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وي بـا توجـه بـه    د دارد. یـ در بـاب معرفـت و توح   يارزشمند سخنان د است کهیتوح
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  قدمهم

اسـت کـه از آغـاز     ياسـالم  فرهنگ يها راثین میاز ارزشمندتر يکی يعرفان اسالم

از  يکـ ی. اسـت را پشـت سـر گذاشـته     ياریبسـ  يهـا  بیتا کنون فراز و نشـ  يریگ شکل

تاکنون کمتـر بـه آن پرداختـه شـده،      يآثار عرفان يکه در بررس یيها  ن مشخصهیبارزتر

هـا و   آمـوزه  ای از مجموعـه ن بـه عنـوان   عرفـا  اسـت.  يت عرفـان اسـالم  یـ ماهتوجه به 

رسـاند، دو   يمـ  ياریـ  يمتعـال  يدن به هدفیرس جهتکه عارف را در  یيها دستورالعمل

دن به هدف یرس يبراکه  يمعامالت عرفانعملی و  ی جنبه -1رد: یگ يرا در برم ی جنبه

نظـری و   ی جنبـه  -2 شـود.  عملـی مـی   ی و از آن تعبیر به قوه ردیگ يمشخص صورت م

ن دو یهرچند که ا ند.یگو يم ينظر ی به آن قوه و دهد يکه به کار عارف جهت م ينشیب

 ي، اما دو عنصر اساسـ داشتهرا بر عهده  يگوناگون يکارکردها ،مختلف يها قوه در دوره

 ادوار درز ین يو عمل ينظر ی تعامل قوه ی آن است. نحوه يخیتار ریسدر  يعرفان اسالم

ا یشناخت تمام زوا يبدون شک برا واست بوده ع اوت و متنوّمتف يمختلف عرفان اسالم

 يامــر يو عملـ  ينظــر ی تعامــل قـوه  ی نحـوه  توجـه بــه  يک مشـرب عرفــان یــو ابعـاد  

ـ دهد تا به   يدست م را به يوه ابزار مناسبین شیا .ر استیناپذ اجتناب نش و یـ آن ب ياری

ه و یـ به طور کامل بـه تجز  م ویاو بازشناس يتیوه تربیمعامالت و ش زک عارف را ایتفکر 

   م.یبپرداز يو يفکر يو مبان يل ابعاد مختلف مشرب عرفانیتحل

در  يکـه عرفـان اسـالم    ه اسـت باعث شد يو عمل يارتباط و تعامل قوه نظر ی نحوه

در  يکه طـرح مباحـث نظـر    يا دا کند؛ به گونهیپ يمتفاوت يها يژگیمختلف و يها دوره

ر عرفـان  یدر سـ  کـرد.  يذارگ هیپا ير عرفان اسالمرا د يدیجد يقرن هفتم سنت عرفان

هفـتم رخ داد، بـا دو    ی سـده که در  يش تا کنون با توجه به تحولیدایاز آغاز پ ياسالم

هفـتم   ی سـده م. در یهست روبروگر یکدین حال مرتبط و مکمّل یمتفاوت و در ع ی دوره

 هـای  انگارهشان به یاز اهل معرفت که مشرب عرفان يگریو گروه د يابن عرب يها دگاهید

د آورد. یـ پد يادیبن يتحول يافت و در قلمرو عرفان اسالمیک بود، رواج ین نزدیالد يمح

 يعطف ی نقطه ير عرفان اسالمیرگذار بود که در سی، گسترده و تأثژرفن تحول چنان یا

م یرا به دو دوره تقسـ  ير عرفان اسالمیتوان س يگذاشت، چنانکه بر اساس آن م يبر جا

 ی دوم از سـده  ی دوره -2هفـتم   ی سـده ش عرفان تا یدایاول از زمان پ ی دوره -1 کرد:

  هفتم به بعد.
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 ر یکـردن مراحـل سـ    يو طـ  يبه معامالت عرفـان  ای ویژهتوجه  يدر سنت اول عرفان

 دارد؛ امـا   ویـژه  يجلـوه و نمـود   ،ن دورهیـ در ا يعمل ی شود و قوه يو سلوک مشاهده م

 ن یـ . در اکـار اسـت   ر و کـم یتـأث  يبـ  ينظـر  ی سـت کـه قـوه   ین معنـا ن یـ له به ان مسأیا

 طـرح بـوده اسـت و اساسـاً     م يدر کنـار معـامالت عرفـان    يو علمـ  يمباحث نظـر  ،دوره

  اسـت.  انجامیـده عرفـان   يریـ گ است که بـه شـکل   يعرفان ی ویژهنش یو ب ينظر ی قوه

ـ     يکه معامالت عرفاننیبا وجود اهم دوم  ی در دوره  اسـت   ياقهمچنان بـه قـوت خـود ب

 شتر شـده اسـت، امـا بـدان سـبب کـه مباحـث        یش هم بیپ ی به مراتب از دوره يو حت

 ن سـنت  یـ ا يمعرفـ  درغالبـاً  شـود،   ين دوره به صورت منسـجم مطـرح مـ   یدر ا ينظر

ـ  .شود ياستناد م ينظر ی به قوه يعرفان  ی  همـه در  يو عملـ  ينظـر  ی قـوه  سـان،  نیدب

 نهـا متفـاوت بـوده      ل و ارتبـاط آ تعامـ  ی امـا نحـوه  ، ودهبـ در کار  يعرفان اسالم ها دوره

   است.

 ين درست مبانییشود و تب يمطرح م يکه در عرفان اسالم يبنیادیناز مباحث  يکی

د در سنت ید است. توحیرساند، بحث توح يم ياری يبه شناخت بهتر دو سنت عرفان ،آن

 يدر سنت اول عرفان نرفااکه ع يفیشود، اما تعار يت راه عارف شناخته میغا ياول عرفان

اسـت   يد از جمله مباحث مهمـ یتوحست. یکدست نیکسان و یدهند،  يم دست بهاز آن 

د و یـ گسـترش بحـث توح  کنـد.   يعارف را مشـخص مـ   ير فکریخط س ،که تأمل در آن

ان یـ هفـتم بـه ب   ی سدههفتم است که پس از  ی سدهش از یانه پیگرا وحدت يها شهیاند

مباحـث مربـوط بـه     يبررسـ  ،نیانجامد. بنابرا يوحدت وجود مدر باب  ينظر های موزهآ

کنـد، بلکـه در    يهفتم آشـنا مـ   ی سدهش از یپ های عارفان انگارهد نه تنها ما را با یتوح

از  يکـ یهفتم هـم کارگشـا خواهـد بـود.      ی سدهپس از  ی شناسانه ينش هستین بییتب

در باب  عمیقی ينظر به طرح مباحث يواست.  يد بغدادیجن ،دیپپشگامان مبحث توح

ه غالباً در باب عرفان ک  چنان ــ يو يعرفان ی قهیطرپردازد و  يعرفان م بنیادینن اصل یا

سـت. تأمـل در ایـن قسـمت از     یصرف ن معامالت ــشود  يهفتم تصور م ی سدهش از یپ

عملـي و   ی بر اهمیت دادن بـه قـوه   افزونسخنان جنید بیانگر این مطلب است که وي 

و   مکتب بغداد بـر مبنـاي بیـنش    ،داشته است. در واقع ای ویژهبینش عرفاني معامالت، 

نظري در آثار و افکار  ی توان گفت که نظر و قوه گیرد و مي تفکرات ناب عرفاني شکل مي

 اصل نیتر ياساس ،مقاله نیا در .دارد فراواني نمود بغدادپرداز مکتب  جنید به عنوان نظریه
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 دیـ جد یيالگـو  از اسـتفاده  بـا  يبغـداد  دیـ جن های انگاره در دیتوح يعنی ياسالم عرفان

   شود. يم يبررس )يعمل و ينظر ی قوه تعامل ی (شیوه

  

  پژوهشپیشینه 

ای که توحید در میـان مباحـث عرفـان اسـالمی دارد، تـاکنون       با وجود جایگاه ویژه

توحیـد   ی زمینـه در باب آن صورت نگرفته است. آثاری که و دقیقی در  پژوهشی فراگیر

یکی  نمونه،تحریر درآمده، غالباً به مباحث کالمی نظر داشته است. به عنوان  ی به رشته

خدا در مکتـب قـرآن و مشـرب حکمـت و     هایی که در باب توحید تألیف شده،  از کتاب

است. با وجود اینکه قسمتي از عنوان کتاب به موضوع خداشناسي در عرفان اشاره  عرفان

همچنین . دقیقي در باب توحید در این کتاب مطرح نشده است نيکند، اما بحث عرفا مي

 ،به صورت پراکنده به بحث توحید پرداخته شده اسـت  ،های عرفانی در بسیاری از کتاب

نظـری و   ی دو قوهتعامل  ی شیوه ی در این زمینه با استفاده از تحلیلپژوهشاما تاکنون 

هـای عرفـانی، عرفـان پـیش از      تـاب اساساً در بسیاری از ک و صورت نگرفته است عملی

هایی  در باب جنید بغدادی هم کتاب .اند را دارای جنبه عملی صرف دانستههفتم  ی سده

جنید بغدادی: تحلیلی در زندگی و افکار و به صورت مستقل تألیف شده است، از جمله 

علوم  ی جلهمدر » توحید از دیدگاه جنید بغدادیمراتب «عنوان  زیرایی نیز  مقاله .آثار او

  .به چاپ رسیده است ،اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

  

  نظری و عملی ی قوه -1

 بـرد  مـی را بـه کـار    يعملـ  ی قوهو  ينظر ی ن بار دو اصطالح قوهیاول يرداماد برایم

 يان آثار متقدم سخنیح در میصر ی ن صورت و با اشارهیبه ا يش از ویپ .)64(میرداماد،

 ق ازدهمیـ  ی سـده ن بار در ینخست ين اصطالح برایهرچند که ا .ستیان نیاز آن در م

ن ایــمدر  يعرفـان اسـالم   يریـ گ قـت آن از آغـاز شـکل   ی، امـا مفهـوم و حق  وضـع شـده  

توان از عناصر  يرا م يو عمل ينظر ی مختلف وجود داشته است و اساساً قوه يها مشرب

در سـنت اول   .آورد ارشـم بـه   يدر سنت اول و دوم عرفـان  ير عرفان اسالمیناپذ یيجدا

ن یـ امـا ا  ،شـود  هاي گوناگون عرفـاني مشـاهده مـي    ن سلسلهایمهایي در  تفاوت ،يعرفان

ت یـ نش و غایـ ب ،يسـنت اول عرفـان   همگی عارفان ها مبنایي و اساسي نیست و اختالف
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 يدر واقع تا زماندهد.  يجهت م نآنا ير و سلوک عملیرا در نظر دارند که به س يکسانی

همـراه نشـد، اصـطالح     ينش خاص عرفـان یبا ب ياسالم ی هیبادت دوران اولزهد و عکه 

زاهد و عارف است  یينش غایدگاه و بیتفاوت ددر مورد آن به کار نرفت. و تصوف عرفان 

ف یبه تعر اشاراتدر نمط نهم  نایکند. ابن س يکه زهد و عبادت صرف را از عرفان جدا م

از عارف و هـدف   نایابن سکه  يفیپردازد. تعر يم نان تفاوت آنایعارف و عابد و زاهد و ب

در ایـن  نا یسـ  ابنرساند.  يم ياری يعرفان اسالم تیماهن ییدهد، به تب يم دست به يو

را کـه از   يکسـ  وي .)363(ابن سـینا،   کند اشاره مي تفاوت زاهد و عارف و عابدقسمت به 

بـر انجـام دادن عبـادات    را که  يکند، زاهد و کس يآن دور يها يا و خوشیدن های بهره

 هـای  اندیشهداند که  يم ينام عارف را مخصوص کسان ده است ویعابد نام ،مواظبت کند

نور حـق   یاهوسته در باطن خود از اشراقیخود را به عالم قدس جبروت متوجه کرده، پ

معامله اسـت   ينوع ،نایابن س نگرگاهر عارف از یبرخوردار باشند. زهد و عبادت در نزد غ

 پاداشافت یدر يبراکند و عابد  يا، متاع آخرت را طلب میه زاهد در عوض متاع دنچراک

توجـه در   شایاند. نکته یآ يوصال حق برم ياما عارف در پ پردازد؛ يبه عبادت م ياخرو

کند، اما زهد و  يشه میهمانند زاهد و عابد، زهد و عبادت پ ين است که ویا ،باب عارف

گونه که در  کند. همان يجدا م ناست که او را از آنا ای ویژه ی شهیعبادت او با قصد و اند

ا یـ از دن يو دور يبـر زهـدورز   ياریبسـ  ی هیـ تک زاهدان هشتگانه ق،اول و دوم  ی سده

 ياند. حسـن بصـر   به کار نبرده نآنا يرا برا يا صوفیاما هرگز اصطالح عارف  ،اند داشته

ده نشد، اما یا عارف نامیو  يگز صوفهر يحسن بصر است. هشتگانهن فرد از زهاد یواپس

داشـت.   يانه همخـوان یصـوف  يها شهیه افکار و اندیاول ی ان کرد که با هستهیرا ب يمطالب

ک یـ ک حالت ساده بـه سـمت   یبود که زهد را از  ينار از شاگردان حسن بصریمالک د

کـه   يزیـ چبنـابراین  . )55-53فرد،  (دهباشی و میرباقریبه نام عرفان سوق داد  يمکتب فکر

شـه و  یست، بلکه اندیشتر نیب يا اعمال عبادیزهد  ،کند يعارف را از زاهد و عابد جدا م

بـه   تعبیرهای گونـاگون با  نرفاااز ع ياریبسدهد.  ياست که به کار عارف جهت م يهدف

ن دوران یهم کـه از نخسـت   يفیدر تعار یين هدف غایاند. ا اشاره کرده ينش نظرین بیا

شود. بشر بن حارث در  ياند، مشاهده م تصوف برشمرده يتصوف برا عرفان و يریگ شکل

ز یـ ن ي. در واقع و)21(کالبادی، » من صفا قلبه لله يالصوف«د: یگو ين میچن يف صوفیتعر

 بر ایـن پایـه،   اوست. ينش عرفانیرد که برگرفته از بیگ يدر نظر معرفان  يبرارا  يتیغا
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بـه   درسـت  ،میصرف تصور کن يعمل ی جنبه و يرا عرفان عمل يعرفانسنت اول ن که یا

 ای انـدازه به  ،يعرفان زمیتو  يعباد رفتارهایه بر یتک ،ن دورهی. البته در ارسد ينظر نم

نه تنها در  ينظر ی دهد، اما قوه يالشعاع خود قرار م را تحت ياست که گاه مباحث نظر

   شود. يآن شناخته م بنیانیکه به عنوان عنصر بل ،ستین دوره کمرنگ نیا

 اما دارند يا ژهیهمچنان به انجام معامالت توجه و نرفااعهم ق هفتم  ی سدهپس از 

افـت  یو اشراق نـور حـق در بـاطن خـود در     يقوه عمل ياریتا آنچه را که به  کوشند می

 يان مباحث نظریم يه کنند و ارتباط منسجمیخود توج ی ویژه ينش نظریبا ب ،اند کرده

سـنت دوم   يکـه بـر مبنـا    يفیالبته تعـار  برقرار کنند. يمعنوو  يشهود يها افتیو در

 يسع ينظر ی ن مطلب اشاره دارد که قوهیارائه شده، عمدتاً به ا ينظر ی از قوه يعرفان

ر یتفسـ  يدارد و در پـ  ياله هاا و صفتهامن يعنیاو  رهگذر پدیدارهایدر شناخت حق از 

ـ آ يخدا و انسان و جهان برم پیوندو  يهست  ،الحکـم  فصـوص شـارح بـزرگ    يصـر ید. قی

از  يرد، اما به صراحت نامیگ يدهد که هر دو قوه را در بر م يم دست بهاز عرفان  يفیتعر

ث اسمائه و صفاته و مظاهره یهو العلم بالله سبحانه من ح« برد: ينم يو عمل ينظر ی قوه

الـذات   يحدة هة وایقیحق ية رجوعها الیفیق العالم و بکیو احوال المبدأ و المعاد و بحقا

ه و یود الجزئیق القیص النفس عن مضایق السلوک والمجاهدة لتخلیة و معرفة طریاألحد

ـ در ا يو .)7(قیصـری،  » ةیـ مبدءها و اتصافها بنعت االطالق و الکل ياتصالها ال  ،فیـ ن تعری

شـود.   يعرفان دو جنبه قائل مـ  يکند و برا يان میخود را به طور کامل ب ينش عرفانیب

نش یآفـر  ياو و بـه چگـونگ   هایا و صـفت هـ امن جهـت علم به خداوند از  ،آن ی ک جنبهی

حق و  ی قوس نزول و رابطه ،فین بخش از تعریق عالم است. در واقع در ایو حقا يهست

به  ين که عارف بتواند چگونگیشود و ا يمطرح م يق هستیگر موجودات و حقایخلق و د

 ی با قـوه  ن بخش از عرفان مطابقیند. ان کییها از وحدت مطلق را تب وجود آمدن کثرت

نش و یبازگشت عارف به مبدأ آفـر  يچگونگ ،يصریف قیاست. اما قسمت دوم تعر ينظر

ر یبه تصو يسلوک عملر و یسمبارزه با نفس را با استفاده از  و يبشر ياز تنگناها یيرها

 از. يتهسـ  ی رهیـ در عرفان و قوس صـعود در دا  يعمل ی کشد که مطابق است با قوه يم

از عرفـان شـمرده    ئیجز ،يو عمل ينظر ی هر دو قوهد که یآ ين برمیچن يصریف قیتعر

شود و مجموع آن را  ين دو قوه قائل نمایم يزیتفاوت و تما يصریشده است و در واقع ق

  نامد.  يعرفان م
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، يعرفان اسالم يشود که به طور کل يآشکار م ،يصرینا و قیس یف ابنتعر ی سهیبا مقا

کنـد و   يه مـ یـ تک يو عملـ  ينظـر  ی ، بر دو جنبهيدو سنت عرفاندر نظر گرفتن  بدون

این دو قوه همیشه  نش صرف نبوده است.یا نظر و بیعمل صرف  يا چ دورهیعرفان در ه

اند و اساساً عرفان بدون هیچ کدام از این دو عنصر، هویت  در کنار هم اعالم وجود کرده

 ينش نظـر یـ شود. ب يف مشاهده مین دو تعریدر ا هم ياما تفاوت مستقل نخواهد داشت.

ـ   يسنت اول و دوم عرفاندر  بـا در نظـر   ق هفـتم   ی سـده ش از یمتفاوت است. عـارف پ

سلوک و متوجه کردن فکر خود به قدس عالم جبـروت بـه کـار    ر و یسدر  يتیگرفتن غا

ت یـ ن، بـه صـراحت غا  یـ بـر ا  افـزون  ،هفتم ی سدهدهد اما عارف پس از  يخود جهت م

 يشمرد و آن تأمل در ارتباط حق و خلق و عالم و چگـونگ  يعرفان برم يز براین يگرید

پس از  يبه تفکر عرفان ينظر ی ف قوهیبه وجود آمدن کثرت از وحدت است. غالباً در تعر

 سان، بدینشده است.  انگاشتهده یاول ناد سنت ينش عرفانیهفتم توجه شده و ب ی سده

دانسـت کـه در عرفـان     ينش و تفکـر یـ تـوان هرگونـه ب   يرا م ينظر ی قوه يبه طور کل

    ست.یکسان نی ينش در سنت اول و دوم عرفانین بیا ؛ اماشود يمشاهده م

  

  توحیدی جنید های نحوه تعامل قوه عملی و نظری در دیدگاه -2

بحـث   ،شـود  يمطـرح مـ   يکه در عرفان اسالم يمسائل ترین ژرفن و یتر از مهم يکی

از آن  ،عرفـان و تصـوف   يریـ گ ن مراحل شـکل یدر نخست نرفااع. د و معرفت استیتوح

هم که شاگرد و  يد بغدادیجن. دشمارن برمی يآن مراتب و مراحل يند و برایگو يسخن م

در  ژرفیف و یاست که مباحث لط يشود، از جمله کسان يمحسوب م يافته سریپرورش 

 یـي ا کند، به گونه يم يا زهد را وارد مرحله تایمبحث توح وي. کند يد مطرح میباب توح

  . نداشته است پیشینهن یش از اینه پین زمیاز آراء او در ا يکه برخ

در بحث توحید  ژرفکه از سویي به طرح مباحث نظري  اندیشورجنید عارفي است 

عملي و طي کردن مراحل سیر و سلوک براي رسیدن  ی پردازد و از سوي دیگر بر قوه مي

کنـد کـه    ينقـل مـ   ياز جعفر خلد يسخن يابن جوز کند. ميبه سرمنزل توحید تأکید 

د در علم و حال یتر از جن جامع يخ ما کسیان مشایدر م«د است: ین خصلت جنیانگر ایب

حال بـر آنهـا غالـب بـود و      يا اد بود و حال نداشتند و عدهیشتر آنان را دانش زینبود، ب

بر علمش  يدید يحالش را مز، چون یعز ير داشت و علمیخط يد حالیدانش کم، اما جن
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. )2/417(ابـن جـوزی،    »يبر حالش رجحـان داد  يدیو آنگاه که علم او را شن يداد يبرتر

ضرُّ نقصـان  یال«دهد:  يم يرود که علم را بر حال برتر يش میتا آنجا پ يگاه يحت جنید

 ویتـه  . الب)167(انصـاری،   »الوجد مع فضل العلم ألنَّ فضلَ العلـمِ اتـمُّ مـن فضـلِ الوجـد     

 دانـد  يسر میم يات الهیه واردات و تجلید را تنها در سایدن به مرتبه معرفت و توحیرس

کـه در اثـر    اسـت  يشـهود  يامـر  ،دیجن نگرگاهحق از  شناخت رو، ازین. )320(مالصدرا، 

شود:  يستر مطرح م برابرهفتم در  ی سدهاز  پیشتا  يشود. تجل يات حق حاصل میتجل

کـه بـر    يشهود ي. تجل)112(قشـیری،   »يد و خاص اندر دوام تجلعام در پرده ستر باشن«

 ،رساند و در واقـع  يم يارید یتوح ی دن به مرتبهیر رسیرا در مس يو ،دهد يعارف رخ م

 د هـم بـا  یـ د. جنیـ آ يد به شـمار مـ  یتوح ی مقدمه ،يدر سنت اول عرفان ين نوع تجلیا

در قـوس   ين تجلیداند. ا يد میدن به توحیرا مقدمه رس يشهود يتجل يفیظر ی اشاره

ر یمسـ را در  يدهـد و و  يعارف رخ م يبرا ،ه استیعمل ی ت قوهیفعال ی صعود که عرصه

آشـکار  کـه  د یـ جن هـای  گفتـه با دقت در  قرار، بدین 1.رساند يم ياریدن به مقصود یرس

و تفکـر  نش یـ ب .1رد: یـ گ يدو محور شـکل مـ   ی پایهبر  يو يفکر ی شود که منظومه يم

ات یـ تجل افـت یدر ی نهینفس که زم ی هیتزکر و سلوک و یکردن مراتب س يط .2 ينظر

رد که در یگ يرا در نظر م يمراتب ،دیمعرفت و توح يبرا جنید کند. يرا فراهم م يشهود

  پردازیم. ادامه به بررسی آن می

  2معرفت و شناخت اولیه (معرفت عوام) -2-1

ن شناخت سخن بـه  یآغاز ی تبهف از مریف و لطیظر يد در چند موضع با اشاراتیجن

اوّل « کند: يد نقل میاز جن يم اصفهانیاست که ابونع يآن قول ،آورد که از جمله يان میم

ف یـ ف کان احدثه و کیالمصنوع صانعه والمحدث ک فیتعره من عقد الحکمة یحتاج الیما
                                                        

در مقابل تجلي شهودي، تجلي وجودي در قوس نزول هسـتي مطـرح اسـت کـه عـارف بـا        .1
آید. تجلي وجودي  استفاده از آن در پي تبیین چگونگي به وجود آمدن کثرت از وحدت برمي

یافته وحدت وجود است. اصطالح تجلي پس  در عرفان پس از قرن هفتم مبناي نظریه سامان
شود. تجلي در سنت دوم عرفاني از  تر مي ر و عمیقت تم از لحاظ بار معنایي گستردهاز قرن هف

رود و از سوي  شود و در تبیین نظریه وحدت وجود به کار مي سویي در قوس نزول مطرح مي
 کند. دیگر با تجلیات شهودي در قوس صعود ارتباط تنگاتنگي برقرار مي

اني دانست که به تـازگي قـدم در راه شـناخت خداونـد     را کس  توان عوام با اندکي تسامح مي .2
اند و یا کساني که شایستگي و ظرفیت  اند و هنوز به مراتب اعالي توحید دست نیافته گذاشته

 وجودي رسیدن به توحید خواص را ندارند. 
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ف یالضـع عرف المربوب ربّه و المصنوع صانعه و العبد یف احدث بعد موته فیکان اوّله و ک

(ابـونعیم اصـفهانی،   »عترف بوجوب طاعتهیدل لدعوته ویعظمه و یو  وحدهیو  عبدهیفده، یس

10/256(  .  

د در راه سـلوک  یکه بنده با ين مرتبه از حکمت را شناختین عبارات اولید در ایجن

نش عالم ید در باب آفریبا در آغازمعتقد است که مربوب  يکند. و يم يحاصل کند معرف

شه کنـد تـا رب خـود را بشناسـد و بعـد بـا       یز احوال پس از مرگ اندیقت و نو آغاز خل

دهـد.   يت او گـواه یشود، حق را عبادت کند و به وحدان ياو حاصل م يکه برا يشناخت

د سـخن  یـ ب از معرفـت، عبـادت و توح  یـ د بـه ترت یجن ،شود يگونه که مالحظه م همان

ه کـه  یـ هللا: معرفت و شـناخت اول  ير الیدارد به سه مرحله س يفید که اشاره ظریگو يم

ر و یسـ تـوان آن را گذشـتن از مراحـل     يتسامح م ياست، عبادت که با اندک راهسرآغاز 

 شـایان  ی سـفر اول اسـت. نکتـه    یيد که حد نهایدن به منزل توحیسلوک دانست و رس

د را بـه صـراحت در   یـ گاه جنیخورد که جا  ين عبارات به چشم میهم در ا يگریتوجه د

ان یـ د ارتبـاط م یبا يمعتقد است که عارف بالله م يکند. و يآشکار م ياحث نظرباب مب

 ی د بـا اشـاره  یـ ابد و در باب آن تأمّل و تفکر کند. در واقـع جن یانسان، حق و عالم را در

کشد و بر آن اسـت   ير میبه تصو يهست ی رهیقوس نزول را در دا ،فین تعریدر ا يفیظر

 ،کند يم سفارشن عبارت به آن ید در اید. آنچه که جنیفهم آن برآ يد در پیکه عارف با

کننـد،   يذکـر مـ   ينظـر  ی عرفان و قـوه  يبخش نظر يبرا نرفاااست که ع يتیهمان غا

ف است و هـر  ین تعریتر از ا عام ،ينظر ی ، قوهگفتیمز ین نیش از ایه پکهرچند که چنان

ـ یرا که عارف در س ينشیگونه تفکر و ب تـوان در   يابـد، مـ  ی يهللا بـه آن دسـت مـ    ير ال

حق و  یيد سخن از جداین مرتبه است که جنیداد. در هم يجا ينظر ی چهارچوب قوه

ـ التّوح« شـود:  يم باورمندممکنات  کاستیهایه حق از ید و در واقع به تنزیگو يخلق م دُ ی

ل د نقـ یاز جن بارهن یرا در هم يز سخنیعطار ن .)411(هجـویری،   »إفرادُ القِدَمِ عَن الحَدَثِ

گفـت صـفت    ؟ستید چیبازگفتند توح«است:  يفیظر ی نکته ی رندهیکند که در برگ يم

ن یـ همه ذل است و عجز و استکانت و صفت خداوند همه عزّ و قدرت، هـر کـه ا   يبندگ

  ). 33-2/32(عطار،  »گم شده است موحدّ است هجدا تواند کرد با آنک

کـه هـر کـس    اسـت  ن یو آن اشود  يادآور میدر این تعریف را  يفیظر ی د نکتهیجن

منحرف  يقیاگرچه از راه راست و حق ،را از هم جدا کند حقبتواند صفات خاص بنده و 
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د ین سخن جنید. ایآ يم شماربرد، اما موحّد به  يبه سر م يخف يو در گمراهاست شده 

 ؛د عـوام اسـت  یـ ن حد شناخت و توحیتر نیید پاین مرتبه از توحینشان از آن دارد که ا

یکي بیش نیست و اصل بـر وحـدت و    ،او ی شناسانه حق و خلق در بینش هستي چراکه

  یگانگي است نه جدایي. 

ن حرکت به سمت حق است، معرفـت  یآغاز ی ن مرتبه از معرفت را که نقطهید ایجن

معرفة واحدة ألنّ المعـروف بهـا    يالمعرفة من الخاصة و العامة هم« کند: يم يعوام معرف

 ير الیکه سنیش از ایعارف پ ،دیجن نگرگاهاز  سان، بدین. )10/257هانی، (ابونعیم اصف» واحد

از  يشـد و شـناخت  یندیخلـق بـا آن ب   ی د در باب حق و رابطـه یبا ،هللا خود را آغاز کند

آغاز شـناخت اسـت کـه بنـده      ،ن مرتبهی. در همدست آورد بهت یو ربوب بندگی ی مرتبه

ن راه اسـت. از  یآغـاز  ،که هنوز در مرحلـه  کند، چرا يصفات حق و خلق را از هم جدا م

  نش همراه باشد. ید با معرفت و بیسلوک بار و یسآغاز راه  ،دیجن نگرگاه

  سکر و حیرت -2-2

 يرامون هستیپس از دعوت سالک به تدبّر و تأمل پ يکه و دیآ يبرمد یجن سخناناز 

خواهد که با  يو از او م کند يشنهاد میرا به او پ ای ویژهسلوک ر و یس ی نش، برنامهیو آفر

هللا  ير الیت سید که غایتوح ی به مرتبه ،و گذشتن از مراتب سلوک يعمل ی ه بر قوهیتک

 يعمل ی قوه يبر مبنا ،دیگو يد از آن سخن میکه جن يدین مرتبه از توحیاست برسد. ا

 اتبمر يد را برایگاه اصطالح توح ،خود های آموزهن دسته از ید در ایرد. جنیگ يشکل م

 د.یآ يد میدر اثر عشق پدرت یسکر و ح برد. يرت به کار میاز جمله منزل ح ،ش از آنیپ

شود و تنها بـه او   يم ير خدا و خود خالیگذارد، از غ يم عشق گام میسالک در حر يوقت

سکر و : «شود که سالک در سکر فرو رود يبه خود سبب م يتوجه  ين بیکند و ا يتوجه م

  .)279(هجویری، »ياند از غلبة محبت حق تعال کرده يارباب معان است که يغلبه عبارت

د یانجامد. جن يو استغراق در حق م يخود يشود و به ب  يفنا شناخته م ی سکر مقدمه

ن حالـت سـکر و   یکنـد. در همـ   يرت اشـاره مـ  ید به منزل سکر و حیف توحیگاه در تعر

سـتد:  یا يحق از گفتار بازماست که زبان سالک به واسطه استغراق در محبت  يخود يب

نه  رود، يفراتر من مرتبه یکه عارف از ا ي. هنگام)523(هجویری،  »من عرفَ هللا کلَّ لسانُه«

دن یشن يارایکند که هر کس را  يرا مطرح م يقیکند، بلکه حقا يشه نمیپ يتنها خاموش

ان یاص بخ يافراد يد را تنها در خلوت و برایق توحید حقایست؛ همچنان که جنیآن ن
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به منزل  يفیظر ی اشاره ،کند ين عبارت مطرح مید در ایکه جن يکرده است. شناخت يم

د یگو يد و مراتب آن سخن میل خود در باب توحئاز رسا يکیدر  ویرت دارد. یسکر و ح

ن یـ روشن شـدن موضـوع بـه ذکـر ا     يله است و براأن مسیاو در باب ا يه فکریما که بن

  م: یازپرد يم يقسمت از سخنان و

ده یـ ده و نظـام توح یـ اعلم أن أول عبادة هللا عزّوجلَ معرفته و أصل معرفة هللا توح«

ه یه و کان سبب استدالله به علین، فبه استدلّ علیث و األیف و الحیالصفات عنه بالک ينف

ق بـه وقـع   یق به و من التصدیده وقع التصدید له و من توحیقه وقع التوحیقه، فبتوفیتوف

مـا  یق جرت المعرفة به و من المعرفة به وقعت االستجابة له فیه و من التحقیق علیالتحق

مـن  ه وقـع االتّصـال بـه و    یـ ال يه و من الترقـ یال يه و من االستجابة له وقع الترقّیدعا ال

ان و مـن  یرة ذهب عن البیرة و من الحیان له وقع الحیان له و من البیاالتّصال به وقع الب

  .  )396(رادمهر، » ...ه ان انقطع عن الوصف لیذهابه عن الب

  يدیـ ن حرکـت توح یآغـاز  ی کنـد کـه نکتـه    يبه معرفت عوام اشاره م در آغازد یجن

 ن مرتبـه  یاسـت (أول عبـادة هللا عزّوجـلَ معرفتـه). در همـ      یيدن به وحدت نهـا یو رس

 ده یـ شـود (نظـام توح   يمـ  معتقـد ممکنـات   کاسـتیهای ه حـق از  یـ است که بنده به تنز

ـ ا ،او دیـد ه). از یـ ن، فبـه اسـتدلّ عل  یـ ث و األیف و الحیالصفات عنه بالک ينف  ن مرتبـه  ی

 ن یـ د لـه). ا یـ قـه وقـع التوح  یشود (فبتوف يق حق محقق نمیتوف از رهگذرد جز یاز توح

ق یحق، تحق يگانگیق یب عبارت است از: تصدیدارد که به ترت يجیمرتبه از شناخت نتا

 ش رفـتن در  یو پـ  يه)، اسـتجابت دعـا، ترقـ   یـ معرفت اولقت)، معرفت (یدن به حقی(رس

 نجـا از آن  ید در ایـ را کـه جن  يهللا و سـرانجام اتصـال بـه حـق. اتصـال      ير قرب الـ یمس

  ،نیـ ش از ایبـه حـال مشـاهده دانسـت. تـا پـ       يفـ یظر ی توان اشاره يم ،دیگو يسخن م

 کامـل را  حضـور   يسـتگ یبـرد و هنـوز شا   يبت به سر مـ یمجاهده در غ از رهگذرسالک 

 در  يسـلوک و ترقـ  ر و یسـ جاست که سالک با عبـور از مراتـب    نیافته است و از همین

 ن سـخن  یـ د در ایـ کـه جن  يند. البته اشـارات ک يدا میرا پ ياله ی مشاهده يستگیآن شا

 بـه طـور کامـل منطبـق بـا       ،دارد ير الـ یدن به مرتبـه اتصـال در بـاب سـ    یش از رسیپ

ـ گو يد می. جنطلبد يگر مید يجالل آن میو تحل يست و بررسیسلوک نر و یسمراتب  د ی

ـ آ ين وصـول برمـ  یـ ان ایب يشود، سالک در پ يب سالک مین که مشاهده نصیبعد از ا  د ی

 رسـد و در اثـر سـکر     يرت مـ یـ ق بـه سـکر و ح  یبازگو کردن حقا يش براکوشو در اثر 
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ن یـ قـد اسـت ا  معت ياز سـکر دارد، و  يد برداشت جالبیماند. جن يم ان بازیرت از بیو ح

ان یـ ق اتصال و مشـاهده را بـه ب  یخواهد حقا يدهد که م يبه سالک دست م يحالت وقت

ن مرتبه یماند. بعد از ا يم ان بازیاز ب ،رسد يکه به حالت سکر م نیدرآورد و البته بعد از ا

آن  يکنـد کـه در ادامـه بـه بررسـ      يفنا و وحدت شهود اشـاره مـ   ی د به مرتبهیجن ،هم

   م.یپرداز يم

در راه سـلوک   گـام  ،يعرفـان  ی ویـژه نش یـ همان گونه که مالحظه شد، سـالک بـا ب  

 ی مرتبـه  برتـر شـدن  دهد و به   يبه معامالت عارف جهت م ينش عرفانین بیگذارد، ا يم

ق یان حقایب ي، در پياله لدن به مشاهده و وصیانجامد. سالک پس از رس ياو م يوجود

رسـد.   يرت مـ یـ بـه ح  مانـد و  ياز گفتـار بـازم   ،انیـ ب يش براکوشد و در اثر یآ يآن برم

 ی ویـژه نش یـ ، بلکه بآید دست نمی به يسلوک عملر و یسرت تنها در اثر یح سان، بدین

فـا  یا ين مرتبه نقـش اساسـ  یدن سالک به ایدر رس ينظر ی قوه ،گریر دیعارف و به تعب

   کند. يم

  فنا -2-3

هللا و بقاء باللـه   يکند، فناء ف يماد ید از آن ید با عنوان توحیکه جن يگرید ی مرتبه

وجـود   ،ن منـزل یـ انجامـد. در ا  يبه وحدت شهود مـ  سرانجامد ین مرتبه از توحیاست. ا

 ،کـه در آن  ياز سخنان يکیشود.  يسالک به طور کامل غرق و مستهلک در وجود حق م

د نقـل  یـ اسـت کـه روزبهـان از جن    يفنا به کار برده است، قول يد را به معنید توحیجن

(روزبهان بقلی، » ةیفضاء السرمد ية الیق رسوم الربانید هو الخروج من ضیالتوح«کند:  يم

196( . 

 بیرونآن را  يها يژگیاز و يکیشمارد و  ين مادن مرتبه را از مقامات موحّیروزبهان ا

که وجود بنـده بـه طـور     یيجا يعنی ،شمرد يت برمیت و ربوبیشدن روح از رسوم عبود

 يعنـ ید یـ ن مرتبه از توحید در باب ایشود. سخن جن يمستهلک م حق يکامل در هست

ت یسـرمد  يدن بـه فضـا  یآن را رسـ  يشود، چـرا کـه و   يک میفنا به وحدت شهود نزد

ن ایـ مت از یـ ت و ربوبیـ عبود يماند و دوگانگ يم يکه تنها حق باق یيجا يعنیداند،  يم

فنـا   ی جـه یتـوان نت   يمـ ف است و وحدت شهود را یار ظرین دو مرحله بسیرود. مرز ا يم

کند:  ياد مید یبا عنوان توح ،افعال هم يتر فنا مثل فنا نیید گاه از مراتب پایدانست. جن

کـه حرکـات و    يکه بشناس ن است. گفتند چگونه گفت آنیقید گفت یدند از توحیپرس«
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 يآورد ين به جایست، چون ایرا با او شرکت ن ياست که کس يسکنات خلق فعل خدا

 .)2/33(عطار، » يآورده باش يد به جایشرط توح

 زیـر د یـ ن مرتبـه از توح یـ از ا د،یـ مراتب معرفت و توحد در سخن خود در باب یجن

که وجود سالک به طـور کامـل در وجـود     یيجا يعنی ،کند ياد میقت وجود یعنوان حق

 ی د را مقدمـه یـ ن مرتبـه از توح یـ د ایوندد. جنیپ يشود و به وجود حق م يز میحق ناچ

ان له و من یمن االتّصال به وقع الب«... داند:  يقت شهود) میدن به حقیشهود (رس وحدت

ان انقطـع عـن   یـ ان و من ذهابه عـن الب یرة ذهب عن البیرة و من الحیان له وقع الحیالب

 يقة الوجـود وقـع فـ   یقة الوجود له و من حقیحق يالوصف له و بذهابه عن الوصف وقع ف

  ).396(رادمهر، » قة الشهودیحق

قـت  یقـت وجـود و حق  یرت، حقیـ ب از حیاز سخنان خود به ترت بخشن ید در ایجن

ن در بـاب آن  یـ ش از ایرت کـه پـ  یـ کند که اشاره است به منزل سکر و ح ياد میشهود 

فنا که وجود عارف به طـور کامـل در    ی دن به مرتبهیقت وجود و رسیم، حقیسخن گفت

قت شـهود کـه همـان    یماند و حق يم يک وجود باقیشود و تنها  يوجود حق مستهلک م

نش یـ ه بـر ب یـ د بـا تک یاز جننیز همچون سکر و حیرت فنا  وحدت شهود است. ی مرتبه

شــود و  يعــارف حاصـل مــ  يگذشــتن از مراتـب ســلوک بـرا   يدر پـ  ،دار عــارف جهـت 

وحدت شهود است که  سرانجامد و یتوح ی دن به مرتبهیرس ،آن ی جهین نتیارزشمندتر

  .کند يم نش عارف را دگرگونیب

  توحید -2-4

ست که پس از فنا قرار یا کند، مرحله ياد مید هم از آن ید که جنیاز مراتب توح يکی

و طلب آغاز کرده  يداریرا که سالک با ب ي. سفررود شمار می بهدارد و سرمنزل سفر اول 

 يرساند و به طور کل ين مرحله پس از گذشتن از منازل به سرمنزل مقصود میاست، در ا

ش (سـکر و  یپـ  ی د اگرچه همانند دو مرحلهین مرتبه از توحیشود. ا يم ير حق تهیغ از

شـود، امـا بـه     يان نهاده میکه سرآغاز راه سلوک است بن ينش و معرفتیب يفنا) بر مبنا

ب سـالک نشـود، بـه    یق حق نصـ یرسد و البته اگر توف يبه سرانجام م ،يعمل ی قوه ياری

ن مرحلـه را تنهـا بـا    یدن به اید رسیابد. جنی يست نمن مرتبه دیهرگز به ا ،صرفِ عمل

قـت  یاصـحاب طر  يک سخن به کرامت نگفتین یا ياگر مرتض«داند:  يسّر میحق م ياری

 يرا به چه شـناخت  يسؤال کردند که خدا يو آن سخن آنست که از مرتض يچه کردند
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ز به آن اشاره یناین ش از یپ که نچنا .)2/9(عطار، » د مرا به خودیگفت بدانکه شناسا گردان

حاصـل   يواردات الهـ  ی هیدانـد کـه در سـا    يم يشهود يمعرفت حق را امر دیجنشد، 

دن به یکند و رس ياد مید یتوح ی ن مرتبهیا به اشاره از ایگاه به صراحت و  وی شود. يم

قة المعرفة یحق يبلغ العبد الیال«داند:  يسر میآن را تنها با گذشتن از احوال و مقامات م

دن یرس يست برابرآن ي. و)359(سراج، » عبّر االحوال و المقاماتی يد حتیصفاء التوح و

 يبـو «را ادا کـرد:   يت و بنـدگ یـ مراحل سلوک حق عبود يد با طیبا يدین توحیبه چن

» يبود که تو آن حـق را ادا نکـرده باشـ    يتو حق ي(تا آنگه که او را) سو يد نشنویتوح

  . )261(محمد بن منور، 

 ،دین مرتبه از توحیدن به ایرس يبرا ،شود يت مفایردد ینه که از سخنان جنگو همان

مقامات و احـوال عبـور    از دیبا يبردن از واردات اله  ت حق و بهرهیه بر عنایبر تک افزون

 ،دین مرتبه از توحیبا تأمل در ا ه نفس پرداخت.یبه تزک يکرد و با استفاده از سلوک عمل

ر راه سـلوک نقـش   ش برد عـارف د ینجا در پیعارف تا ا يظرنش نیشود که ب  يآشکار م

او منجر شده است.  يعمل ی ت قوهیعارف و تقو يوجود يداشته است و به اعتال بنیادین

 گامکند که  يعارف به او کمک م ی ویژهنش یو ب ينظر ی توان گفت که قوه يم ،نیبنابرا

د و یـ توح يبـاال  ی به مرتبـه  ،ارت و فنیح ی در راه سلوک بگذارد و با گذشتن از مرتبه

  ابد.ی دست يت سلوک عرفانیغا

  وحدت شهود -2-5

هللا  ير الـ یت سـ یـ که نها يدید بعد از فنا و توحیجن نگرگاهاز  دیتوح برترین مرتبه

گذرد و جـز   يها م کثرت ی عارف از همه ،ن مرحلهید. در اینما  يم يعارف رو ياست، برا

رسـد، حـق را در    يقت واحد میکه عارف به شهود حقن مرتبه یند. در ایب يچ نمیخدا ه

 يدگاه وحدت شهودین دیق و گسترش همیند. در واقع تعمیب ين آن میو ع يتمام هست

ـ  یوحدت وجود در اند فراگیر ی هیش نظریدایبه پق،  هفتم ی سدهپس از   يشه ابـن عرب

 يتجلـ  ی هیـ نظر رهگـذر را به طور کامل از  يدیتوح ی اندیشهن یا يد. ابن عربانجام يم 

ن یتـر  از بـزرگ  يکی يفیداند. ابوالعالء عف يممکنات م يگمهن یکند و حق را ع ين مایب

وحدت وجود در اسالم تا قبل از ابن  ی هیمعتقد است که نظر ،شناسان معاصر يابن عرب

ن وحدت وجود و شهود تفاوت ایم يآن است. و گذار پایه يووجود نداشته است و  يعرب

رنگ وحدت  قسوم  ی سدهمر را که معتقد است تصوف در ینظر فون کر شود و يقائل م
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بر وحدت شهود  يدِ مبتنی. هرچند که توح)25(ابن عربی،  کند يوجود به خود گرفته، رد م

ـ      ی هینظر يریگ هفتم به شگل ی سدهش از یپ  يکامل وحـدت وجـود در کـالم ابـن عرب

از  ياریود. بسش ياصطالح مشاهده من دو ین اایم ي، اما بدون شک مرز آشکاردانجام می

 يا حتـ یاند و   قائل به وحدت وجود شده ،هفتم ی سدهاز  پیشتا  ،ن به اشتباهپژوهشگرا

اند  ذات دانسته يصفات و وحدت وجود را مقام فنا يوحدت وجود را اشاره به مرحله فنا

وحدت وجود  ی شهیست اندبرآندانسته،  يکین دو اصطالح را یا نیز ي. مطهر)198(یثربی، 

مانند عطار وجود داشته، بـدون آنکـه نـام وحـدت      ينرفاادر آثار ع ياز ابن عرب پیشتا 

که وحدت وجـود و   ينپژوهشگرا همگید ی. شا)136(مطهری، وجود بر آن نهاده باشند 

 ،شه و تفکر وحدت وجودین اندییاند که تب ن نکته غافل شدهیاز ا ،دانند يم يکیشهود را 

 يگانگیقائل به  يشود. ابن عرب يمشاهده نم يدارد که تا قبل از ابن عرب يتاز به مقدماین

ن ایـ ب يتجلـ  ی هیـ نظر راهرا که در عـالم وجـود دارد، از    یيها حق و خلق است و کثرت

چ یهستند. هـ  يت الهاو صف اسماءاز مظهری  جهانموجودات  ی همه ،کند. از نظر او يم

تنها از  نرفااشود و ع يهفتم مشاهده نم ی سدهز ش این مقدمات و مباحث تا بیکدام از ا

  اند.  قت واحد سخن گفتهیشهود حق

 فـراوان د یـ د در سـخنان جن یتوح ی ن مرتبهیتر  يبه عنوان عال ،به وحدت شهود باور

شدن محدث  يبودن عارف و معروف و متالش يکیاز  ين مرتبه وی. در اخورد چشم می به

معرفت وجود جهل است در وقت حصول علم تو، « :آورد يان میم سخن به میدر جنب قد

  .)2/28(عطار، » است يکیادت کن گفت عارف و معروف یگفتند ز

 يرود و فقـط حـق بـاق    ين مـ ایـ مرسـوم از   ی همـه وحدت است کـه   ی ن مرتبهیدر هم

ه العلـوم و  یه الرسوم و تندرج فیتضمحل ف يد فقال معنید عن التوحیسئل جن«ماند:  يم

  .)29(سراج، » زلیکما لم  يلکون هللا تعای

د است. مراتب یاو در باب توح های اندیشهن بخش یتر د مهمیاز سخنان جن بخشن یا

 يد هم موجود بـوده اسـت، امـا و   یاز جن پیشتا  گفتیم،ن یش از اید که پیمختلف توح

 يو. )223(میرباقری فرد و دیگران،  وحدت شهود است يعنید یاز توح بخشن یمبتکر ا

شـود، عـارف بـه     يمـ  يپس از آنکه وجود سالک به طور کامل در وجود حق فانست برآن

 کند: يمشاهده م يهست ی ند و خدا را در همهیب يچ نمیرسد که جز خدا ه يم يا  مرحله

ـ   ید الخاص فقال ان ید عن التوحیسئل الجن« هللا عزوجـل   يدیـ ن یکون العبـد شـبحاً ب
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ده بالفنـاء عـن   یلجج بحار توح يدرته فاحکام ق يمجار يره فیف تدبیه تصاریعل يتجر

قـة قربـه   یحق يتـه فـ  ینفسه و عن دعوة الخلق له و عن استجابته بحقـائق وجـود وحدان  

ـ   یما اراد منه و هو ان یام الحق له فیبذهاب حسّه و حرکته لق اوّلـه   يرجع آخـر العبـد ال

  .)19(سراج، » کونین کون کما کان قبل أیف

  است: سخن گفتهخود را به اشاره  ی انهیدت گران دسته از سخنان وحید ایگاه جن

هـا   ها و نعمـت  رفت در فضل يد نشسته بوده با جماعت فقرا و سخنش میجن يروز«

 يچنانکـه خـدا   يد گفت حمد تمـام گـو  یگفت الحمدلله، جن يشیجالله. درو  حق جلّ

 يباشد کـ  ين کین عالمیش گفت و این. درویگفته است که الحمد لله رب العالم يتعال

م مقـرون  یث بـه قـد  یکه چون حد يد گفت تو تمام بگوید کرد؟ جنیاد بایشان را باو یا

  . )257(محمد بن منور،  م بماندیگردد در جنب آن و قد يمحدث متالش يکن

 يفـ یظر ی د به صراحت از وحدت شهود سخن نگفته است، اما با اشارهینجا جنیدر ا

شـود کـه وجـود     يکند و برآن م يم يرفز معیرا در جنب وجود حق ناچ ها ی پدیده همه

 يرا پرتو جهان ی همه ين ویم است. همچنیست و آن خداوند قدیش نیک امر واحد بی

کنـد   يمـ  يمعرفـ  يرا گواه وجود حق تعال يداند و در واقع سراسر هست ياز وجود حق م

  .)159-158 شبستری،(

کـه عـارف بـا     ي. زمـان آن اسـت  ی اندازهن یتر فین و لطیباالتر ،دین مرتبه از توحیا

آورد، در واقـع   يان درمیب ی انه خود را به عرصهیشهودگرا ی ن تجربهیبازگشت به صحو ا

  کند.  يدا میدست پ ،شناخت که معرفت خواص است ی اندازهن یبه باالتر

  معرفت حاصل از شهود (معرفت خواص) -2-6

 ی انـدازه ن یتربـاال  ،کنـد  ياد مـ یـ عنوان معرفت خواص از آن  زیرد یکه جن يمعرفت

وحـدت شـهود حاصـل     يعنید یتوح ی ن مرتبهیدن به باالتریشناخت است و پس از رس

د اذا ذهب اسم العبد یسُئلَ الجن« :کند يماد یف از آن یظر يد گاه با اشاراتیشود و جن يم

و ثبت حکم هللا؟ قال اعلم رحمک هللا انه اذا عظمت المعرفة بالله ذهبـت آثـار العبـد و    

  .)255(سراج، » يبدو علم الحق و ثبت اسم حکم هللا تعالیومه فعند ذلک امحت رس

د که پس از محو شدن آثـار  یگو يمسخن  يشناخت يعنید از علم حق ینجا جنیدر ا

 نگرگـاه ن همان شناخت خواص اسـت کـه از   یو ا آید دست می بهاو در حق  يبنده و فنا

شناخت عارف  یينها ی اندازهوان ت يم ن مرتبه رایمعرفت است. ا ی ن مرتبهیباالتر ،دیجن
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د معتقـد اسـت   یـ شود. جن يعارف آشکار م يقت واحد برایدانست که در پرتو شهود حق

قـت مطلـق، بـه    یشـهود حق  ی دن به تجربـه یفنا و رس ی عارف پس از گذشتن از مرحله

قـة  یمـن حق « داند:  يرا مقام باالتر از سکر م ين صحویچن يگردد. و يحالت صحو باز م

قة الشهود بذهابه عن وجوده و بفقد وجـوده صـفا وجـوده و بصـفائه     یحق يلوجود وقع فا

ته، فکان موجوداً مفقوداً و مفقوداً موجوداً. فکـان  یبته حضر بکلیب عن صفاته و من غیغ

ث کان کان، فهو هو بعـد  یکن حیث کان. ثم کان بعد ما لم یکن حیکن و لم یث لم یح

 يبة الیعد ما کان موجوداً مفقوداً، ألنه خرج من سکره الغکن فهو موجود موجود بیما لم 

  .)396(رادمهر، » اء منازلهایه المشاهدة النزال األشیان الصحو و تردّ علیب

موجـود  «بـرد بـا عنـوان     يفنا به سر م ی که در مرتبه يد از عارفین عبارات جنیدر ا

ده اسـت. عـارف پـس از    ش يکند، چرا که به طور کامل از صفات خود ته ياد می» مفقود

ن مرتبـه  یـ که در ا يد از شخصیگردد. جن يگذشتن از فنا به حالت صحو و حضور باز م

آن  ين مرتبه است که عارف در پیکند. در هم ياد می» موجود موجود«قرار دارد با عنوان 

مقامـات و احـوال و گذشـتن از     سپری کـردن را که پس از  يد که وحدت شهودیآ يبرم

نش یـ ن بیدرک ا يارایاورد و البته هر کس را یبه زبان ب ،افتهیبه آن دست فنا  ی مرتبه

د یگونه سخنان طبق گفته خود جن نین جهت است که ایست و به همیانه نیگرا وحدت

ق یشهد الـف صـد  ی يقة حتیبلغ أحد درج الحقیال«کند:  يدا میبه کفر و زندقه شباهت پ

   .)45(مالصدرا، » رهیعلمه غیا العلمون من هللا میق و ذلک النهم یبانّه زند

بر  يمبتن ينشیقت واحد به بیشهود حق ی دن به مرتبهیعارف پس از رس بدین قرار،

کنـد. اگـر    يعارف را دگرگون م ينیب ن معرفت و شناخت، جهانیابد. ای يوحدت دست م

سـخن   يگـانگ ینجـا از  یگفـت، در ا  يحق و خلق سخن م یيامر از جدا يعارف در ابتدا

ممکنـات   کاستیهایه حق از یتنز يه را که بر مبناید معرفت و شناخت اولید. جنیگو يم

 ي پایـه شناخت را کـه بـر    یينها ی ن مرتبهیا شمرد و يم يگمراه ينوع شود، يحاصل م

 ی همـه عـارف   ،ن مرحلـه یـ نهد. در ا يمعرفت خواص نام م ،ردیگ يوحدت شهود شکل م

ان یعابد و معبود سخن به م يگانگیصحو از  ند و با بازگشت به حالتیب يرا حق م يهست

قت بـه  یآنچه را که با شهود حق ،ينظر ی قوه ياریجاست که عارف به  نیاز هم. آورد يم

گـر  ینش و بـه عبـارت د  یـ ب يد بر مبناین مرتبه از توحیکند. ا يان میب ،افتهیآن دست 

بیان  يدر پ ،درس يقت واحد میبه شهود حقعارف که  يرد. زمانیگ يشکل م ينظر ی قوه



 1391م، بهار و تابستان م، شماره یکپنجمجله ادیان و عرفان، سال چهل و    136

د ین مرحله از شناخت در سخنان جنین ایید. تبیآ يخود برم يافته شهودین ین اییتبو 

 يخاصـ  يهرچند که با نکـات نظـر  ق هفتم  ی سدهش از یپ نرفااگر عید يو به طور کل

  ست. یافته نیمنسجم و سامان  يا هیهمراه است، به صورت نظر

 ينیب شود که جهان يآشکار م ،ز شناختن مرتبه اید در باب ایسخنان جن يبا بررس

ان یـ ن مرحله بـه ب یشود و عارف در ا يعارف پس از گذشتن از مراتب سلوک دگوگون م

 ينداشـته اسـت. بـار    پیشـینه ن یش از ایپردازد که پ يم ژرفی يو مباحث نظر يقیحقا

 ينش نظریب يبه اعتال ،و گذشتن از مراتب سلوک يعمل ی قوه يتوان گفت که ارتقا يم

  د.انجام يعارف م

  

  

  گیری نتیجه

  توان چنین برشمرد: از این پژوهش را می برآمدهنتایج 

 يک مکتـب فکـر  یـ صـورت  بـه   يریـ گ شـکل  احلن مریاز نخست يعرفان اسالمـ 1

را  يعرفـان اسـالم  ت یـ ماه شـود.  يدار همراه م جهت ينشیو با ب کند يمهدفمند ظهور 

کـه بـه کـار     يعرفان ينیو جهان ب ينظر نشیـ ب1توان متشکل از دو جنبه دانست:   يم

سلوک ر و یگذشتن از مراتب س نفس با ی هیتزکو  يعمل ی ـ جنبه2دهد   يعارف جهت م

  . يدن به وصال حق تعالیبه منظور رس

  شـود کـه   آشـکار مـی   ،در باب توحید و معرفـت  يد بغدادیجنبا بررسی سخنان ـ 2

 ر در بـاب خلـق و حـق و اعتقـاد بـه      شناخت حق، تـدبّ  ی ن مرتبهینخست ،يو نگرگاهاز 

 ن مرتبـه  یـ د ایـ . هرچنـد کـه جن  (معرفـت عـوام)   ممکنات است کاستیهایه حق از یتنز

 ،یين معرفت ساده و ابتـدا یشمرد، اما معتقد است که هم يم يخف ياز معرفت را گمراه

 بـر ایـن   رانـد.   يش مـ یسـلوک پـ  سـیر و  ر یدهـد و او را در مسـ   يبه کار عارف جهت م

 ينظـر  ی قـوه  ينش و بـه عبـارت  یـ بر ب ،دیجن نگرگاهن مرتبه از شناخت از یخستن پایه،

دار  معـامالت سـالک را هدفمنـد و جهـت    اسـت کـه    ينظـر  ی ن قوهیاستوار است و هم

   .کند يم

بـرد کـه بـه     يهللا به کـار مـ   ير الیمراتب مختلف س يد را برایتوح ی د واژهیجنـ 3

  است.  سالکت سفر یکه غا دیو توح، فنا رتیب عبارت است از: سکر و حیترت
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کند و آن وحدت شهود است. در  ياشاره مهم د یاز توح يباالتر ی د به مرتبهیجنـ 5

  ند. یب يم يمنازل سلوک حق را در تمام هست ين مرتبه است که عارف پس از طیهم

رسـد،   يصحو بعد از سکر م ی قت واحد به مرتبهینکه با شهود حقیعارف پس از اـ 6

ن مرحله به طور کامـل  یاو در ا ينیابد و جهان بی يمتفاوت با آغاز راه دست م ينشیبه ب

ن یدر هم است (معرفت خواص).ت معرفت ینها ،ن مرتبه از شناختیشود. ا يدگرگون م

پـردازد.   يوحدت شهود مـ  يبر مبنا يقیعم يد به طرح مباحث نظریمرتبه است که جن

و  ينظـر  ی شود که قوه ين برداشت میچن ،دیتوح ی رهباد دریاز مجموع سخنان جنـ 7

بـه سـلوک عـارف     ينظـر  ی . قوهبرند يدار به سر میاو در تعامل پا های اندیشهدر  يعمل

 ی قـوه  ياعـتال  ،گـر ید سویو از  رساند يم ياری يو يوجود ياعتال بهدهد و  يجهت م

  کند.  يتر م  ژرفعارف را  ينش نظریب يعمل
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