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یکی از اثرگذارترین و  (236-935« )الدین ابو حفص عمر سهروردیشهاب»:  چکیده

او خالق کتب متعددی از جمله . ترین شیوخ صوفی در قرن ششم هجری استمعروف

های باشد. نسخهمی« رحیق المختوم»همچون  ،رسایل عرفانیو « عوارف المعارف»

 یلتحل با استفاده از جود دارد که نویسندۀ مقالهخطی بسیاری از رساالت سهروردی و

« یقرح»های لهستان، آلمان و ترکیه به توصیف مفصل سه نسخۀ موجود در کتابخانه

 یضرورتایجاد لب توجه است پردازد. آنچه در این رساله جامی« عوارف»و مقایسۀ آن با 

بازنگری آثار سهروردی و تجدید نظر در خصوص تصور او به عنوان یک صوفی  برای

در متن رحیق، در مقایسه با عوارف، دیدگاهی منفی و  گرا است. سهروردیاعتدال

اب بازت «وحدت»نی به سوی باالترین درجات متهورانه را در خصوص مراتب سلوک باط

شود. در عین حال حرکت همزمان ، حاصل می«قلب»و « نفس»متساویاً با دهد که می

ها ممبتنی بر اول مقا صوفیه سلوکساختار پیشین ها و احوال را بر و رشد متقابل مقام

 دهد.بعد احوال ترجیح می

 روی، میانه، وحدتها، احوال، بقا، مقام، سلوکلطائف باطنی: عبارات کلیدی
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  مقدمه

به خود اجازه داده که  ؛برداری کردهسهروردی نسخه حفصابو «نامۀفتوت»ظاهراً آخرین کسی که از 

 صوفی»به توصیف یک که  یبند .به متن اصلی بیافزاید دین( را در اصول اساسیخود ) گرانۀعبارات مسامحه

فی صو»( و غیر مخلوق الصوفی) «وفی آفریده نشده استص»: استچنین جمالتی حاوی  پردازد؛، می«واقعی

ای هتالش کردند تا آموزه بعدهاصوفیان ایرانی  توان گفت که به احتمال زیاد. می(الصوفی هو اهلل) «خداست

 های مشابهبا نسبت دادن دیدگاه «وجود وحدت»خدایی همهو  «فنا»طه با محو شدن در حق خود را در راب

 یییحخالف همتای همنامش برحفص سهروردی، ابوشخصیت د. ن، مشروعیت بخشصوفیه مشایخ مشهوربه 

تصوف دورۀ  در پژوهشهای جدیددر آید که ، به نظر می(99115555: وفات) مقتولال السهروردی بشح بن

 در عصر تحول: تصوف کتاب»آخرین تحقیقات در مورد سهروردی جالب توجه نبوده است.  [چندان] میانه،

گامی تا  مقالۀ حاضر برآن است .است 5«اُهلَندِراریک. اس. »نوشتۀ « اخوت اسالمی ظهور عمر سهروردی و

با یکی از  به واسطۀ مواجهه. بردارد زمان او «تصوف»سهروردی و  فراتر در جهت تحقیقی جدی در مورد

 صورت قصودتالشی در جهت رسیدن به سه م ،«الفهوم وقول الع المختوم لذویالرحیق» رساالت سهروردی،

تر بیشدر مطالعات جدید نظر به اینکه  ،های صوفیانۀ سهروردیآموزه «باطنی»تحلیل ابعاد اول،  گرفت:

ه ک ،اوست نظام عقیدتی و ظاهری یا بعد عملیو ی اشارات به او متوجه مشاغل سیاسی او در حکومت عباس

، «عوارف المعارف»در کتاب  هایشانخانقاهاش در باب زندگی جمعی صوفیان در مفصول مهعمدتاً بر مبنای 

مورد بازبینی  (2156)قرن  اواخر در «روف میانهتصو»دومین هدف این است که مفهوم  .ریزی شده استپایه

در  او خود با استدالل عوارفۀ بحث و استدالل نظری نویسنده در به مقایس ،و سومین هدف قرار گیرد

وان نکه به ع یستگی داردشا «المختوم رحیق»متن آن است که  براین مقاله  پردازد.می ای مختصرتررساله

ی یا تعمیم یافته، تلق های ساختگیزنی، به منظور اجتناب از گمانهسهروردی های باطنیمبنایی برای آموزه

ر واقع د .باشند حامل سخن متفاوتی، او هایکتاب از بیشتر سهروردیصوفیانۀ  هکوتاشود. احتماالً رساالت 

ین بوده است. اتأثیرگذارش  عوارف المعارفتر از خود صریح در رسایل ناشناختۀآید که سهروردی به نظر می

 .پایین بررسی خواهد شد متندر  فرضیه

                                                      

7 Sufism in an Age of Transition: ʿUmar al-Suhrawardi and the Rise of the Islamic Mystical 

Brotherhoods by Erik S. Ohlander 
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 نویسنده

در سهرورد، روستایی نزدیک زنجان،  «السهروردی عمویه بن عبداهلل بن محمد بن عمر الدین شهاب»

 قصد، زمانی که او زادگاهش را به منابع کهن عربی و فارسیبه استناد  .به دنیا آمد (93515519)تاریخ در 

 القادرعبد»و ( 55291921)وفات:  «سهروردییب النجابو»عموی خود، ان و یکی از مریدبغداد ترک کرد 

اندکی از کودکی او در سهرورد در . اطالعات هفده سال داشت حدوداً شد؛( 55221925)وفات:  «گیالنی

ه این چگون ،که روشنگر این مسئله است ،نفوذ عمیق گیالنی در بغداد ،برخی منابع بر اساس .دست است

سهروردی در  .شد ل مقدماتی صوفیهاصوبرتری به واسطۀ  ،و مجادالت ک علم کالممرید جوان موفق به تر

ود. شقلمداد می های شهرو مقبرۀ او در بغداد به عنوان یکی از مهمترین زیارتگاه درگذشت (23615631)سال 

اند که نسخی، بیشتر آثار سهروردی تهمترین آنهاسم عوارفکه هایش، نوشتهبه استثنای قسمت اندکی از 

 شوند.های سراسر جهان نگهداری میها و بایگانیو در کتابخانه اندتا به حال به چاپ نرسیده

 نسخ خطی

در ترکیه که  3تنها از یک نسخه 6«اچ. ریتر»های خطی بسیاری از رساالت سهروردی وجود دارد. نسخه

 2برلین )کتابخانۀ سلطنتی( و 9«فآص»های خطی نسخه 1«بروکلمن» درحالیکه .کندشود یاد مینگهداری می

 کتابخانۀ کتابخانه بهخطی این  نگ جهانی دوم، بسیاری از نسخ. بعد از جافزایدآن میرا بر 

ńska)Jagiello(  این کتابخانهدر  1،هاز آن یاد کرد ای کهیکی از دو نسخه منتقل شد و در واقع لهستاندر 

                                                      
8 H. Ritter 

3 (Velieddin, 7287, fol. 869b-818a) 

9 Brockelmann 

2 Āṣaf (I, 363, 366) 

6 (3338, 3333) 

1 (W. Ahlwardt, Sprenger 164, 3338) 
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 5نسخۀ  9،: نسخۀ برلینباشدمی ر اساس سه نسخه از این دستنوشتهحاضر ب. مقالۀ قرار دارد

(Jagiellońska) تخانۀ فرهنگ و گردشگریوزار برای پروژۀ ،الکترونیکی شکل بهکه  سومین نسخه و 

 قابل دسترس سازد. این نسخه رونوشتی از نسخۀ ،را برای کاربران ایتا نسخ ترکیهتدوین شده است  ،ترکیه

ش، رساالت سال پی 560حدود در  55.شودمی و شامل ده برگه 50آنکارا کتابخانۀ ملی آنکارا در خطی

 «االیدروسیاهلل عبدبن محمدیمینی » اثر «المغربین و علوم االسرار ایضاح»کتاب  سهروردی در پیوست

 .ودشرساالت سهروردی دیده نمی ،در ویراست اخیر کتاب مذکور. به چاپ رسیده است( 526515035)وفات: 

 سخۀ کتابخانۀ لهستان ازمتن ن ذکر شده است. نویسنده در صفحۀ نخست هر سه نسخۀ خطی نام

 «رمذیحکیم ت»از رساالت کوتاه، که یکی اثر  مورد ه استثنای دوب .داردنسخۀ خطی دیگر پرده برمی پانزده

 سهروردی است.از برخی سخنان  به فارسی نامبی ایترجمه یو دیگر (3501566و 6591501: بین )وفات

رسایل از  صفحه نسخۀ خطی 110نسخۀ خطی برلین سهروردی است. همچنین تمام نسخ خطی نوشتۀ

شود. هر دو می( 50651156)وفات:  «سلمیالرحمن  عبد»آنها منسوب به  که بیشتر نمایاندمی را صوفیانه

نسخۀ لهستان با خطی که متن ؛ در حالیاندبرداری شدهنسخهبا خطی واضح و ریز  برلین و ترکیهنسخۀ 

 خواندن آن مشکل است.و اغلب  ،و درهم پیچیده درشت

 عنوان و موضوع

که بر طبق آن . در قران اشاره دارد (93از سورۀ  69آیۀ )به  «رحیق المختوم»عنوان  این اولین بخش

ه ای مهر شده کنوشند، داده شده است. شراب به گونهمیعدۀ شرابی مصفّا که در بهشت به معتقدان اسالم و

بدیع سیاق این عبارت آور خواهد بود. مجدداً شعف ؛ن در هر زمانی که آرزوی آن را داشته باشدمؤم هربرای 

در آثارش به تجربۀ روحی صوفیان در این جهان منتقل شد. شواهدی وجود دارد که سهروردی آن جهانی  و

                                                      
2 (Spr. 227, 3333, fol. 7ab-1ab., hereafter R.B.) 

4 (Spr. 164, 3338, fol.7b-76a, hereafter R.J.) 

 (.Mil Yz A 2667677, hereafter R.M 36) به شمارۀ بایگانی 73

77 (798b-791a) 
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ه آن نویسنده ب اگر عنوان این رساله را حقیقتاً خود ،امعهذشراب روحانی استفاده نکرد.  از اصطالح صوفیانۀ

 .که در میان آثار او منحصر به فرد است خواهد بودتخصصی سهروردی ، این اولین اثر داده باشد

 رجمه است.متضمن دو نحوۀ ت «العقول الفهوم ولذوی » دومین بخش این عنوان:

ه شد «بسته»و یا « مهر»گران خرد نظارهدر برابر  نشان دهدنده قصد دارد نویسکه  ایی. دانش سر5

ه در برای آنانی ک یعنی .است گراصوفیان تجربه ای است که مختصباطنیبنابراین آن نوعی از دانش است. 

 شود.و روح جانشین خردورزی میقلب  ،معنویزندگی 

ش دان هایش مرتبط دانست:توان آن را با سخن سهروردی در دیگر نوشتهمی و یا آنکه به سادگی. 6

ته در نظر گرف ()صاحبان خرد «العقولاصحاب»به عنوان بخشی از تواند میکه  «شراب ممهور»باطنی صوفی، 

او . «قلب»و  «نفس»، «روح»کند: را به سه دسته تقسیم میباطنی  «لطائف»، ویسندهن ،آثار او در .شود

 وصف)ای جلوۀ ویژه ایتا اندازه را آنکه مستقل،  لطیفۀ نه یک را «سرّ»و  هاضافه کرد «روح»را به  «عقل»

 عقل»و  )خرد ذاتی(« فطری عقل»: نیز دو گونه است او خرد در نظر .داند( از قلب و روح میمحسوس

 است. روح زنانه ̔زبان̕ «لقیخ عقل»است حال آنکه  روح مردانه ̔زبان̕ «فطری عقل». طبیعی(خرد ) «لقیخِ

ناخت شبا اولین وسیلۀ آن  معنوی و ارتباط «فطری عقل» مثبت ییمعناآن جنبۀ  «عقول» بنابراین اصطالح

به  ود،شدر تمامی نوع بشر یافت میکه نسبتاً  ،را« یالقدسروح » یعنی بر طبق نظر سهروردی،، خداوند دانا

تجربۀ  مترادفی برایرا  «فهم عن اهلل»مفهوم  ،فات صوفیانهتألی ،. در کنار این پیوستگیکندمیذهن متبادر 

و ترجمۀ دوم را به تر آن است که تفسیر لمحتم در نهایت .دنکنمعرفی می عرفانی بین انسان و خدا

 سهروردی نسبت دهیم.

 تحلیل ساختاری

 «فصل»یک را نویسنده که هر  ،پاراگراف 62شود و رساالت سهروردی با یک مقدمۀ کوتاه آغاز می

ا به تن رید بتوان ماجمالی، شا ینگاه پذیرد. درپایان می «وصیت» پند و اندرز. متن با در پی داردنامد، می

 .ویژۀ معنایی و یا لغوی دارند کرد که هر یک کارکردتقسیم  فصلزیرچهار 
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 مربوط به ،که موضوع اشاره به این امراش و رساله نویسنده برای تألیف شرح انگیزۀمقدمه:  -الف

 .شودشان میحیات باطنی و سلوک روحانیصوفیان،  جنبۀر به فردترین منحص

 ای ازدر لفافه اشبرای محصور کردن نوشتهنده ش نویستوان تالسادگی میرا به  1 تا 5فصول  -ب

 بوسیلۀ ،او بر نظریۀ سازگاری بین تصوف و اسالم سنتی این بندها، دانست. در تمام که بود، ، آنچنانسنت

ید تأکشرط آغاز این راه، ح به عنوان پیشو خود پاالیی رو در زندگی باطنی صوفیه اثبات نقش معنویت

 .کندمی

 باشد.می ،عناصر اصلی موضوعی که مطرح شد شامل 62تا  9فصول  -پ

 ین بخشا برد. دربه پایان می ،اولیه اعتدالی عبارات گرداندن خوانندگان بهمتن را با باز پایانی، پند -ت

اً وصمخص ،لیف مسلمانانو اجرای تمام تک شوندخطاب می «مسلمینالجماعت »عنوان  تمامی صوفیان با

به  لکهبدانست:  هدفبیرا  بندی در این متناین تقسیممشکل بتوان کند. وری مینماز و روزه را به آنها یادآ

 نویسنده باشد. و ساختار نوشتاری حبیانگر طر احتمال زیاد

 .پردازیمۀ سهروردی میو معنایی رسال لغویبه توضیح ساختار  در ادامه

 اشاره دارد. اشرساله بر انگیزۀ نویسنده در خلق . مقدمه5

سرّ و الأن اُملی رموزاً من العلم المکنون  رغبته سئلنیلی صحبته و صحت فیَّ ...فاِنّ بعد من قدمت 

المجاهدتو ال یصعد به الّا الیظفر به الّا الغوّاصون فی بحار و تمرت الحکمه جه الحدمه المصون الذی هو نتی

ال  ی القلوبو انوار ملطمعه فی القلوب ال تظهروا الّ بالریاضه بانوار المشاهده اذ هو اسرار ممکّنه المستفون 

 تمسه مستوفقاً من اهلل الصواب.الملتمس الی مل}...{ فاِذن عجبتُ المرتاضه  تنکشف الّااللقلوب

شاید  «مکنون علم»پرداختن به  و پیچیده است ع اصلی رسالهواذعان دارد که موضو از همان ابتدا ا

 و به نقل خود سهروردی، اساس یکی از سنتهای اولیۀ صوفیهکه بر صوفی شودغیرمطرود نظر منتقدان 

 در قرن «سراج» ، که احتماالً به دستای کهنمطابق قاعده .شدندخوانده می (اهل الغرّ باهلل) «اصحاب تهور»

 از خواسته؛از او با این مضمون را ای تألیف رساله که کند کسیمی ظهاراسهروردی  شکل گرفت، (1150)
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اخطارهای مشایخ صوفیۀ نخستین به چنانکه . ه استآزموده بودشناخته و اهداف درونی او را می بازدیر

 است. معروف شان،تجربیات عرفانیآزادانۀ بیان  ان و پیروانشان در مخالفت بامعاصر

ورد اعمال و ایمان انسان اشاره دارد. سهروردی الهی در برآ «عنایت»فصل بر اهمیت  62آغاز هر . 6

ه ب .ه استرا اتخاذ کرد «اشعری» «کسب»اصل  «عوارف»و « کشف الفضائح» در دیگر آثارش بخصوص در

 ،انددتعیین کننده می، را در اعمال انسانی «قهر»و  «هازلی قدرت»، الهیالیزال م اینکه سهروردی مشیت رغ

 «بقا» او از درجۀ واالی نظری و شرح «الصفات محاکاه»انسانی بر صفات الهی  دعوی او در مورد تأسی

پا را فراتر از که نویسنده  انگیزد، برمیاشصوفیانه هایحداقل در آموزهرا،  این تصورنگی در حق(، )جاودا

 جزمی تسلیم کامل بر مشیت الهی گذاشته است. مفهوم

 پردازد.می «حالج»  نقل دو بیت از نویسنده بهنظریۀ مشیت الهی،  برای توضیح

 جهودی لک تقدیسُ

 فما آدم لوالک

  و عقلی فیک تهویسُ 

 و ما فی البین ابلیسُ

که سخنان  آیداین اقوال این گونه برمیاز سیاق  .کندنقل می حالجدر آثارش از  اتسهروردی به کر

 سهروردیآشکار ساخت.  ،سجدۀ بر آدمقانون الهی  از ری خود را با سرپیچیاست. کسی که وفادا «شیطان»

 :شوداینگونه ظاهر می «دیوان»دهد که در نسخۀ اصلی دومین بیت را کمی تغییر می

 و من فی بین ابلیسُ  و متی آدم الّاک

 آمده بدین صورت است.این ابیات آنگونه که در دیوان حالج 

 جهودی لک تقدیسُ

 و قد حیّرنی حبٌّ

 وقد دلّ دلیل الحبِّ

 متی آدم اِلّاکو 

 وظنّی فیک تهویس 

 وطرفٌ فیه تقویسُ

 اِنّ القرب تلبیسُ

 و من فی البین ابلیسُ
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 «حلول»خدا، که در متون صوفیه با عنوان  در باب وحدت انسان با «یانحلّاج»نظریۀ بعدها سهروردی 

بیت  بر نسخۀ اصلی، اینبا تکیه  .، برچید«الّاکَ» به جای «لوالکَ» مۀبا جایگزینی کل ،را است شناخته شده

 مطلق اینگونه برداشت کرد که آدم و شیطان هر دو بخشی از وحدتای معنا شده تا بتوان از آن به گونه

در  ،حرف نفی است( «ما فی البین» در مصرع دوم بیت: «ما)» دور از خدا نماندشیطان  ،نتیجهدر .اندربوبی

سهروردی بر نظریۀ شود. تقدیس حقیقی خداوند تعبیر میو به وفاداری صادقانه  ،او سرپیچی عین حال

، انسان و شیطان، تأکید دارد. او ابیات را زبان مشیت الهی به عنوان مهمترین عامل تمایز بین نیکی و بدی

ن و شیطان هر دو برابر انسا .لی در ارادۀ الهی محو شده استبه ک اشکه اراده داندای میهر صوفیحال 

د بنای عالم روشن را در فراین و صمیمیت الهی نقش افتخارآمیز انسانعشق  مفهوم امااند، آفریده شده

مصرع اول در  «ام»، حرف اوست. بدین طریق و رحمت ، فقدان عشقعلت دوری دیگران . چنانکهکندمی

 نفی است:و دومین ما، مای  )بدون تو، آدم چیست؟) «لوالکَ ما آدمُ» را باید مای پرسشی تلقی کرد:بیت 

 .)شدنمیرانده  ر تو نبود شیطانخاطاگر به ) «لوالکَ ما فی البین ابلیسُ»

 یقبا تلف ،هباطنی صوفی د صعودی لطایففراین ای چون، توصیف جزء به جزءشرح موضوع پیچیده

 اندکی دخل و تصرف یان که در آناشعار حالج و از سویی، خداوندقدرت مطلق  کیشانۀراست کامالً دیدگاه

داده  ؛کنددنبال میبرای طرحی که  روی رادیگر، ممکن است به سهروردی محدودۀ الزم میانه ز سویا شده

 .باشد

ق اشاره سوی لطف حنشیب و فراز به  سفر پرنویسنده در سومین فصلش بر نقش حیاتی ایثار در این 

 درمیان تخودوجود ز ج حجابیهیچ )( وجودُکَ اال حجاب ال) ،یک صوفی معروف گفتۀبه چنانکه دارد. 

امالً ک، یمعنای شدیدتر در این سخن را نیز معاصران سهروردی . صوفیان دیگر در میان متقدمین و(تنیس

. نددبرکار میبه ای خودکشی نمادین،و حتی به گونه سمانیحق شدن از طریق نابودی امیال ج جذب

ادر که او را ق ، باور متداولیگیردپی میدر اهمیت تأدیب نفس، سهروردی این مطلب را با پاراگرافی کوتاه 

تری ببخشد، که آن را با آیاتی از قران کامل کیشانهتر و راستعتدلابعاد م ،سازد تا به آن بینش افراطیمی

 :کندمی

و افن أن وجودک تکن  ب عن الشهود تکن حاضرًفغغیب الّا شهودک فصل ال حجاب الّا وجودُک و ال 

لکن  وعمیت لظهرت فیها العواقب لترائت فیها االجایب و لوال الّا بصائرها مرآت الغلوب صدعت واصالً و لوال انا 
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 اللهم قلوب  اقفالهاذنوب فجبت عن مطالعه الغیوب }...{ افال یتدبرون القرآن ام علی قلوب رانَ علیها ال

  یفقهون بها.

ر )به بخش ب د شوداش را شامل میفصلزیرسخنان نویسنده در دومین  بالغی که ساختار این شیوۀ

 نیز 53«مجذوب انسالک»و  56«سالک انمجذوب» ،انصوفیاز دو دسته  پرداختن بهاز  ، پسمراجعه کنید(باال 

 ارساخت هایمفهوم اصلی به عنوان پایه به تعریف سه کهپی دارد را درفصل  سه مبحث این .رودبه کار می

بدین  .باشدمی (1، و احسان )فصل(2(، ایمان )فصل9اسالم )فصل :شامل و پردازدیه میصوف متوننظری 

این راه  هاین مؤلفهتریپیچیده در پرداختن به اشبعدی گامو  بردهنویسنده دومین فصل را به پایان طریق 

که  «همشیخ»را در رابطه با نظریۀ ای از صوفیان، سهروردی نظریه گروه به دوبا بازگشت  .کندتسهیل میرا 

  نویسد:می رحیق او در متنسازد. گر میجلوه شود؛دیده می عوارفدر 

قربون م منعمون علی بساط االنسیضیّینهم کما یحبّ و هم صنفان محبوبون مرادون یربیهم کما یجب 

حجر  فی بالبرسیانفقال اوتی الزبد  یزید عن معروف الکرخی رحمهم اهللابوفی حضرت القدس کما سئل 

تعمون یتجلّا لهم فیفتارهً  صرفاً فنعت الخلق فیهم مستعار. و مریدون محبّونَغدو بالحق  شعر بنو حقٍالرحمن؛ 

 .و تارهً یتجلّا فینقطئونَ

-یدگاهددر متون قدیمی صوفیه، که بر اساس آن نویسندگان شیوۀ پذیرفته شده  ای متفاوت بابه گونه

 دستۀ ترینواالسهروردی  دهند؛شان ارائه میالمیکهای بندیو دسته ا در پایان شروحخود ر مثبت های

 ،(9111625)وفات:  بسطامی معروف بایزید قول او از کند.معرفی میمبتدی را  «مجذوبان سالک» ان،صوفی

 یایمیت الهیالفت و صم با چنین :کند کهتوصیف می را اینگونه( 9591600)وفات:  معروف کرخیسلف او 

دۀ شبه او لذیذترین خرماهای خشک  ه،خداوند او را در دامن خود نشاند چنانکه بود. مورد عنایت قرار گرفته

 اساسکه برای نظریه ،او را برگزیدهای که خداوند صوفی کرد.می ها، هبهترین کرهپاک به همراه را یایران

، ای متفاوتبه گونه .رسددر ارادۀ الهی می «تمکین»به آخرین درجۀ  بنا شده است، «جذب» پیچیدۀمفهوم 

 که در آن( جمال) همواره بین صفات الهی شفقت و متلون دارند باطنی «سالکان مجذوب»صوفیان  دستۀ

                                                      
78 Beloved جایگزین شده است.« مجذوب سالک»را به کار برده که با اصطالح « محبوب مراد»: نویسنده اصطالح 

73 Loving جایگزین شده است.« سالک مجذوب»: در متن با اصطالح 
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 .در حرکتند برند؛که با خدا دارند رنج می ایاز فاصله که در آن( جالل)صفات امکان او  اند وقریب درگاه حق

 سیک) «لسلوکبا رکامجذوب متد» به عنوانجاییکه در ، «سالک مجذوب» صوفی ،عوارفکتاب  با توجه به

ود، کسی است شمعرفی می ،(پردازدبه تأدیب نفس می سلوک با قدم نهادن در راه غرق در حق شده و که

 دگیبر اعمال زن متعاقباً الهی انتخاب شده است وبا عنایت  بلکه صرفاًکه سرنوشت خود را انتخاب نکرده، 

از تمامی  کند کهتوصیف می اینگونهسهروردی این دسته از صوفیان را  .نهدمیصوفیانه و تأدیب نفس گردن 

برای صوفی باقی نماند، بلکه با ارادۀ انسانی  که ارادۀبرسد ای آخرین درجه رود تا بهفراتر می جذبه احوال

 .شودالهی یکی 

« سنف»پردازد که متساویاً با میسلوک  به مراتب و به تفصیل شودآغاز می 9با فصل  زیربخشسومین 

 قابل شود.حاصل می ،و وحدتبه سوی باالترین درجۀ علم  ان اساس سفر روحانی باطنیبه عنو «قلب»و 

 تاقانهاو مشرسد ظر میبه ن وانگهی برد.را به کار نمی «حال»یا  «مقام»چون  نویسنده کلماتی توجه است که

 هایی برای نزولدهد مترادفو ترجیح می کندمیاجتناب  «صعود»یا  «تعالی»برای هایی مترادف کاربرد از

 عودمسیر ص ای ازوضوح تنها جنبهبه  گرچه این اعمالبنمایاند. نفس و قلب را  باطنی اعمالبه کار برد تا 

 واندتمی ن شیوه به خوبیای .اندتوصیف آن پرداختهات به و بعدی به کراست که صوفیان اولیه « معراج»

ای به گونه سهروردی که پیشتر ذکر آن رفت. باشد کیشیراستروی یا میانهاز رسالۀ نویسنده در باب قسمتی 

نی به در این سفر طوالد، شتری پنداشته میپست که لطیفۀاز دیگر نویسندگان صوفی، نفس را، متفاوت 

، که شودآغاز می «اراده»این راه با دهد. قرار می« روح»ای در کنار قلب و برجسته در جایگاهسوی خدا، 

 (حظلَ، )«بصیرت» باالتر، به قلب درجۀ زمانهم آن است. متساویاً و به احتمال خیلی زیاد دارنفس عهده

قلب به درجۀ  در این حالشود، نائل می« توبه»پیشرفت کرده و به درجۀ  نفس. پس از آن شودداده می

« رضا»ۀ تا هنگامی که نفس به درج بخشدرا تعالی می ارزلطیفۀ هم این دو ،این روند دوگانه رسد.می «ذوق»

ا ت سلوکبه او باالترین درجات و  یابدلب همچنان ارتقاء میدر این جا ق. ایستداز حرکت باز می ه ودیرس

از شرح و تحلیل نویسنده از توحید به پایان شود. رساله با توصیف کاملی اعطا می آخرین درجات توحید

صوفیه را آنچنان که در باال ذکر آن  کند تا طبقات راه سلوکتالش می آیدکه در ادامه می جدولی رسد.می

 بندی کند.رفت دسته
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 توحید

 محبت

          تلف

اضر         هیمان  

 توکل         صحو

 صبر         شکر

 فقر         غرق

 زهد         عطش

 ورع         شوق

 توبه         ذوق

حظلَ   اراده         

 نفس         قلب

ه دو ب ،هصوفی باطنی بندی تکاملدستهقدیمی ، شیوۀ که در باال ذکر شد اینظری چکیدۀ در ادامۀ

آن  که درمقارن و مرتبطی  تکامل در ، باید با نظر منسوب به سهروردیبعد احوال هااول مقام پیاپی مرتبۀ

در نظر  را اینظام پیچیده برای سلوک فعوارجایگزین شود. نویسنده در  تر شرکت دارند؛تر و برپست لطایف

معطوف به مقامها را مورد  «کسب»و  معطوف به احوال «موهبت»فضل الهی . او همچنان لغات کهن گیردمی

شود می ظاهری و باطنیعد هر مرتبه شامل هر دو بچند سهروردی معتقد است که هر دهد.توجه قرار می

حال آنکه  است. هویدا شود،میدر چیزی که حال تصور  الظاهرموهبت به شدت و علیای که عنصر هبه گون

در این مرتبه، تعالی 

 پذیردنفس پایان می
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 آغاز (خدا دادهاتب سلوک با حالی )مریک از هر  ماهیتی ثانوی و پنهان دارد.ر کسب، رسد عنصبه نظر می

، در مواجهه با چنین موضوعات این آمیختگیشود. شود و زمانی که ثابت و محکم شد به مقام تبدیل میمی

اهدات مجبه نهایی را  مراتب ،عوارفاست. همچنین سهروردی در  بسیار قابل قبول ،قابل توصیفیمبهم و غیر

 ؛هدداش شرح میبا آنچه که او در رساله ؛دارنکامل برخوردفیض از  عوارفدر  . مراتبی کهداندقلب منحصر می

 به این جنبۀ پیچیدۀ تصوفکه به اجمال  ادهدنویسنده ترجیح می است که . روشنرسدبه نظر متفاوت می

ر که منحص مفصلش آن را در کتاب فکری هر مکتب انی ازمردم ؛ به جای اینکهدر رسالۀ کوتاهش بپردازد

 به صوفیان نیست، بخوانند.

 سدرای از توحید به پایان میبا مرتبه رحیقو رساالت کوتاه، نص  بنابر تفاوت مطرح شده بین کتاب

خدا  بذج به تمامی (توحیداین یگانگی )موضوعی پیچیده در آثار صوفیه است.  د،که در حقیقت به نوبۀ خو

چنین نویسنده  .شودش زائل میاخودآگاهیرسد به حضور خدا میصوفی به محض اینکه و  استشدن 

 نویسد:می

و هو ثمرت الخروج عن مزیق و محو اآلثار البشریّه و تجرید االلوهیّه و التوحید افراد الحق من الحق 

 زل.کما لم یکما لم تکن و رؤیت الجبّار فضاءالسرمدیه و نتیجته رؤیت االغیار االنسانیه الی سعه رسوم 

 ، که خود نیازمند بررسیهاد به همراه نقل قولانواع توحی بندیدر طبقه نویسنده رغم شیوۀ جالبعلی

 ، در مقامهتاش به کلی از میان رفصفات انسانی یک صوفی فانی که دیگرساله با توصیف ربیشتری است، این 

 پذیرد.نسبت به خدا سوخته، پایان می عشق(عشق پرشورش )مرتبۀ کسی که در 

 شعر: .و اِندرست فی اثرهِ الرسومصوفیا، اضمحلّت فی وصفه العلوم عشقَ و احترق صفا ففهذا عبد قد 

 فتظهرُ کتماناً و تخبرُ عن جمعی  توارقُ انوارٍ تلوه اذا بدت

 شعر: .و سکته االستالم التعظیمو انّما اسکته فیضنُّ الجاهلون انّه قد بهت  فلوسئل عن حاله لسکت

 ذاک الجهود علیکِ سترٌ مسبلُ  ال تنکری جهدی هواکِ فانّما
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سهروردی در آخرین پاراگرافش صوفی اختصاص یافته است. سلوک به آغاز و انجام  عوارفآخرین فصل 

رتبۀ از غرق در مکه پس  توصیف کندآنچنان ( مقام االنتهادر آخرین مرتبۀ این راه ) را صوفی است تا مشتاق

 ،( مسلح شده استالدنیا حظوظدر برابر نفوذ امور دنیوی ) ایصوفی . چنینیابدمیبازارادۀ خود را « فناء»

 چرا که ارادۀ او الهی شده است.

 ان شریکبه عنوانسان  مبتنی بر جایگاه منفیکه غالباً  حیقرصوفی در متن  برخالف آخرین توصیف از

. صوفیان دهددر حق را ارائه می (بقا) تصویر مثبتی از جاودانگی صوفی عوارفشواهد موجود در  ؛است خدا

ممکن است هر چه را که در آغاز راه  اند؛ از اینروآید مزین شدهمیآزادی که به دنبال وصالشان از  با شکلی

الزم باشد منتظر اجارۀ آنکه عمل کنند بی خواهندتوانند هر طور که میا می. آنهدنانجام ده ،ممنوع بوده

ۀ عد اندیشب ترینسهروردی عمده، که در زمان های اولیه یافت شددر دستنوشتهالهی باشند. این نظریه، 

دا و خ این نظریه با استفاده از تضاد ضمنی میاناز سهروردی به بیان  ایجمله داد.میصوفیانه را تشکیل 

 خطاب [در روز قیامت])  «ال یموت اال الحی الذی ال یموتیأتیه نداء من الحی الذی » پردازد:انسان می

  ن خواهد بود(.جاویدا [صوفی] دان متوجهجاوی [خدای]

 ،آمده عوارفطبق آنچه در  ، کهداندمی بقا حالارادۀ انسانی را در آزادی و اعادۀ  حال اظهاراتاین 

 اصلی نویسنده در خلق کتابش رغم اینکه هدف. بهدانست حال خطرناکتوان آن را آزاد اندیشی و در عین می

ا بوجود ر تقلید( :)یعنی «تشبّه»او مفهوم برای مثال  مت زندگی صوفیانه بود و بدین منظورجذب مردم به س

حتماالً نسبت داده شده، ا روی پیشیننچه به نویسندگان میانهف، نظیر آاین هد معقول است که بگوییم ،آورد

 ت.شود، داشته اسشناخته می های بعدیدر طول دهه ،رایج تصوفا نام های پیچیدۀ آنچه بدر جنبهتأثیراتی 

 به صوفیدر آخرین درجه  که حد و حصریبی آزادی) (للمنتهین هجازمُ سِعه) تحت لوای آنچه که نویسنده

ی از رفتارهای بحث برخقادر خواهند بود تا مریدان و شیوخ صوفیه  ،ءدر درجۀ بقانامد؛ میشود( میداده 

« آرمان»با  در رابطه صوفیه ا جایگاهسهروردی ب بینانۀمقابلۀ واقع . در ضمن اینکهرا توجیه کنند برانگیزشان

 اری،جشان به زندگی عملگرایانه و صوفیه از فضای کالمی خاص وهای قدیمی به انتقال اندیشه شاید فنا،

 .کمک کرده باشد

که ممکن  کنداز اظهاراتی دوری میداً است، نویسنده مؤک آن دارقلب عهده موهبت که احوالبه  نظر

ک ی برای فرضهیچ تالشی . در این پژوهش های صوفیانۀ او باشدمرتبط با آموزه ساختاربا  در تناقض است
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بلکه  .صورت نگرفته است، کیشانهصوفیانه و تصوف راستبا مفاهیمی مانند اعتدال در برخورد  ،متضاد شیوۀ

صوفیه اجتناب شده است. های نویسندگان و آموزه بندی شتابزده و ناآزمودۀطبقه و های سطحیاز قضاوت

فاده از مفاهیم فنا و از دست دادن خودآگاهی در است نویسنده رجحانبیانگر ، رحیقمتن سه قول زیرین، از 

 :است، عوارفدر  «انتها»اعادۀ ارادۀ انسانی در باالترین درجۀ  بر قرب الهی در

 .الف

  صدق العظم و غلبت و هو طمرتو التخلّص من علّت االنفصال تشوّق القلب الی روح الوصال و العطش 

فی السرّ و تنسّم نفحات برق التجلّی  و شَیمعن الوجود انقطاعً الی الموجود }...{ و نتیجته الذهاب الوجد 

 .الکشف فی ایّام الدهر

 ب.

االلتفات من ورد القلب منهل الغرق و هو انسداد مسالک درجۀ فقر!{ و اذا نزلت النفس هذا المنزل }

 لقلب من المحبوب و اشتغال السرّ}...{ و هو طمرت امتالء زوایا و قد شغفها حبًّ القلب باستیالء انوار الکشف 

مراتب، فمنهم اهل الیقظه من العلوم و اظمحالل الرسوم }...{ و اهل الغرق علی و نتیجته نسیان االحوال به 

غریقوا فی بحار جودهِ و اهل المعرفه و اهل التوبه غریقوا فی بحار عفوهِ و اهل الرجاء غریقوا قی بحار عزّهِ 

رت انکس فهم الذینو احرقوا بنار المکاشفه و اهل الحبّ غریقوا فی بحار نورالمشاهده  نسهِغریقوا فی بحار اُ

واحل. الی السالقَثُم االمواج و ال یُعطَر منهم خبر ألنا من سواهم لهم اَطر فلم یبقَ  اللجاجو ابتلعثم صفاعنهم 

 {J.R in.,حاصل } فلیس منهم واصلط التقمهم الحُو هؤالءَ الذین 

.پ  

اء و الکبریانوار   و لمعانصدمات الغرّ و خطفات الغیرَ االِمّحاء تحت لقلب منهل التلف و التلف  دُطمَّ یرِ

 ر:هللُ خلفهُ. شعحق، من کان فی اهلل تلفهُ کان عن وجوده و قیامه ُ بقیّومه الفناءُهُ  و نتیجتهُالقدس }...{ 

 یا منیه المتمنّی

 ادنیتنی منک حتّی

 اَفنیتنی بک عنّی 

 ظننتُ أنَّک عنّی

ونه توان اینگمی کند.را نقل می جحالبه بزرگتر متعلق  بیت از دیوانی دو آخرین عبارتسهروردی در 

بسطامی  و ( است که عمدتاً به حالج)شطحیاتآمیزی سخنان خلسه در تفسیرشیوۀ نویسنده  پنداشت که این
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نکه نه ای ،(اهللحکایت عن )خواست از خدا سخن بگوید این دلیل که میبه  صرفاً آن هم ،شدنسبت داده می

 ،«تلف» حال کردند، به اثبات برساند.میرا به آن متهم  حالجبخواهد نظریۀ حلول را که تا مدت مدیدی 

در رابطه  آن را نویسنده شود وکامالً در وجود الهی محو می صوفیدومین حال از احوال چهارگانه است که 

. برای شرح تلف، نویسنده از «توحید»و  «محبت» ،«تلف» ،«یَمانهَ» جنون در عشقکند: با قلب ذکر می

و  که یکی از نود ،«قیوم»، «الحق مهقیو» کند:تر است استفاده میده و مشکلتا حدودی پیچیمفهومی که 

ت این عبار ناظر بر تمام مخلوقات است. و ودی پایدار و ابدیداوند وجخنام قدسی است. به این معنی که  نه

صوفیان نخستین که مربوط به از دست دادن اراده و آگاهی است، عبارات  مشابه با ایتوان به گونهرا می

 ن نقشبه آ« قیام»باقاعدۀ اگر به جای مصدر نکرد، به خصوص  آن را تفسیرتوان میتقریباً درک کرد. گرچه 

 .دارد، که غالباً به صفات الهی اشاره بدهیم «هقیوم» مصدری

 عشق و یگانگی

با انسان  ایدوجانبهدر تجربۀ  ست که خداوند فعاالنهای اعشق الهی اولین مرتبهدر نظر سهروردی 

عال ف شریک گرچه ،خداوند توسط ؛یابدکه پیش از عشق به آنها دست میدر مراتبی صوفی شود. سهیم می

 نهایی مقصدتوحید،  حالعشق و پس از آن  حالصوفی به  با نائل شدن .شود، انگیخته میشودپنداشته نمی

ند؛ اآنگونه که سهروردی و دیگر متفکران صوفی بیان کردهشود. از تجربۀ عمیق عشق و توحید میاو بخشی 

اوی بین خدا سمت نوعی تسکه به  صعودی یک سیرچون مه معنایش رینتدر کاملتوان می را این شمول

 نویسد: می ش از عشق الهیدر تعریفسهروردی . ، فهمیدو انسان رهنمون است

اللتی ینهدِرُ منها الی  الفناء، و هی العقبیو المحبّه اول وادن من اودیت ثمّ یردُ القلب منهل المحبّه 

ن بلقَ منهل المحبّه بدا عیشیء، فاذا افُ الی الربّ منهُ العبد و ال یض بهِجمع فما قبل المحبّه ینفردُ مشارع ال

  یحبّونهم. الجمع، یحبّهم و

 آنجا همچنین موضعی است کهنابودی و عدم است.  «ۀدرّ»عشق اولین رسد. عشق می حالقلب به ]

خداوند در  در حالیکه ،را انسان به تنهاییقبل از عشق  احوال .رسدمی «جمع» اتحاد مجدد حالبه صوفی 

طبق رب و گیردصورت میاتحاد دوباره  ؛رسدوقتی که صوفی به عشق می کند.شرکت نداشته، تجربه میآن 

ست دارد و او کسی است که آنها را دوشود. خداوند عشق را با انسان شریک می (191 آیۀ9)سورۀ یآیه قرآن
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 (156 آیۀ60و سورۀ 152 آیۀ15)سورۀ ای مقدس است که در قرآن. و این وادی و درهآنها او را دوست دارند

 .]به آن اشاره شده است

 توحید»: کندای ذکر میفزاینده را به ترتیب ایچهارگانهات درجه« توحید»حال نویسنده برای توصیف 

مشخصۀ یک صوفی را رسیدن از این رو او  .«شهودی توحید»و  «وجودی توحید» ،«یعلم توحید» ،«اقراری

 :کندآخرین درجه معرفی می به

ام رالتهیّه و السالم، نضمام، فعلیهِ نظام وانغسمَ فی بحر االو الموحّد المشاهد قد انخرتِ فی سلک ال

}؟{ یعودُ القدر و اغتمرت قبابِ الیعرفهم غیری ان خدمهُ لدیهِ، اولیاءِ تحت ، غار فامسکهُ فهام و کان فبانَ

ابه الحرب اِستنفلم تَعُدنی، و اِن ناصبَ بصفت البشر، مرضتُ  غِرَّنفوذ القُدر اعتغرت الصدمهُ }؟{ ن اَعزّ و اِال

اضمحلَّ فی فهذا عبد عشق و احترق و صفا فصوفیا، و ما رمیتَ اذا رمیتَ ولکنّ هلل رمی }...{ عنهُ الرّب، 

    فی اثرهِ الرسوم. وصفهِ العلوم واندرست

 . در اولینتأکید شده است ،های انسانی در سطوح متفاوت، بر تالش«توحید»در سه مرتبۀ نخست 

سلمانی آغازین م ۀتبدستورات الهی تأکید دارد که برابر با مر ؛ برشودانسان با خداوند یگانه میکه  «توحید»

. از شودعقالنی می ،به اوامر الهی ومتون مقدس کامل به سبب علم «توحید»ۀ باالتر بعدی، رتبدر م .است

ز که ا جانبۀ وجودیتجربۀ یک ،«دوج» حالدر  «توحید» ،شود. مرتبۀ بعدیگفته می «علمی»این رو به آن 

 دی صوفی در این مرتبه احتماالًطبق سخن سهرورنیست.  هنوز آخرین مرتبۀ توحید ،دهتعلقات دنیوی رها ش

امالً ک اما در آخرین مرتبۀ توحید این ابهام به عمل مبهمی با خدا نائل شده است. نوعی وحدت ناپایدار و به

 «یالوه»تمامه  و اراده وعملش به صوفی به کلی غرق در خدا شده مرتبه تغییر شکل خواهد داد. در این الهی

کشد، توصیف و او را به سمت خود میرود ، خداوند به عنوان کسی که به سمت صوفی میهمزمان. شودمی

سره یک)او « صفا فصوفیا و»همچون  نیز دیگری عبارات . متقابالً«لَدَیه الحق علیه فَامساکَهُ ارج»: شودمی

)صوفی ارادۀ خود  «عنه الرب استنابَ»و  (گیردتطهیر الهی مورد عنایت قرار میکند و با زکیه میت خود را

 .، شایستۀ ذکر استکند(را تسلیم حق می

 «انتها» وارفعدر  آنچه که دیگر ابعاد ایان برساند، به شرحنویسنده برای اینکه متن را به این شیوه به پ

ورد م رهرو وضعیتیی که برای بیان آخرین هادر شیوه پردازد. ادبیات صوفیانه، میخواند، می(عد غیبتب)
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سد که ر. در اینجا به نظر میتفاوت استبا یکدیگر م آید،یم «فنا» که در پی «بقا» حال، استفاده قرار گرفته

 الح این حساسات و رفتار انسانی که بادارند. به جای شرح ا ی جدییهافی تا حدی تردیدنویسندگان صو

تباهی و نابودی خودآگاهی را تکرار  ، مفاهیمهمراه است، آنها مشابه سهروردی به عبارات منفی چسبیده

ا ر . او صوفیگویدسخن می «انتها»تجربۀ  مثبتتر در مورد جنبۀ بسیار واضح عوارفد. سهروردی در نکنمی

وال اح مقامها و هی فراتر ازبه جایگاشد شدن را دارد یعنی کسی که کند که صالحیت مرکسی معرفی می

 که اراده و تصمیماتش؛ چراانجام دهد خواهدهرآنچه را که میکسی که دیگر مجاز است  .دست یافته است

ارادۀ  صوفی شیوۀ اول،متناقض بیان شود. در  ظاهراً)حداقل( تواند به دو شیوۀ ی. این نظریه مالهی شده است

توان آن را دیدگاهی مثبت خواند. از این رو می .دیابمی، بازگم کرده بودش که در حین سلوکاش را انسانی

 ،منفی انگاشت، چراکه این شیوهتوان می ه،برداش به کار نویسنده در رساله یعنی موردی که شیوۀ دیگر را،

 کند.میکمرنگ  ،نهایی احوالی را در نقش انسان

ظر کارانه به نکمتر محافظه انه وربیشتر متهواش زبان تخصصیدر  «عوارف»نسبت به  «رحیق»متن 

اعتدالی مطرح همچون یک نسخۀ صرفا نباید  ؛مطالعه شود عمیقاً (عوارف)متن  هرچند هنگامی که .رسدمی

 ،حداقل ظاهراً بر گم شدن ،؛ که رسایلشودداده میبه انسان  «انتها» که در حال ی. برخالف نقش فعالشود

روردی را تنها باید جنبۀ گرایی در سهمنفی، این ادراک ترعمیق هایند؛ در الیهغیبت تأکید دار تباهی و

ابی یکه چگونگی دست یمتفاوت روشهمچنین  ؛ واست شدهاش توصیف انست که در رسالهد این عمل دیگر

 .دهدمیشرح  ؛شودمیلک تمام جهان تم صوفیه که سرانجام موفق به مسیر عروجهای به قله را انسانها

سیم تق «فنای باطن»و « فنای ظاهر»ی سهروردی، مفهوم فنا را باید به هاهاز نظریبه تبعیت از یکی 

 ستگیرد که در عین حال آفریننده و عامل واقعی آنهاانسان در خدا شکل می در مرحلۀ نخست، اعمال کرد.

سهروردی فنای باطن را با  .دوشمرتبط می الهی «تجلی ذات»و  الهی «تجلی صفات» اولیۀ میهامف که با

ای این گمانه را برجبقا که همچنان مبهم است  بیانات او در خصوص نظریۀکند. مرتبط نمی «خبریبی» حال

یت صالح که آدمیاست بودن بدین معنا  «باقی»است.  «فنای باطن»باالترین درجه در  «بقا»که  گذاردمی

 آن اش مشابه ارادۀ الهی شد؛ارادهاز آنکه  او پس یعنی اینکه .آورده استانجام اعمال الهی را بدست  و توان

بر  ،اشدر کتاب و رساله سهروردی با استفاده از هر دو شیوۀ مثبت و منفی به ترتیب د.گیرمیپس را باز

بلکه  ؛ندارد «خبریبی» حال فنای در حق داللت بر اش تأکید دارد.های صوفیانهآموزهعناصر اجتماعی 
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 وحیدت» و «عوارف»در  «انتها» صوفیانی که به باالترین مراتب .است «بقا» نهایی ای پیش از مرتبۀمرتبه

 مسلمان کامل زندگییک  به جامعۀ خود بازگردند و در عمل همچونباید رسند، می ،«رحیق»در « شهودی

که برای مبتدیان مانع  شامل اعمالی ،وظایف مربوط به آنماعی با تمام زندگی اجت ،سهروردی از دید د.کن

 که به اوج زمانیانه، صوفیمسیر یک زندگی پاک  در ،ازدواج، خوردن و کسب درآمد شود؛ مانند:محسوب می

ه متعهد ب عوارفیل بیشتر از متن متن رسارسد به نظر می، . در عین حالکندمانعی ایجاد نمی خود برسد؛

 .ندکبیشتر بر ثمرۀ عینی این سلوک تمرکز می، کتابدر فصول مشابه حال آنکه  است. طی طریقم مفهو

هم در کتاب سهروردی مطرح  ( که هر دو بامشایخ - شیخ)به مفهوم آموزگار صوفیه  اشاره امر دراین  اثبات

ه ب مستقالًای است که دستنوشتۀ صوفیانه اولین المعارفکه عوارف است  . روشنشودپدیدار می؛ اندشده

 ردهتمرکز کمسیر صعود،  و چنانکه در بطن این نظریه وجود دارد؛ بر بررسی مشایخ صوفیه پرداخته است

 شرح شود؛می حملکه به نقش انسان  ،«صحو» و هشیاری این عملگفتۀ پیش هدیدگا توسط که عمدتاً

 است.  شده
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ذکر شد،  عوارفکتاب و عبارات مشابه در  رحیقکه میان متن  در جدول زیر به اجمال تفاوتهایی

 .خالصه شده است

 های اصلیویژگی متن    

 المعارف عوارفالف: 
 موضوعات های عمیقدر بررسی تمتفاو شکلیکه به  معتدلیحث به ظاهر ب

 ارادۀ انسانی فعال «.انتها» شود؛ توصیف کامالً مثبت از حال، دیده میپیچیده

به جامعه باز  ، وقدسی شده ،رودمی ها و احوالصوفی بسیار فراتر از مقام است.

گردد؛ جایی که او مجاز به انجام کارهایی است که برای مبتدیان ممنوع می

 است.

که اعتدال کمتری دارد و متوجه رهروان است نه کسانی که به  ایبحث عینی المختومب: رحیق 

تار بعد منفی رفبر که  )مرشد( شدن را دارند صالحیت شیخاحتمال بسیار زیاد 

 .دارد و اندیشۀ انسانی تمرکز

 

سازش بین تصوف و صوفی را تا مدت مدیدی مسئول روند تاریخی ان ای که در آن نویسندگعقیده

 «سهروردی عمر»و  «غزالی»، «قشیری» ،«سراج»توان از ترین آنها میاز برجسته کهداند می گرااسالم اصول

است که نیاز به بازنگری دارد. به نظر من این نظریه  تصوفمتعالی از و  مندای نظامف گونهمعرّ کرد؛یاد 

و هایش نویسنده، آموزه شود:ها را شامل میاین زمینههر یک از  ی است کهدرخور طیف وسیعی از مطالعات

صفات  بهانسانی  صوفیانه و تشبه سماع ، انزوا،ای چون: توحیدمسائل پیچیدهای که او به ارزیابی گستره

 سِعه) قاعدۀ بنیادیهای سهروردی همچون یری در چنین مسائلی در نوشتهپذ. انعطافپردازدالهی، می

 یابازنگری در نقش کارکردی و ضرورترو بود او بسیار فراتر از یک صوفی میانه که را او، این گمان (هجازمُ

تاج بررسی مح . حوزۀ وسیعی کهانگیزد؛ برمیفیه بازی کردندتاریخ صو بعدی که چنین نویسندگانی در رشد
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های برجستۀ که این نویسندگان بر روی مشخصه یری است )در صورت وجود(تأث میزان ،تری استدقیق

این مبحث ا نظر به اینکه ب ،رواند. نتیجۀ سخن گفتن از نویسندگان میانهاشتهدای مدیترانهبه اصطالح  تصوف

 ،ارایه شدی که اکنون . پژوهشخروج از حقیقت خواهد بود شود؛عامیانه و سطحی برخورد میای گونهبه 

انی زخوابو تالش شده است که به واسطۀ  گیردمیان را دربرگنویسند یک از جداگانۀ هرمستقل و  ۀمطالع

 .پیشین به کناری نهاده شود هایقضاوتاظهار نظرها و  آثارش

های امبر نظ بلکه احتماالً «سهروردیه»کتاب سهروردی نه تنها بر پیروان  آخرین فرضیه، با تکیه بر

شامل  روضمف این تأثیر .داشته است ؛نمایدفراتر از آنچه می فکری واپسین در مجامع مختلف صوفیه تأثیری

ر که صوفیان د است در میان آنها اعمالی .نویسنده آشکارا به آن منسوب است کهاست ای مسائل پیچیده

خوانان جوان وازخرقه و گوش دادن به آ، دور انداختن ازجمله: رقصیدن ،کردندمیاتخاذ  «سماع»جالس م

نین چ، (گردصوفیان سرکش دوره)، «قلندریه» مثبت او نسبت به . دیدگاه منعطف و احتماالً(امرد) ریشبی

 وردیسهر، «النصایح رشف»بر ترجمۀ فارسی اش در مقدمه «هروی مایل یبنج»د. کنفرضیاتی را تقویت می

شانگر ن احتماالًکند. با این همه آثار این شخص افکار صوفیانۀ معاصرانش، محکوم می و رد را به دلیل تعصب

الوه بعرو به چالش بکشد. را به عنوان یک صوفی میانه هرت اوش تواندوجه دیگری از اندیشۀ اوست که می

که تأثیرات  مسلمانان در سطوح پایین شود زندگی جاریوارد این قدرت را داشت که  سهروردی گفتار

ش او اعمال صوفیه و قابلیت متنیتأثیرش بر زندگی  -، بر روی دو بعد عمده بوددر آن زمانبرجستۀ آن، 

دوار اثیر را، برای مثال در رابطه با سهروردیۀ دومین بعد تأ .مردمانی با هر دید و رویکردبوسیلۀ  تفسیر برای

-استرفرقۀ  ، بهدر شبه قارۀ هند به این شیوه، عمدتاًاخیر  بندیتقسیم مشاهدۀ. بعدی، باید مد نظر داشت

، «شاربی»کار در اصول اخالقی )به دلیل موهبت الهی( معروف به شاخۀ مسامحه ، و«باشار» کیش مشهور به

 .باشدآور حیرتتواند می


