت شـکر اسـت. در حقیقـت    

. کندشکر شناختن موالست، در آن جهتی که انعام می

پس به نوعی ایمان است؛ و نظر شیخ انصاري اینست 

گاهی که از شکر تعریف می که به همین دلیل، قرآن

آن را اسالم و ایمـان تلقـی کـرده اسـت. تعـداد       کند

زیادي از آیات شکر و کفر را در کنار هـم قـرار مـی   

  مانند: دهد

» کَفُـوراً  إِمـا  و شـاکراً  إِمـا  السـبیلَ  هدیناه إِنَّا«

  )3/نسان(اال

 أَم أَشْکُرُ أَ لیبلُونی ربی فَضْلِ منْ هذا قالَ یا«

 کَفَرَ منْ و لنَفْسه یشْکُرُ فَإِنَّما شَکَرَ منْ و أَکْفُرُ

  )40/نمل(ال »کَریم غَنی ربی فَإِنَّ

گونـه کـه    در برابر کفر قرار گرفته است، همان شکر

. یعنی شکر هم وجهـی  آیداسالم و ایمان در برابر کفر می

ــان، و ــت  از ایم ــالم اس ــی،  اس ؛ 460: 7، ج 1377(قرش
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. بدین سبب که بنده با شکر )64: 2م، ج 1999نخجوانی، 

. کنـد و با نعمت به منعم معرفت پیدا می شناسدموال را می

شکر بابی براي ایمان و اسـالم اسـت و بـه همـین دلیـل      

  :  گیرددرقرآن مقابل این دو قرار می

 فی اإلیمان و اإلسالم تعالی اهللا سمی المعنی لهذا و«

    .)219: 1، ج 1371مسانی، (تل »شکرا القرآن

 منقول است که فرمود: السالم علیهاز حضرت داود

پروردگارا چگونه شکر تو را بگزارم و حـال آنکـه   «

شکر نعمتی دیگر از توسـت کـه بـه شـکري دیگـر      

محتاج است خداوند متعال به ایشان وحی کـرد اي  

کــه دانســتی کــه همــه  داود هنگــامی

نعمات تو از مـن اسـت، مـرا شـکر     

  1.»ايهگفت

 مرتبط قرآنی شواهد برخی -1-3-2

: سـوم  و سی منزل در شکر مفهوم به

ــار در  75واژه شــکر و مشــتقات آن  ب

قرآن مطرح شده اسـت کـه از جملـه    

آیاتی که به مفهـوم سـلوکی شـکر در    

السـائرین خواجـه    کتـاب منـازل   منزل سـی و سـوم از  

  عبداهللا ارتباط معنایی نزدیکی دارند عبارتست از:

 بِه ءاتیک أَنَا الْکتَابِ منَ علْم عنده الَّذي قَالَ«

 عنده مستَقرا رءاه فَلَما طَرْفُک إِلَیک یرْتَد أَن قَبلَ

 و أَکْفُرُ أَم أَشْکُرُ ء لیبلُونی ربی فَضْلِ من هاذَا قَالَ

 ربی فَإِنَّ فَرَکَ من و لنَفْسه یشْکُرُ فَإِنَّما شَکَرَ من

  )40/نمل(ال» کَرِیم غَنی

»و اتَینَا لَقَدانَ ءۀَ لُقْمِکْماشْکُرْ أَنِ الح لَّهل ن وم 

 غَنی اللَّه فَإِنَّ کَفَرَ من و لنَفْسه یشْکُرُ فَإِنَّما یشْکُرْ

یدم12/لقمان(» ح(   

 یرْضی لَا و عنکُم غَنی اللَّه فَإِنَّ تَکْفُرُواْ إِن«

هادبعفْرَ ل  لَا و لَکُم یرْضَه تَشْکُرُواْ إِن و الْکُ

                                                 
 الشّکر و أشکرك کیف رب یا: قال أنّه * داود عنو یروي «.  1

 تعالی اهللا فأوحی آخر، شکر إلی علیها أحتاج منک أخري نعمۀ

  ».شکرتنی فقد فمنّی، نعمۀ من بک ما أنّ علمت إذا داوود یا: إلیه

ةٌ تَزِرازِرو رأُخْرَي وِز إِلی ثم کمبر کُمرْجِعم 

نَّه تَعملُونَ کُنتُم بِما فَینَبئُکُم  بِذَات علیم إِ

   )7/زمر(ال» الصدورِ

ایـن شـکر و    دارد که ثمره شکر سـود که بیان می

  گرداند: سپاس آدمی را به خود او باز می

 ربی فَإِنَّ کَفَرَ ومنْ لنَفْسه یشْکُرُ فَإِنَّما شَکَرَ ومنْ«

  ؛»کَرِیم غَنی

سوره لقمان که رابطه میان شـکر و مصـیر   14آیه 

  کند: الی اهللا را بیان می

  »الْمصیر إِلَی ولوالدیک لی اشْکُرْ أنِ«

  شکر .3 شکل

  حیا: چهارم و سی منزل -1-4

   )14/علق(ال» یري اللَّه بِأَنَّ یعلَم لَم أَ«

از مــاده (ح ي ي) داراي دو معنــا اســت: یکــی  حیــا

حیات که در مقابل موت است و دیگري حیاء کـه مخـالف   

ي ر. خــوددا)32: 2، ج 1380(مصــطفوي،  وقاحــت اســت

فهـوم در اصـطالح   ها و ترك آنهاست. این منفس از زشتی

اي نفســانی اســت کــه اثــرش انقبــاض و احســاس  ملکــه

ناراحتی روح در مقابـل عمـل زشـت و امتنـاع از کارهـاي      

  خالف ادب از لحاظ ترس از مالمت و سرزنش است.  

»یاءالح لَکَهلنَّفس مل ها توجِبباضن إِنقالقَبـیحِ  ع 

ـ  من خَوفاً اآلداب، خَالف عن إِنزِجارِها و  »وماللَّ

  . )268ق: 1412(راغب اصفهانی، 

ــامع      ــی در ج ــدي نراق ــال مه ــالق، م ــالم اخ ع

حیـا  «تعریف نموده اسـت:   گونه این السعادات، حیا را

ــاب     ــس در ارتک ــادن نف ــا افت ــدودیت و در تنگن مح
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محرمات شرعی و عقلی و عرفی، از ترس نکـوهش و  

سرزنش است. تقوا اجتناب از گناهان شـرعی اسـت و   

ین است و عبارت اسـت از اجتنـاب از آن  حیا اعم از ا

 »داننـد چه عقل و عرف نیز آن را زشت و ناپسـند مـی  

  . )368ق: 1383(نراقی، 

 برگزیده آیه در حیاء مفهوم عرفانی تفسیر -1-4-1

انصاري منزل چهارم از قسم  شیخ :چهارم و سی منزل

 لَم أَ«از سوره علق، آغاز کرده است:  اياخالق را با آیه

   ).14/علق(ال» یري اللَّه بِأَنَّ میعلَ

نوعی درك حضـور اسـت و آن دو مرتبـه دارد     حیا

که یک مرتبه آن مقام احسان و مرتبـه دیگـر بـاالتر از آن    

است یعنی قرب. درك حضور یا اینست که بنده قـرب را  

خـدا   کنـد حس میکه  این و یا کنددر مراتب باال درك می

ها این دو مقـام را ایجـاد    نسان. تفاوت مرتبه ابینداو را می

اشـاره  توانـد می» یري اللَّه بِأَنَّ یعلَم الَم«. آیه شریفه کندمی

به احسان باشد. البته چـون سـخن از علـم اسـت بـاز       اي

 دانـد قرآن حالت عام ترش را گفته چون گاهی انسان مـی 

ایـن دو بـا    بینـد، که خدا می بیندگاهی می بیندکه خدا می

. یعنی علم و دانسـتن بـا دیـدن و ذوق و    کندیهم فرق م

ادراك دو مرتبه هست اما هر دو در این مشـترك هسـتند   

خـودش  کـه   ایـن  نه بیندکه خدا می داندیا می بیند،که می

در حضور هست را مـی که  این بیندببیند دیدن خدا را می

  .»یري اللَّه بِأَنَّ یعلَم أَلَم« :داندیا می بیند

ز خـود بـه آن مرتبـه رؤیـت و     هنـو  یعنی

اسـت را مـی   ظرحق نـا که  این شهود نرسیده اما

در این آیه قرآن کریم از علم سـخن  که  این .بیند

علـم یـک چیـز عـام    که  این گفته است به خاطر

بـراي عمـوم    تـري است و یک حجت عام تري

از شـهود از ذوق از  کـه   این باشد تواندمردم می

یـک چیـز    شـود ت مـی صحب بیندخدا میکه  این دیدن

است. چون اینجا مخاطب قرآن عـام بـوده و    ترخاص

قدمی در مسیر قرب الی اهللا نداشته تعبیر علم بـه کـار   

رفته چون علم یک حالت عامی دارد و فطرتاً این علم 

را همه دارند هر چند از آن غافل شـوند. تفـاوت ذوق   

و ادراك و دیدن و علم اینست کـه از ذوق و ادارك و  

 داردغافل بنشـیند یعنـی حتمـاً توجـه      شودنمی دیدن

یعنی همیشـه پـیش چشـم     بیندوقتی یک چیزي را می

اوست. آن چیزهایی که حالت حسی و ذوقی پیدا مـی 

نیستند. ولـی آن چیـزي    توجهیقابل غفلت و بی کند،

که معلوم انسـان هسـت ممکـن اسـت در ظاهرنشـان      

آن  دشـو ندهد و مورد غفلت او واقع شود، اینجـا مـی  

فرد را خطاب کرد و سرزنش کرد که چرا بـر علـم او   

. ولی وقتی ادراك بکند، ذوق شودآثار علم مترتب نمی

برقرار کند  داندبا چیزي که می تريبکند، رابطه نزدیک

  .ماندو از معلومش غافل نمی شودآثار مترتب می

و منفی بودن با همـدیگر   سؤال حالت »لَم یعلَمأ«

که به علم خـودش   رودو توقع می داندهست یعنی می

 داندقرار داده؟ اگر می توجهیتوجه کند، چرا مورد بی

 و باید به علمش توجه کند نتیجه این دانستن حیاست.

که دیگران  داندکسی می وقتی. »لَم یعلَم بِأَنَّ اللَّه یريأ«

از بعضـی از رفتارهـا    کنـد شرم می کننداو را تماشا می

شاهد بـراي   عنوان به و به همین دلیل این آیهحیا دارد 

این باب ذکر شده. چون همـین حالـت حضـور در آن    

و از ابواب برتر  گیردهست مورد توجه خاص قرار می

 تکـن  لـم  فـان  تراه، کأنّک اللّه أُعبد« شودمحسوب می

  .)5254و  5252، 5250(کنزالعمال:  »یراك فانّه تراه،

  حیا .4شکل 

 حیـا  مفهوم به مرتبط قرآنی واهدش برخی -1-4-2

  چهارم و سی منزل در

 )14/فجر(ال» لبِاالمرصاد ربک إنَّ«

 )74/بقره(ال» تَعملون عما بِغافل ربک ما و«
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  صدق: پنجم و سی منزل -1-5

ــإِذا« ــزَم فَ رُ عــأَم ــو الْ ــدقُوا فَلَ ــم خَیــراً لَکــانَ اهللا ص لَه «

  )21/محمد(

ستگویی و در مقابل صدق در لغت به معناي را

کذب و دروغ به کار رفته اسـت و در اصـطالح بـه    

معناي مطابق بودن خبر با واقع اسـت. ایـن مفهـوم    

عالوه بر بنده در نسبت با خداي متعال نیز بـه کـار   

رود و مقصــود از صــدق الهــی ایــن اســت کــه مــی

اخباري را که خداوند درباره مبدأ و معاد و آفرینش 

شته و آینده توسط پیـامبران  عالم و همه حوادث گذ

 خود بیان فرموده مطابق بـا واقـع و حقیقـت اسـت    

بــار در قــرآن  155. ایــن کلمــه )65: 1378(طیــب، 

تکرار شده که در سیاق آیات معانی مختلـف را بـه   

خود اختصاص داده است. همچنین صـدق در علـم   

گفتـار، در نیـت و    دراخالق شش قسم دارد: صدق 

صمیم بر کـار  اراده، صدق در عزم و ت

نیک، صدق در وفاي به عـزم، صـدق   

کردار و صـدق در مقامـات دینـی:     در

مانند صبر و شکر و توکل و...که ایـن  

گونه صـدق بـاالترین و ارجمنـدترین    

: 8، ج 1339(فـیض کاشـانی،    درجات صدق اسـت 

  . )141و  128

 منزل برگزیده آیه در صدق مفهوم بررسی -1-5-1

 کـه کـه هنگـامی   اینسـت در خبـر   صدق: پنجم و سی

مطابق واقعی داشته باشد.  دهد،از جایی خبر می سانان

پس صدق یعنی چیزي واقعیت و عینیت داشته باشـد.  

از برون یا از درون باشـد، و   تواندواقعیت و عینیت می

به همین دلیل خواجه در تعریف صدق دو قیـد آورده  

 »اوجود و حصوال بعینه الشیء لحقیقۀ اسم الصدق«است: 

ممکن است صدق حالت حصولی داشته باشد که  زیرا

فرد دارد یا ندارد، یا وجـودي باشـد یعنـی ایـن قصـه      

وجود خارجی دارد یا نه؟ و هـر دو حالـت نیـز یکـی     

بایـد   خبـر که ایـن   دهداست یعنی از واقعیتی خبر می

. صـدق در  )241: 1، ج 1371(تلمسانی،  درست باشد

به عهد اسـت، امـا    لغت به معناي راست گفتن و وفاي

در اینجا به معناي راستی در گفتار، نیت و در تصـمیم  

و نیز در وفـاي بـه عهـد و پیمـان و در همـه حـاالت       

زندگی است، و صدیق کسی است که صـدق بـراي او   

جا عین و در همه این موارد ملکه شده باشد و در هیچ

  اثري از ناراستی در او یافت نشود. 

 صدق مفهوم به مرتبط یقرآن شواهد برخی -1-5-2

  پنجم و سی منزل در

» علَیــه  اللَّــه عاهــدوا مــا صــدقُوا رِجــالٌ«

  )23/حزاب(اال

»لْنا وعج مسانَ لَهقٍ لدیا صل50/مریم(» ع(   

راستی و صداقت نزدیکترین راه براي رسیدن بـه  

کنــد  هــدف اســت و کســی کــه در راه مســتقیم ســیر

 رسیدن به مقصد خواهد بود. ترین افراد در راه کامیاب

  صدق .5 شکل

  ایثار: ششم و سی منزل -1-6

»ؤُا الَّذینَ ووتَب ارالد نْ الْإیمانَ وم هِملونَ قَببنْ یحرَ مهاج 

إِلَیهِم ونَ ال وفـی  یجِد  مورِهـدـۀً  صـا  حاجمأُوتُـوا  م و 

 یـوقَ  مـنْ  و خَصاصۀٌ هِمبِ کانَ لَو و أَنْفُسهِم علی یؤْثرُونَ

شُح هنَفْس کفَأُولئ مونَ هحفْل9/حشر(ال» الْم(  

بـه معنـاي    »اثر«واژه ایثار بر وزن افعال از ریشه 

، المعـارف قـرآن   دایـرة ( »مقدم داشتن دیگري بر خود«

ــدن« )167: 5، ج 1382 : 3، ج 1377(دهخــدا،  »برگزی

ق، ج 1414ور، (ابن منظ است »برتري دادن«و  )3682

 کـار  مستقل در قـرآن کـریم بـه    طور به . این واژه)6: 4

در آیـات شـریفه    »اثـر «نرفته و تنهـا ریشـه آن یعنـی    

استعمال شده است. ایثار در اصطالح به معنـاي مقـدم   
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داشتن دیگري بر خـود در کسـب سـود و منفعتـی یـا      

پرهیز از ضـرر و زیـانی اسـت کـه نهایـت بـرادري و       

المعـارف   دایـرة ( دهـد را نشـان مـی   دوستی بین دو نفر

ج  ، 1367، المعارف تشیع دایرة؛ 167: 5، ج 1382، قرآن

2 :623(.  

 برگزیـده  آیه در ایثار مفهوم عرفانی تفسیر -1-6-1

در تعریف ایثـار بیـان    کهطور همان: ششم و سی منزل

شد، این مفهوم در معنـاي اختصـاص دادن، برگزیـدن    

میـل و رغبـت باشـد    مطرح شده است. اگـر ایثـار بـا    

ارزشمند بوده اما اگر همراه با کراهت باشد نیز صحیح 

با حالت میل باشد یعنـی فـرد    توانداست. ایثار فرد می

دیگري را ترجیح داده و آنچه که در تـوان دارد اسـت   

را به او اختصاص دهد و این کـار بـه دور از هرگونـه    

باشد، و یا بدین سبب فـرد هنـوز بـه     حریکاجبار و ت

ازکمال وجودي خویش نرسیده است که ایثـار   ايرتبه

. گـردد او از سر میل باشـد ایثـار بـا اکـراه همـراه مـی      

بنابراین شرط صحت ایثار میل و رغبت درونی و قلبی 

نیست، آن کسی که به جایی رسیده باشد که ایـن کـار   

را با میل انجام دهد ایثـار زیبـایی دارد و اگـر بـا میـل      

است زیـرا دیگـري را بـر خـود     نباشد ایثارش صحیح 

ترجیح داده و آنچه که به خـود او تعلـق داشـته را بـه     

دیگري اختصاص داده پـس عمـل ایثـار انجـام شـده      

  است.  

خواجه عبداهللا این مطلـب   شاید

را از این جهت تـذکر داده اسـت کـه    

ممکن است این توهم پیش بیایـد کـه   

باید بـا از خـود گذشـتگی     ایثار لزوماً

 گونـه  ایـن  همـراه باشـد،  کامل درونی 

به این مرتبه نرسـیده و   کهنیست و آن

نیـز   کنـد ایثار را در عمل تحریف مـی 

در  کـه  چنـان  مشمول حکم ایثار است.

   :در توصیف انصار آمده 9حشر آیه  سوره

»ؤُا الَّذینَ ووتَب ارالد نْ الْإیمانَ وم هِملونَ قَببیح 

 صدورِهم فی یجِدونَ ال و إِلَیهِم هاجرَ منْ

نْفُسهِم علی یؤْثرُونَ و أُوتُوا مما حاجۀً  لَو و أَ

 فَأُولئک نَفْسه شُح یوقَ منْ و خَصاصۀٌ بِهِم کانَ

مونَ هحفْلالْم.«  

کـه مهـاجرین را دوسـت     گروهی هسـتند  انصار

احسـاس   شـود داده مـی  هـا دارند و وقتی چیزي به آن

 دهنـد را بر خود تـرجیح مـی   هاو آن کنندحتی نمینارا

باشند و هـر کـس کـه     یازمندن هاهر چند که خود این

(امـین،   و شح نفـس را نگهـدارد رسـتگار اسـت     بخل

  .  )218: 12ج   ،1361

»ونَ ومیطْع لى الطَّعامع  هبکیناً حسم یتیمـاً  و و 

  )8/نسان(اال »أَسیراً

 ایثـار  مفهوم به مرتبط آنیقر شواهد برخی -1-6-2

بـراي بررسـی مفهـوم ایثـار در      :ششم و سی منزل در

هایی که از نظر مفهوم با آن در ارتباط قرآن باید با واژه

و... را جسـتجو  » انفـاق «، »احسـان «،»برّ«: هستند، مانند

اي از این آیات از ایثار جانی با وصـف  نمود. در نمونه

رضـایت الهـی    تجارت با خداوند که بهـاي آن کسـب  

    :است یاد شده

»اللّه رْضَاتغَاء متاب هن یشْرِي نَفْسنَ النَّاسِ ممو «

  )207/بقره(ال

  

  ایثار .6 شکل
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  خُلق:هفتم و سی منزل -1-7

»و لی إِنَّکظیمٍ خُلُقٍ لَع4/قلم(ال» ع(   

عـادت و سـجیه    ،لغت به معناي خـوي  در خلق

ر علـم عرفـان بـه    بیان شده است. مفهـوم ایـن واژه د  

است در نفس که مصدر افعـال   ايمعناي هیئت راسخه

ملکـه  ،اصـطالح  . خُلق در)1382(معین،  جمیله است

 و سـهولت  به اقتضاي آن، فعلی به که است نفسانی اي

. ارتباط شودمی صادر انسان از کردن، فکر بدون نیاز به

اسـت   گونـه عناي لغوي و اصطالحی خُلق بدینمیان م

 ؛سـازد که کیفیات نفسانی صورت باطنی انسـان را مـی  

او  جسـمانی  صورت ظـاهري وي را کیفیـات   که چنان

. خُلْق، براساس نوع فعلی کـه از آن صـادر   زندرقم می

هرچنـد   یابـد؛ اتّصاف می ناپسند به پسندیده یا شودمی

مطلق و بـدون وصـف    صورتبه اخالق وقتی خُلْق یا

 خُلْـق پسـندیده اسـت    معنـاي بـه  رود، کـار یا قیدي به

. با توجه به تعریـف  )366: 19ق، ج 1417(طباطبایی، 

 طـور به مسلمان، یمانحک خُلق، در تعریف حیاصطال

 عنایت اصلی و توجهی بـه خـود فعـل نیسـت     معمول

  .)48: 1344؛ طوسی، 4546ق: 1383(نراقی، 

 برگزیـده  آیـه  در خُلـق  مفهوم عرفانی تفسیر - 1- 7- 1

ویژگـی اخالقـی کـه     عنـوان  بـه  خُلـق : هفتم و سی منزل

 جـام تفکر کند رفتـاري را ان که  این سبب شود انسان بدون

ت بـراي یـک رفتـار پسـندیده در علـم      دهد، وصفی اسـ 

. بــراي نمونــه )369: 19ج   ق،1417(طباطبــایی،  اخــالق

ممکن است هنگامی که فرد بخواهـد شـکیبایی کنـد، بـه     

رود و باید بورزد تا بتواند رفتـار یـک فـرد     تابیسمت بی

صبور را داشـته باشـد. امـا اگـر ایـن صـبر بـراي انسـان         

. هـر  زنداو سر میوخو شد بدون تکلف شکیبایی از  خلق

بـه یـک خُلـق تبـدیل شـوند       توانـد رفتار و هر فعلی می

 تواننـد رفتارها هم می ،همچنان که خُلق منشاء رفتار است

متراکم شوند و به خلق تبدیل گردند و ایـن راهـی بـراي    

ارتقاء رفتار انسان اسـت. خُلُـق و خَلـق معنـایی نزدیـک      

موارد درونی  دارند اما خَلق را در امور جسمی و خُلق در

کاربرد دارد و هر دو به معنـاي سرشـت و سـاختار یـک     

  .)296ق: 1412(راغب اصفهانی،  حقیقت است

خُلق کمال یافته در قرآن کریم انسان کامل  تجلی

در سوره قلم، خداي متعال در توصـیف   که چنان است.

  : فرمایدمی وآله علیه اهللا صلیحضرت مصطفی

  )2/قلم(ال» بِمجنُونٍ کرب بِنعمۀِ أَنْت ما«

»و لی إِنَّکظیمٍ خُلُقٍ لَع4/قلم(ال» ع(   

اي پیـامبرتو خُلُـق عظـیم داري،    «این معنا که  به

یعنی ساختار وجودي تـو عظـیم اسـت، و علـت ایـن      

خُلق تو است. زیرا آن مترفتار تو با این افراد نیز عظ

ار سعه وجودي پیامبر را درك نکرده و ایشان را انک ها

خلـق عظـیم    وآله علیه اهللا صلیتوصیف رسول خدا .کردندمی

به این دلیل است که ایشان به ثبات، وسعت و تکامـل  

 انـد در تمام ابعاد رفتار و و جـود خـویش نائـل شـده    

در جاي دیگر  که چنان .)195: 4ق، ج 1408(گنابادي، 

خداي متعال رسول خود را بـه جهـت داشـتن خلقـی     

و جفـاي   ادبـی نسبت بـه بـی  عظیم، دعوت به گذشت 

جاهالن و نادیده گرفتن رفتاهاي ناپسند آنـان و آسـان   

ق، ج 1408(گنابـادي،   نمایـد  می گرفتن بر آنها دعوت

   :)77: 4ج   ،1377  ؛ قرشی،343: 5

»خُذ فْوالْع رْ وأْم رْفبِالْع و رِضنِ أَعینَ علالْجاه «

  .  )199/عراف(اال

حالت ارتقـا یافتـه و اشـتداد     خُلق و خو بنابراین

یافته رفتار است؛ و به عبارتی رفتار تنزل خُلـق و خـو   

 کُلٌّ قُلْ« :است: از کوزه همان برون تراود که در اوست

    )84/سراء(اال» شاکلَته علی یعملُ

دارد که در وجود او  هاییفردي خلق و خوي هر

ان تثبیت شده و رفتار او برخاسته از همان است و امکـ 

بـا   تـوان می که ايگونه تغییر آنها با رفتار وجود دارد؛ به

رفتار خلق و خوي ناپسـند را حـذف کـرد و خلـق و     

(حسینی همدانی،  خوي پسندیده به جاي آن قرار دارد

اسـت.   تأکیـد مـورد   مسـئله ، و این )141: 10تا، ج  بی

زیرا براي انسان فرصت حرکت و وسـعت یـافتن دارد   
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ح فرصتی بـراي دسـتیابی بـه ایـن     و ایمان و عمل صال

تغییـرات مطلـوب را در    تواندوسعت است. انسان می

وجود خود ایجاد کند و این براي انسان کمال است. تا 

 کندزمانی که انسان فقط درعالم هستی تغییر ایجاد می

امـا هنـوز درخـود تصـرف نکـرده       نمایدو تصرف می

است، تصـرف او از نظـر حـق تعـالی ارزشـی نـدارد.       

که بتواند در ملک  کندهنگامی انسان ارزش آفرینی می

وجود خود تصرف نماید. خواجه خلق را بـدین معنـا   

که سالک هر آنچه خوب و پسـندیده اسـت را    داندمی

  بذل کند و هیچ آزار و اذیتی از او به کسی نرسد. 

 در خُلـق  مفهـوم  بـه  مرتبط شواهد برخی -1-7-2

    هفتم و سی منزل

  )77/قصص(ال» الَیک اللّه سنأح کَما أحسن«

  

  خلق .7 شکل

 تواضع: هشتم و سی منزل -1-8 

»و بادمنِ عشُونَ الَّذینَ الرَّحلَی یمضِ عناً الْأَروه 

إِذا و مهــاطَب ــاهلُونَ خـ ــالُوا الْجـ ــالماً قـ » سـ

    )63/فرقان(ال

از ریشـه (و ض ع) در لغـت بـه معنـاي      تواضع

 فروتنی و نرمـی  )،405: 4 ج  ،1375(طریحی،  »تذّلل«

و خویش را کوچک نشان  )1800: 3، ج 1388(سیاح، 

. تواضــع )131: 13، ج 1380(مصــطفوي،  دادن اســت

: 1، ج 1378(طیـب،   حد وسط تکبـر و تـذلیل اسـت   

مستقیم در قرآن کریم به کـار   طور به . کلمه تواضع)91

نرفته است و تنها مشتقات آن درآیات شریفه به چشـم  

ند. به همین دلیل بـراي درك مفهـوم تواضـع    خوردمی

باید آیاتی را که محتواي آنان مرتبط بـه ایـن موضـوع    

است مورد بررسی و تامل قرار داد. مرحوم نراقـی، در  

  گوید:  تعریف تواضع می

تواضع عبـارت اسـت از شکسـته نفسـی کـه      «

نگذارد آدمی خود را باالتر از دیگـري ببینـد و   

است که داللـت بـر    الزمه آن کردار و گفتاري

(نراقـی،   »کنـد تعظیم دیگران و اکرام ایشان می

  .)243ق: 1383

ــانی تفســیر -1-8-1 ــه در تواضــع مفهــوم عرف  آی

: عبداهللا آیه شریفه خواجه :هشتم و سی منزل برگزیده

»إِذا    و نـاً ووضِ هلَی الْـأَرشُونَ عمنِ الَّذینَ یمالرَّح بادع

) ـ یعنـی:   63/فرقـان (ال »قالُوا سـالماً  خاطَبهم الْجاهلُونَ

 بـر  شـان مشـی  کـه  هسـتند  کسانی رحمن بندگان

  . نیستند سنگین است، فروتنی با زمین

به شاهدي بر مفهوم بیان شده در منزل تواضـع   را

ذکــر کــرده اســت. مجمــوع صــفات و ســجایاي  

اخالقی مطرح شده در متـون عرفـانی و اخالقـی    

و بنــدگی تــام رســیدن بــه مقــام عبودیــت  ايبــر

حضرت حق است. تواضع و خاکساري در نسبت 

 داشتنبا موال نیز از جمله آنهاست. حد وسط نگه

فروتنی و بندگی  هايدرامور و سکینه و و قار از نشانه

کـه ایـن    اي. بـه گونـه  )213: 9ج   ،1361(امین،  است

 تظاهر خـارجی نبـوده و از   تواضع و مشی نیکو صرفاً

ق، ج 1417(طباطبـایی،   ه باشـد درون فرد نشأت گرفت

15 :239(  .  

در میان خلق به معناي گذران امـور عـادي    مشی

بنده و شئونی اسـت کـه در رابطـه بـا حیـات دنیـایی       

و بر اساس آیه شریفه این مشـی   دهدخویش انجام می

باید همراه با وقار و آرامش و دور از تکلف براي خود 

رحمانیت حق و دیگران باشد. زیرا کسی که باشد و با 

نسبت داشته باشد، جلـوه رحمـت رحمانیـه اسـت؛ و     

چنین شخصی که جلوه رحمت رحمانیـه باشـد بـراي    

همه آسان و سبک است، تکبر ندارد. و مانند رحمـت  
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حق وسیع است اما شخص متکبر وجود وسیعی ندارد 

جاي دهد. کسی کـه   ودرا کنار خ کسهیچ تواندو نمی

ر داشـته باشـد ضـیق    صفاتی مانند عجب، غرور و تکب

وجودي دارد و حتـی خـود او هـم در آزار اسـت. در     

، یعنـی  »الوحشـت کالعجـب  «روایات آمده است کـه:  

کســی کــه دچــار عجــب اســت، بســیار تنهــا و دور و 

گریــزان از دیگــران اســت و بــه خــاطر ایــن تنگنــاي  

  است.   یاورو بی کسوجودي بی

 مفهـوم  بـه  مـرتبط  قرآنـی  شـواهد  برخی -1-8-2

تواضع در قـرآن   مفهوم: هشتم و سی منزل در تواضع

آیه شاخص اسـت کـه عـالوه بـر دو آیـه       دداراي چن

 سوره شعرا نیز صریحاً 215مذکور در قسمت قبل آیه 

  به این امر اشاره دارد.

»ینَ و   ونـؤْمنَ الْمم کعنِ اتَّبمل کنَاحج ضاخْف

  » قُل لَهم قوالً میسورا

  تواضع .8 شکل

  )جوانمردي( فتوت: نهم و سی منزل -1-9

 بِرَبهِم آمنُوا فتْیۀٌ إِنَّهم الحق به نَبأَهم علَیک نَقُص نَحنُ«

و مناهدی زِد13/کهف(ال» نه.(  

مشـتق   »فتـی «فتوت مصدري است کـه از کلمـه   

در لغـت بـه    و )7: 1350(واعـظ کاشـانی،    شده است

ـ    ا بزرگـواري و  معناي جوانمردي و سـخاوت همـراه ب

فتـی   کلمـه  )1103: 1373(مسـعود،   است منشیبزرگ

(جوانمرد) به معناي اصطالحی مشهور قبـل از اسـالم   

اسـت و شخصـی را    رفتهنیز در میان اعراب به کار می

که به عقیده ایشان در اخالق، انسـانیت و فضـیلت بـه    

ــا دســت کــم داراي دو صــفت   رســیدکمــال مــی و ی

 شـمردند بـزرگ مـی   اهـ سخاوت و شجاعت که عرب

. فتوت در )134: 1346(نفیسی،  نامیدندمی» فتی«بود، 

سـالک بـراي خـود فضـل و     که  این عالم تصوف یعنی

  .  )618ق: 1411(سجادي،  مزیتی نبیند

 آیــه در فتــوت مفهــوم عرفــانی تفســیر -1-10-1

و تواضـع دو منـزل    فتـوت  :نهم و سی منزل برگزیده

اندك تفاوتی از هم  سلوکی نزدیک به هم هستند که با

. در مقام تواضع، ممکن است سالک در گردندجدا می

بعضی از مراتب، جایگاهی براي خود ببیند امـا سـعی   

دارد این جایگاه را لحاظ نکنـد تـا ایـن جایگـاه پیـدا      

نشود و ظهور نداشته باشد اما در فتوت اصـالً سـالک   

نباید براي خود فضلی ببیند. از آنجا که حق بـر فضـل   

فضـل   دنفتوت باالتر از تواضع و ندی شود،رتب میمت

. بـه همـین علـت    )270: 1، ج 1371(تلمسانی،  است

سـوره   13خواجه عبداهللا در این منزل به آیـه  

ــه در وصــف   کهــف اســتناد نمــوده اســت ک

  فرماید:   اصحاب کهف می

 آمنُوا فتْیۀٌ إِنَّهم الحق به نَبأَهم علَیک نَقُص نَحنُ«

بِرَبهِم و مناهدي زِده«   

و اصل جوانمردي ایمـان حقیقـی    ریشه

اصحاب کهـف نیـز    هايبه اهللا است. از نشانه

ایمان راسخ به خداي متعال و قیام هللا بوده که 

ایشان را به جوانمردي متصـف کـرده اسـت. خداونـد     

هاي آنان را به یقین و بصیرت الهی به یکدیگر ربط  دل

است. در قرآن کریم فتوت صفت داده و نزدیک نموده 

بارز این گروه از مردان خدا شمرده شده است، که بـه  

معنی بخشـش و خـودداري از آزار مـردم و پرهیـز از     

-494: 5، ج 1360(عاملی،  شکایت در گرفتاري است

؛ 328: 12ق، ج 1408؛ ابوالفتـــــــــــوح رازي، 493

     .)1415: 2تا، ج  سورآبادي، بی

ــه ــا  همـ ــرات انبیـ ــهدماز آ ءحضـ ــالم علیـ ــا  السـ تـ

و جوانمرد بودند اما به فحواي  »فتی« وآله علیه اهللا صلیمحمد

بعضی  »بعض  تلْک الرُّسلُ فَضَّلْنا بعضَهم على«آیه مبارکه 
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از انبیا در فتوت نیز از دیگران برترند، حضرت ابراهیم 

 وآلـه  علیـه  اهللا صـلی خلیل الرحمن ابوالفتیان و حضرت محمد

ن است. ابراهیم حنیف در توحید، ایثار، ثبات و یدالفتیا

. حقیقت فتوت این ست»ابوالفتیانا«صبر بر بالها نمونه 

است که فرد نه از سر کظم و نه از سر صبر، بلکـه بـه   

خاطر سعه وجودي خود از کسی که به او سـتم کـرده   

برآشفته نشود، بلکه به او نزدیـک شـود و او را اکـرام    

  نماید. 

 مفهـوم  بـه  مـرتبط  قرآنـی  شواهد برخی -1-10-2

 و الغـیظ  والکـاظمین «: نهـم  و سـی  منـزل  در فتوت

 و خذالعفو« ،»المحسنین یحب اهللا و الناس عن العافین

 .»الجــــاهلین عــــن اعــــرض و بــــالمعروف امــــر

 تربیتشـان  به باز نهاآ بخشش بر عالوه وآله علیه اهللا صلیپیامبر

  .پرداختمی

  فتوت .9 شکل

   بساطان: چهلم منزل -1-11

 بِها تُضلُّ فتْنَتُک إِلَّا هی إِنْ منَّا السفَهاء فَعلَ ما به أَتُهلکُنا«

  )155/عراف(اال» تَشاء من تَهدي و تَشاء من

و به معناي پهن کردن و  »بسط«از ریشه  انبساط

و در  )122ق: 1412(راغب اصفهانی،  گستردن است

خـود ایـن کلمـه    . هرچند رودمقابل قبض به کار می

مستقیما در قرآن به کار نرفته ولی در سه مورد ریشه 

خورند وازجملـه  و مشتقات آن در آیات به چشم می

ــه    ــات دیگــر ک ــد در دل آی ــه بای ــاهیمی اســت ک مف

جـویی نمـود.   اند آن را پـی دربردارنده مفهوم انبساط

قبض و بسط دو مفهـوم همیشـه همـراه در تصـوف     

گرفتگی و در اصطالح، است. قبض در لغت به معنی 

اندوه قلبی است و در برابر، بسط به معنـی گشـادگی   

رود که در تعبیر صـوفیه، فـرح و شـادمانی    به کار می

دل است.هر دو اصطالح از مقولـه احواالتنـد کـه در    

گرو تالش و کوشش سالک نیسـت بلکـه از وادرات   

  غیبی است.

 آیـه  در انبسـاط  مفهـوم  عرفـانی  تفسیر -1-11-1

آیه برگزیده این منزل، سخن  در :چهلم منزل هبرگزید

ــه   ــوط ب ــه مرب از انبســاط حــق تعــالی اســت. ایــن آی

 اسـت بـا   اسرائیلدرخواست مالقات خدا از سوي بنی

آنان آمادگی مالقات نداشتند و ممکن بـود ایـن   که  این

درخواست موجب هالکتشان گردد، خداونـد خواسـته   

قات داد و ایـن  آنان را اجابت نمود و به آنان اجازه مال

  انبساطی از جانب پروردگار است.

»و وسی اخْتارم همعینَ قَوبالً سجنا رمیقاتا لفَلَم 

مفَۀُ أَخَذَتْهقالَ الرَّج بر لَو ئْتش ملَکْتَهنْ أَهلُ مقَب و 

 فتْنَتُک إِالَّ هی إِنْ منَّا السفَهاء فَعلَ ما به تُهلکُنا أَ إِیاي

 لَنا فَاغْفرْ ولینا أَنْت تَشاء منْ تَهدي و تَشاء منْ بِها تُضلُّ

نا ومحار و رینَ خَیرُ أَنْت155/عراف(اال» الْغاف(   

 مفهوم به مرتبط قرآنی شواهد برخی - 2- 11- 1

 یغفر الیوم علَیکُم تَثریب ال« :چهلم منزل در انبساط

است تثریب به  گفتنی، »الراحمین مارح هو و لَکم اهللا

و حضرت  شودکوچکترین سرزنش اطالق می

عالوه بر بخشیدن برادران خود، هر گونه  السالم علیهیوسف

سرزنشی را از آنان نفی فرمود و به مژده غفران به آنان 

  بشارت داد.

  

  انبساط .10 شکل
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  گیري نتیجه

 تربیتـی زنـدگی   ـ  مراحـل اخالقـی  کـه   این توجه به با

انســان از قــرآن کــریم قابــل اســتخراج اســت، کتــاب 

نیز با استناد به آیـات قـرآن و روایـات     السائرین منازل

این مراحل را مطابق با مفاهیم الهـی اسـتخراج نمـوده    

ــامتنی آیــات؛  اســت. مــی ــوان اســتفاده از روابــط بین ت

اي از نمونـه  عنـوان  بـه  نشینی و سـیاق را  جانشینی، هم

ان در مواجهه با ایـن مفـاهیم   روش تفسیر عرفانی ایش

گفـت مراحـل اسـتخراج     تـوان این حال می بانام برد. 

شده توسط خواجه عبداهللا نسبت به بقیـه آثـار مشـابه    

 طراحـی و  تـرین و نزدیکترین، منطبق تریندقیق ايدار

مفاهیم قرآنی است. نتایج حاصل  با معانی و مندينظام

شـده در ایـن   مطرح  منازلاز تحقیق و مطالعه پیرامون 

 ةبا آثاري از این دسـت، نشـان دهنـد    کتاب در مقایسه

میـــزان بـــاالي مطابقـــت مراحـــل معرفتـــی کتـــاب 

معنـایی و بـاطنی نهفتـه در     هـاي السائرین با الیه منازل

 یکـرد در رو یشـه اسـت کـه خـود ر    مآیات قرآن کـری 

  دارد. یقرآن یاتآ یرعارفانه خواجه در تفس

 کتـاب، ز مـتن  نمونـه بررسـی قرآنـی حاصـل ا     براي

 یمعرفتـ  حـوزه نشانگر هماهنگی و تناسب معناداري میـان  

اســامی و اصــطالحات منــازل از ســوي  انتخــابقــرآن و 

عبداهللا بود که معرف تسلط، درك و معرفت بـاالي   خواجه

قـرآن و عرفـان اسـت. بـراي نمونـه در       حوزهدو  ازمؤلف 

از ریشــه  اصـطالحی رضــا، ایـن واژه   ـ  بررسـی واژگـانی  

دو  رابطـه ه معنـی خوشـنودي اسـت و رضـایت     ب »رضی«

طرفه میان خدا و بنده است.رضاي بنده از خدا آنسـت کـه   

قضاي خدا را مکروه ندارد و رضاي خدا از بنده آنست کـه  

مـی  گیـري ببیند بنده از دستور او پیروي و از نهی او کنـاره 

  .کند

وجه تکمیل کننده بررسـی واژگـانی، تـالش بـراي      

منـزل   اهیم و محتواي بیان شده در هرمیان مف ۀکشف رابط

و آیه برگزیده آغاز هر مرحلـه اسـت کـه در ایـن بخـش      

تالش بر تحلیل، درك و توضـیح ایـن معـارف بـا زبـانی      

عبداهللا انصـاري جـزو    خواجهروان گویا بوده است.  ده،سا

سـلوکی را بـر   ــ   اولین کسانی بوده کـه مراحـل اخالقـی   

ثري در ورود ؤقـش مـ  اساس تعالیم قرآنی تدوین کرده و ن

حکیمانه به حوزه عرفـان   تعالیم قرآنی به صورت جدي و

عملی داشته است و منازل السـائرین در اسـتخراج منـازل    

  سلوك از قرآن کریم موفق بوده است.  
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