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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Spiritual journey can be considered as the 
most important pillar of Sufism and mysticism and as the feature 
distinguishing it from other religious systems. So, a great part of Sofieh 
teachings has been centered on defining and explicating this spiritual journey. 
Existence of different steps in the evolutional journey not only superficialy 
indicates the existence of rituals, attitudes and educational systems, but also 
is in depth an influence of Sufis’ ontological view (as the one who plans the 
journey for his followers). Therefore, the place of God and Man in the 
hierarchy of the being and the relationship between these two plays a crucial 
role in howabouts of the journey.
METHODOLOGY: This research was conducted in a descriptive-analytical 
manner using library resources.
FINDINGS: Shams Tabrizi is one of the influential Sufis of the middle Ages. He 
is also regarded as an innovative and creative mystic in areas of anthropology, 
theology and ontology. In many regards, for example in terms of spiritual 
journey he has new and innovative ideas that deserve more attention. He 
believes that man has fallen apart from his true place, which is Khaliftulah. 
Therefore, he can regain his position through doing some actions and avoiding 
some other actions.
CONCLUSION: Shams’ teachings regarding spiritual journey can be divided 
into two categories: 1) What the seeker should pay attention to on the 
outside and in the material life (human journey in society) & 2) what should 
happen in the heart and mind of the seeker (inner journey). In the first case, 
what is most important is the feeling of an inner need and a relationship 
based on love and knowledge of hijab, and te external requirement which 

must be observed by the seeker is choosing a guru.
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 وی شناسیبایدها و نبایدهای سلوک در مقاالت شمس در پیوند با نگاه هستی

 
 ، داوود اسپرهم*علی عزیزی

 دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران.گروه زبان و ادبیات فارسی، 
 

 

 چکیده:
سلوک را میتوان مهمترین ركن تصوف و عرفان و وجه تمایز آن از دیگر زمینه و هدف: 

نظامهای دینی و معرفتی دانست. وجود طرحهای متنوع و اختالف در كیفیت سلوک در 

شناسی حاكم بر متأثر از نگاه هستیسنتهای  گوناگون عرفانی، عالوه بر وجود نظامهای تربیتی، 

ازاینرو جایگاه خدا و انسان و كیفیت رابطۀ این دو در هر نظام معرفتی  آن مشرب عرفانی است.

شناسی، سلوک خاص خود را الزام و تبیین میکند. هدف این پژوه  عبارتست از و هستی

شناسی شمس كه در در پیوند با نگاه  هستی مقاالتتحلیل و بررسی  مبانی سلوک در كتاب 

 تعبیر شده است.« بایدها و نبایدها»این پژوه  از این مبانی با عنوان 

ای انجام تحلیلی و با استفاده از منابع كتابخانه -این پژوه  به شیوۀ توصیفی روش مطالعه:

علی موحد محمدشده است. محدوده و جامعۀ مورد مطالعه، مقاالت شمس تبریزی، به تصحیح 

 است كه توسط انتشارات خوارزمی منتشر شده است.

های میانه، بعنوان عارفی مبتکر و خالق در شمس تبریزی از صوفیان تأثیرگذار سده ها:یافته

جمله سیر شناسی، در بسیاری از موارد و منشناسی، خداشناسی و هستیباب موضوعات انسان

عی است كه با توجه به تأخر زمانی در شناخت وی و های نو و بدیو سلوک دارای اندیشه

های ، ضرورت توجه بیشتری را میطلبد. بررسیها نشان داد از دیدگاه شمس، انسان  از اندیشه

اهلل دور افتاده با انجام اعمال و پرهیز از مواردی در قالب جایگاه حقیقی ، به عنوان خلیفه

 سلوک میتواند این جایگاه را بازیابد.

نتیجۀ این پژوه  گویای این است كه  بایدها و نبایدهای سلوک در مقاالت  گیری:جهنتی

قابل  شناسی وی دارد، و مجموعۀ آنها در قالب دو گزارهشمس، پیوندی آشکار با نگاه هستی

)سلوک  آنچه كه  بیرون و در زندگی مادی سالک باید بدان توجه كند -4بندی هستند: تقسیم

آنچه كه در  دل و  اندیشۀ سالک باید اتفاق افتد )سلوک درونی(. در مورد  -6 انسان در جامعه(

اول، آنچه بیشترین اهمیت را دارد، احساس نیاز درونی و رابطۀ مبتنی بر عشق و  شناخت 

حجاب است و درمورد الزامات بیرونی كه سالک باید بدان توجه كند، انتخاب پیر بیشترین 

 اهمیت را دارد.

  

 4344بهمن  57 :دریافت تاریخ   

 4344اسفند  45:  داوری تاریخ   

 4344اسفند  65: اصالح تاریخ   

 4155اردیبهشت  45: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،سلوک ،خدا ،مقاالت ،شمس تبریزی

 شناسی.هستی
 

 :مسئول نویسنده * 

    surush.1987@yahoo.com

 99446315 (64 49)+  

 



 657/ شناسی ویبایدها و نبایدهای سلوک در مقاالت شمس در پیوند با نگاه هستی

 

 مقدمه

(، بیانگر شخصیت 444)مثنوی، دفتر اول: بیت « غریبی در جهان چون شمس نیست»این سخن موالنا كه 

آن خطاط سه »پررمزوراز شمس تبریزی است، غربتی كه خود شمس نیز به تعابیر مختلف از آن یاد كرده است؛ 

ه او خواندی، نه غیر او! آن گونه خط نوشتی، یکی او خواندی، ال غیر! یکی را هم او خواندی، هم غیر! یکی، ن

(. غربتی كه خود شمس و موالنا از آن سخن میگویند، ابعاد 54: ص 4)مقاالت شمس، ج « منم! ]خط سوم[

گیرد. در دورۀ معاصر، علیرغم وجود تحقیقاتی كه صورت گرفته، بسیاری از ابعاد اندیشگانی شمس را نیز دربر می

از جمله دالیلی كه شناخت دنیای اندیشگانی شمس را ضروری میکند، اندیشگانی این صوفی مغفول مانده است. 

ها در غبار فراموشی و حجاب های او سدهوجود تأخر زمانی در شناخت اوست كه موجب شده شخصیت و اندیشه

بمانند، و علت دیگر نیاز به روشن شدن این مسئله است كه ساحت اندیشگانی شمس تا چه میزان وسعت داشته 

 زبان، موالنا، را اینگونه شیفتۀ خود كند.سته بزرگترین شاعر صوفی پارسیكه توان

یکی از مهمترین موضوعات قابل تأمل در اندیشۀ شمس تبریزی، مسئلۀ سلوک است. او از سویی میراث عظیم و 

سلوک را اش، الزاماتی در سیروارزشمند تصوف خراسان را با خود داشته، و از سوی دیگر بواسطۀ تجارب صوفیانه

-شده كه در نوع خود تازه هستند. باوجوداین چندان مورد توجه محققان قرار نگرفته است. مجموع اندیشهیادآور 

اند، كه در شناسی او و حول پیرنگی از وحدت وجود شکل گرفتههای شمس پیرامون سلوک، متأثر از نگاه هستی

ف را تحت تأثیر قرار داده بود. شمس معتقد است آن عصر بواسطۀ تالشهای ابن عربی، مجموعۀ عرفان و تصو

انسان از مبد  اصلی خوی  دور افتاده و سیر و سلوک وی متأثر از این مسئله، در نهایت در پی ایجاد احساس 

یگانگی سالک با مبد  وجود است. ازاینرو بی  از آنکه بر وجه اجتماعی عرفان تأكید كند، به درون سالک اعتبار 

پژوه   ها مطرح میکند. در اینری میدهد و ویژگی سالکان راستین را در قالب بایدها و نبایدو اهمیت بیشت

ها اهتمام هایی است كه سالک در مسیر سلوک باید بر انجام آنها، مجموعۀ اعمال و رفتارمقصود از بایدها و نباید

ترسیم فضایی كلی از  -4بال آن هستیم؛ ورزد و یا از آنها پرهیز كند. آنچه در مقالۀ حاضر بعنوان هدفها بدن

های سلوک در كتاب كردن جایگاه آموزهمشخص -بندی مطالب مقاالت اودسته -6شناسی شمس نگرش جهان

شناسی شمس است. در واقع مقالۀ حاضر، در بررسی مبانی سلوک در مقاالت در پیوند با نگاه هستی -1مقاالت 

 پی پاسخ به سؤاالت زیر است: 

 شناسی او دارند های شمس پیرامون سلوک چه پیوندی با نگاه هستیآموزه

 بنیانهای اصلی سیروسلوک در مقاالت شمس چیست 

 به انجام رسیده است. 4344این پژوه  در دانشکدۀ ادبیات و زبانهای خارجه دانشگاه عالمه طباطبایی در سال 

 

 روش مطالعه

ای مبتنی بر تحلیل و توصیف استفاده شده است. در ابتدا ضمن كتابخانهدر این مقاله از روش گردآوری اطالعات 

شناسی وی مورد بررسی قرار گرفته و سرس مطالب پراكندۀ كتاب، خوان  كتاب مقاالت شمس، نگرش جهان

بندی شده است و مسائل پیرامون سلوک، بطور مجزا مورد بررسی قرار گرفته و بنیانهای اصلی آن مشخص دسته

 شناسی شمس پرداخته شده است.ها در پیوند با نگاه هستیدر آخر به تبیین و تفسیر این آموزه شده و

 سابقۀ پژوهش
ها ویژگی»اند میتوان به سهیال موسوی سیرجانی و همکاران در مقالۀ از اندک محققانی كه به این موضوع پرداخته



 655-665 صص ،44 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  آبان ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 659

از ویژگیهای سالکان از جمله متابعت از شریعت، اشاره كرد كه به برخی « سالکان در نگاه شمس تبریزیو صفات 

انتخاب پیر، احساس نیاز درونی و... اشاره میکند، باوجوداین اگرچه موضوع این پژوه  و برخی از اصولی كه نام 

میبرد، با مقالۀ حاضر قرابت دارد، بسیاری از ویژگیهایی كه برای سالکان برمیشمرد، جزو آموزههای اخالقی  عامی 

های سلوک شمس به مقتضای موقعیت، و در خالل زندگی خانقاهی گفته شده است و جزو شاخصه است كه

اند. او همچنین در شناسی شمس مورد بررسی قرار نگرفتهمحسوب نمیشود، ضمن اینکه در پیوند با نگاه هستی

قاالت شمس، به ، ضمن ارائۀ تصویری كلی از سیمای انسان در م«انسان در جهانبینی شمس تبریزی»مقالۀ 

انسان و جامعه، پرداخته است. همچنین  -3انسان و خدا  -6انسان و خویشتن -4وظایف انسان در سه ساحت 

هایی از شمس در ، به ارائۀ درسها و آموزه«بایدها و نبایدهای شمس»مصطفی ملکیان در سخنرانی با عنوان 

 پیوند با زندگی امروزی پرداخته است.

 

 بحث و بررسی

 شناسیهستی 
تعیین مرجع انضمامی یک گفتمان تبیینی میداند، یعنی ساختارهای جهان واقعی كه »شناسی را دسلر هستی

 Whats at the stake in the« )یک نظریه مطرح میکند و در تبیین و تفسیر خود از آن بهره میبرد

Agent,Desler: p.445 :ه گویی ما موجودیت آن و كشناسی به جهان چنانبحثهای هستی»(. اونف میگوید

 «نه خصوصیات آن را مسلم و قطعی فرض میکنیم، اشاره دارد

 (Worlds of our making, Onuf: p.126) 

شناسی بطور كلی دربارۀ قواعد، احکام و اصولی دربارۀ هستی و انواع آن به بررسی و كشف میرردازد. هستی 

شناسی به اتکای تمام امکانات دربارۀ آنچه وجود دارد. هستیشناسی تحلیلهایی فراگیر و عامند، تحلیلهای هستی

 های ایناست، و به بررسی ویژگیها و مشخصههای وجودی را تعریف كرده اش، اعم از مفاهیم و روشها، گونهویژه

در ها های درونی ما، همچون باورها، احساسها و دانستهشناسی میررسد دان  و داشتهها میرردازد. هستیگونه

 (.53شناسی، شمس: صاند و چه ارتباطی با این موطن دارند  )آشنایی با معرفتكجا و چگونه بوجود آمده

ها و دان  انسان در خأل شکل نمیگیرند، و تصور او از ها و افکار، آموزهچنین میتوان نتیجه گرفت كه اندیشه

 هداف  نق  اساسی دارد. گیری وظایف، آرمانها و اجایگاهی كه در آن قرار دارد، در شکل

 

 شناسی شمس تبریزیهستی

-شناسی، بخ  مهمی از مقاالت او را دربر میگیرد. بطور كلی نگاه هستیگفتار شمس پیرامون معرفت هستی

-شناسی صوفیه نیز در اساس مبتنی بر نظام معرفشناسی شمس متأثر از نظام معرفتی عرفانی است. معرفت

شناسی دینی رقم میزند، چگونگی روابط بین اركان تفاوت و تمایز آن را از هستیشناسی دینی است، اما آنچه 

گرفته حول دو محور خدا و انسان میداند. او جهان قرآن را جهانبینی اسالمی را شکل هستی است. ایزوتسو

خدامركزی  جهان قرآنی، ازلحاظ وجودشناسی، جهانی»دو قطب متقابل خدا و انسان میداند؛  ای باهمچون دایره

های او و بنابراین است. خدا درست در مركز جهان هستی است و همۀ چیزهای دیگر، انسانی و غیرانسانی، آفریده

(. از 44-46)خدا و انسان در قرآن، ایزوتسو: ص « اندمراتب هستی بینهایت پایینتر از او قرار گرفتهدر سلسله

مراتب وجود در باالترین نقطه قرار دارد؛ كه در سلسله دیدگاه شمس نیز خداوند موجودی واحد و قدیم است
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« اگر از جسم بگذری و به جان رسی به حادثی رسیده باشی، حق قدیم است از كجا یابد حادث، قدیم را »

از عالم توحید تو را چه  از آنکه او واحد است ترا چه  چون تو صید هزار بیشی. »(، 44: ص 4)مقاالت شمس، ج

(. نکتۀ حائز اهمیت اینست كه شمس از این مباحث كالمی و فلسفی 14: ص6)همان، ج « فیهر جزوت به طر

تا تو این اجزا را در واحدی او نبازی و خرج نکنی، تا او تو را  از واحدی خود همرنگ »نتیجۀ اخالقی میگیرد؛ 

ارزش دانستن انسان دربرابر (. یا اعتقاد به قدیم بودن خداوند، زمینۀ بی75)همان: ص« كند، سرت بماناد و سرت!

« نزد تو آنچه بدان بجهی و برهی، جان است، و آنگاه اگر جان بر كف نهی چه كرده باشی »خداوند است؛ 

 (.44: ص3)همان، ج

شناسانۀ شمس تبریزی حول پیرنگ ظریفی از وحدت وجود مطرح میشود؛ از همانطوركه گفته شد، نگاه معرفت 

از موالنا به یادگار دارم از شانزده سال كه میگفت كه خالیق »معانی یکی است  نظر او صورتها مختلف وگرنه

همچو اعداد انگورند. عدد از روی صورت است، چون بفشاری در كاسه، آنجا هید عدد هست  این صورت هر كه 

ص : 6)همان، ج« ش  جهت نور خداست»(. او معتقد است 494: ص6)همان، ج« را معامله شود كار تمام است

ما خلقکم و البعثکم اال »(. شمس هدف غایی پیامبران را یادآوری اصل یکی بودن خدا و هستی میداند: 469

كَنفس  واحده. پس دعوت انبیا همین است كه ای بیگانه بصورت تو جزو منی، از من چرا بیخبری  بیا ای جزو، از 

 .(446: ص4)همان، ج« كل بیخبر مباش، باخبر شو، و با من آشنا شو

فلسفی -مانند خدا رویکردی كالمیمراتب هستی، انسان است. شمس به انسان نیز بهركن اساسی دیگر در سلسله

روح، برخی حکما گفتند قدیم است، بعضی »دارد؛ او انسان را ازلحاظ روحی و جسمی موجودی حادث میداند. 

: ص 6)مقاالت شمس، ج« رواح بودگفتند حادث است؛ یعنی اول نبود، آنگاه شد. اما دیر است كه جمعیت ا

: صص 4)همان، ج « جسمت خود دی بود، روح را دو سه روز بیشتر گیر، صدهزار سال گیر، اندک باشد» (، 455

644-649 .) 

نما و مظهر ذات و صفات الهی است كه خالصه و زبدۀ آفرین  هست. تنها آینۀ تمامشمس معتقد است انسان نه

نگویم خدا شوی، كفر »ایست كه همۀ مراتب و تجلیات خلقی و الهی را با خود دارد؛ انسان در نگاه شمس، آینه

نمیگویم. آخر اقسام نامیات و حیوانات و جمادات و لطافت جو فلک، این همه در آدمی هست. و آنچه در آدمی 

ضی و لکن هست، در اینها نیست. خود عالم كبری حقیقت آن است. آخر میفرماید: ال یسعنی سمائی و ال ار

(. ارزش انسان در نظام هستی تا آنجاست كه میتواند 74: ص 6)مقاالت شمس، ج« یسعنی قلب عبدی المؤمن

اند. جهد كن تا اند و بعضی محل وحیبعضی كاتب وحی در نظام دینی صعود كند و مستعد پذیرش وحی شود؛ 

ما اینست، این چهار دیوار گوشتی، مدرسۀ »(. او در جایی دیگر میگوید: 93: ص 6)همان، ج« هر دو باشی

(. این رویکرد شمس و صوفیه به 641)همان: ص « مدرس  بزرگ است، نمیگویم كیست. حدثنی قلبی عن ربی

انسان در حالی است كه در ساحت شریعتها بطور عام سعی شده است ارتباط خدا با انسان در كمترین حالت 

ی كه میان خدا و انسان وجود دارد به كمترین حد كاه  یابد، در اسالم تالش شده است كه رابطۀ شخص»باشد؛ 

)تصوف اسالمی و رابطۀ انسان و خدا، « نهایت استای با خداوندگار خوی  كه قدرت  بییعنی تا حد روابط بنده

 (.59نیکلسون: ص

 سلوک 

ی سلوک( واژهنامه، دهخدا: ذیل )لغت« طی طریق و راه پیمودن و ریاضت كشیدن»در لغت به معنی سلوک 

عبارت از رفتن است علی االطالق؛ یعنی رونده شاید كه در »است. عزالدین نسوی در تعریف سلوک گفته است 
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عالم ظاهر سفر كند و شاید كه در عالم باطن سیر كند و به نزدیک اهل تصوف، سلوک عبارت از رفتن مخصوص 

(. ابن عربی آن را نوعی انتقال  و تبدل در 15نسفی: ص )انسان كامل،« اهلل استاست و آن سیر الی اهلل و سیر فی

سلوک، انتقال از منزل عبادت و پرست  است به منزل عبادت و پرست  »تعبیر و تفسیر میکند؛  وجه بندگی

« دیگر، و انتقال صورت است از عمل مشروع برای نزدیکی به خدا برای عمل مشروع دیگری، برای قرب به حق

ای دیگرگونه بین خدا و بنده است كه هدف آن (. به عبارت دیگر سلوک ایجاد رابطه395ص: 6)فتوحات مکیه، ج

با نقص بشری به مراتب آمیخته با تمامیت و  وصول به حق و سیر در طریق كمال است و گذر از مراحل آغشته»

ای عتبار ویژه(.  عنصر دیگری كه در سلوک از اهمیت و ا466)عرفان نظری و سلوک، نصر: ص« كمال انسانی

نامه، دهخدا: ذیل است )لغت« مسافر و رونده»سالک در لغت به معنی  برخوردار است، شخص سالک است.

-سالک مسافر الی اهلل است. سالک كسی را میگویند كه به طریق سلوک به مرتبه»اند سالک(. در تعریف آن گفته

 (. 156بر عرفان و تصوف، سجادی: ص ای)مقدمه« ای میرسد كه از اصل و حقیقت خود آگاه میشود

های صوفیانه پیرامون سلوک، حول سه گزارۀ خدا، انسان و چیستی و چگونگی رابطۀ این دو شکل اغلب آموزه

شناسانه به دو گزارۀ گرفته است. مسئلۀ سلوک نیز از این قاعده مستثنی نیست. تفاوت نگاه معرفتی و هستی

فا دربارۀ كیفیت رابطۀ انسان سالک و خدا و نحوۀ سلوک را تعیین میکند و انسان و خدا، تفاوت دیدگاههای عر

ای از عرفا، ازجمله منصور وجه ممیزۀ یک مسلک و مشرب عرفانی از دیگر ف رَق را شکل میدهد. از دیدگاه پاره

است و چون وبویی از وحدت وجود دارد، تنها مانع رسیدن خدا و انسان، وجود انسان حالج كه عرفان او رنگ

( در حالی كه در نزد عارفی 643االولیا، ذكر حالج: ص سالک بر آن قدم گذاشت به حق رسیده است )تذكرۀ

دیگر، فاصلۀ خدا و انسان آنچنان زیاد است كه جز به مرارت و رنج بسیار م حال است سالک به خداوند برسد؛ 

)همان، ذكر جنید: ص « قطع نکند، به حق نرسد تعالی چهار دریاست كه تا بنده آن راگفت میان بنده و حق»

394.) 

 

 بایدها و نبایدهای سلوک در مقاالت شمس

االولیا: )تذكره« تصوف آن است كه چنان باشی كه دیروز نبودی»اگر این تعبیر ابوبکر شبلی از تصوف كه 

چیتیک از آن بعنوان  (، را بتوان به عنوان اصل و معیاری برای كلیت تصوف پذیرفت،]امری كه ویلیام554ص

روانشناسی صوفیه تعبیر میکند؛ یعنی علم دگرگونی روح در مسیر سفر به حق)حاالت صوفیانۀ عشق، چیتیک: 

هایی باشد كه هدف و غایتشان، تغییر و تحول درونی در ، مقاالت شمس میتواند مصداق چنین آموزه](64ص

ی خود ناگزیر از انجام بایدها و پرهیز از نبایدهایی مسیر سلوک بنده به سوی حق است. سالک در سیر استکمال

 است، تا جایگاه حقیقی خود را بازیابد. 

 

 مردن و دوباره متولد شدن 

اند. عبدالرزاق ناپذیر در سلوک دانستهعموم صوفیه، مرگ اختیاری و دوباره متولد شدن را اصلی ناگزیر و اجتناب

زادن دوباره را از مباحث مورد توجه افالطون دانسته، گفته است:  كاشانی، ضمن اینکه، موضوع مرگ اختیاری و

(. موضوع مرگ اختیاری زمینۀ گفتار نغز و 461األعالم، كاشانی: ص )لطائف«. م ت باالراده، تحی بالطبیعه»

 دلنشینی را فراهم كرده است، چنانکه سنایی غزنوی میگوید: 

« هی/ كه ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پی  از مازندگی خوابمیر ای دوست پی  از مرگ اگر می »



 644/ شناسی ویبایدها و نبایدهای سلوک در مقاالت شمس در پیوند با نگاه هستی

 

 (. 54)كلیات سنایی، بیت 

)بقره، آیۀ « فتوبوا الی بارئکم فقتلو انفسکم»اند كه سورۀ بقره دانسته 61صوفیه تعبیر این مرگ را تأویل آیه 

61.) 

ار است. او معتقد است در اندیشۀ شمس، مرگ ارادی كه همان رستن از تعلقات است، از جایگاه واالیی برخورد

پس زندگی دوبار »انسان دوباره متولد شده، چشمهای  گشاده میشود، اصل و حقیقت هرچیز را درمییابد؛ 

بایستی، آن كس را بود كه از وجود اول نمرده است و وجود نو یافته است. این كه یافت زندگانی دوم كه لنحیینه 

عد از زادن دوباره، یکسره از حواس مادی فارغ و واجد صفات (. سالک ب49: ص 4)مقاالت شمس، ج« حیوۀ طیبۀ

او به نور خدایی نگرد. دشمن را شناسد. دوست را شناسد. قهر او به محل قهر باشد. لطف او به »الهی میشود؛ 

ای فراهم (.  این مرگ اختیاری زمینه49-44)همان: صص « محل لطف باشد. هم قهر او بایسته بود، هم لطف او

شمس بی  از آنکه »كه انسان از مرگ عمومی ناگزیر نیز نهراسد؛ بلکه با اشتیاق بسوی آن بشتابد؛  میکند

زندگی را دوست بدارد به مرگ عشق میورزد و مشتاق مرگ بودن را معیار بلوغ و رسیدن میداند. او معتقد است 

« محبوس خالص را و كودک آینه رامردان راه حق، مرگ را چنان میجویند كه شاعر قافیه را و بیمار صحت را و 

نقل دگر بود و مرگ »(. شمس مرگ اختیاری را سرآغازی برای رهایی و آزادی میداند؛ 659)باغ سبز، موحد: ص 

ای تاریک باشی و تنگ، نتوانی تفرج كردن روشنایی را در او، نقل كردن از آن خانه دگر بود. مثالً گر تو در خانه

 (.94: ص 6)مقاالت شمس، ج« بستان باشد و آب روان، آن را مرگ نگویند ای بزرگ كه در اوبه خانه

 

 احساس نیاز
نیازی ذات خداوند است. درحالیکه در نظر نیاز به معنای اظهار تذلمل و افتقار از جانب بنده در مقابل استغنا و بی

گام برای ارتباط با اولین « احساس نیاز»اولین گام سلوک معرفی میشود، از منظر شمس، « طلب»عطار، 

خداست. این احساس نیاز كه نتیجۀ معرفت نفس و خودشناسی است باعث ایجاد حركت و طلب در سالک 

شب بیدار شوی، برخیز و دوگانه بگزار. نیاز! نیاز ! نیاز! و روی بر خاک چرا به خدا تضرع ننمایی  نیمه»میشود؛ 

ا را تو نخواهی، چون حلقه بر در مانند، اكنون به من فالن بزرگ را ن ه، دو قطره ببار كه خداوندا! اگر اولیا و انبی

(. شمس پذیرش تمام 697-694: صص6)مقاالت شمس، ج« نمودی، چشم مرا به او بینا گردان! طوبی لمن رآنی

اما آب دیده بی آن نیاز، و »اعمال را منوط به احساس نیاز درونی میداند كه واسطۀ رسیدن بنده به حق است؛ 

نیاز، تا لب گور بی  نرود، از لب گور بازگردد با بازگردنندگان. آنچه با نیاز بود در اندرون گور درآید، و در از بینم

(. او 436: ص4)همان، ج« قیامت با او برخیزد، و همچنین تا به بهشت، و تا به حضرت حق، پی  تا او میرود

استعداد باید با اظهار نیاز همراه باشد تا موجب حصول به استعداد را شرط الزم برای سلوک، اما ناكافی میداند. 

مانع آمدن، قصور  استعداد است، استعداد بباید و قابلیت بباید با نیاز تا ثمره دهد. آنها كه نیاز آرند »نتیجه شود؛ 

 (. 446-444: ص4)همان، ج« اگرچه قاصر باشد هم ضایع نباشد

 

 نیست پنداشتن خود 
خداوند از موضوعات پر تکرار در مقاالت شمس تبریزی است. اهمیت این موضوع تا آنجاست  اظهار نیستی دربرابر

گم شدن در گم شدن دین من است/ نیستی در هست آیین من »كه بصورت آیین و دین بر سالک ظاهر میشود؛ 

خوش براقی گشت خنگ نیستی/ سوی »(، و هستی واقعی در نیستی است؛ 135)كلیات شمس: غزل« است
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(. شمس معتقد است انسان در مسیر سلوک باید خود 555)مثنوی، دفتر چهارم: بیت « تی آردت گر نیستیهس

 (.654: ص4)مقاالت شمس، ج « چون عاشق انانیت رها كند معشوق و مطلوب نیز انانیت رها كند»را هید ببیند 

 اله اال اهلل خالصاً مخلصاً گفت من قال ال»چون بنده از خود بگذرد و در حق فانی شود در عین بهشت است؛ 

دخل الجنه. اكنون تو بنشین میگوی دماغ خشک شود! او یکیست تو كیستی  تو ش  هزار بیشی! تو یکتا شو 

وگرنه از یکی تو او را چه  تو صد هزار ذره، هر ذره به هوایی برده، هر ذره به خیالی برده! خالصاً بنیته مخلصاً 

(. شمس همچون 654: ص 4)همان، ج« یست چون آن كرد در عین جنت استبفعله. وعدۀ دخل الجنه حاجت ن

 موالنا معتقد است كه انسان باید همچون نای خالی شود تا ارزش وجودی یابد: 

تهی چون ناییم// چون نیک نگه كنیم و با خویشتن آییم/ ماییم كه در هید حسابی ناییم/ پرمشغله و میان»

(، و اینگونه است كه شمس نفی خودی را هدف اولیۀ 646: ص 4)همان: ج« ماییممعلوم شود كه كم ز ما هم 

كارزار معنوی میداند و البته این خودی معادل نفس اماره است كه مانع درک و تحقق خودی حقیقی انسان 

بیخودی یا بیخویشی »هایی چون هستی، وجود، خوی ، خودی، خویشی و من یکسان است؛ میشود و با واژه

(.  او توحید را 499)طریق صوفیانۀ عشق، چیتیک: ص « چیزی خودی نیست ]هستی[طریقت است زیرا هدف 

(. او 444: ص4)مقاالت شمس، ج« خداپرستی آن باشد كه خودپرستی را رها كنی»پرستی میداند؛ نفی خود

جانباز كه »باشند:  مند میشوند كه هید نشانی از خودپرستی نداشتهمعتقد است تنها كسانی از شراب وصل بهره

وصل او به دستان ندهند/ خمر از قدح شرع به مستان ندهند// و آنجا كه مجردان بهم مینوشند/ یک جرعه به 

(. شمس هدف غایی همۀ اولیا و انبیا را شناساندن و 454: ص 6)مقاالت شمس، ج « پرستان ندهندخویشتن

ت كه، ای بیگانه بصورت تو جزو منی، از این چرا دعوت همه انبیا همین اس»یادآوری همین مسئله میداند 

(. معرفت نفس 446: ص 4)همان، ج« بیخبری  بیا ای جزو، از كل بیخبر مباش، باخبر شو، و با من یکی شو

هر سالکی كه خود »معرفت خداوند را در پی دارد، تنها در نیستی  انسان است كه هستی آفریدگار نمایان میشود: 

 (.444: ص 6)همان، ج« ، خدای خود را شناخت به هستیرا شناخت به نیستی

 

 رابطۀ مبتنی بر عشق

ای برخوردار است. شمس معتقد است آنچه به مقولۀ عشق، در منظومۀ فکری شمس، از اهمیت و اعتبار ویژه

-هر آیتی همچو پیغامی و عشق»میدهد، عشق است و هستی بر مدار عشق میچرخد؛ زندگی انسان بها و ارزش 

(. شمس با وجود اینکه بارها درمورد عشق سخن گفته و اهمیت و 34: ص 6)مقاالت شمس، ج« ایستمهنا

ضرورت آن را به سالکان گوشزد كرده است، تعریف جامع و كاملی از عشق ارائه نمیدهد كه عشق چیست و عشق 

دانند دل چیست/ چه خداوندان دل »به خدا چگونه است، تنها از وجه سلبی میگوید كه عشق چه چیز نیست 

(. او معتقد است عشق به خداوند یعنی عشق به خود نداشتن. هر 15: ص6)همان، ج« روانیداند قدر دل هر بی

چون عاشق انانیت »سالکی كه مدعی عشق است باید در نفی خوی  بکوشد، همۀ متعلقات آدمی را یکسو نهد؛ 

ای است كه از نظر شمس، عشق مقوله (.654: ص 4ج )همان، « رها كند معشوق و مطلوب نیز انانیت رها كند

تو سخن میگویی از معشوق دورتر میمانی، و دورتر میرانی از خود مقصود را. معشوقه پی  »قابل تفسیر نیست؛ 

(. او پدید آمدن عشق در فرد را  14: ص 4)همان، ج« آید در زر و زیور، تو پیشباز میروی، باز میرودتو می

زیره به كرمان بری چه نرخ و چه قیمت و چه آب روی آرد  چون چنین »س نیاز میداند؛ برخاسته از احسا

نیاز نیاز دوست دارد، و بواسطۀ آن نیاز از میان این حوادث ناگاه بجهی. بارگاهی است، اكنون تو نیاز ببر، كه بی



 643/ شناسی ویبایدها و نبایدهای سلوک در مقاالت شمس در پیوند با نگاه هستی

 

او پیچید، كه یحبهم تأثیر  ، از قدیم چیزی به تو پیوندد و آن عشق است. دام عشق آمد و در]نیاز بردی ن]چو

(. خداوند از آن رو احساس نیاز بنده را دوست دارد كه خود فاقد آن است. 75: ص 4)همان، ج « یحبونه است

 نیازی مطلق خداوند را آشکار میکند. این احساس نیاز بنده، بی

گفت یوسف ه میکند: به این موضوع اشار« آینه هدیه بردن دوستی برای حضرت یوسف»موالنا در ضمن حکایت 

// ارمغانی در نظر نامد مرا/ گفت من چند ارمغان جستم ترا// او ز شرم این تقاضا زد فغان/ هین بیاور ارمغان

گر به پی  تو / زیره را من سوی كرمان آورم// ای را سوی عمان چون برمقطره/ ای را جانب كان چون برمحبه

الیق آن دیدم كه من // غیر حسن تو كه آن را یار نیست/ نیست نیست تخمی كاندرین انبار// دل و جان آورم

 ای تو چون خورشید شمع آسمان/ تا ببینی روی خوب خود در آن// ایپی  تو آرم چو نور سینه/ ایآیینه

عشق شوق و »ست: (. این عشق دوسویه است، و در رگهای جهان جاری3446-3449)مثنوی، دفتر اول، ابیات: 

گرچه خدا در ذات خود ورای همه نیازها است اما؛ باوجوداین در سطح صفات  گفت: اشتیاق داشتم نیاز است. 

كه شناخته شوم. پس جهان را آفریدم، و عشق او به پیامبر بود كه وادارش كرد بگوید: افالک را جز برای تو 

را خلق كند. جنبشها و تکاپوها  نیافریدم. پس عشق خدا به متجلی كردن گنجهای نهان، او را برانگیخت تا كائنات

)طریق « همگی ناشی از این عشق آغازینند؛ و صور جهان چیزی جز بازتابهای واقعیت یکتای این عشق نیستند

(.  شمس عشق را صفت انسان كامل میداند كه حقیقت اشیاء را آنگونه كه 645صوفیانۀ عشق، چیتیک: ص 

را چنان بینند كه آن چیز است، زیرا آن را به نور حق میبیند، عاشقان چنان باشند كه هر چیز »هست میبیند؛ 

(. این عشق ویژگی سالکان راستین است وگرنه عوام را 444: ص 4)مقاالت شمس، ج« كه المؤمن ینظر بنور اهلل

 (.647: ص 4)همان، ج« این عوام اگر پنج نماز كنند از عذاب خالص یابند»همان عبادت روزانه كفایت میکند؛ 
 

 اه به دروننگ
صوفیه به انسان بمنزلۀ عالم اصغر در مقابل عالم اكبر مینگرند، البته این نگرش به انسان، مختص صوفیان نیست. 

جهان از بهم پیوستن چهار عنصر آب، آت ، باد و خاک ایجاد شده »معتقد است  تیمائوسافالطون در رسالۀ 

و قوای انسان نیز از همین عناصر اربعه پدید آمده است و در است و روح در مركز آن قرار دارد. در مقابل، جوارح 

در اسالم نیز (. 4447)دورۀ آثار افالطون، لطفی: ص « موجود انسانی در قبال روح جهان، نفس تعبیه شده است

 از جانب صوفیه بوده است. بیشترین توجه به این مسئلهاعتقاد عالم اصغر و عالم اكبر وجود داشته و البته 

تبریزی به این دوگانگی عالم اكبر و عالم اصغر معتقد است و البته آنچه اهمیت و اعتبار دارد جهان درون  شمس

« ها در اندرون استصوفی را گفتند: سر بر آر،  نظر الی آثار رحمه اهلل!  گفت آن آثار است. گلها و الله»است؛ 

دست »غبنی بزرگ و غافل شدن از كل میداند؛ (. او پرداختن به جزئیات بیرون را 11: ص 6)مقاالت شمس، ج

ها آن تو باشد، و چیزی دیگر مزید. دست در جزو مزن، نباید كه كل فوت شود. یکی در در كل زن تا همه جزو

شاخها آن او باشد. اما اگر دست در یک  خانۀ او درختی پیدا شد، برآمد، باید كه كل درخت را در برگیرد تا همه

 ای از قرآن كریم، توجه(. شمس با تأویل آیه476: ص 4)همان، ج« شود و از خود هم بمانی شاخ زنی باقی فوت

ولیکن انظر الی جبل، آن »بنده را به شناخت نفس كه در نتیجه شناخت خداوند را در پی دارد، معطوف میکند؛ 

مرا ببینی. این به آن جبل ذات موسی است كه از عظمت و پابرجایی و ثبات جبل  خواند. یعنی در خود نگری 

نزدیک است كه من عرف نفسه فقد عرفه ربه. چون در خود نظر كرد، او را بدید. از تجلی، آن خود او كه چون كه 

(. 471: ص 4)همان، ج« بود م ندبک شد. اگر نه چون روا دارد كه دعای كلیم خود را رد كند، به جمادی بنماید 

های بسیار خود را تربیت افراد میداند و اال هید سود منفعتی در آن هم از این جهت است كه شمس علت مسافرت
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من جهت مصلحت تو پنجاه سفر بکنم. سفر من برای برآمد  كار  تست. مرا خود كافیست، اگرنه مرا چه »نمیبیند؛ 

 (.441: ص 4)همان، ج « تفاوت از روم تا به شام، در كعبه باشم و یا در استنبول، تفاوت نکند

 

 از اصل والیت )انتخاب پیر(پیروی 
اند. اهمیت از آغاز پیداش تصوف و عرفان، مدار طریقت بر پیر بوده است و اعتبار هر صوفی را به پیر او میدانسته

پیر تا جایی است كه رسیدن به درجات باالی عرفانی بدون دستگیری پیر دشوار بلکه غیر ممکن است. به اعتقاد 

زیرا قاعده و اساس طریقت تصوف بر  ناپذیر است؛برای سالک ضرورتی اجتنابصوفیه، پذیرفتن اصل والیت، 

نامۀدهخدا به معنی سالخورده، والیت و اثبات آن استوار است. اینکه پیر كیست و چه خصوصیاتی دارد، در لغت

   .نامه، دهخدا، ذیل واژه(كالن و معمر آمده است )لغت

اول درمورد شمس آنگونه كه از منابع دست ین اصل در سلوک است.از منظر شمس تبریزی، انتخاب پیر مهمتر 

استنباط میشود، شمس تبریزی از شخص خاصی بعنوان پیر و  العارفینمناقبو  رسالۀ سرهساالر، ولدنامهچون 

 های او در مقاالتهای او باشد، باوجوداین گفتهخوی  یاد نمیکند كه از او خرقه گرفته باشد و تحت آموزه مراد

بار(، ابوبکر 7مؤید این است كه بسیاری از بزرگان را دیده و تحت تأثیر افکار آنها قرار گرفته است؛ شیخ ابراهیم )

 4بار( و شهاب هریوه ) 4الدین خویی)بار(، شمس 5بار(، شرف لهاوری ) 9الدین قرطای )بار(، جالل 5باف )سله

 ذكر شده است.  بار( از صوفیانی هستند كه نامشان بارها در مقاالت

شمس اولین ویژگی پیر را داشتن والیت میداند؛ او میان والیت ظاهری و باطنی تفاوت قائل است و والیت پیر را 

ها  نی! بلکه والیت آن باشد كه او معنی والیت چه باشد  آنکه او را لشکرها باشد و شهرها و دیه»باطنی میداند؛ 

ال خویشتن، و بر صفات خویشتن، و سکوت خویشتن، و قهر در محل را والیت باشد بر نفس خوی ، و بر احو

(. شمس آن كه مست حق است را سزاوار  و شایستۀ 95: ص 4)مقاالت شمس، ج« قهر، و لطف در محل لطف

رهبری نمیداند، چراكه از پروای خداوند به خلق نمیرردازد، و این نگرش او نقطۀ عطفی در تاریخ تصوف است؛ 

شد در حالوت، مرد به كمال رسیده است، غرق است در نور خدا، و مستست در لذات حق،  شیخ چون كامل»

(. از منظر شمس انسان مست 477: ص 6)همان، ج« رهبری را نشاید. زیرا مستست، دیگری را چون هشیار كند 

بدان مردی كه بدان هشیاری رسد لطف  بر قهرش سبق دارد، و آنکه مست است، »لطف و قهرش بجا نیست؛ 

هوشیاری نرسیده است. لطف  با قهرش برابر است. آن را كه لطف غالب شد رهبری را شاید. لطف خدا با قهر او 

)همانجا(. ولی باید اوصاف  با خدا یکی شود و به تعبیری فنای « برابر است، ولیکن ذات او همه لطف است

ن دروی  فانی است، محو شده، سخن از آن آخر متکلم ولی نیست، ای»صفاتی پیدا كند؛ در این صورت است كه 

او كسی است كه هستی مردارش در نمکدان وصال پاک »در این حالت  (.473: ص 4)همان، ج« آیدسر می

گشته و سراسر نمک شده، و او را خودی نمانده، و پی  از مرگ ضروری كه مرگ عوام است، پی  عظمت حق 

 (.37ها، موحد: ص )قصۀ قصه« و از حق هست شده استمرده  و نیست گشته. آنگاه زندگی نو یافته 

« چون دروی  سخن آغاز كرد. هید اعتراض نباید كرد بر وی. آری قاعده این است»شمس معتقد است سالک  

(.  شمس پیر را قرآن ناطق میداند و معتقد است همچنانکه در قرآن آمده است؛ در 475: ص4)مقاالت شمس، ج

اكنون به خدمت آن پیر سؤال »ای به جز سکوت نیست هنگام خواندن قرآن سکوت كنید، دربرابر پیر هم چاره

نباشد، چاره اال سکوت و تسلیم است. هر شجره در این صورت نیست. اینجا هید طریق نیست اال سکوت و 

همان، »(. حتی سؤال از شیخ را بدعت میداند 437: ص4)همان، ج« تسلیم، اذا قری القران فاستمعو و انصتوا 



 645/ شناسی ویبایدها و نبایدهای سلوک در مقاالت شمس در پیوند با نگاه هستی

 

مخالفت شیخ چنان باشد كه هندو خود را به ستیزۀ »كرد (. به هید روی نباید با شیخ مخالفت 444: ص6ج

چون خود را » (.671: ص 4)همان، ج« خواجه بکشد. چرا خود را به ستیزه میکشی  گوید تا خواجه را زیان شود

رو، اگر كسی دیگر را یابی دست به گردن او درآور، و اگر كسی دیگر نیابی دست به گردن بدست آوری خوش می

آنکه شیخ را ترش بینی بدو »، و تندی شیخ كمال سالک را در پی دارد (444: ص4)همان، ج« خویشتن درآور

 (.444: ص4)همان، ج« پیوند، و در او گریز تا شیرین شوی

 

 حجاب و رفع آن شناخت

حجاب در لغت به معنی س تر است؛  های صوفیانه است.یکی از مهمترین موضوعات در آموزش موضوع حجاب

العین، ذیل )كتاب« ه سبب شود شیئی از شیء دیگر پوشیده و پنهان گردد، حجاب نامیده میشودهرچ»ازاینرو 

)شرح « حجاب به معانی متناظر با معنای لغوی آن )ستر و پرده( بکار رفته است»حجب(. در عرفان اسالمی، 

 (.    654و 443: صص 4شطحیات، ج

حاصل از زیست مادی و معنوی او دارد؛ صوفی كه نگرش هر صوفی به حجاب ارتباط مستقیمی با تجربۀ 

خدای را سی سال عبادت كردم، چون خاموش شدم، بنگریستم. »دیرزمانی را صرف عبادت كرده بود میگفت: 

(. ابراهیم ادهم كه بنابر روایتها از امراء و بزرگان عصر بود، سعی 636)تذكره االولیا: ص « حجاب من ذكر من بود

سختترین حجابی كه مرا پی  آید آن ب ود كه به جایی »داشت و شهرت را حجاب میدانست در خمول و گمنامی 

چون واردی از غیب بدو فرود آمدی گفتی: »( و باز نقل شده است كه 45)همان: ص « رسم كه مرا بشناسند

 «. اند ملوک دنیا تا ببینند: این چه كاروبار است  تا از ملک خودشان ننگ آیدكجا

این عالم »ین عالم را پرده و حجابهای حقیقت میداند كه كار را برای سالک سخت و دشوار میکند: شمس تمام ا

ها و حجابهاست گرد آدمی درآمده، عرش غالف او، كرسی غالف او، هفت آسمان غالف او، كرۀ زمین غالف پرده

 (.655: ص4مقاالت شمس، ج« )او، قال او غالف او، روح حیوانی غالف او، روح قدسی همچنین، غالف در غالف

با این همه، وی همۀ حجاب را منطوی در انسان میداند و نفس را بزرگترین حجاب میداند، چون سالک از این 

اما برای طالبان سخن دراز كردند شرح حجابها را، كه هفتصد حجاب »حجاب گذشت، همۀ حجابها كنار میرود؛ 

یقت رهبری نکردند. رهزنی كردند بر قومی. ایشان را نومید است از نور و هفتصد حجاب است از ظلمت، به حق

كردند كه ما این همه حجابها كی بگذریم  همۀ حجابها یک حجاب است، جز آن یکی هید حجابی نیست، آن 

شمس معتقد است حجابهای افراد بسته به احوال و جایگاهشان  (.44: ص 4)همان، ج« حجاب این وجود است

این بزرگان و »ای از حجاب تفسیر و تعبیر میکند؛ ت بایزید و حالج  را حاصل گونهمتفاوت است، او شطحیا

كامالن را كه عالم جهت هست كرد، هم حجابی است. و آن آنست كه گاهگاهی اسرار میگویند با خدا، تا متالشی 

ت نیز نشانی از (، و البته معتقد است در اینگونه شطحیا41: 4)همان، ج« نشوند. وقت دیگر نباشد این حجاب

آید. انا الحق سخت رسواست، سبحانی پوشیده ترک است. هیچکس از این، بوی سخن   ما می» انانیت وجود دارد

(. به همین خاطر معتقد است بایزید و حالج  63: ص 6)همان، ج« نیست از بشر كه در او قدری انانیت نیست

(. او  ناالحق 435)همان: ص « گر خبری بودی هرگز  نا نگفتیابایزید را ا»اگر واصل بودند سخن از انا نمیگفتند. 

این مردمان در »های لطیف شیطان میداند كه حتی عارفی چون حالج را توانایی شناخت آن ندارد را از وسوسه

اند. اگر ابلیس آن صورت باشد. یجری فی عروق بنی آدم مجری بنی آدم راست نیاید، حقیقت ابلیس عاجز شده

اند كه شیخی را است. مثالً تو را غضبی بیاید، باز راحتی در تو آید. بذات پاک خدا كه آنچه گفته پس معنوی
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تأویل نیست كه  نا الحق، وآنگاه در شک، زیرا بباید، آن سخن او بازگفتن را نشاید. اگرچه تأویل دارد. چنان بی

(. 445-444: صص 6)همان، ج« رسوا چون  نا گفتی حق كی باشد  و چون حق باشد،  نا سخنی است برهنه و

شمس بزرگترین حجاب را حجاب نور میداند كه حجاب كامالن و واصالن است و گذشتن از آن را برای سالک 

اند: هفتادودو حجاب است از نور، مغلطه است. حجاب نور را نهایت نیست. و آنچه گفته»امری ضروری میداند، 

ها نرسد، راه بر طالب گشاده نگردد، از این لکلمات ربی، و تا بدین حجاب لقوله تعالی: قل لو كان البحر مداداً

(. 449: ص 6)همان، ج« نهایت میباید گذشتن، آنجا كه معنی است. سخن كجا است، و معنی كجا حجابهای بی

 جمله شمس قرار گرفته است؛ حجاب علم است. شمس در یکی از حجابهایی كه بسیار مورد تأكید صوفیه و من

بدانکه تعلم نیز حجاب بزرگ است. مردم در آن فرومیروند، گوئی در چاهی یا در خندقی »این باره میگوید؛ 

اند، تا از لوت  باقی  ابدی بماند. آخر لیسی مشغول كردهفرورفت، و آنگاه به آخر پشیمان كه داند كه او را به كاسه

 (.656: ص 6)همان، ج« حرف و صوت كاسه است

 

 ه علم و خردورزیتوجهی ببی

طریق از دو بیرون »بندی میکند؛ شمس تبریزی تالشهای انسان برای نیل به حقیقت را در دو دسته تقسیم

وی «. 446: ص4)مقاالت شمس، ج« نیست: یا از طریق گشاد باطن، چنانکه انبیا و اولیا، یا از طریق تحصیل علم

این راه »آید. فاقد ارزش است و  به كار سالک نمیدر ادامۀ سنت خردستیزی صوفی معتقد است تحصیل دان  

این كوش  بحث، (. »464: ص 4)همان، ج« بحث معتزله نیست. این راه  شکستگی است و خاكباشی و بیچارگی

: ص 4)مقاالت شمس، ج« باید و كوشیدنهمان است كه تو میخواهی كه به علم معلوم كنی، این راه رفتن می

ای از معشوق حقیقی میداند كه جز به سختی، مشقت، بذل مال و جان و  از آفات ه(. شمس خود را استعار469

ای با موالنا، هرگز من از حلب اینجا مثالً بحث راه دمشق و حلب اگر صد سال كرده»آید؛ نهراسیدن بدست نمی

است، باش گو،  آمدی  تا چهارصد درم برون ناورد و تو خطرها بر خود گرفتی و بر مال خود، گویی اگر حرامی

بنا بر همین نگرش است كه شمس معتقد است اگر معیار، دان  «. خواه خطر باش خواه بطر، تا آن كار كرده شد

اگر این معنیها به تعلم و بحث » ؛و كتاب بود، عارفان و واصالنی چون بایزید در مقابل فخر رازی اعتباری نداشتند

 درحالیکه[[ستی كردن ابایزید را و جنید را از حسرت  فخر رازی؛ بشایستی ادراک كردن پس خاک عالم بر سر بای

گرایی قرن ششم )همانجا(. فخر رازی بعنوان نمادی از جریان عقل« صدهزار فخر رازی در گرد راه ابایزید نرسد

بسیار مورد طعن و سرزن  صوفیان قرن ششم و هفتم، بویژه حلقۀ پیرامون موالنا چون بهاءولد، شمس، سلطان 

الدین ولد و خود موالنا بود. او در اواخر عمر بسبب اشتغال به این علوم تأسف میخورد، و چون خبر آن به محی

خواند و از وی خواست كه بر طریق ای او را به ترک علوم نظری، عقلی و استداللی فراعربی رسید در ضمن نامه

ۀ علوم نظری، كه هیچگاه برای تو سکون و برادرم تا چند در مرحل»ریاضت به طلب علم شهودی روی آورد؛ 

آورد میمانی، چرا در طریق ریاضت و خلوت و مجاهدت گام برنمیداری، تا به مقام علم لدنی كه اطمینان نمی

(. از همین 453)تحقیق پیرامون نامۀ ابن عربی به فخر رازی، تفضلی: ص« مقام بندگان خاص خداست برسی

( است، زیرا 75: ص 4)مقاالت شمس، ج« هر كه فاضلتر دورتر از مقصود»منظرگاه است كه شمس معتقد است 

 (.449: ص 6)همان، ج« این علم به مدرسه حاصل نشود و به تحصیل»

 پرهیز از تقلید 

رویکرد صوفیه به مسئلۀ حقیقت و اصالت دادن به تجربۀ شخصی و درونی برای كشف و رسیدن به آن، نوعی 
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نیاز میکند. نخستین بار هجویری به مسئلۀ ه یمن آن، سالکان را از تقلید بیخط مشی را توصیه میکند كه ب

این مذهب »بکار برده است. خالصۀ دیدگاه او این است كه « تحقیق»تقلید پرداخته است. او تقلید را دربرابر واژۀ 

« تقلید بدان بگریزیدتصوف همه جد است مر آن را به هزل میامیزید و اندر معاملت مترسمان میاویزید و از اهل 

های مهم (. با گسترش تصوف، تقلید به مهمترین منابع عرفانی راه یافت و از جمله واژه59المحجوب: ص )كشف

القضات همدانی )فوت (، عین555و تخصصی اهل عرفان واقع شد و عرفای بزرگی چون محمد غزالی )فوت 

(، در فصلهایی از كتاب خود مدخلی را 474- 495دود( و عزالدین نسفی )فوت در ح451(، نجم رازی )فوت 561

 اند.به آن اختصاص داده

اند و راه بکار میبرد و از اینکه سالکان تحقیق را رها كرده« تحقیق»شمس پیرو  نظر هجویری تقلید را دربرابر  

)مقاالت « نمینگری آخر در تقلید چرا مینگری  آخر سوی تحقیق چرا »اند، افسوس میخورد؛ تقلید گرفته

هر فسادی كه در »(. وی تقلید و بخصوص فهم نادرست از آن را  عامل تباهی دنیا میداند 44: ص4شمس، ج

عالم افتاد از این افتاد كه كسی را معتقد شد به تقلید یا منکر شد به تقلید. المی به ذات آن عزیزی رسید، 

گردان باشد، ساعتی گرم و ساعتی سرد. كی روا باشد مقلد را ندانستند كه او عزیز است اال به تقلید؛ و تقلید 

خلق را تقلیدشان بر باد »(. از همین رهیافت است كه موالنا  میگوید: 444: ص4)همان، ج« مسلمان داشتن 

(. شمس تقلید در تصوف را نیز توصیه 543)مثنوی، دفتر دوم: بیت« داد/ ای دو صد لعنت بر این تقلید باد

ای برویم تا به خرابات، آن بیچارگان را ببینیم، در كلیسا هم برویم، طاقت كار من كسی ندارد. ظهلح»نمیکند؛ 

: 4)مقاالت شمس، ج« اند كه این قوم اقتدا را نشاید!آنچه من كنم مقلد را نشاید كه بدان اقتدا كند. راست گفته

 (.356ص

 

 مردم گریزی و انزوا

وار، انزوایی است كه بزرگان تصوف سعی در رعایت آن داشتند و در قالب یکی از ویژگیهای عام تصوف در همۀ اد

به های عرفانی به مریدان نیز توصیه میکردند. صوفیۀ خراسانی نیز با همۀ پیوند و حساسیتهایی كه نسبتآموزه

را از  زندگی اجتماعی و مسائل پیرامون آن داشتد، رستگاری را در خلوت میدانستند. سلمی بركناری از مردم

(. شمس 55الصوفیه، سلمی: ص)طبقات« فلیعزل الناس،ألن هذا الزمان عزلۀ و وحدۀ»اصول اولیۀ تصوف میداند؛ 

اینها كه در روزگار بر منبرها سخن میگویند و بر »گزینی میداند؛ به سامان نبودن جامعه را دلیلی برای خلوت

: ص 6)مقاالت شمس، ج« یزید بود و بر منبر شقیق بلخیاند راهزنان دین محمدند. بر سجاده باها نشستهسجاده

: 4)همان، ج« اممرا در این عالم با این عوام هید كار نیست، برای ایشان نیامده»(. ازاینرو بصراحت میگوید؛ 449

صوفی را گفتند: سر بر آر،  نظر الی آثار »(، و مریدان را به خلوت و تأمل در خویشتن توصیه میکند؛ 96ص 

 (.11: ص 6)همان، ج« ها در اندرون استاهلل!  گفت آن آثار است. گلها و اللهرحمۀ 

 

 گیرینتیجه

شناسی كه بخشی از دان  فلسفی است، ماهیت هستی، چرایی هستی، غایت هستی و روابط بین اجزاء در هستی

تولید، تفسیر، تولید و هستی تبیین و بررسی میگردد. چگونگی شناخت و فهم هستی، تأثیر مستقیم بر چگونگی 

های ذهنی، علمی و تجربی خود جهان هستی را تفسیر میکند. یکی از ابعاد تبیین معارف دارد. انسان با داده

شناسی دارد، سلوک است. شمس تبریزی نیز از این قاعده مستثنی تصوف كه پیوند عمیقی با مسئلۀ هستی
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شناسانۀ وی است. بی  از نیمی از حجم گفتار شمس در ستینیست و آداب سلوک او در پیوند مستقیم با نگاه ه

مقاالت، پیرامون بایدها و نبایدهایی است كه سالک باید به آنها آگاهی داشته باشد و در بکارگیری آنها اهتمام 

 -4بندی كرد؛ های وی درمورد سلوک، همۀ آنها را در قالب دو گزارۀ كلی میتوان تقسیمورزد. علیرغم تعدد آموزه

مواردی كه سالک در بیرون باید رعایت كند. اگرچه نوع   -6ها اهتمام ورزد و آنچه كه سالک در درون باید بدان

گرفته، احساس نیاز، رابطۀ مبتنی بندی صورتاول از منظر شمس اعتبار و ارزش بیشتری دارد، بر اساس تقسیم

ه كه در درون سالک باید رخ دهند، بیشترین بر عشق و شناخت حجابها و تالش برای رفع آنها، در بین آنچ

اهمیت را دارند. اما پیرامون مسائل بیرونی، بیشترین تأكید شمس بر نق  و اهمیت انتخاب پیر است، تا جایی 

كه اگر خود سلوک را وجه ممیزۀ تصوف با دیگر جریانهای دینی و فکری بدانیم، نق  پیر بمنزلۀ محور آسیاب و 

شناسی وی، آن های شمس پیرامون موضوع سلوک، در ارتباط با نگاه هستیحاصل آموزه ستون فقرات آن است.

است كه انسان بعنوان برترین آفریدۀ خدا، از مبد  اصلی و ازلی خود دور افتاده است. بنابراین باید با سیر و 

ا رعایت كند، نتیجۀ سلوک این فاصله را بردارد و به ادراک راستین وصال برسد. اگر مریدی الزامات سلوک ر

 ، اتصال با خداوند و زندگی مادی او، براساس صلح همیشگی با خود و تمامی عالم است.زیست معنوی وی

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه عالمه  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنماییآقای دكتر داوود اسررهم . است شده استخراجطباطبایی 
 نق  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به آقای علی عزیزی. اندبوده مطالعه این
 .است بوده پژوهشگر دو هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته
 

 تشکر و قدردانی:
دانند، مراتب تشکر خود را از گروه زبان و ادبیات فارسی، مشاوران و داوران نویسندگان این مقاله بر خود الزم می

رساله و همچنین مسئوالن آموزشی كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء كمی و كیفی این پژوه  یاری دادند، 

 .اعالم كنند
 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هید در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هید و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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