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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

  )بهار ادب(

 

 چکیده:
از اصطالحات اساسی و بنیادین تصوف و عرفان اسالمی است كه از « مقامات»  زمینه و هدف:

منابع و كتب معتبر عرفان و تصوف، دسترۀ بسیاری از  عمق و دسترددی بسیاری برخوردار است.

اختصای داده و بسیاری از عرفا و صوفیه « مقامات» وسیعی از موضوعات خود را به ذكر و شرح 

اند كه در اكثر كتب عرفانی ثبت و سخنانی موجز و بعضاً مبسوط در باب این اصطالح بیان نموده

البالغه، االولیا و نهجتحقیق در تذكره ضبط شده است. این پژوهش، بر آن است تا ضمن تعمق و

هدف از این پژوهش بیان وجوه اختالفات و اشتراكات به بررسی مقامات در این دو اثر ب ردازد. 

  .است البالغهاالولیاء و نهجتذكرهمقامات در 

 ایمقایسه-با استفاده از روش توصیفیای و این مقاله براساس مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

 انجام شده است. 

در فرهنگ اسالمی، آنچه حاالت و مقامات عرفانی نامیده میشود، ابتدا بصورت مفاهیم  ها:یافته

ایمانی و اخالقی در قرآن كریم و سنت رسول خدا )ی( و بین مسلمانان مطرح شده بود و س س 

 این بحثرفت. د« حاالت و مقامات»در عرفان اسالمی، به عوامل سیروسلوک تبدیل شد و عنوان 

هایی البالغه دارای شاخصهعرفان در نهج. اندآن پرداخته كه عرفا زیاد به موضوعاتی استیکی از 

السالم در عرفان را از برخی عرفا متمایز میسازد و بجهت علیه مهم است كه دیدداه امام علی

 .دارد سازداری با عقل و نقل بر آنها برتری

البالغه ر عرفان اسالمی در برخی موارد دارای شباهتهایی در نهجهفت مقام رایج د گیری:نتیجه

االولیاء هستند )مانند شش شرط برای انجام توبه( و در برخی موارد دارای اختالفات و تذكره

 هستند )مانند اختالف در معنای زهد(.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  "Officials" is one of the basic and 
fundamental terms of Sufism and Islamic mysticism, which has a great depth 
and breadth and has a fundamental role. Many authoritative sources and books 
on mysticism and Sufism have devoted a wide range of subjects to mentioning 
and describing the "authorities", and many mystics and Sufis have given concise 
and sometimes extensive statements about the term, which are recorded in 
most mystical books. Has been. This study intends to study the authorities in 
these two works while contemplating and researching Tazkereh al-Awliya and 
Nahj al-Balaghah. The purpose of this study is to express the differences and 
commonalities of the officials in Tazkereh al-Awliya and Nahj al-Balaghah. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: In Islamic culture, what are called mystical states and authorities 
were first introduced as concepts of faith and morality in the Holy Qur'an and 
the Sunnah of the Prophet (PBUH) and among Muslims, and then in Islamic 
mysticism, these concepts of faith and morality. It became a factor in behavior 
and took on the title of "states and authorities". This discussion is one of the 
topics that mystics have dealt with a lot. Also in Nahj al-Balaghah, which is the 
most important religious book of Muslims after the Holy Quran, the highest and 
richest mystical themes of the leader of the believers are remembered. 
CONCLUSION: The results of the study show that the seven common positions 
in Islamic mysticism in some cases have similarities in Nahj al-Balaghah and 
Tazkereh al-Awliya (such as six conditions for repentance) and in some cases 
have differences (such as differences in the meaning of asceticism) 
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 مقدمه
دو اصطالح احیوال و مقامیات یکی از مهمترین مباحث عرفان عملی، شرح و تبیین مقامات و منازل عرفانی است. 

نیز در تفسیر آیاتی كه ( و 441)صافات/ « وَمَا مِنََّا إِلََّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ«  ازطرییق تفسییر قیرآن و در تفسییر آییج

متضیمن معنیی توبه، زهید، فقیر و توكیل بودنید، ظیاهراً در قیرن سیوم وارد تصیوف شدند و بمرور در میان 

 «علم منازل آخرت»این موضوع آنچنان اهمیت دارد كه برخی بزردان عرفان عملی را صوفیه شرح و بسط یافتند. 

ز مباحث پرمناقشیج آن عصیر، تلقی صیوفیان از مفهیوم ایین دو اصیطالح و یکی ا( 434: 6545اند )فناری، نامیده

عرفیانی و تعیین جوانب آن بوده است. در بسیاری از كتابهیای آموزشیی صیوفیان ایین دو اصیطالح اولیین واهدیانی 

 هستند كه به آنها پرداخته شده است. 

اند، سه نوع رویکرد وجود دارد. یک ات عرفانی پرداختهدر بین نویسنددان و عارفانی كه به بیان منازل و مقام

رویکرد بیان مقامات و منازل به شیوۀ مرسوم در قالب كتاب عرفانی و بصورت شماردان منازل و مقامات سلوكی 

از خواجه عبداهلل انصاری(، رویکرد دیگر بیان مقامات و منازل در بخشی  صد میدانو  منازل السائریناست )مانند 

 ارفعوارف المعاز ابونصر طوسی و  اللمع فی التصوفتاب و بصورت استطرادی برای مباحث اصلی است مانند از ك

 از سهروردی( و رویکرد سوم بیان مطالب درخصوی مقامات، بصورت پراكنده در سراسر اثر است.

ی است. لیای عطار نیشابوراالویکی از كتبی كه مطالب مربوط به مقامات در آن بصورت پراكنده دیده میشود، تذكره

تذكرۀاالولیا، صرف نظر از ارزش ادبی آن، از منابع مهم تاریخ تصوف ایران بشمار میرود. همچنین بلحاظ  كتاب

، هالصیوفیطبقاتهای ادب فارسی از جمله اشتمال بر حجمی عظییم از احوال و اقوال مشایخ تصوف، در میان تذكره
تیرین سیند صوفیانج ایرانی است. ، درخشیانتیرین و برجسیتهالمیؤمنینجیالسمو  طرایق الحقایق، االنسنفحات

از سوی . (16: 4379)شفیعی كدكنی،  مینامد« دل سرسبد تمام آثار عرفانی»بهمین دلیل شفیعی كدكنی آن را 

زهد  ج خود را بهاند و سرسلسلبیشتر عرفا مدعیند عرفان خود را با واسطه از امام المتقَّین علی )ع( درفتهدیگر، 

، بر آن است كه امام اولین فردی است «ییادكرد صیحابج پییامبر»حضرت متصل میدانند. ابونصر سراج ذیل عنیوان 

البالغه دومین كتاب دینی نهج(. 434-464م: 4441كه درمورد مقامات و أحوال سخن دفته است )سراج طوسی، 

ج شاعران و نویسنددان دردیده است و مانند خالقش، هویتی های آن دستمای)پس از قرآن كریم( است كه آموزه

البالغه ای در ادبیات فارسی سراغ داریم كه از نهجخای به تاریخ ادبیات ما بخشیده است و كمتر شیاعر و نویسنده

 های شخصیتی موال علی )ع( اثیر ن ذیرفته باشد.و جلوه

افراطی در میان دروههای مختلف تصوف و عرفان، كه هردز با نظر به ایجاد بدعتها، آداب ظاهری و زهددراییهای  

روحیج حقمداری، شریعتگرایی و تعادل اجتماعی حضرت علی )ع( سازدار نیست، برای آشنایی سالکان حق از 

عرفان  هایمسیر صحیح سیروسلوک و بازشناسی عرفان مثبت و سازنده از عرفان منفی و مخرب، شناسایی شاخصه

امات البالغه در موضوع مقاالولیا و نهجبنابراین در این مقاله به شباهتهای تذكره ضروری بنظر میرسد.امام علی )ع( 

البالغه از مقامات و منازل بطور اختصاصی و مستقل سخن االولیا و نهجعطار و امام علی )ع( در تذكره ایم.پرداخته

ات، طبیعتاً در البالی سخنانی كه آنها از مشایخ ذكر نظرات شخصی امام علی )ع( و عطار درمورد مقاماند. نگفته

ی البالغه، این پژوهش در پاالولیا از نهجدر راستای ارائج میزان اثرپذیری كتاب تذكره اند، نمود پیدا میکند.كرده

 بررسی وجوه اشتراک و تشابه مضمونی در موضوع مقامات بین این دو كتاب درانسنگ است.

 روش مطالعه
ردآوری و ابزار د ایمقایسه-به روش توصیفی البالغهاالولیاء و نهجتذكرهسعی بر آن است كه مقامات در  قالهمدر این 
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 سابقۀ پژوهش
االولیاء البالغه و تذكرهدر دو اثر نهج با جستجو در منابع اطالعاتی مشخص شد كه تاكنون تحقیقی كه مقامات را

غه پرداخته البالالبته در برخی مقاالت تنها به بررسی یکی از مقامات در نهجبررسی كرده باشد، منتشر نشده است. 

به بررسی موضوع توكل و درجات « البالغهتوكل در نهج»( در مقالج 4394شده است، بطور مثال بخشعلی قنبری )

تبیین میدان معناشناسی واهدان »( در مقالج 4345شاملی و بناییان اصفهانی )ب پرداخته است. یا آن در این كتا

« البالغهتحلیل معنایی درجات تقوا در نهج»( در مقالج 4344و احمدیان و سعیداوی )« البالغهورع و عفت در نهج

 اند. البالغه پرداختهبه بررسی موضوع ورع، عفت، زهد و تقوا در نهج

 

 بحث و بررسی

 حال و مقام

عرفان طریقج متکی بر شهود و اشراق در كسب معرفت است كه در سلوک اخالقی خود به استدالالت عقلی 

ای كهن در تاریخ بشر داشته و قدمت آن در فرهنگهای دونادون اعتناست. این روش در مفهومی كلی، سابقهبی

در واقع »می رشدونمو یافته به عرفان اسالمی معروف است و ای از عرفان كه در فرهنگ اسالمشهود است. حوزه

آید ناپذیر كه در آن حالت برای انسان این احساس پیش میعرفان، معرفتی است مبتنی بر حالتی روحانی و توصیف

(. سلوک طیّ مراحل و مدارج 44: 4377كوب، )زرین« كه ارتباطی مستقیم و بیواسطه با وجود مطلق یافته است

برای ترقَّی زنددی روحی است كه سالک با دذر از آن به مقصود خویش، كه همانا اتَّصال با حضرت ربوییت خای 

زهد،  ،و عرفان در ابتدا بصورت زاهدانه بود و در سیر و مقامات خود بیشتر به توبه، ورع تصوف»است، نایل میشود. 

 (هی ق693وفات ) عرفایی چون بایزید بسطامی فقر، توكل، رضا، جهاد نفس توجه میکرد كه در طول زمان با ظهور

مقاماتی چون طلب، عشق، استغنا و حیرت  عاشقانه پیدا كرد و به ججنب (هی ق354وفات ) و حسین منصور حالج

 (.54: 4374حلبی، « )توجه بیشتری شد

ده، عزلت، زهد، سالک در راه وصول به مقصود خویش، نیازمند عبور از منازل و مراحل دونادونی چون توبه، مجاه

صمت، خوف، رجا، جوع، ترک شهوات، خشوع و تواضع است كه در دذار از آنها هر دم و هر قدم، به فرازونشیبها و 

سری، داللت و راهنماییهای های آننهایتی برمیخورد كه غلبه بر آنها، جز به مدد اكسیر عشق و جذبهمشقَّات بی

میسّر نخواهد بود. عرفای مسلمان، از مراحل سلوک به مقامات،  پیری واصل و ممارست در مجاهدات و ریاضتها

اند. به دیگر عبارت، احوال، مقامات و منازل، مراحل طریقتند و تنها وسیلج احوال، منازل، مَواقف و مدارج تعبیر كرده

خواهد بود.  درک حقیقت، كه تصفیه و تزكیج نفس است، با دذر از مقامات و تجربج احوال رخ داده در آنها ممکن

متوفی )لیف كرده حکیم ترمذی أت اولین كسی كه به نامگذاری مقامات سلوک پرداخته و كتابی در این زمینه»

كسانی چون ابوریحان بیرونی، خواجه عبدااهلل انصاری،  از او (. بعد475: 4395، شفیعی كدكنی) است (هی ق655

)همان:  اندمولوی به این منازل براساس جهانبینی خود پرداختهعزالدین كاشانی،  روزبهان بقلی، عطار، ابونصر سراج،

دذاشتن چراغی درمقابل سالکان راه حق بود كه  از پرداختن به منازل و مقامات سیروسلوک در واقع (. هدف75

 .رسیدن به حق دام بردارند این سالکان با داشتن دستور عملی در مراحل

جایمانده، تعاریف مختلفی از حال و مقام ارائه شده است. این اختالف در در تاریخ تصوف اسالمی و متون عرفانی ب
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عدد احوال و مقامات و ترتیب و مصادیق آنها نیز بچشم میخورد. ازآنجاكه در آغاز پیدایش تصوّف اسالمی در هر 

 پیر موزشهایطریقی، تعالیم شیخ آن، در پیشبُرد معنوی مریدان اصالت داشت، طرق مختلف، هر یک با توجّه به آ

كه آن هم خود، وابسته به استعداد و میزان درک مریدان بودی تعاریفی برای حال و مقام، قائل شدند و خود ی

درنتیجه تعاریف، تعداد و مصادیقِ ثابت و محدودی برای احوال و مقامات، عرضه نگشت. در حقیقت میتوان تفاوت 

در تعاریف و شمارِ مراحل حال و مقام دانست. درمجموع تجارب و مکاشفات شخصیِ عارفان را، منشأ اختالف 

تعمّد سالک و باز به ظهور صفات نفس زایل میتوان دفت هرچه بر دل پاک سالک، ازجانب حق وارد میشود، بی

  «هالسّالک فیجالِقام»میگردد، آن را حال میگویند، و آنگاه كه حال دائمی شد و ملکج سالک دشت، مقام مینامند 

 (.671: 4345ی، )هجویر

اختالف تعاریف در حوزۀ علَّتِ پیدایش احوال و مقامات و تعداد، ترتیب و مصادیق آنها نیز قابل بررسی میباشد. 

( 465: 4376)كاشانی، « االحوالُ مواهب و المقاماتُ مکاسب»ای سبب پیدایش احوال را مواهب الهی میدانند: عدّه

(. اهمیّت بحث حال و مقام، تا آنجا بوده است 94)همان:  «اریثُ االعمالاال حوالُ مو»و برخی اعمال و مجاهدات 

كه در آثار عرفایی چون قشیری و هجویری با دقَّتی خای، بخشهایی به تفهیم و روشنگری این مصطلحات، مختص 

 هماندردیده است. از نظر هجویری، قشیری و سرَّاج، حال نتیجج موهبت الهی و مقام نتیجج اكتساب است و این 

(. میان عرفا، در شمار و ترتیب 454: 4399)قشیری،  «احوال عطا بود و مقام كسب»وجه ممیّز حال و مقام است: 

ای چون ابونصر سرَّاج به هفت مقام به ترتیب: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، َّهاحوال و مقامات نیز اِجماعی نیست. عد

خوف، رجا، شوق، اُنس، اطمینان، مشاهده و یقین قائلند كه ترتیبی  توكَّل و رضا و ده حال از قرار: مراقبه، محبّت،

بیشتر بزردان و صد مقام برای سلوک قائل شده است.  السائرینمنازلمشهور است. خواجه عبداهلل انصاری در 

ا قام راند و بعد از مقام اول، هر منظران عرفان و تصوف، به تبعیت از ابونصر سراج، هفت مقام را پذیرفتهصاحب

با درهم آمیختن احوال و مقامات به هفت وادی به ترتیب: طلب،  الطیرمنطقعطار در اند. نتیجج مقام قبلی شمرده

 عشق، معرفت، استغناء، توحید، حیرت، و فقر و فنا، اشاره كرده است.

بچشم میخورد، چو دذشته از اختالفاتی كه در شمار، ترتیب، سرآغاز و نهایت احوال و مقامات در متون عرفانی 

نیک بنگریم درمییابیم در اكثر این آثار، مقام فقر و فنا، آخرین مقام طریقت و سرانجام سیروسلوک در سنَّت 

صوفیانه است. در عرفان، ترتیب مقامات، اصلی مهم است؛ بدین معنا كه سالک تنها زمانی قدم در مقام باالتر 

ا ادا كند. به عبارت دیگر الزمج تکمیل یک مقام و ورود به منزل میگذارد كه مقام قبلی را تکمیل و شرایط آن ر

باالتر، رعایت آداب و مُستحسنات متناسب و مقتضی هر مقام است و سالک پس از مراعات آداب خای و تحمّل 

كه از  شرط آن بود»مشقَّات الزم و استیفاء حقَّ ِهر مقام، به مقامی باالتر نائل میشود. قشیری در این باب میگوید: 

این مقام به دیگر نیارد، تا حکم این مقام، تمام بجای نیارد. از بهر آنکه هر كه را قناعت نبود، توكَّل وی درست 

 (.459:  4399)قشیری، « نیاید و هر كه را توكَّل نبود، تسلیم وی درست نیاید

 

 مقام توبه

الک سایر عبور بر آن مینماید، مقام توبه اول مقامی كه سنزد برخی عرفا، در طریق سیر الی اهلل و سیر رجوعی، 

زیرا اول چیزی كه  ؛منازل استج توبه، باب االبواب و كلید تمام خیرات و اصل هم (.164:  4345)هجویری،  است

ای افشانده شود و با آب هنگامیکه بذر تقوا درون دل آماده» .آن به مقام قرب میرسد، توبه است جسالک بوسیل

بیاری دردد، به این معنا كه انسان اثر سوء و بد دناهان را درک كند و بهمین خاطر از بازدشت مراقبه و محاسبه آ
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های خوف، خشیت، خشوع، توبه، انابه و بازدشت بسوی حق ظاهر و آشکار به دناه امتناع كند، در این هنگام میوه

، بحدی است كه خداوند خود را اهمیت توبه در طی مقامات عرفان(. 654/  4: 4377میشود )ابن ابی الحدید، 

(. بهمین دلیل توبه 666)بقره:  إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوّابینَ وَیُحِبُّ المُتَطَهِّرینَكننددان معرفی كرده است: دوستدار توبه

به حقیقت توبخش حركت او دردد و ساختار فکری او را مستحکم سازد. در ابتدای راه سالک قرار میگیرد تا قوام

ن است كه سالک راه را از هرچه مانع وصول اوست به محبوب حقیقی، از مراتب دنیا و عقبا اعراض نموده، روی آ

دردانیده، مطلقاً نظر بر غیر حق « فَنَبَذُوهُ وَراءَ ظُهُورِهِمْ»توجّه بجانب حق آرد و جمیع موانع صوری و معنوی را 

ست: اول بازدشتن است از كفر و آن توبج كفَّار است. دوم مراتب توبه چهار ا(. 434:  4351)سجادی، نیندازد 

بازدشتن از مناهی مثل فسق و فجور و مخالفات شرعیّه و آن توبج فسّاق است. سیم بازدشتن است از اخالق ذمیمه 

 -المعلیهم السّ-و اوصاف قبیحه و این توبج ابرار است. چهارم بازدشتن از غیر حق و این توبج كامالن انبیا و اولیا 

 (. 644-649: 4344است )الهیجی،

 شرط و برای آن شش میداندمقام انسانهای بلندمرتبه را استغفار  امام علی )ع(توبه از دیدگاه امام علی: 

دم حقوقی را كه از مر. ییتصمیم برای اینکه دناهان را برای همیشه ترک نماو  پشیمانی از دذشته» برمیشمارد:

ظر داشته در ن. مالقات پرورددار حقی بر تو نباشد ای، به آنها بازدردانی؛ بطوریکه هنگامای و ازبین بردهضایع كرده

ر یده، با اندوه بیدوشتهایی كه از حرام رو. قضا كنی را بجای آوری و باشی تا هر واجبی كه از تو فوت شده، حق آن

كه شیرینی دناه را چشیدی، زحمت طاعت به همان اندازه . تازه بروید دوشت دناه، آب كنی تا چیزی از آن نماند و

(. بنابراین از نظر امام )ع( دو ركن 134)كلمات قصار: ی  «...مراحل، بگو استغفرا را نیز بچشی؛ پس از انجام این

رد »، «عزم بر عدم بازدشت»، «پشیمانی»توبج واقعی  و شروط« عزم بر عدم بازدشت»و « پشیمانی»اصلی توبه، 

 هستند.« قوق خالقرد ح»و « حقوق مخلوق

با آمرزش و رحمت حق مالزم ( است و 546، ی 374 )حکمت  «بانفوذترین شفیع»از نگاه امیر مؤمنان، توبه 

ر: )كلمات قصا« و استوار بماند -خداوند در توبه را به روی بنده نمیگشاید و در آمرزش را بروی وی ببندد»است: 

ردانیدن محروم نماند و آن را كه آمرزش خواستن نصیب شد، از آن را كه توبه روزی كردند، از قبول د(. »364

ای به امام حسن، به فضل بسیار حق در قبول توبه ( و در نامه395)كلمات قصار: « بخشوده دردیدن محروم نماند

در پذیرفتن توبه بر تو سخت نگرفته و حساب دناهت را نکشیده و از بخشایش نومیدت نگردانیده، »اشاره دارد: 

لکه بازدشتت تو را از دناه، نیک شمرده و هر دناهت را یکی درفته و هر كار نیکت را ده بحساب آورده و درِ ب

توبه » را آسانتر از « دست از دناه برداشتن»(. امام علی )ع( 356؛ ی 34)نامج « بازدشت را برایت باز دذارده است

یکی دناهکاری كه با توبه ا تنها دو كس خیر میبینند: در دنی»و معتقد است: ( 646میداند )كلمات قصار: « داشتن

 (.154حکمت: « )جبران كند و دیگر نیکوكاری كه در كار نیک شتاب كند

بدان كه شیطان تو را نمیگذارد تا به نیکوترین كارت ب ردازی و »امام بر شتاب در انجام توبه تأكید بسیاری دارد: 

از آنان مباش كه به آخرت امیدوار است بی (. »345« )زۀ دوشت سازیاندرزی را كه به سود توست بشنوی، و آوی

( و از به تأخیر انداختن توبه هشدار 394)كلمات قصار: « آنکه كاری سازد، و به آرزوی دراز توبه را واپس اندازد

؛ 41بج )خط« پس بنده باید پروای پرورددار دارد، خیرخواه خود باشد و پیش از رسیدن مرگ توبه آرد»میدهد: 

به كار خیزید! اكنون كه زنددی »های بسیاری به پایان رسیدن زمان توبه را هشدار میدهند: ( و در خطبه14-55

، 637)خطبج « به ساز است... از آن پیش كه چراغ عمل خاموش شود و فرصت ازدست برود و در توبه را ببندند

بج )خط« د و توبه سود میدهد و دعا شنیده میشودپس كار كنید درحالیکه عمل بسوی خدا باال میرو(. »647ی: 
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اندک زمانی دارید از ماندن و مجالی برای اراده كردن و فرصت برای توبت و فراخی برای عرض (. »643، ی: 635

آنکه اجل فرارسد، كار كنید؛ زیرا  پس بسوی قیامت مبادرت ورزید و پیش از»(. 45، ی: 93)خطبج « حاجت

خطبج )« رویشان مسدود شوده كشد و باب توبه ب قطع دردد و مرگ آنها را در آغوش نزدیک است آرزوی مردم

می ذیرد،  عمری كه خدا از فرزنید آدم پیوزش را»مهلت پذیرش توبه میفرماید:  ۀحضرت دربار (656؛ ی: 493

روزی  رایشان توبه و آمرزش خواستن از خداوند را موجیب نیزول و اسیتمرا(. 555)همان: « شصت سال است

ای درِ دنجه ها و جلودیری از نزول بركات و بسیتنخداوند بنددان خود را كه دناهکارند با كمبود میوه: »میداند

: 413)خطبج  «معصیت بکند ... ای بیازدردد و دنیاهکیار دل ازكننیدهخیرات آزمایش میکند، برای آنکه توبیه

در عبادتی كه خدا واجب كرده، »میشود شامل موارد زیر است:  از نگاه امام، دناهانی كه مانع پذیرش توبه(. 497

چیزی را شریک خدا درداند، یا با كشتن انسانی، خشم خود را فرونشاند، یا عیب كسی را بخاطر كاری كه كرده بر 

؛ یا با زبان راند، یا بدعتی در دین دذارد؛ روایی حاجتش را از مردمان چشم دارد؛ یا با دورویی مردم را دیدار كند

 (.454؛ ی: 453)خطبج « دو زبان میان آنها راه رود

توبت  -تعالی-حق »عبادت را جز به توبه راست و مسلم نمیداند؛ زیرا  االولیاءتذكرهعطار در توبه از دیدگاه عطار: 

قسم توبج انابت و انواع توبه را از قول ذوالنون بر دو ( و 45« )مقدّم دردانید بر عبادت، كما قال: التائبون العابدون

توبج انابت آن است كه بنده توبه كند از خوف عقوبت حق و توبج استجابت آن است »توبج استجابت تقسیم میکند، 

و دفت: بر هر »و معتقد است همج اعضای آدمی دارای توبه هستند: ( 456) «كه بنده توبه كند از شرم خدای

رک شهوت حرام، توبج چشم از محارم برهم نهادن، توبج دست ای است: توبج دل نیّت كردن است بر تعضوی توبه

ترک درفتن دست از مناهی، توبج پای نارفتن به مناهی، توبج دوش نگهداشت از شنودن اباطیل، توبج شکم دور 

همچنین شش شرطی كه امیر مؤمنان برای (. 434)همان،« بودن از خوردن حرام و توبج فرج دور از فواحش بودن

توبه اسمی است جامع شش چیز را، اول »نیز آمده است:  االولیاءتذكرهاست، از زبان ابوبکر كتانی در توبه قائل 

ای كه پشیمانی بر آنچه دذشته باشد، دوم، عزم كردن بدان كه پیش به دناه رجوع نکند، سوم بگزاردن هر فریضه

وشت و پوست و شحم كه از حرام رسته میان او و خدای است، چهارم ادا كند مظالم حق را، پنجم بگذارد هر د

 (.463« )باشد، ششم تن را الم طاعت بچشاند، چنان كه حالوت معصیت چشانیده است

پشیمانی از دناه: عطار از قول جنید  -4آید: دو مفهوم كلی از توبه بدست می االولیاءتذكرهاز میان سخنان عرفا در 

وم عزم بر ترک معاودت، سوم خود را پاک كردن از مظالم و توبه را سه معنی است: اول ندامت، د»میگوید: 

رجوع از دناه: )رجوع به خدای تعالی( صوفیان توبه را رجوع به خدای تعالی میدانند، عطار -6(؛ 664« )خصومت

اول معنای توبه، اجابت است، س س انابت است، س س توبه است و س س استغفار، »به نقل از سهل تستری میگوید: 

 (. 456« )به فعل است و انابت به دل و توبه به نیت و استغفار از تقصیر اجابت

 

 ورع
پس از استغفار و توبه، سالک به مقام ورع میرسد؛ زیرا انسان تا توبه نکند و از آلوددی خارج نشود، نمیتواند نفس 

رع حرام نشده، اما سالک ورع در عرفان، پرهیز از اموری است كه هرچند در ش»خود را از وقوع در آن بازدارد. 

طریق از آن خودداری میکند. سالک پس از شناخت حرامها و حاللها، خود را ملزم به رعایت آنها میگرداند، اما داه 

اموری مشتبه او را سردردان ساخته و به حیرت میفکند. ا اینرو از خوف هالكت و فرونیفتادن در مهلکه از آن امور 

(. 457: 6، ج4394)غنی، « امور زمینج ورود او را به اعمال خالف و حراف فراهم سازدپرهیز میکند كه مبادا این 
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تعالی حاصل ناک و باطن آن ترس از خداست كه از معرفت به عظمت حقظاهر ورع، پرهیز و احتراز از امور شبهه

یز از حرام ثمربخش میشود. ورع پایه و اساس همج كماالت معنوی و مقامات اخروی است و عبادت بدون حالت پره

نیست. انسان با ورع، صفحج دل خود را از كدورت و آلوددی عالم ماده و طبیعت رها میسازد و با عبادت آن را به 

 (. 173: 4396نقوش زیبای خدامحوری و خداباوری مزین میکند )موسوی خمینی، 
زیرمجموعج زهد محسوب میشود، یعنی  ورع از دیدداه امام علی: با توجه به این كه ورع دومین مقام و در حقیقت

ای »هر زاهدی باید در ابتدا پارسایی پیشه كند، بنابراین در كالم امیر مؤمنان، ورع از اركان زهد محسوب میشود: 

؛ ی 94)خطبج « مردم! پارسایی، دامن آرزو درچیدن است و شکر نعمت حاضر دفتن و از ناروا پارسایی ورزیدن

ار به ك»پس از تأكید بر صبر و تالش، به پارسایی در كارها سفارش و تأكید میکند:  474(. امام در خطبج 54

برخیزید، به كار برخیزید، پس به پایان رسانید! به پایان رسانید! و پایدار مانید! پایدار مانید! پس شکیبایی! شکیبایی! 

، آن را به س ر و پناهگاه تشبیه ( و در توصیف پارسایی493، ی 474)خطبج « شکیبایی! پس پارسایی! پارسایی!

پناهگاهی »(، 344؛ ی 3)كلمات قصار: « پرهیزداری س ر است»میکند كه مانع ورود شبهات به دل انسان میشود: 

بن حنیف انصاری، خطاب به عثمان 15امام در نامج (. 167؛ ی 374)كلمات قصار:  « نکوتر از خویشتنداری نیست

م( را زیستی امازیستی مانند سادهبدانید كه شما توانایی چنین كاری )ساده»ید: استاندار خود در بصره، میفرما

 «.ندارید، اما با پرهیزداری و تالش فراوان و پاكدامنی و راستی مرا یاری كنید

ود، ش كم شیحیا آن كس كه»در نگاه امام علی )ع( انسانهای پارسا، حیای بیشتری دارند، زیرا حیا از ایمان است: 

هركه پر »( 559، ی314 حکمت« )كاهش پیدا میکند و كسی كه ورعش كاهش پیدا كرد، قلبش میمیرد ورعش

دفت، راه خطا بسیار پویید، و آن كه بسیار خطا كرد شرم او كم، و آن كه شرمش كم، پارساییش اندک و آن كه 

 (.163؛ ی 314ت قصار: )كلما« پارساییش اندک، دلش مرده است، و آن كه دلش مرده است راه به دوزخ برده
خودداری از محرمات ( میداند و آن را به دو دستج 546؛ ی 374حکمت « )بهترین بازدارنده»را  ورعامام علی )ع( 

وقوف در »را  بهترین ورعناک )هرچند به حسب ظاهر شرع جایز باشد( تقسیم میکند و و خودداری از امور شبهه

آئین الهی حالل و حرام را روشن ساخته، ولی در میان (. 146، ی 443ت حکم) میداند« ناکمواجهه با امور شبهه

كه آدمی نمیداند حالل است یا حرام و هر فردی درد آنها بگردد، بیم آن است  ناكی استحالل و حرام، امور شبهه

ردد د فعل حرامی ازاینرو هیچ ورعی مانند این نیست كه از این امور پرهیز شود، تا مبادا مرتکب كه در حرام بیفتد،

ای به مالک، و توصیه به پیوستن به اهل ورع، ورع را به سه (. در جای دیگری، در نامه34: 4379خواه، )مطهری

بنابراین از منظر امام علی )ع( تنها توجه (؛ 156، ی 53  جنامدستج ورع به زبان، به اركان و به قلب تقسیم میکند )

هات، برای رسیدن به ورع كافی نیست، بلکه كوشش مداوم برای ریاضت به اجتناب از محرمات و دوری از شب

 نفسانی )اجتهاد( و بازداشتن نفس از آنچه شهوت را بدنبال داشته باشد )عفت( الزم است.

یکی آن كه بنده »االولیاء از قول حسن بصری آمده است كه ورع سه مقام است: ورع از دیدداه عطار: در تذكره

دوم آن كه اعضای خود نگاه دارد از هرچه خشم  -خواه در خشم باشد و خواه در رضا–ه حق سخن نگوید مگر ب

ا، االولی)تذكره« خدای عزوجل در آن باشد. سیوم آن كه قصد وی در چیزی بود كه خدای تعالی بدان رضا داده است

ای از ورع، بهتر از هزار ل ذرهمثقا»(. حسن بصری ورع را برای تصفیج باطن و رفع كدورت از قلب الزم میداند: 11

تأویل. و دفت: ورع ایستادن بود بر حدّ علم بی»بندی دیگر از ورع: همچنین یک تقسیم)همانجا(. « سال نماز و روزه

ورع بر دو دونه بود: ورعی بود در ظاهر كه نجنبد مگر به خدا و ورعی بود در باطن و آن، آن بود كه در دلت به جز 

 (. 363« )خدا درنیاید
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 زهد 
عارف پس از آنکه نفس را با توبه و ورع آراست، از هردونه هوا و هوس پاک میشود و به دنیا و امور مادی بیتوجه 

طلبی و خوف از عذاب الهی است كه خمیرمایج میرسد. مفهوم اولیج زهد به معنای ترک دنیا« زهد»میشود و به مقام 

د از زُهد، صرف رغبت است از متاع دنیا و اعراض قلب از اعراض آن مرا»عرفان اسالمی و سیروسلوک معنوی است. 

زهدورزی موجب نزدیکی به خداوند میشود؛ (. 373: 4376)كاشانی، « و مقام زهد، ثالثِ مقام  توبت و ورع است

رار زیرا توجه را از امور فانی به حقیقت باقی معطوف میگرداند، و خداوند پاداش چنین زهدی را تقرب به خود ق

داده است. از سوی دیگر، زهد برای سالک ضرورت است، او قلب خود را با خدا یگانه ساخته است و ادر زهد نورزد 

تبدیل میشود. البته دذشتن از لذات دنیوی و زاهدانه « تفرقه»او به « جمع»و به امور دنیوی توجه كند، حالت 

چه خوب است اما مرتبج عالی سالک نیست؛ زاهد زیستن برای رهایی از عذاب اخروی یا رسیدن به بهشت ادر

 واقعی كسی است كه بخاطر حب الهی، بدون هیچ چشمداشتی ماسوای اهلل را ترک كند. 
البالغه از مذمت دنیا و ترک آن بسیار سخن رفته است، اما زهد در نگاه امام علی زهد از دیدداه امام علی: در نهج

لت راهبان كامالً متفاوت است. او در جامعه و با مردم زنددی میکرد، لیکن به )ع( ترک دنیا نیست و با انزوا و عز

تنها دل به دنیا نداشت بلکه عمالً از تمتع و شخص علی )ع( از آن جهت زاهد است كه نه»دنیا وابستگی نداشت. 

ها خودش زاهدی تن)ع( نه حضرت علی(. 641: 4374)مطهری، « درایی ابا داشت و به اصالح تارک دنیا بودلذت

هم از زهد خویش سخن میگوید و هم  میشود كه دیده ها و كلمات قصار بوفورها، نامهپارسا بود بلکه در خطبه

خداوند مرا پیشوای خلق قرار داده است و بهمین سبب فرض كرده است كه » .كاردزارانش را به زهد توصیه میکند

طبقات اجتماع قرار دهم تا از طرفی مایج تسکین آالم فقیر  زنددی خود را در خوراک و پوشاک در حد ضعیفترین

(. ایشان در سخنان بسیاری به 759: 4)مجلسی، بیتا، ج« و از طرف دیگر سبب جلودیری از طغیان غنی دردد

دنیا را خردمقدارتر (. »364، ی 17)نامج « دنیا را مخواهید هرچند دنیا پی شما آید»دوری از دنیا سفارش میکند: 

این عرفان ناب علوی با رهبانیت كامالً مخالف است. بنابر(. 33، ی 36)خطبج « پر كاه و خشکیده دیاه بینیداز 

نوار، )بحاراال« لَیسَ فی امَّتِی رَهبانِیجٌ، و ال سِیاحَجٌ، و ال زَمٌّ: »استشده  میبینیم كه رهبانیت در دین بشدت نفی

در برخی روایات آمده است كه آدمی بجای دست  و (479 ی64ج ، 4371)جعفری،  ( و6، ح445، ی75ج

إِنَّمَا رَهْبَانِیَّجُ أُمَّتِی اَلْجِهَادُ فِی . »كشیدن از امور عادی زنددی، در جهاد بایستی واقعاً و حقیقتاً از دنیا دست بشوید

د، كوتاه كردن آرزوهاست، زه .(345: 3)مکارم شیرازی، ج « مانا رهبانیت امت من جهاد در راه خداسته :سَبِیلِ اَللَّهِ

در زهد علوی، تنها مسیر (. 379: 5، ج4395دراییهاست اما ترک زنددی و اجتماع نیست )مطهری، زهد ترک لذت

تالش برای كسب روزی حالل و هریک  دستیابی به سعادت اخروی از میان زنددی دنیا با مردم است و بدین جهت

اخروی هستند. هدف زهد ترک تعلق قلبی و  نجام شود متضمن سعادتاز دیگر امور دنیوی كه در راه رضای خدا ا

صالح عرفانی درصدد ا ۀدنیوی نیست بلکه این آموزأمور دلبستگی روحی به دنیا بوده و هردز بدنبال ترک كامل 

نمایان نیست همانند برخی عارف )ع( امیرالمؤمنین. (646: 4395)جوادی آملی،  هدف و شیوه زنددی دنیوی اس.

عدم دنیادرایی، در مزارع و  بر عبادت، نماز، ذكر وه بدلیل زهد و رهبانیت از اجتماع فاصله درفته باشد. او عالوهك

یچ ه كشتزارهای بسیاری به آبادانی زمین، حفر چاه، كاشتن درخت و غیره پرداخت و باوجود ثروت فراوان، نه تنها

 (.43: 4371 ،زادۀ قمی)ناظمنفاق نمود بلکه همه را در راه خداوند ا ،تعلَّقی به آن نداشت

از منظر امام علی، خواهان دنیا و آخرت بودن بطور توأمان غیرممکن است و مصداقی مشخص و واضح از ریاكاری 

آنکه كاری سازد و به آرزوی دراز توبه را واپس اندازد. دربارۀ دنیا از آنان مباش كه به آخرت امیدوار است بی»است: 
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(. بنابراین زاهد واقعی 394: 455)كلمات قصار: « خن دوید و در كار دنیا راه جوینددان دنیا را پویدچون زاهدان س

توانایی بدست آوردن مواهب دنیا را داشته باشد و روی درداندن او از دنیا بخاطر پست و حقیر »كسی است كه 

ردم و یا بدست آوردن امکانات به آخرت باشد. پس هرداه ترک دنیا بخاطر جلب رضایت مشمردن دنیا نسبت

از نظر حضرت امیر زهد، مانع خواهش (. 54-55: 6م، ج4443)مهدی نراقی، « دیگری باشد، به او زاهد نمیگویند

شکر نعمت حاضر دفتن »( است و زهد واقعی 375، ی 34)نامج  عامل كشتن نفسو  (44، ی 93)خطبج  نفس

(؛ 45، 94جخطب) است «دل نبستن به دنیا و كوتاه كردن آرزو»( و 54: ی 94)خطبج « و از ناروا پارسایی ورزیدن

برترین زهد در نظر امام علی  .هر خیری است جهر خطائی است و ترک دنیا سرچشم جبه دنیا سرچشم زیرا عالقه

است )كلمات قصار: « نهفتن پارسایی»( و 395، ی 443)كلمات قصار: « بازایستادن هنگام ندانستن حرام»)ع( 

 (.341ی ، 69
آرزومند بودن، ترسیدن، پارسایی »امام علی )ع( شکیبایی را یکی از چهار پایج ایمان میداند كه خود بر چهار شاخج 

 (. 341، ی 34استوار است )نامج « و چشم امید داشتن
وجود در م جدو كلم درو زهد را  امام در یکی از كلمات قصار خود ضمن تعریف زهد، به اعتدال در آن اشاره میکند

همج زهد در دو كلمج قرآن فراهم است: خدای سبحان میفرماید: تا بر آنچه از دستتان رفته »قرآن خالصه میکند: 

دریغ نخورید و بدانچه به شما رسیده شادمان مباشید. آن كه بر دذشته دریغ نخورد و به آینده شادمان نباشد، از 

تقوا از دیدداه امام علی )ع( امری »بنابراین زهد و (. 115، ی 134)كلمات قصار: « دو سوی زهد درفته است

دیری از محیط و جامعه و ترک تمامی امور مباح در دیری و كنارهفردی و روش عملی منفی به معنی انزوا و دوشه

 ایزنددی انسان و عدم ورود به وادی علم و سیاست و فرهنگ نیست، بلکه از منظر امیر مؤمنان )ع( تقوا ملکه

نی است كه فرد را در عین اشتغال به فعالیتهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و...به مقام قرب الی اهلل درو

علل و عوامل زهدورزی از (. 79: 4344)احمدیان و سعیداوی، « واصل و وی را از هردونه نافرمانی خدا دور میکند

شناخت فلسفج وجودی از علل و عوامل روی نظر امام علی در دو مورد خالصه میشود، نخست خودآداهی است، 

(. دومین 459، ی 457)خطبج « اندهان! با دنیا چه كند كسی كه برای آخرتش آفریده»آوردن به زهد میشود: 

 )خطبج« آنکه بیناست نگاهش از دنیا بگذرد، و از پس آن خانج آخرت را نگرد»عامل زهدورزی، شناخت دنیاست: 

 (.  433، ی 436
مل زهدورزی كه در دو مورد شناخت خود و شناخت دنیا خالصه شد، باعث نتایجی مشابهی در این علل و عوا 

آنان كه خواهان دنیا نیستند، دلهاشان »راستا نیز میشود، كسی كه از دنیا رویگردان است به درون متوجه میشود: 

دنیا در نظرش مجسم خواهد  ( و آن كه زهد میورزد، حقیقت 444، ی 443)خطبج « دریان است، هرچند بخندند

آل رسول و (. 136، ی: 344)كلمات قصار: « خواهان دنیا مباش، خدا زشتیهای آن را به تو خواهد نمایاند»شد: 

معنای  هردز ترک دنیا و دوری از اجتماع به)ع(  مراد از اعراض از دنیا در بیان امیرالمیؤمنینمسجدی معتقدند 

عبور از ظاهر دنیا برای رسیدن به حقیقت واالی : است ذیلیکی از موارد  مقصیودجدایی مطلق از آنها نیست، بلکه 

)آل رسول و مسجدی،  اجتناب از ریا و خودنمایی ،عدم وابستگی معنوی به اجتماع، عدم وابستگی به متاع دنیا، آن

 ، ایستاددی دربرابرالبالغه درمییابیم كه هدف در زهد مثبتبندی اینگونه مضامین در نهجبا جمع(. 49: 4346

ه طلب كند و ن هواهای نفسانی بمنظور تقرب به درداه الهی است. زهد یعنی ترک هر آنچه نفس پلید آدمی آن را

 . ترک زنددی اجتماعی

 ناز قول حساز زهد معنای دوری از دنیا را اختیار كرده است و عطار در تذكره االولیاء زهد از دیدگاه عطار: 
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به نزدیک من زیرک و دانا آن است كه خراب كند دنیا را و بدان خرابی دنیا، آخرت را بنیاد » بصری نقل میکند كه

(. همچنین در جای دیگری به 34: 4344، )عطار« خراب نکند آخرت را و بدان خرابی آخرت، دنیا را بنا نهد كند و

زهد سه حرف است: زا و ها و  و دفت:»تأویل سه حرف موجود در واهۀ زهد پرداخته و بر همین بینش میگوید: 

ترک دنیا. از زهد سخاوت خیزد به مِلک و از حبّ سخاوت « دال»ترک هوا و « ها»ترک زینت است و « زا»دال. امّا 

به نفس و روح و دفت: زهد آن است كه ترک دنیا كند و دفت: زهد آن است كه به ترک دنیا حریصتر بود از حری 

 (.  363« )بر طلب دنیا

 

 فقر

نچنین سالک در سیر عرفانی خویش، نخست از دذشته بازمیگردد و توبه میکند، آنگاه از ارتکاب زشتیهای دذشته ای

پرهیز میکند و ورع میورزد، س س از دنیا كه سبب قرار درفتن او در منهیات است، رویگردان شده، زهد پیشه 

 ای به دنیا ندارد به مقام فقر میرسد. میکند و چون عالقه

البالغه دو نکته قابل توجه است، نکتج نخست، فقر و نیاز ز دیدداه امام علی: درخصوی موضوع فقر در نهجفقر ا

اعتراف آفریددان بدین حقیقت كه سراسر »مردم به خداوند است و تنها اوست كه برآورندۀ نیازهای آدمیان است: 

، 44)خطبج « ت آورد و به قوت خود برپایشان داردناتوان و فقیرند و نیازمند و حقیر، و اوست كه باید بر آنان رحم

مرا به درداه تو نیازی است كه آن »( بر همین اساس، امیر مؤمنان از زبان همج آدمیان چنین نجوا میکند: 75ی 

خطبج )« نیازی نرساند و آن درویشی را جز عطا و بخشش تو به توانگری مبدل نگرداندنیاز را جز فضل تو به بی

س اس خدایی را كه نابخشیدن و بخل ورزیدن »نکتج مهم دیگر، وارستگی خداوند از ساحت فقر است:  (.91، ی 44

 (. 71، ی 44)خطبج « بر مال او نیفزاید و دهش و بخشش او را مستمند ننماید
وی عرفا درمورد فقر دو دیدداه دارند، دروهی فقر را فقر مادی و بیبهره بودن از مواهب و نعمتهای مادی و دنی

ای فقر را به معنای احساس نیاز عارف به خداوند تصور میکنند كه این فقر با ثروتمند بودن از نظر میدانند و عده

دونه منافاتی ندارد. از این منظر، منظور از فقر، فقر الی اهلل است، زیرا تعالیم ائمه، رهایی از فقر را برای مادیات هیچ

درخواست او ممکن میداند؛ بنابراین نتیجج فقر الی اهلل، استغنا و بینیازی از غیر  بنده تنها با اتکای به غنای الهی و

 ای كه نشانی از توانمندی غیر از خالق داشته باشد، مخالف است. اوست و فقیر با هر فکر و اندیشه

ج ق، سه چیز را نتیجاالولیاء منظور از فقر نوع دوم است و عطار از قول ابوعلی شقیدر تذكرهفقر از دیدگاه عطار: 

 (.654« )دفت: سه چیز فقرا را است: فراغت دل و سبکی حساب و راحت نفس»فقر میداند: 

 

 صبر
سالک پس از مقام فقر به مقام صبر میرسد و صبر فرادیرترین اصطالح برای تمامی ارزشها و فضائل اخالقی است. 

نوان قرار میگیرد؛ از همین رو میتوان شاهد اهمیت بدین معنا كه بسیاری از مفاهیم اخالقی و دینی، ذیل این ع

های اخالقی و عرفانی نیز بود. در متون صوفیه، صبر در اصطالح، ترک شکایت است از سختیِ بال نزد آن در آموزه

غیر خدا و صابر كسی است كه خود را با بال چنان قرین كرده باشد كه از آمدن بال، باكی به دل نداشته باشد 

(. در بینش صوفیه، نجات و رستگاری منوط به ریاضت و تحمّل انواع رنجهاست؛ از این  649:  4351)سجادی، 

منظر سختیها ادرچه موجب تضعیف جسم میشود، اقتدارِ روح و بقای آن را درپی دارد؛ چراكه صبر و استقامت 

ت میگردد تا آنجا كه میتوان دف دربرابر مشکالت، موجب شکوفایی نیروهای بالقوّۀ معنوی و اتَّصال به منشأ كمال
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 ظهور هر نوع كمال و ترقَّی درونی در درو شکیبایی در مواضع رنج است.

صبر دو مفهوم در كتب عرفا دارد: حبس نفس كه در اصطالح شرعی، بازداشتن و حبس نفس است در عمل به 

ودداری از شکوه به غیر خدا یا اند. و خآنچه عقل و شرع حکم میکنند یا ترک آنچه عقل و شرع از آن نهی كرده

(. 417: 4394خویشتنداری و تحمل شداید بدون شکایت به كسی و خرسندی و رضا به قضای الهی )انصاریان، 

صبر نقش مهمی در ایفای وظایف عبادی، اخالقی و اجتماعی سالک دارد. سالک واقعی همج رویدادها را نتیجج قضا 

ارج از ارادۀ خداوندی نمیداند؛ ازاینرو ادر امری مورد دلخواه او واقع شد، شاكر و قدر الهی میداند و هردز امری را خ

 میشود و ادر امری مکروه حادث شد، بر آن صبر میکند. 

صبر از دیدداه امام علی: اولین نکته درمورد صبر در كالم امیر مؤمنان، ارتباط صبر و ایمان از نظر ایشان است. امام 

ان بر ایم»به بیان اهمیت صبر در ایمان می ردازد و  نخستین پایج ایمان را صبر میداند:  در هنگام تعریف ایمان،

آرزومند بودن، ترسیدن و پارسایی »و صبر را بر چهار دستج « چهار پایه استوار است: شکیبایی، یقین، داد و جهاد.

شهوتها، ترس از دوزخ را باعث تقسیم میکند و آرزومندی به بهشت را باعث زدودن دل از « و چشم امید داشتن

دوری از حرام، پارسایی و دوری از دنیا را باعث تحمل و آسانی مصیبتها و پیش چشم داشتن مرگ را باعث اشتیاق 

شکیبایی را چهار شاخه است: پس آن كه مشتاق بهشت بود، شهوتها را از »به انجام كارهای نیک معرفی میکند: 

د، از آنچه حرام است دوری دزید، آن كه ناخواهان دنیا بود، مصیبتها بر وی آسان دل زدود، و آن كه از دوزخ ترسی

(. امام 341، ی 34)كلمات قصار: « نمود، آن كه مرگ را پیش چشم داشت، در كارهای نیک پای پیش دذاشت

یبایی ه شکبر شما باد شکیبایی، ك»در موارد دیگری نیز به ارتباط و همبستگی صبر و ایمان اشاره كرده است: 

 «ایمان را چون سر است تن را، و سودی نیست تنی را كه آن را سر نبود و نه در ایمانی كه با شکیبایی همبر نبود

(. وی صبر 395، ی 443)كلمات قصار: « هیچ ایمان چون آزرم و شکیبایی نیست( »373، ی 96)كلمات قصار: 

( و صبر را راز موفقیت و پیروزی معرفی میکند: 344، ی 1ای از شجاعت میداند )كلمات قصار: و شکیبایی را جلوه

، ی 74)خطبج « خدا بیامرزد مردی را كه ... شکیبایی را مركب نجات ساخت و پرهیزداری را برگ روز وفات»

(. همچنین به رابطج شکر و صبر اشاره میکند، سالکی كه صابر و شکردزار است، به یقین سعادتمند خواهد شد: 54

)كلمات  «به اندازۀ مصیبت فرودآید، و آن كه بهنگام مصیبت دست بر رانهایش زند، صوابش بدست نیایدشکیبایی »

ه آن كه از مصیبتی ك»(. ایشان ناشکیبایی در مصیبتها را نوعی شکوه از پرورددار میداند: 394، ی 411قصار:  

( و مؤمن حقیقی را شخصی میداند 344 ، ی669)كلمات قصار: « بدو رسیده دله آرد، از پرورددار خود شکوه دارد

شادمانی مؤمن در رخسار اوست و اندوه وی در دلش، س اسگزار است، »كه شکیبایی را پیشج خود ساخته باشد: 

 (.164، ی 333پیشه است )كلمات قصار: شکیبایی
ایی از آنچه شکیب شکیبایی بر آنچه خوش نمیشماری و»امام علی )ع( صبر را بطور كل بر دو دسته تقسیم میکند: 

صبر نوع اول، نیروی پایداری و مقاومت و در نوع دوم نیروی بازدارنده (. 375: 55)كلمات قصار: « دوست میداری

نوع اول شامل صبر بر مصیبت، فقر، سختیها و... میشود كه در كالم امیر مؤمنان موارد بیشماری دارد، بعنوان  است،

ود را به شکیبایی عادت ده در آنچه ناخوشایند است، كه شکیبایی ورزیدن خ»مثال در وصیت به فرزندش میگوید: 

( یا در خطبج همام، یکی از صفات متقین را صبر بر سختیها 647، ی 34)نامج « عادتی پسندیده و ارجمند است

چنین (. هم664، ی 443)خطبج « های آنان این است كه ... در سختی شکیبایی كردندو از نشانه»معرفی میکند: 

قسمتی كرد به عدالت تا آن »در خطبج االشباح، صبر بر فقر را محک آزمودن ارادۀ اشخای توسط خداوند میداند: 

، ی 44)خطبج « را كه خواهد بیازماید در زنددانی آسان یا دشوار و بیازماید س اس و شکیبایی را در توانگر و نادار
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د، یا مانند آزاددان شکیبایی كند و یا مانند نادانان فراموشی اختیار (. از نظر امام، انسان در مصیبتها دو راه دار93

، ی 143)كلمات قصار:  « در مصیبتها چون آزاددان شکیبایی باید و یا چون نادانان فراموش كردن شاید»كند: 

131 ) 
و از ناروا  پارسایی، دامن آرزو درچیدن است و شکر نعمت حاضر دفتن»و نوع دوم شامل صبر بر دناه میشود:  

(. امام، صبر بر معصیت كردن را هم ایج جهاد در راه خدا میداند )كلمات 54، ی 94)خطبج « پارسایی ورزیدن

 (. 115، ی 171قصار: 

لتعرَّف ابعلت نقش بنیادین صبر در طریقت عرفانی، بخشهایی از كتب مهم صوفیه از جمله صبر از نظر عطار: 
به صبر اختصای یافته است. این آثار معموالً صبر را در  رسالج قشیریهترجمج  و قوت القلوب، لمذهب اهل التصوّف

صبر دربرابر مصائب و  -3صبر دربرابر سختیهای طاعت،  -6صبر از معصیت،  -4اند: بندی كردهسه درجه تقسیم

و عبّاد و اهل  صبر زهّاد -6صبر عوام كه بازداشت و حبس نفس است.  -4اند: همچنین سه وجه برای آن قائل شده

 صبر عارفان كه بعضاً از مکروهات لذَّت میبرند. -3تقوا كه بمنظور نیل به ثواب اُخرویست.  

در مجموعج آداب ریاضت در متون صوفیه، صبر مصادیق دونادونی یافته است؛ صبر دربرابر درسنگی، بیخوابی، 

ند. صبر دربرابر مالمت و جفای خلق ازآنجاكه فرسا و مالمتِ خلق، همگی دربردارندۀ مفهوم استقامتعبادات طاقت

جّه االولیاء عطار مورد توبه شکسته شدن نفس و تجلَّی نیروهای بالقوّه در روح مینجامد، در سنَّت صوفیه و تذكره

ای خواجه نیمدانگ »یک روز بنزدیک جهودی شد و دفت: »ویژه قرار دارد. از ابوالقاسم نصرآبادی نقل است كه 

آمد و نیم درم میجست و جهود به درشتی و زشتی او القصّه چهل بار می«. ز این دكان، فُقاعی بخورمسیم بده تا ا

تر و خوشوقتتر میبود و آن جهود را آمد، شکفتهرا میراند و یک ذرّه تغیّر در بشرۀ او ظاهر نمیشد و هر بار كه می

درویش تو چه كسی كه از برای نیم درم این ای »از آنهمه صبر بر خشونت و درشتی و زشتی او عجب آمد. دفت: 

درویشان را چه جای ازجای شدن »نصرآبادی دفت: « ای از جا نشدی؟همه بر جفا و خشونت تحمّل كردن كه ذرّه

 (. 797-799) «است؟ كه داه باشد كه چیزها برایشان برآید كه آن بارِ ایشان را كوه نتواند كشیدن

]ابومحمّد جُرَیری[ دفت: صبر آن است كه در نعمت و مصیبت اشاره شده است:  به یکسانی صبر االولیاتذكرهدر 

 (. 557« )در هر دو حال و صبر سکون نفس است در بال فرق نکند میان حال نعمت و محنت، به آرام نفس

هر كه »است: االولیا از قول ابوعلی جوزجانی آمده در متون صوفیه به آثار و نتایج صبر نیز اشاره میشود، در تذكره

مالزمت كند بر درداه مولی، بعد از مالزمت چه بود جز در دشادن؟ و هر كه صبر كند به خدای، بعد از صبر چه 

(. آرام قلب، ترک شکایت، تقوی، توكَّل، رضا و قبول قضا به دلخوشی، همگی از آثار 543« )بود جز وصول به حق؟

ر آن صب»ابومحمد حریری دفته است: «. ایت صبر، توكَّل استغ»صبر در مدارج واالی عرفان است. جنید میگوید: 

(. 594« )است كه فرق نکند میان حالِ نعمت و محنت به آرام نفس در هر دو حال و صبر، سکوتِ نفس است

كه  آید و آنگونهمجموع سخن، دویاست كه صبر عاملی اساسی در تکامل زنددی فردی و اجتماعی بشر بشمار می

ز  بدان اشاره كرده، صفتی است كه انسان در پرتو آن در سركوبی شهوات و غلبه بر آنها از حیوانات راغب اصفهانی نی

متمایز میشود. نمود عالیترین مراتب این صفت را میتوان در عرفان مشاهده كرد؛ رهروانی كه رنج بسیار بر خود 

به بهشت بلکه تنها بمنظور تأمین رضای حمل میکنند و حتی  از آن لذَّت میبرند نه بخاطر ترس از جهنم یا نیل 

 الهی.

 

 توكل
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است؛ در عرفان اسالمی، مقولج توكَّل بر خدا و تسلیم دربرابر رضای او، دسترۀ معنایی وسیع و حائز اهمیتی یافته 

 ادمر» اند.توكَّل اختصای دادهاین اهمیّت تا آنجاست كه صوفیان مقدّم یکی از هفت مقام از مقامات سلوک را به 

سماؤه. عمّت نعماؤه و تقَّدست ا از توكَّل، تفویض امر است با تدبیر وكیل علی االطالق و اعتماد بر كفالت كفیل ارزاق

كه اوّل كرم او مالحظه رفته باشد و توكَّل نتیجج  این مقام بعد از رجاست. چه معاملج تفویض و اعتماد با كسی رود

اند مراد از این توكل عنایت است یعنی اعتماد بر علیم... و دفته حقیقت ایمان است به حسن تدبیر و تقدیر عزیز

خاستگاه توكَّل در (. 344: 4376، )كاشانی« بود در توكَّل عنایت من غیر عکس صدق كفالت و توكَّل كفالت داخل

ی خاستگاه قرآن 4اندیشج اسالمی، قرآن كریم است. آیات بسیاری به اهمیّت و نتایج توكَّل اختصای یافته است.

ای كه در آیات مکرَّر و مؤكَّد قرآنی یافته، چنان اهمیّتی بدین مضمون در معرفت صوفیه بخشیده توكَّل و توجّه ویژه

كه مشایخ و عارفان بسیاری در قالب فصول و اَبوابی مجزَّا به تشریح و تبیین آن در قالب اصطالحاتی ویژه پرداخته 

 اند. نموده فرساییو در ذكر مراتب متفاوت آن قلم

ه به او تکی»البالغه به توكل بر خداوند اشاره و امر میکند: جای نهجامام علی )ع( در جایتوكل از نظر امام علی: 

، ی 45)خطبج « آن را كه بر وی توكل كرد بسنده است.(. »45، ی 93)خطبج « میکنم كه بسنده است و یاور

خود به  جایشان در نام .(445)خطبه،« سوی او بازمیگردمتوفیق من جز به خدا نیست. بر او توكل كردم و ب» (.73

بر خدا توكل میکنم، توكلی كه بازدشت بسوی اوست و از او راه میجویم، راهی كه »: بکر آورده استمحمدبن ابی

( و توفیق خود را نتیجج توكل 441، ی 444البالغه، خطبج )نهج« به بهشت میرساند و بدانجا كه خواست اوست

من نمیخواهم جز آنکه كار را بسامان آرم، چندانکه در توان دارم و توفیق من جز به خدا نیست. بر او »میداند: 

(. امام )ع( معتقد است با توكل به خدا میتوان بر مشکالت 643، ی 69)خطبج « توكل كردم و بسوی او بازمیگردم

و ترس و آز سرشتهایی جداجداست كه بخل »روحی و اخالقی فائق آمد، چراكه خداوند بهترین پشتوانه است: 

توكل حقیقی از خودخواهی و تکبر و نفرت در موقع (. »369، ی 53)نامج « آورندۀ آنها بددمانی به خداستفراهم

موفقیت در كارها جلودیری مینماید، یعنی آن انسانی كه پس از تالش در بدست آوردن شناسایی كار و پس از 

ضالنی، توكل به خدا نموده و اقدام به كار كرده است، موفقیت در آن كار را بدون تفکرات الزم و صرف انرهیهای ع

؛ ی 45ه، جالبالغالبالغه، ترجمه و تفسیر نهج)نهج« تفسیر و توجیه نمینماید« ماشاءاهلل، ال حول و ال قوه اال باهلل»

456-453.) 
و  پای پی نگذارم»اه با توكل به خداوند است: امام برخالف نظریج جبردرایی، معتقد به اختیار و انجام تالش همر

بایستم تا شمشیر مشرفی از نیام برآید و سر از تن ب رد و پاها این سو و آن سو افتد و از آن پس خدا هرچه خواهد 

نسبت میان توكل و ایمان كه در قرآن هم آمده، در كالم امیر مؤمنان نیز دیده (. بعالوه،35، ی 31)خطبج « كند

ایمان بنده راست نباشد، جز آنگاه كه اعتماد او بدانچه در دست خداست بیش از اعتماد وی بدانچه در »میشود: 

در معنای اخالقیی و هیم در  البالغه، هیمتوكل در نهج(. 147، ی 345)كلمات قصار: « دست خود اوست بود

ختلف بر اهمیت توكل تأكیید كیرده و آن البالغه، از جهات منهج در )ع(معنیای عرفیانی بیکیار رفتیه اسیت. علیی 

ر این توكل د. انیدعامل متانت اخالقی، راهی برای دستیابی به فقر عرفانی و عامل تفکر دانسیته را پاییج ایمیان،

در جایی كاربرد دارد كه دست آدمی از اقدام  كتاب هردز جانشین كوشش آدمی معرفی نشده است، بلکیه توكیل

 (.44: 4394ری، )قنب آن كوتاه است

                                                      
« وَمَنْ یَتَوَكََّلْ عَلَى اللََّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ(  »63)سورۀ مائده، آیج « كنتم مؤمنینو علی اهلل فتوكَّلو اِن»نمونه میتوان به این آیات اشاره كرد: . برای 4 

 (.466)آل عمران:  وَ عَلَى اللََّهِ فَلْیَتَوَكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ( » 3)سورۀ طالق، آیج 
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ای كارساز در وصول به رستگاری، محسوب میشود. در عرفان اسالمی، توكل بر خدا، مؤلفهتوكل از نظر عطار: 

در آدمی را همواره دچار تزلزل در تصمیم توجه به عواید و مضرَّاتی كه نیّات و اعمال درپی دارد، ذهن محاسبه

ود را بتبعِ تعلَّق خاطر به پیامدها ازدست داده و از درک حقیقت ای، روح، استواری خمیکند و در پی چنین دغدغه

بازمیماند. سالک آنگاه كه صاحبِ یقین و ایمان به وجودی كارساز دشت، به این حقیقت واثق میشود كه فاعلِ 

ه به چمؤثری جز خدا نبوده و كفایت كلیّج امور در یَد مقتدر اوست. آنگاه در كمال تمکین و طمأنینج قلبی، به آن

میگذارد. ترقَّی روحانی و استقامتِ سالک در هیچ تشویشی به خدا واانجامش مکلَّف است، پرداخته و عاقبت را بی

این مرتبه، بدانجا مینجامد كه هیچ حالتی، روحِ مجموع و پرقرار او را متغیّر نساخته و برهر تلخ و شیرینی كه 

 آورد.برایش پیش آید، سر تسلیم و رضا فرودمی

پی تجربج ایمان و یقین قلبی، مفهوم توكَّل و وادذاری نتیجج افعال به مبدأ هستی، نمودی آشکار مییابد؛ بدان  در

معنا كه فرد در عین مکلَّف و موظَّف دانستن خود به اعمالی كه مقتضای حق است، ذهن خود را از بند نتایج نیک 

ید و درنهایت به هر آنچه حق مقدّر نموده به دیدۀ رضا و و بد آن فارغ داشته و در این راه بر وكیل خود اعتماد نما

االسباب وجودی دیگر نگنجد و توكل شهود او جز وجود مسبب حقیقی آن است كه در نظر متوكل» تسلیم بنگرد.

نگردد و این توكل كسی بود كه به ذروۀ مقام توحید رسیده باشد و تا رسیدن بدین  او به وجود و عدم اسباب متغیر

 در تصحیح مقام خود به ترک اسباب محتاج بود. چه اعتبار وجود آن در توكل او قادح باشد الجرم ، متوكلمقام

 (.673: 4351، )سجادی« پیوسته در رفع اسباب كوشد

اضطراب و تشویش از توكَّل در تصوّف، دل برداشتن از اسباب مادّی دنیا و حواله كردن كارها به خداوند است بی

ک با اعتماد بر حق و وادذاری امور بر او، از تدابیر كارهای دنیوی، دست میکشد و یکسره دل در آمدها، سالپیش

ادر توانی كه كار خود به خدای ی تعالی ی بازدذاری بهتر از آنکه به حیله »خداوند میبندد. حمدون قصّار میگوید: 

است و ثباتِ دل در قبال آنچه خداوند  (. آرام درفتن بدانچه حق تعالی ضمانت كرده151« )و تدبیر مشغول شوی

]ابوتراب نَخْشَبی[ دفت: توكَّل آن است كه خود را در دریای » به بنده میرساند، از عالمات توكَّل نزد صوفیه است.

فضیل (. 343: )همان« بسته داری. ادر دهد شکر دویی و ادر بازدیرد صبر كنی عبودیّت افگنی و دل در خدای

قیقت توكَّل آن است كه به غیرخدای ی عزَّوجلَّ ی اومید ندارد و از غیر او نترسد، متوكَّل آن ح»عیاض نیز میگوید: 

یعنی ظاهر «. بود كه واثق بود به خدای عزَّوجل. نه خدای ی عزَّوجل ی را در هرچه كند متَّهم دارد، و نه شکایت كند

 (.49) و باطن در تسلیم، یکرنگ دارد

ول به سبب وص»راب نخشبی، توكَّل از اسباب نیل به حقیقت، خوانده شده است: االولیاء به نقل از ابوتدر تذكره

حق، هفده درجه است: اَدناء آن اجابت است و اعالء آن توكَّل كردن بر خدا به حقیقت و توكَّل آن است كه خود را 

بنابراین (. 354) « در دریای عبودیّت افکنی و دل در خدای بسته داری ادر دهد شکر دویی و ادر بازدیرد، صبر كنی

 توكل دو مفهوم در سخنان عرفا دارد: انقطاع از غیر خدا و وادذاری امور به خداوند. 

 

 رضا

آخرین مقام و آخرین پله در تکامل روحی سالک، مقام رضا است كه سالک پس از مقام توكل بدان میرسد. مقام 

كار خود را به خداوند وادذار نموده و برای خود  رضا، نهایت مطلوب و منتهای مقصود عارف است، وی در این مقام

چیزی برنمیگزیند. رضا عبارتست از رفع كراهیت قلب از مقدرات و شیرین شدن سختیهای احکام قضا و قدر كه 

بعد از عبور از منزل توكل و نهایت مقام سالکان است. سالک پس از وادذار كردن امور خود به دست خداوند، از 
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رضا عبارت است از رفع كراهت و استحالی »م صادر از ناحیج وكیل خود ناراضی و ناخشنود نیست. تصمیمات و احکا

شود كه مقام رضیا بعد از عبور بر منزل توكَّل باشد... و مقام رضا  مرارت احیکام قضیا و قدر و از این تفسیر محقَّق

 ،)كاشانی« ونیده را مقیدور و میسّر نیهتوصل به پیایج رفیع و ذروۀ منیع آن هر ر نهایت مقامات سالکان است،

انید رضا خروج از رضای انید رضا در اصطالح اهیل سلوک تلذذ بیه بلوی اسیت و دفتهدیفتهنیز (. »344: 4376

در پی ترک نتیجج اعمال و دل بستن به رضای مبدأ (. 144: 4351، )سجادی« و آمدن در رضای حق اسیت نفس

و  آید، سکونری شعورِ خلَّاقِ ایزدی، حالتی از تسلیم و آرامش در دل رهرو پدید میكائنات و واثق دشتن به برت

ثباتی كه وجود او را از بیقراری و تزلزلی كه در درو دلبستگیهاست مصون میدارد. مصادیق این حالت در عرفان 

 اسالمی بوفور یافت میشود.

ی مرید دشته، بیشک، مقام رضا و حالتی از تمکین، در طریق عملی صوفیه، آنجا كه توكَّل، زاد و توشج سفر معنو

رهاورد چنین سلوكی دشته است. متوكَّل راستین ازآنجاكه منع و عطا را ازخدا میداند، در خوشی و ناخوشی و 

سود و زیان متغیّر نمیگردد؛ چراكه رنج و مئونت خود از خلق بردرفته و نتیجتاً از آنچه بدو رسد، شکایت نمیکند. 

تنها به قضای الهی اعتراضی نمیکند، بلکه از آن خشنود نیز میشود. بر همین نکه به مقام رضا برسد نهآدرواقع 

جویری، رضا را استواری دل بر دو طرف قضا ی خواه منع و خواه عطاء ی و نهایت مقامات میداند اساس است كه ه

 (.644و  674المحجوب:  )كشف

خدایا! به تو پناه »خشنودی خداوند را برتر از خشنودی بنددان میداند:  امام علی )ع(رضا از دیدگاه امام علی: 

ها نیکو نماید و درونم در آنچه از تو نهان میدارم به زشتی دراید، تا خود را به بنددان تو میبرم كه برونم در دیده

 -والی مصر-دبن ابوبکر اش به محم( و در نامه143، ی: 674)نامج « نزدیک دردانم و از خشنودی تو به كنار مانم

خدا را بخاطر خشنودی هیچیک از آفریددانش به خشم میاور كه »رضای خداوند را باالترین چیزها میداند: 

، 67)نامج « نشین رضای خداستخشنودی خدای، جانشین دیگر چیزهاست و چیزی نیست كه توان دفت جای

ی دواهی به یگانگ»نخست اقرار به یگانگی خداوند: ( و سه چیز را باعث خشنودی خداوند ذكر كرده است: 645ی 

، ی 6)خطبج « خداوند، نشانج استواری ایمان است و سرلوحج نیکوكاری و احسان و مایج خشنودی خدای رحمان

( و 633، ی 449)خطبج « خدا نهایت خشنودی خود را در اسالم قرار داده است»( و دوم، پذیرفتن دین اسالم: 9

(. 441، ی 493)خطبج « آن را نهایت خشنودی خود و خواستش از بنددان قرار داده است» سوم، پرهیزداری كه

، ی 441ایشان به تالش پیامبر )ی( در راه خشنودی خداوند با تحمل سختیهای فراوان اشاره میکند )خطبج 

« پویا»اوند، خد« طلب خشنودی»( و در 37، ی 37به فرمان و قضای الهی )خطبج « نهادهدردن»( و خود را 669

( حتی صلح با دشمن را درصورتیکه رضای خداوند در آن باشد، پسندیده میداند 51، ی 76معرفی میکند )خطبج 

 (.91، ی 44( و همواره خواستار خشنودی و رضای خداوند است )خطبج 339، ی 53)نامج 
از توكل، به رفع كراهت احکام قضا و قدر  بر قراردیری مقام رضا بعداالولیا نیز عالوهدر تذكرهرضا از دیدداه عطار: 

رضا شاد بودن دل است در تلخی قضا و... تلخی »ذوالنَّون مصری در وصف مقام رضا میگوید:  اشاره شده است.

(. این موضوع در داستانی مربوط به رابعه آشکارا مشخص است. در طی این حکایت، رابعه 451) «نایافتن بعد از قضا

روزی ]در راه[ از نامحرمی »درش به دست ظالمی اسیر و به كارهای سخت وادار میشود: پس از مرگ پدر و ما

کسته. شمادر و پدر و اسیرم و دست نهاد و دفت: الهی! غریبم و بی بگریخت. بیفتاد و دستش بشکست. روی بر خاک

زی شنید كه غم مخور، فردا الَّا رضای تو میباید تا بدانم كه راضی هست یا نه؟ آوا مرا از اینهمه هیچ غم نیست

 (.46« )بود چنان كه مقرَّبان آسمان به تو نازند جاهیت خواهد
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 گیرینتیجه
 االولیاء نتایج زیر بدست آمد: البالغه و تذكرهدر بررسی و مقایسج مقامات در نهج

و جایگاه، نادزیر از آن  امام علی )ع( توبه را از ضروریات اعمال بنده میداند كه هر انسان طالب كمالی، با هر درجه

های مقام انسانرا استغفار  انجام میشود. ایشان« ندامت»و « بیداری و هوشیاری»است. از نگاه امام، توبه در دو مرحلج 

های و به شتاب در انجام توبه تأكید بسیاری دارد و در خطبهبرمیشمارد  شرط و برای آن شش میداندبلندمرتبه 

انواع توبه را از قول ذوالنون بر دو قسم االولیاء ن توبه را هشدار میدهد. عطار در تذكرهبسیاری ب ایان رسیدن زما

توبج انابت و توبج استجابت تقسیم میکند. همچنین شش شرطی كه امیر مؤمنان برای توبه قائل است، از زبان 

 االولیاء نیز آمده است.ابوبکر كتانی در تذكره

خودداری از محرمات و خودداری از آن را به دو دستج ركان زهد محسوب میشود و  در كالم امیر مؤمنان، ورع از ا

اش به مالک، و توصیه به پیوستن به اهل ورع، ورع را  به سه دستج همچنین در نامهناک تقسیم میکند. امور شبهه

ظیر ن حیای بیشتری دارند.در نگاه امام علی) ع( انسانهای پارسا، ورع به زبان، به اركان و به قلب تقسیم میکند. 

االولیاء )از قول حسن بصری( نیز دیده میشود: ورع در زبان، ورع در اندام، بندی امیر مؤمنان از ورع در تذكرهتقسیم

 ورع در قلب.
از رهبانیت )یعنی بریدن از مردم  زهد علوی غیراالولیاء است، زهد در نگاه امیر مؤمنان نقطج مقابل زهد در تذكره 

جمع از هم مجزا و غیرقابل جدو مقول عه و روی آوردن به عبادت فردی( است كه براساس آن، دنیا و آخرتجام

البالغه دو نکته درخصوی موضوع فقر در نهج. هستند و لذا هر فرد، بناچار باید یکی از آن دو را انتخاب كند

هم دیگر، وارستگی خداوند از ساحت فقر توجه است، نکتج نخست، فقر و نیاز مردم به خداوند است نکتج مقابل

منظور از فقر، در هر دو اثر فقر الی اهلل، به معنای احساس نیاز عارف به خداوند است. امام )ع( صبر را بر دو است. 

قسمت تقسیم میکند، صبر در سختیها و مصیبت كه نیکو و پسندیده است و صبر دربرابر كارهایی كه خوشایند 

ارتباط صبر و ایمان و رابطج شکر و صبر نکتج مهم م صبر نوع دوم را بهتر از نوع اول میداند. ولی حرام است. اما

االولیا به یکسانی صبر در نعمت و مصیبت اشاره در تذكرهالبالغه به آن اشاره شده است. دیگری است كه در نهج

 شده است.

امام )ع( معتقد است با توكل به خدا میتوان بر ت. از نگاه امیر مؤمنان هركه ایمانش قویتر باشد، توكلش درستر اس

االولیاء مشکالت روحی و اخالقی فائق آمد و معتقد به اختیار و انجام تالش همراه با توكل به خداوند است. در تذكره

توكَّل از اسباب نیل به حقیقت، خوانده شده است و آرام درفتن بدانچه حق تعالی ضمانت كرده است و ثباتِ دل 

 قبال آنچه خداوند به بنده میرساند، از عالمات توكَّل نزد صوفیه است.  در

یاء االولدر تذكره امام علی )ع( خشنودی خداوند را برتر از خشنودی بنددان میداند و آن را باالترین چیزها میداند.

 شده است. نیز عالوه بر به قراردیری مقام رضا بعد از توكل، به رفع كراهت احکام قضا و قدر اشاره
السالم در عرفان را از برخی علیه هایی مهم است كه دیدداه امام علیالبالغه دارای شاخصهدرمجموع عرفان در نهج

دارد كه التزام به شریعت و پایبندی به ظواهر و  عرفا متمایز میسازد و بجهت سازداری با عقل و نقل بر آنها برتری

اندوزی، تعامل صحیح با دنیا خموددی، تدبر و تعقل و دانش نشینی ودوشه احکام شرعی، جهاد و مبارزه و دوری از

معقول(، عزت و كرامت نفس و دنیاپرستی نامشروع و نه دنیادریزی نا و داشتن یک زنددی عادی در جامعه )نه

 .آنها هستند احترام به شخصیت آدمی از مهمترین
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  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان ایدكتر دورۀ جرسال از مقاله این

 اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنماییآقای دكتر سید محمودرضا غیبی  .استشده استخراج شبستر

 تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب طاهره مرادزاده مقدم . سركار خانم اندبوده مطالعه این

نیز در  انبه عنوان مشاور ایّوب كوشان و سركار خانم دكتر هیال صراطیآقای دكتر . اندداشته شنق نهایی متن

 مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتجزیه و تحلیل داده

  .استدهبو پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه شبستردانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی قالجم این نویسنددان

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

 تعارض دزارش تمسئولی .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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