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  چکیده

دانند؛ می اي به نام علمصوفیان محقّق الزمۀ طی منازل سیر و سلوك را همراه داشتنِ توشه

اي از سالکان، جهل آنها و اشتغال به مجاهده قبل از عالم شدن زیرا از نظر ایشان علت انحراف عده

بند است اما عارف بدونِ علم، شیطانی بیش به باورخواجه عبداهللا گرچه علم براي عارف، پاي. است

معرفت، روحِ علم و امري از نظر وي . رساندجهالت زهري است که سالک را به هالکت می. نیست

علم در سیر و سلوك عرفانی مانند چراغی است . آیددست نمیبه شهودي است که با کسب و تحصیل

کند مانند نردبانی است که ت در سالک ایجاد میکند؛ اما حالی که معرفکه ظلمات مسیر را روشن می

اگر عارفی با عالمان سخن بگوید، و آنها مفهومی از آن سخن دریابند، آن . شودموجب صعود او می

در واقع براي عارف، علم استداللی به علم . مفهوم، علم است؛ اما علم، براي عارفان، معرفت است

از این رو الزم . شودما معلوم است، براي عارفان مشهود میگردد؛ یعنی آنچه بر عللدنّی تبدیل می

در مقام علم و . است که سالک با رفع حجاب علم از احکام آن به احکام احوال و مواجید منتقل شود

قبل از رفع حجابِ آن، این عقل آدمی است که ادراك کرده و از ادراکات او نفس ناطقه به بهجت و 

واسطۀ روح است؛ یعنی مقام معرفت و شهود، نفس ناطقه محو گشته و ادراك بهافتد؛ اما در سرور می

  .شودروح داراي وجد و سرور می

  .علم، معرفت، حجاب علم، احوال عرفانی، سیر و سلوك :هاکلیدواژه

                                                          
  6/2/90: تأیید نهایی 8/9/89:تاریخ وصول -

 mortezashajari@gail.com 



  223شماره مسلسل/90بهاروتابستان/54سال/تبریزدانشگاهنشریۀ دانشکده ادبیات وعلوم انسانی/زبان و ادب فارسی   116

  مقدمه

تواند آدمی را از یسیر و سلوك در تصوف اسالمی مانند نردبانی است که م

پله از این نردبان باال و به تعبیر مولوي پله برساند حقیقت آسمانشریعت به  زمین

رساندرفتن، از مقامات تبتل تا فنا، آدمی را به مالقات خداوند می
1

سفر،  در این. 

 الزم است سالک آنها را یکی پس از دیگريکه  وجود داردمقامات و منازل متعددي 

هاي اند بر پایۀ تجربهکوشیده صوفیان اي ازعده. تا به مقصود نایل آید نمودهطی

هاي جادة طریقت را با منازل سلوك و وادي ،هاي دینیآموزه گیري ازخویش و با بهره

 اللمع فی التصوفآثار در این زمینه یکی از اولین . نظم و ترتیبِ بین آنها بیان کنند

در این کتاب  .است که توسط ابونصر سراج در قرن چهارم هجري به نگارش درآمد

. آنها را کسب کند ،به ترتیب و هفت مقام ذکر شده که سالک باید با کوششِ خود

که سراج  گرددداراي احوالی می ،با فضل الهی ،سیر و سلوك در مسیرِ چنین سالکی

عبداهللا انصاري در قرن پنجم هجري با استقراي  اما خواجه .داندتعداد آنها را ده تا می

 صد میداندر دو کتاب  ساخت و منازلِ سلوك، دستگاهی منتظم از آنهاکامل مراتب و 

  .به نگارش درآورد منازل السائرینو 

مقامات سلوك در سه مرتبۀ کلی ) 4: 1387انصاري، (السائرینمنازلدر مقدمۀ 

رسیدن به . 3داخل شدن در غربت سفر . 2به راه افتادن . 1: منحصر شده است

به معناي عام که شامل معرفت و » علم«هر سه مرتبه  بدیهی است که در. مشاهده

کند و نه به مقصد آدمی بدونِ علم، نه قصد سفر می. گردد، حضور داردمی مشاهده نیز

و هر بنا که نه . علم در راه سلوك بنیاد است« :سهروردي ابوحفص به تعبیرِ .رسدمی

خواجه عبداهللا دلیلِ راه را  ).7: 1387سهروردي، ( »بر اساس نهند، زود خراب شود

علم نه تنها در مسیرِ از نظر وي سالک بی ).445 ،2ج :1377انصاري، (داندعلم می

 ).415 ،1جهمان، ( »رودراه باز پس می«رود؛ بلکه سلوك به پیش نمی



  

١١٧                   علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداهللا انصاري

محقّق، آموختنِ علم و مداومت بر آن اصلی قوي در طریقِ  از نظر صوفیانِ

تصوف است
2

و  ،نوري است که سالک در ظلمت سلوك بدان محتاج استعلم، ؛ زیرا 

: شودیا به تعبیر نسفی آبِ حیات است که سالک را در این مسیر از مرگ مانع می

 ةحیوو این دریاي نور آب . ملکوت دریاي نور است، و ملک دریاي ظلمت است«

باز این دریاي نور به نسبت، دریاي ظلمت است با دریاي . است و در ظلمت است

: 1385نسفی، ( »است و در ظلمت است ةحیوعلم و حکمت، و علم و حکمت آب 

اي است که باید از ابتداي در واقع در مراتب و منازل سیر و سلوك، علم درجه .)68

  ).196: تابیابوالفیض، ( سلوك تا انتهاي آن همراه سالک باشد

اند که علم را بارِ خاطر و مانع از سلوك در تاریخِ تصوف اسالمی کسانی بوده 

عالم علّت «: گوید رسالۀ ذکردر خود، خواجه عبداهللا . دانستندإلی اهللا می

کند، اما چنین علمی که آدمی را بیمار و رنجور می). 410 ،1ج :1377انصاري، (»افزاید

شود که علمِ حقیقی این سؤال مطرح می ،بنابراین .نامِ علم یافتهدر واقع جهل است که 

حکیم علّت از فزودن «: خواجه در ادامۀ فقرة مذکور گوید چیست؟ حقیقت علم و

مطرح  در اینجا سؤاالت دیگريپس ). همان( »فرود آرد، و عارف علّت پاك ببرد

کدام  حکمت چیست؟ و معرفت چیست؟ تفاوت علم و حکمت و معرفت: است

شود، چه عالوه بر اینها، علم به معناي عام که شامل حکمت و معرفت نیز می است؟

 ،هاي خواجه عبداهللایافتن پاسخ ،هدف از این پژوهشنقشی در سلوك إلی اهللا دارد؟  

 به ان پس از خود تأثیر زیادي داشته،در عارف منازل السائرینو  صد میدانبا  که

  . سؤاالت فوق است
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  سیر و سلوك .1

، ظاهر چون تن است و داراي ظاهر و باطنی است ،اسالم ،به باور صوفیان

 :1361میبدي، (»است کاربه نه تن بى روح و، است مردار روح بى تن«: باطن مانند روح

 از«، و باطن اسالم )همان( »پیوستن بایمان و برستن شرك از«ظاهر اسالم . )197 ،2ج

براي رسیدن به باطن باید از ظاهر آغاز  .است )همان( »پیوستن حق در و برستن خود

کرد و قدم در راهی نهاد که به آن طریقت گویند
3
 أَیها یا«: فرمایداي از قرآن میدرآیه .

 از که شما اى«: گویدآن می ، خواجه عبداهللا در تفسیر)136/نساء( »آمنوا آمنُوا الَّذینَ

 حقیقت، پذیرفتید شریعت. آرید ایمان تحقیق روى از آوردید ایمان تصدیق روى

)741 ،2ج :1361میبدي، ( »بپذیرید
4

 ظاهر«بنابراین مؤمن واقعی کسی است که . 

؛ زیرا )645: 10ج همان،( »درکشد حقیقت بمیدان باطن و، برکشد شریعت بمیزان

   ).همان( »للحقیقۀ متابع باطن و للشّریعۀ موافق ظاهر له من السعید«اند گفته

 »احوالی الحقیقۀ افعالی و الطریقۀاقوالی و  الشریعۀ«: فرموده است)ص(پیامبر

در تفسیر این حدیث، عارفان شریعت را علم، ). 173 ،11ج مستدرك الوسائل،(

طریقت را روش عملی ساختن شریعت و حقیقت را عبارت از احوال و مقامات 

- می  سوي خدا و در راه خدا کسبدانند که رهرو، طی سیر و سلوك به درونیی می

سالک باید که اول از علم شریعت آنچه «: گویدنسفی می). 11: 1382چیتیک، (کند

ماالبد است بیاموزد و یاد گیرد و آنگاه از عمل طریقت آنچه ماالبد است بکند و به 

: 1385نسفی، (» جاي آورد تا از انوار حقیقت به قدر سعی و کوشش وي روي نماید

10 .(  

مقدمۀ آن . داراي مقدمه و غایتی است سیر و سلوك یا طریقتبنابراین 

همراه چیزي جز علم به شریعت نیست که عمل به آن باید همواره  وآموختنی است 



  

١١٩                   علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداهللا انصاري

 ظاهر که هر«: برسد ،سیر و سلوك استغایت در نهایت به حقیقت که تا سالک باشد 

، دارد پست نهى و امر که هر. بپوشد روى وى از حقیقت جمال، بدارد دست شریعت

در  .)774 ،2ج :1361میبدي،( »بردارد رخت وى دل از معرفت و ایمان اگر عجب چه

است که تأویل آیات الهی را ) 7،آل عمران(العلماي از قرآن سخن از راسخون فیآیه

که  اند که علم شریعتکسانی» راسخون در علم«از نظر خواجه عبداهللا . دانندمی

آموختنی است، علم طریقت که معاملتی است و علم حقیقت که یافتنی است را حاصل 

 شریعت علم که ایشانند علم در راسخان« :)774 ،2 :1361میبدي، (کرده باشند

: همان(»بیافتند سر اندر حقیقت علم تا، بستند کار را آن باخالص گه آن و، بیاموختند

775(.   

به  اهلِ طریقت نباشد و تنها صوفیان اگر کسی الزم به ذکر است که از نظر

مؤمن  شریعت بسنده کرده، تقوي پیشه کند و اوامر و نواهی خداوند را فرمان برد، 

هاي آن نصیب او و بهشت و نعمت) 197: همان(است و خداي تعالی بر او مهربان

قرآن گاه تقوي آیات . هایی بیش از این داردها و شایستگیشود؛ اما آدمی تواناییمی

وعده  »مقْتَدرٍ ملیک عنْد«و گاه به » مقعد صدق«، گاه به »جنات و نهر«پیشگان را به 

خواجه عبداهللا اولی را براي اهل شریعت، دومی را مختص اهل طریقت و  .داده است

 قدم: است سه تقوى راه در روندگان قدمهاى« :داندسومی را خاصِ اهل حقیقت می

 جان در حقیقت قدم. کند روشن دل در طریقت قدم. کند روشن قالب در شریعت

 چون، آرند پیش »نَهرٍ و جنَّات« نزلشان رسند در قالب روندگان چون. کند روشن
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 نزلشان رسند در جان روندگان چون. آرند »صدقٍ مقْعد« نزلشان رسند در دل روندگان

  .)62 : همان(»آرند پیش« از

  

  در سیر و سلوك آفت جهل

اي به نام همراه داشتنِ توشه، سیر و سلوك بدیهی است که الزمۀ طی منازل

علت انحراف صوفیه، جهل آنها و اشتغال به  سري سقطیبه تعبیر علم است؛ زیرا 

آن کس که علم را تحصیل کرده سپس به تصوف . مجاهده قبل از عالم شدن است

قبل از علم، به تصوف اشتغال ورزد خود را به  شود؛ اما آن کهروي آورد، رستگار می

اگر از نزد من : روزي شیخ من سري گفت: گفت» ره«جنید « :خطر انداخته است

نیک است، از علم و ادبش بگیر : با محاسبی، گفت: برخیزي با که مجالست کنی؟ گفتم

به (که هنگام جدایی از او شنیدم . و تشقیقِ کالمش را رها کن و به متکلمین واگذار

. خداوند تو را صاحبِ حدیثی صوفی گرداند و نه صوفیِ صاحب حدیث: گفت) دعا

دست آورده و سپس به تصوف مقصودش این بود که کسی که علم و حدیث را به

، خود را به مخاطره بگرود، رستگار است، اما کسی که قبل از علم، صوفی شود

   ).38 ،1ج ،تاغزالی، بی( »انداخته است

هاي باطل معرفت سالک به مانند آتشی است که خیاالت فاسد و اندیشهعلم و 

چون سالک دانا شد و «: شودرا از بین برده و موجب رستگاري رهرو طریق حق می

عارف گشت، آن علم و معرفت سالک بمثابت آتش باشد، جمله خیاالت فاسد را و 

مؤمنان در این جهان،  اي کهو لذا حسنه ).33: 1385نسفی، ( »هاي باطل رااندیشه

ند، علم و عبادت استاخواهان آن
5
اند و از هم جدا در واقع علم و ایمان قرین هم .

قوت و ضعف ایمان به زیادت و . علم، ظاهرِ ایمان و ایمان، باطنِ علم است. شوندنمی



  

١٢١                   علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداهللا انصاري

گونه که محصولِ کشاورز با همان: که لقمان به فرزندش گفتچنان. نقصانِ علم است

شودرسد، ایمان نیز با علم و عمل کامل میو خاك به سامان میآب 
6

 .  

 آغازِ سلوك براي رسیدن به حقیقت را بدیهی است که عرفا غالباً بنابراین

 در این راه از نظر ایشان هیچ آفتی .دانندمیدست آوردن معرفت هتحصیل علم و ب

  :تر از جهل نیستبدتر و خطرناك

  ناشناخت           تو بر یار و ندانی عشق باختآفتی نبود بتر از 

  )3781، 3ج:1363مولوي، (

 که اشارتست آیت درین -االیۀ الرَّسولِ إِلَى أُنْزِلَ ما سمعوا إِذا و: تعالى قوله«

 که است دلیل سمعوا. کردنى و گفتنى و شناختنى و دیدنى و است شنیدنى ایمان

 دلیل عرَفُوا مما، است دیدنى که است دلیل الدمعِ منَ تَفیض أَعینَهم  تَرى، است شنیدنى

: گفت آیت آخر در گه آن. است گفتنى که است دلیل یقُولُونَ، است شناختنى که است

و کذل زاءینَ جنسحابتدا اما است کردنى آن در عمل که است دلیل محسنین این -الْم 

 بکار و، درپذیرد، آید خوش را او، بشنود حق بنده، است سماع نخست که کرد بسماع

 ایشان در خصال این جمله که پسندد مى را قومى العالمین رب. کند عمل و درآید

  .)214 ،3ج :1361میبدي، ( »است موجود

          ترین معصیتاي از صوفیان علم را برتر از عمل، و جهل را بزرگو لذا عده

عذابِ آن  و ).1،260ج: 1370عطار، (»تر از جهل نیستهیچ معصیت عظیم«:دانندمی

اگر عذاب از جهت نقصان علم باشد، هرگز ازان عذاب «: شودهیچگاه منقطع نمی

خالص نیابند و اگر عذاب از جهت نقصان طهارت بود، بمرور ایام ازان عذاب 

اعمال عادي و روزمرة جاهل، در عرفان معصیت  ).38: 1385نسفی،( »خالص یابد
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خورد، و میجاهل اگر می«: شود و همین اعمال براي عالم عبادت استمی تلقی

راند جمله معصیت است، و بعد از ایمان، یعنی بعد از علم، عالم خسپد، و شهوت می

  ) .47: 1385نسفی، ( »راند جمله طاعت استخسپد، و شهوت میمی و خوردمی اگر

اما عارف بدونِ  ،خواجه عبداهللا گرچه علم براي عارف، پاي بند است به باور

شیخ االسالم گفت که علم عارف را پاي بند است لکن «: علم، شیطانی بیش نیست

؛ زیرا کار شیطان، وارونه جلوه دادنِ )170: 1386انصاري، (»لم دیو استعبی عارف

 .فریبدهمواره خود و دیگران را میحقایق و فریب دادنِ آدمی است و سالک جاهل 

  .کند که سالک إلی اهللا استکشاند و گمان میجهالت وي را به سوي شیطان می

  تمایز میان علم و قولِ به علم. 2

، کندمیصوفیان محقق همواره میان عالم و کسی که فقط به روایت علم اکتفا   

وهمۀُ  الدرایۀُالعلماء  همۀُ«: گویدانس بن مالک نقل است که از . اندتفاوت گذاشته

خواجه عبداهللا با تمایز گذاردنِ میان علم و  ).19: 1387هجویري، ( »الرّوایۀُالسفهاء 

علما راه به «: داند که آدمی را به عملِ صالح برساندقولِ به علم، حقیقت علم را آن می

قول العلم  ،متکلم خود را عالم داندقدم عبرت کنند، سفها از جهل بر قول بسنده کنند، 

تأثیر عقل و علم را از تأثیر جهل و ظلم باز نداند، به غلبۀ ... را از عین العلم باز نداند

قول و عبارت تا در غلط افتد و خلق را در غلط اندازد، چون اهل نفاق در قول 

   ).109 ،1ج :1377انصاري، ( »شهادت و عمل بی اخالص

که از علم تنها بر قول آن اکتفاء کند، جاهلی است که به غلط  کسیبنابراین 

. ؛ زیرا به باور صوفیان آدمی میان دو عالَم نور و ظلمت واقع استخود را عالم داند

علم حقیقی در عالَمِ نور یا همان عالَمِ الهی است و بر دنیاي فانی که عالَمِ ظلمت 

شهود و یا حالتی که آدمی را متوجه بنابراین هر ادراك یا . است، جهل حاکم است



  

١٢٣                   علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداهللا انصاري

عالَمِ نور کند، علم است؛ و هر ادراك یا حالی که از جهت توجه به عالَمِ ظلمت، 

نصیبِ آدمی شود، جهل مرکبی است که از جهت مشابهت در ادراك با علم، به غلط 

شودعلم نامیده می
7
که گرفت و تحصیل علم را علم باید تا به علم علم تحصیل کند « .

گیري مدد جهل شُو، نفعِ او ضرّ هرچه در نمکسار افتد نمک شُو، علمی که به جهل

 »افزایدها بر هم میچون به جهل علم را بگرفت همه آلت جهالت سازد و علّت... شُو

  ).140: 1377انصاري، (

ها نیز در قول به و لذا صاحبِ چنین علمی که در واقع جهل است، اگر سال 

کسی ده سال «: ند، نه براي خود و نه براي دیگران، مفید نخواهد بودعلم مداومت ک

انصاري، (»علم آموزد چراغی برنیفروزد، درویشی حرفی بگوید خلقی در آن بسوزد

: معرفت حقیقی آن است که آدمی را به خداوند نزدیک کند ).140 ،1ج :1377

شناخت [ او که از این... شناخت صوفیان شناخت است، آنِ دیگران پنداره است«

: 1386، همان( »بهره ندارد، هر چند که هنر او بیش بود از اهللا دورتر است] صوفیان

یک ذره «: تر استدرویشِ حقیقی علمی دارد که یک ذرة آن از دو عالَم به ).551

این علم موهبتی الهی است که  ).432 ،2ج :1377، همان( »شناخت به از دو عالم یافت

این کار نه به «: هر کس در خود استعداد ایجاد کند، خداوند بر او افاضه خواهد کرد

این کار نه به طاعت است بلکه . جهد و کوشش است بلکه به عطا و بخشش است

است، این کار نه به رنگ و پوست است بلکه به عنایت دوست محض توفیق و عنایت 

  ).140، همان( »است

            یکی از  )28،فاطر( »إنّما یخشی اهللا من عباده العلماء«بنابر آیۀ کریمۀ 

 را کس آن« :کند علمِ حقیقی آن است که خوف و خشیت در آدمی ایجاد هايویژگی
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 بنیفتد وى از جهل آن اسم نکند عبادت را خالق علوم باین گه آن و باشد علم این که

 عباده منْ اللَّه یخْشَى إِنَّما گفت اللَّه که آنست است جهل آن ضد که علم آن که

لَماءاین خشیت، به تعبیر پیر هرات، نفس سرکش آدمی  ).104 ،1ج :1361میبدي،( »الْع

  ).220: 1386انصاري، (کندرا رام می

امام هر عمل علم است «: کند که گفتاز یکی از عارفان نقل میخواجه عبداهللا  

إنّما یخشی «در تفسیر آیۀ کریمۀ ) ع( امام صادق). 218، همان( »و امام هر علم عنایت

 را گفتارش، کردارش که داندعالم را کسی می )28، فاطر( »عباده العلماء اهللا من

 حضرت آن از و نیست عالم نکند تصدیق را گفتارش کردارش که هر .کند تصدیق

 راستى به که هر پس است عمل با همراه و عمل به مقرون علم که است شده روایت

 افزوده او دانش بر کند عمل که هم کس هر و کند مى عمل علمش به باشد عالم

 کوچ آنجا از نه گر و ماند مى داد را جوابش اگر زند مى صدا را عمل، علم و شود مى

کند مى
8
 علم که هر .»یعلم لم علما اللَّه ورثه علم بما عمل من« :گفت) ص( مصطفى« .

 را آن مر که هر و، گردد حجت وى بر و، کرد ضایع علم آن، نبود بند کار را شریعت

 :1361میبدي، ( »بیابد بعطا حقیقت علم و، گردد وى حجت ظاهر علم آن، بود بند کار

   .)775 ،2ج

  عرفانی علم در سیر و سلوك. 3

هاي سیر و را در بخش وادي علمگرچه  منازل السائرینخواجه عبداهللا در 

سلوك
9

 ، همواره بر از بخش بدایات و باب اول آن که یقظه استاما  ،قرار داده است 

 »رودمی علم راه باز پسمرد بی«؛ زیرا کندعلم و اهمیت آن در سیر و سلوك تأکید می

         جهالت زهري است که سالک را به هالکتاز نظر وي ). 1377:415انصاري،(

   .)414، همان( »او که با علم نبود جهل زهر او بود«: رساندمی
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در هر بابی از . شماري استعلم امري تشکیکی و داراي درجات و مراتب بی

اي از علم الزمۀ توفیق سالک ابوابِ سیر و سلوك و هر میدانی از میادینِ آن، درجه

سیر و سلوك اشاره  بدایاتدر اینجا براي نمونه به نقشِ علم در چند باب از  .است

  . کنیممی

  جایگاه علم در بدایات سلوك

اب است که براي داراي ده ب اقسامهمانند بقیۀ  منازل السائرینبدایات در  قسمِ

  :کنیمنمونه به نقش علم در بعضی از ابواب آن اشاره می

بیداريِ دل سالک از خوابِ غفلت که منجر به قیام  بابِ اول یقظه است؛ .الف

- بدونِ آگاهی از نعمت بدیهی است که این بیداري،. )15: 1387، همان( براي خداست

خود را گماشتن به شناسایی منّت آن و پی بردن به کوتاهی خویش، در «هاي الهی و 

پیر هرات بعد از بیان سه نوعِ یقظه، مالك آنها  .میسر نیست) 16: همان( »اداي حقِ آن

 ها، شناخت الزمۀ از بین بردنِ عادت). 17: همان(داندمی» وجوبِ خلعِ عادات«را 

بنابراین علمی اجمالی به نفس خویش و شناخت  .نفس و از بین بردنِ عادات آن است

ن علم به شریعت بعد از آ. هاي آن مقدمۀ الزم براي آغاز سیر و سلوك استعادت

  .الزمۀ طی طریقت است، زیرا توبه بدون علم به شریعت امکان پذیر نیست

 »درست نشود جز پس از شناساییِ گناه«توبه که بعد از بابِ یقظه است، . ب 

خواجه در . علم داشتن به اوامر و نواهیِ خداوند است ،که الزمۀ آن هم) 20، همان(

در . )8: 1388، همان( علم را زندگانی، و توبه را پادزهرِ آن دانسته است صد میدان

یکی حیات : توان گفت که از نظر صوفیان آدمی داراي دو نوع حیات استتوضیح می

در این نوع حیات، سیر و سلوك معنی  وجسمانی که در آن با حیوانات مشترك است 
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که همچنان. هرات، چیزي جز علم نیستو دیگر حیات معنوي که به تعبیرِ پیر . ندارد

  .در حیات جسمانی زهر و پادزهر وجود دارد، پادزهرِ حیات روحانی، توبه است

باید به مواردي علم داشته باشد،  ـ مرحلۀ بعد از توبه ـ سالک در محاسبه. پ

و هر معاملت که . هر کار که دیو را در آن نصیب است، جنایت است«: از جمله اینکه

 »و هر خدمت که به خالف سنّت است، جنایت است. در آن جور است، جنایت است

بنابراین شناخت شیطان و اوامر او، از جمله ظلم و اعمالِ خالف سنت  ).39، همان(

  .ین مرحله براي سالک الزم استدر ا

، رجوع به خداوند مطرح است و لذا انابه از توبه برتر است؛ در باب إنابه. ت

: 1377طارمی، ( زیرا توبه رجوع از مخالفت به موافقت و إنابه رجوع به خداوند است

تواند به او رجوع کند و می ،بدیهی است که هر سالکی به اندازة علم خود به خدا). 82

مرتبه براي انابه سه  منازل السائریندر  که شناخت خداوند داراي مراتب است، ااز آنج

  ).26: 1387انصاري،  .كر(بیان شده است

سالک در مقام تفکر باید عقل خویش را به کار گیرد؛ عقلی که براي دلِ . ث

هاي که یکی از راههمچنان). 85: 1377طارمی، (آدمی به مانند چشم براي نفس است

ترین اصلی و مهم لذت بردنِ نفس آدمی، دیدن با چشم است، تفکر نیز یکی از مهم

  .طُرُقِ لذت بردن حقیقی است که جز لذّت دل نیست

که هشتمین باب از بدایات است، سه درجۀ علم به خوبی » فرار«در بابِ  .ج 

 این معنی، .ستفرار به معناي گریختن از فانی به باقی ا در این باب، .بیان شده است

علم، در خاصه به معناي گریختن از در عامۀ مردم به معناي گریختن از جهل به 

ـ از غیر حق است به شهود، و در خاصۀ خاصه به معناي گریختن) علمِ عامه(خبر

      ).38: 1387انصاري، ( گرچه شهود باشد ـ به حق تعالی
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  آن ثمراتو  علم. 4

 از آنها در آثار صوفیان تعاریف متعددي از علم نقل شده است که هر یک 

بیانگر صفتی از علم است
10

اي علم را عده ؛ اما آیا حقیقت علم قابلِ تعریف است؟

از آنجا که علم، دانستن هستی خداوند است، آن را ؛ زیرا اندغیرقابل تعریف دانسته

یافت او چون . چیست؟ دانستن هستی اوعلم : که گفت شیخ االسالم«: حدي نیست

ببنابر این مبنا، چیزي غیر . )242: 1386، همان( »خود در شناخت عاجزي؟ د که توو

گروهی دیگر از صوفیان بر این . شوداز دانستنِ هستی خداوند، علم محسوب نمی

 بدان که علم« :توان در یک تعریف گنجاندباورند که علم واجب و علم ممکن را نمی

ب علم و علم بنده اندر جن .و دیگر علم خلقـ تعالی  ـ یکی علم خداوند: دو است

خداوند تعالی متالشی بود؛ زیرا که علم وي صفت وي است و بدو قایم، و اوصاف 

وي را نهایت نیست؛ و علم ما صفت ماست و به ما قایم، و اوصاف ما متناهی باشد؛ 

علم او یک علم است که ...  )اإلسراء/85(» الْعلْمِ إلّا قَلیالًتُم منَ ومااُوتی«: لقوله تعالی

 »را، و خلق را با وي مشارکت نیست بدان همی داند جملۀ موجودات و معدومات

  ).20-19: 1387هجویري، (

بدیهی است که مقصود از علم در مباحث مربوط به سیر و سلوك عرفانی، علمِ 

برد که اهی علم را به معنایی عام به کار میپیر هرات در آثارِ خویش گ. سالک است

شود، و گاهی آن را به معنایی خاص شامل حکمت و معرفت و کشف و شهود نیز می

اي بر معناي ه در اکثر موارد قرینهتبال. گیردو در مقابل اصطالحات دیگر به کار می

  .مورد نظر موجود است
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پنجمین  ؛ یعنیهاي سلوكواديعلم را در قسم خواجه عبداهللا که گفتیم چنان

خواجه  .و بعد از بابِ احسان، قرار داده است منازل السائرینقسم از اقسام دهگانه در 

علم . )161: 1387، انصاري( »الجهل رفع و بدلیل قام ما العلم«: در تعریف علم گوید

 تلمسانیاین تعریف ـ بنابر تفسیر . آن است که بر دلیل مبتنی باشد، و جهل را رفع کند

ـ مانند  نقلصحت با عقل است که زیرا  .شودـ شامل علوم نقلی نیز می و کاشانی

 شود، بنابراین بازگشت تمام دالیل به عقل استثابت می ـ) ص(نبوت و صدقِ پیامبر

درستی که نظري هپس ب به برهان. شودصحت نقل ثابت می« ).331: 1371تلمسانی، (

پس مرجع نقل، عقل . نبوت و صدق رسول، عقلی استشود به او صحت می که ثابت

فرکاوي یکی از . )329: 1377طارمی، ( »است، و معرفت اعجاز نیز عقلی است

داند؛ با این توجیه تعریف فوق را دربرگیرندة علم لدنّی نیز می منازل السائرینشارحان 

فرکاوي، ( کندکه علم لدنّی علمی است که خود دلیلِ خود است و جهل را رفع می

1953 :83.(  

توان از می ذکر شده ـ منازل السائرینـ که در  هشت واديِ بعد از علم را

اي به که به اختصار اشاره نزد خواجه عبداهللا دانست ـ آن معناي عام درـ  ثمرات علم

  : کنیممی آنها

 ، علم به اسرارِ اشیا و علم به ارتباط اسباب و مسببات استحکمت.الف

 حق هر شی در درجۀ اول صاحبِ حکمت شودکه موجب می) 339: 1371تلمسانی، (

و در درجۀ دوم . دندازد و از وقت خود به تأخیر نیرنگاه دا را ، و حدشدکناعطا  را

 و مهربانی او بشناسددر حکمش  را د، و عدلِ اوکندر وعیدش مشاهده  را نظر خداوند

در استداللِ خود به بصیرت، و در  در درجۀ سوم و. دکندر آنچه منع کرده، مالحظه  را

   ).165: 1387، همان( ارشاد خود به حقیقت و در اشارت خود به غایت رسد



  

١٢٩                   علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداهللا انصاري

 ،1ج :1377، همان( است و از میدان علم زاید یکی از ثمرات علم بصیرت،. ب

به تعبیر خواجه عبداهللا همان  آمیزش یافته و جانِ آدمی باکه  است ؛ یعنی علمی)311

آدمی عالوه بر اینکه همانند دیگر حیوانات داراي ). 65: 1388، همان( استوري دیده

تواند اشیاي عالم محسوس را که به وسیلۀ انواري چون چشم ظاهر است و با آن می

این استعداد را دارد که پس از مجاهدات بسیار و  شوند، ببیند؛نور آفتاب، روشن می

به چشمی ) 132: 1954، عبدالمعطی( علم و با عنایت الهی و انوار علم و کشفسبِ ک

، همان( و با آن حقایق را مشاهده کرده و از حیرت رهایی یابد باطنی دست یابد

 شودآید و تنها نصیبِ صابر میدست نمیالبته چنین بصیرتی آسان به). 167: 1387

     ).398 ،2ج :1361میبدي، (

: بر سه وجه است و در تصوف. زیرکی و دانایی استدر لغت  فراست،. پ

فراست نظر  ).223: 1388، همان( تفرسِ تجربه، فراست استدالل و فراست نظر دل

اش که به واسطۀ نوري است از طرف خداوند در دل بندهکه نتیجۀ معرفت است، دل، 

 مکشوف نیست و به همین معنیشود که بر دیگران آن براي بنده چیزهایی کشف می

اُنس یافتن است با حکم غیب بدون استدالل با « فراست: گوید منازل السائریندر 

به واسطۀ فراست است که  .)170: 1387، همان( »شاهد، و بدون خبر جستن از تجربه

 کس اسالم دین درگاه بر« :شودالیقین تبدیل میالیقین به عینخبر به عیان، و علم

 که بود آن، کند وى با خداى که نواختى اول. راست و بود پاك که نیست آن از عزیزتر

 خبر را دیگران آنچه تا، برافروزد دلش در معرفت چراغ و، بگشاید وى بر فراست در

 در، شود الیقینعین را او، است الیقینعلم را دیگران آنچه، گردد عیان را او، بود

: گفت) ص(مصطفى. دهند خبر آن از را وى دل نه که نیاید وجود در اى حادثه مملکت

  ).758 ،2ج :1361میبدي، (»اللَّه بنور ینظر فانّه المؤمن فراسۀ اتّقوا و«
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گرچه به معناي این است که آدمی خود را در برابر عظمت الهی تعظیم، . ت

معرفت «خداست؛ یعنی تعظیم،  شناخت نسبت بهناچیز داند، اما این خود، ناشی از 

در  ).171: 1387انصاري، ( »است و خود را ذلیل شمردن در برابر آن )الهی( عظمت

واقع شناخت خداوند با تذلّل در برابر او نسبتی مستقیم دارد؛ یعنی هر قدر شناخت 

تر بیشتر باشد، مرتبۀ عبودیت باالتر است و آدمی خود را در مقابل آن عظمت کوچک

داشتنِ معرفتی به خداوند است که موجبِ تسلیم محض باالترین مرتبۀ تعظیم، . بیندمی

  .شود و رمزِ آن در شریعت، سجده کردن در نماز استو سلبِ اختیار آدمی می

مقام آنان است که ایشان « الهام نیز یکی از ثمرات علم به خداوند است و. ث

؛ زیرا )173، همان( »و آن باالتر از فراست است. نصیب شود) از مقام قدس(را گفتاري

شود و گاهی کار را بر صاحب خود دشوار سازد، اما الهام طور نادر واقع میفراست به

در واقع فراست اولین مرتبۀ  ).همان( در مقامی است که گیرندة آن کامالً آماده است

، عبدالمعطی( شودالهام است و اگر فراست در آدمی تثبیت شود، به الهام تبدیل می

1954 :139.(  

به تعبیر پیر  .آرامشی قلبی است که ثمرة علمِ به خداوند است سکینه،. ج

 »ها راآرامش است که حق فروفرستد بر دلِ دوستان خویش، آزادي آن دل« :هرات

ها، تمایالت دلِ آدمی در عالم طبیعت دربند بسیاري از خواست ).157: 1388، همان(

این بندها را محکم کرده و در  جهالت. هاست و لذا آرامش از او دور استوسوسه و 

تواند این بندها و تنها علمِ به حقیقت است که می رساندپایان انسان را به هالکت می

هر قدر که علم افزون شود، نتیجۀ آن یعنی آزادي و . را سست کرده و دل را آزاد کند

  .آرامش دل، بیشتر خواهد شد



  

١٣١                   علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداهللا انصاري

خواجه عبداهللا در . نیز یکی از ثمرات علم و برتر از سکینه است طمأنینه. چ

سکون است، که امن صحیح، شبیه به عیان، آن را تقویت « :گویدتعریف طمأنینه می

: میان طمأنینه و سکینه بیان کرده است تفاوتدو  وي ).178: 1387 ،همان( »بخشد

اما طمأنینه، سکون امن است که در  ؛یکی اینکه سکینه را گاهی آتش هیبت فرونشاند

و دیگر اینکه سکینه همیشگی نیست اما طمأنینه هرگز از . آن راحت اُنس میسر آید

  ).همان( شودصاحبِ خود زایل نمی

همت، معنایی است که بر دلِ بنده استیال دارد و او را تنها به سوي مقصد . ح

همت از ثمرات علم است و بدیهی است که  ).147: 1954لخمی، (کشاندصحیح می

 ،1ج :1377، همان (»خواست است از دل به قیمت دلهمت «: گویدلذا پیر هرات می

و از آنجا که خواست دلِ هر کس به میزانِ علم اوست، ثمرة علم به خداوند، ). 295

نیاز آن بشارت فوز است، مرد را به یک نیاز از همۀ نیازها بی«همت به حق است و 

: 1388، همان (»به یک بند از همۀ بندها آزاد، و به یک در از همۀ درها مقیم کند، و

152.(     

  مراتب علم . 5

علم را به سه قسمِ استداللی، تعلیمی و  صد میدانخواجه عبداهللا در کتاب  

شود و همان چیزي علم استداللی از عقل و تجربه حاصل می. لدنّی تقسیم کرده است

علمِ . امتیاز انسان از حیوانات دیگر و باعث تکریم آدمیان استاست که موجبِ 

هاي آسمانی و یا به واسطۀ تلقین اساتید تعلیمی که یا به واسطۀ تعلیمِ حق در کتاب

و علم لدنّی علمی است که . شود، موجبِ عزّت آدمیان در دو جهان استحاصل می

علم دانش است و آن را «: شودواسطه از جانب خداوند بر قلبِ آدمی افاضه میبی
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ثمرات : اما استداللی. علم استداللی و علم تعلیمی و علم لدنی است. اقسام، سه است

اند، بر تفاوت اند و والیت تمییز که آدمیان بدان مکرمعواقب تجارب اند وعقول

 و از استادان آموختند،. اما تعلیمی، آن است که خلق از حق شنیدند، در بالغ. درجات

علم : یکی. اما لدنی سه علم است. که دانایان بدان عزیزند، در دو جهان. در تلقین

علم حقیقت در معاملت، با حق : دو دیگر. حکمت در صنایع، دانش آن یافته به نشان

به دیده از غیب، و آن خضر راست، . علم حکمت پرنده از حق: سیم. یافته به نشان

  .)220 - 219: 1388، همان( »صلوات اهللا علیه

علم جلی، علم خفی و : ه استشدبراي علم سه مرتبه بیان  منازل السائریندر 

  .)161: 1387، همان( یعلم لدنّ

این علم . شودعلم جلی، همان است که در عرف از لفظ علم فهمیده می. الف

  .حواس ظاهري و باطنی، تواتر، و تجربیات متعدد: آیددست میاز سه راه به

) ص(علمی است که میراث عمل است و بنا بر روایتی از پیامبر علم خفی،. ب 

. نیز گویند» علم وراثت«به آن » من عمل بما علم ورثه اهللا علم ما لم یعلم«: که فرمود

این علم از اهل علوم مرتبۀ اول مخفی است؛ گرچه نسبت به اهل خودش جلی و 

هاي پاك و روید، در دلمیاین علم مانند گیاهی که در زمین مستعد . آشکار است

روید و با آب ریاضت خالی از ریا و طلب هاي صفات نفسانی میصافی از کدورت

حق تعالی که از دید دیگران غایب است، براي . کندجاه و غرض و عوض، رشد می

  . شودگردد، و غیرِ حق که ظاهر است، بر او مخفی میصاحبِ علم خفی، ظاهر می

وجودش، سند صحتش . 1: ی است که چهار ویژگی داردعلم لدنّی، علم. ج 

ادراکش، شهود اوست؛ یعنی . 2. شوداست؛ یعنی مانند علوم منقول با اسناد ثابت نمی

   نعتش، حکم اوست؛ یعنی. 3. شودمانند علوم معقول با ادراك عقلی حاصل نمی
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حکمی  وصف این علم، همان. توان این علم را براي غیر اهلش توصیف کردنمی

            . باید اهل این علم بود تا وصف و تعریفش را دانست. است که بر اهلِ خود دارد

میان او و غیب حجابی نیست؛ یعنی این علم، همان علم حق تعالی است که بر اهل . 4

  .این علم تجلی کرده است

  معرفت در سیر و سلوك عرفانی. 6

قرار داده معرفت را در بخش نهایات آن  منازل السائرینخواجه عبداهللا در 

از نظر . شوندامور و مقاماتی است که بعد از سیر و سلوك حاصل می ،نهایات .است

خواجه، سالک پس از رسیدن به مقام مکاشفه و مشاهده و معاینه که در بخش حقایق 

ایت و بعد از معرفت است که به فنا و بقا و در نه. اند، به معرفت خواهد رسیدواقع

  .رسدتوحید که آخرین باب از بخش نهایات است، می

  

  تعریف معرفت

 »هو کما ء الشی بعین إحاطۀ المعرفۀ«: خواجه عبداهللا در تعریف معرفت گوید   

، همان( »معرفت احاطت است به عین چیز، آن چنانکه آن است« )257: 1387، همان(

ان تفاوت معرفت و علم است؛ بیبراي » بعین الشیء«در این تعریف قید . )552: 1386

که رسم علم، ادراك شیء است به صورتی زایده مثل او در ذات مدرِك، چنان«زیرا 

پس معرفت، . اند او را حکما به آنکه علم، حصول صورت شیء است در نفسکرده

اتحاد عارف است به معروف به بودن ایشان شیء واحدي؛ یا به بودن ذات معروف در 
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شناسی تو شیء را مگر به چیزي که در توست از او؛ پس معرفت عارف؛ پس نمی

  .)534: 1377طارمی، ( »ذوق است و علم حجاب است

  مراتب معرفت. 7

معرفت صفات و نعوت، : داندخواجه عبداهللا معرفت را داراي سه مرتبه می

معرفت ذات با برانداختن تفریق بین صفات و ذات، و معرفت مستغرق در محض 

  .استدالل به آن نرسدتعریف که 

معرفت صفات و نعوت. الف 
11

معرفت عامه است که اگر موجود نشود، : 

عارف در این مرتبه کسی است که به صفات خداوند که . شرایط یقین حاصل نگردد

در قرآن و احادیث آمده، آگاه باشد و شواهد آن را در عالَمِ هستی ببیند؛ زیرا تمام 

اگر آدمی از هوي و هوس پاك گشته، اسیر وهم . اندلهیکائنات تجلیِ اسماي حسناي ا

گردد، آنگاه در نباشد، ادراکی لطیف یافته و با نور الهی که در سرّ اوست، بینا می

این مرتبه از معرفت . افتدتفکرات خویش از گمراهی شیطان مصون مانده، به خطا نمی

در قرآن و سنت وارد شده، اثبات صفات خداوند؛ صفاتی که . 1         :سه رکن دارد

تنزیه خداوند؛ یعنی نفی تشبیه از او، بدون اینکه . 2. بدون اینکه گرفتار تشبیه شود

 ناامیدي از ادراك کنه ذات خداوند و به تأویل گرفتار نیامدن. 3. گرفتار تعطیل شود

  .).257: 1387انصاري، (

معرفت خاصه است؛ : معرفت ذات با اسقاط جدایی بین صفات و ذات. ب    

یعنی این معرفت مختص به اهل تجلیات اسمائی است؛ کسانی که ـ به مقتضاي 

شنوند و با شود، با سمع خداوند میحدیث قرب نوافل ـ خداوند، سمع و بصر آنها می

بینند، و لذا از دید ایشان ـ که همان دید الهی است ـ صفات خداوند به بصر او می

        :این معرفت نیز سه رکن دارد. به اعتبار، غیر از ذات استحقیقت، عین ذات، و 
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کند، ارسال صفات بر شواهد؛ یعنی عارف در این مرتبه آنچه را که مشاهده می. 1

پس بتحقیق که گشاده شود از براي او باب شهود ذات با «داند، صفات خداوند می

 زیرا که مشاهده . ستاسقاط تفریق میان صفات و ذات؛ چرا که شاهد حق، حق ا

ارسال وسایط بر مدارج؛ . 2. )539: 1377طارمی، ( »کند از براي حق، سواي اونمی

             . رساندیعنی وسایطی مانند مقامات عرفانی را راهی ببیند که او را به مقصود می

 اي شهود کند که او را بهها؛ یعنی عبارات را به گونهارسال عبارات بر نشانی. 3

حقیقت مطلوب برساند؛ عباراتی که قبل از این مرتبه از معرفت، معانی دیگري برایش 

  . داشت

در واقع این سه رکن، حالِ صاحبِ معرفت ذات را تبیین کند، که چگونه اشیاء  

بیند؛ دید، صفات حق مییابند؛ مثالً آنچه که پیش از این بیگانه میدر نظر او ترقی می

و نیز وسایطی که آنها را دالّ بر مدارج . است) إلی اهللا( ر قربو این، نوعی ترقی د

همچنین . بیند؛ و این نیز نوعی ترقی در قرب استدید، اکنون عینِ مدارج میمی

هایی دانست، اکنون برایش نشانهعباراتی که آنها را الفاظی خارج از معناي مقصود می

این سه رکن . نیز ترقی در قرب استرسانند؛ و این اند که او را به مقصود میگشته

با وجود این، صاحبِ . گواه این است که شخص، اهل معرفت ذات گشته است

تلمسانی، ( معرفت ذات، از حضرت جمع در حجاب است، اما به او نزدیک شده است

1371 :564.(  

معرفت خاصۀ : معرفت مستغرق در محض تعریف، که استدالل به آن نرسد. ج

، تعریف خداوند است از ذات خود با ذات »محض تعریف«مقصود از . خاصه است

وقتی صاحبِ معرفت خاصه در تعریف حق مستغرق و . ايخود، بدون هیچ واسطه
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این مرتبه از معرفت، . رسدفانی شود، به این مرتبه، یعنی معرفت خاصۀ خاصه می

اي کند، و وسیلهنمیاي است که استدالل به آن نرسد، شاهدي بر آن داللت مرتبه

استحقاق آن را ندارد؛ زیرا اوالً در استدالل نوعی تثلیث است از دلیل و مدلول و 

نسبت آنها، ثانیاً در این مرتبه، شاهد عینِ مشهود است؛ چون بر این مرتبه فناي کلی 

حاکم است؛ یعنی دلیل و مدلول، و شاهد و مشهود یکی است، و ثالثاً هنگام اشراقِ 

این . شوندحقیقت، تمام وسایل ـ از جمله اعمال، احوال و مقامات ـ مرتفع مینورِ 

ها ـ از جمله مشاهدة قرب؛ یعنی وقتی رسوم و حجاب. 1: مرتبه نیز سه رکن دارد

. گرددخودیت آدمی ـ مرتفع شوند، همۀ ماسوي اهللا فانی شده و قربِ حق شهود می

است، رفع شده و صاحب این مرتبه از  صعود از علم؛ یعنی علم که حجابِ معلوم. 2

مطالعۀ جمع؛ وقتی است که فناي کلّ حاصل آید؛ یعنی همه چیز . 3. کندآن صعود می

  .)567 -566: 1371تلمسانی، ( در تجلّیِ ذات فانی شود

  فرق علم و معرفت. 8

علم و معرفت از اصطالحاتی هستند که معموالً اگر هر یک به تنهایی بیان 

کند؛ اما اگر با هم و در مقابل یکدیگر به کار را نیز افاده می لفظ دیگر معنايشوند، 

صوفیان  ).إذا اجتمعا إفترقا و إذا إفترقا إجتمعا( روند، معنایی کامالً متفاوت دارند

؛ اما در اینکه کدام یک متمایز از هم دانستهمقابلِ یکدیگر و همواره علم و معرفت را 

؛ اختالفی که در واقع به اختالف در انداختالف نظر داشتهبرتر از دیگري است، 

 صوفیهاکثرِ خواجه عبداهللا نیز مانند  .گرددبازمی» معرفت«و » علم«تعریف ایشان از 

مانند سهل  صوفیاناي از عده د؛ ولیدانمعرفت را مقامی الهی و علم را مادون آن می

ربی بر این باورند که مقام علم، الهی عمدین و ابنالعریف و ابنتستري، بایزید، ابن

 ،2ج تا،عربی، بیابن( است و لذا برتر از مقام معرفت است که مقامی ربانی است

318(
12
.   
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نگاشته شده است،  منازل السائرینهاي مختلفی که بر از آثار پیر هرات و شرح 

دست آورد که در همۀ آنها برتري معرفت بر توان موارد تفاوت علم و معرفت را بهمی

  : علم مشخص است

علم حجاب است. الف 
13

؛ زیرا صورتی است در نفس آدمی که مطابقِ با شیء 

اما  ؛استاین صورت، خود حجاب بر حقیقت شیء معلوم . معلوم و غیر از آن است

 است شهودي است که مالزم با حضور شیء و معاینۀ آنمعرفت، شهود عیان است؛ 

به تعبیر دیگر حصول علم همراه با غیبت معلوم است؛ اما  ).292: 1377طارمی، (

که وجه معروف را ) 238: 1387انصاري، ( ها و لوایح نور وجود استمعرفت از بارقه

، همان( ماندکند و پس از زوال درخشش نور وجود نیز باقی میآشکار و روشن می

1377 :492.(    

کند؛ اما معرفت اعمال و اعمال جسم آدمی را اقتضا می علم تنها حدود و. ب

مشاهدة معرفت، فوق حدود علم «: کندمعامالت دل را اقتضا کرده و به آنها حکم می

کند به آن کند اعمال و معامالت قلبیه را و حکم میاست؛ چرا که معرفت اقتضا می

: 1377، همان( »قالبیه را کند علم، حدود و اعمالکه اقتضا میاعمال و معامالت، چنان

سمعی است و معرفت » معرفت عام«و لذا علم یا به تعبیري از خواجه عبداهللا  ).493

. خاص معرفت و عام معرفت: است دو معرفت«: گفت طریقت پیر«: خاص عیانی

 و، است جود عین از عام معرفت. عیانى خاص معرفت و است سمعى عام معرفت

. »الرَّسولِ إِلَى أُنْزِلَ ما سمعوا إِذا و«: گفت را عام معرفت. موجود محض خاص معرفت

 را شریعت اهل »سمعوا إِذا و«. »فَتَعرِفُونَها آیاته سیرِیکُم«: گفت را خاص معرفت

  .)215 ،3ج :1361میبدي، ( »است تهنیت را حقیقت اهل »آیاته سیرِیکُم«، است مدحت
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حال، روحِ عمل است؛ . عمل است و نتیجۀ معرفت، حال است نتیجۀ علم،. پ

عمل، مانند با حال و نیز نسبت علم با معرفت نسبت . که معرفت، روحِ علم استچنان

اگر حکمی از احکام علم به حالی از احوال عرفانی  و لذا نسبت روح با جسم است؛

حال، ح غالب گشته است و بنابراین آن است که جسم بر روآن  همانند عارض شود،

: 1371تلمسانی،  .كر؛ و نیز 1377:180طارمی،(یا ناقص است و یا اصالً حال نیست

187.(   

         از آنجا که معرفت، روحِ علم و امري شهودي است، با کسب و تحصیل. ت

در تمثیلی  خواجه عبداهللا. آید؛ گرچه مقدمۀ آن؛ یعنی علم، اکتسابی استدست نمیهب

که بدون هیچ همچنان. جوشدزیبا، معرفت را به آبی تشبیه کرده است که از چشمه می

جوشد کار بردن صنعتی، آب از دلِ زمین که در آن غایب بود، میهزحمت و تالش و ب

گردد، معرفت نیز از احدیت حق تعالی که غیب الغیوب است بر دلِ عارف و روان می

ها معرفت را به آبی که از چشمه...«: منازل السائرینن شارح به بیا. گرددجاري می

جوشد و شود، تشبیه کرد؛ زیرا چنین آبی از وراي مکانی غایب از حس میجاري می

و . شودمعرفت نیز از غیب آمده و در عالم شهادت ظاهر می. شودبراي حس ظاهر می

شود، دوالبی ظاهر میها بدون هیچ سختی و اکتساب و چاه و که آب چشمههمچنان

             معارف نیز موهبتی است که بدون اکتساب از عالَم غیب و وهاب علی االطالق

»رسدمی
14
.  

علم در سیر و سلوك عرفانی مانند چراغی است که ظلمات مسیر را . ث 

مانند نردبانی است که  کندایجاد میسالک  درکند؛ اما حالی که معرفت روشن می

از این رو الزم است که سالک با رفع حجاب علم از احکام  .شودموجب صعود او می

   ).500: 1371تلمسانی، ( آن به احکام احوال و مواجید منتقل شود
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اما اهلِ علم . صاحب حال به مقتضاي معرفتش طالبِ عین و حقیقت است. ج 

کند صاحب حال خضوع نمی«شود و نه حقیقت آن؛ و لذا را اثر یک شیء حاصل می

درستی که رسم اثر است و صاحب حال، طالب است هب ...از براي رسمی از رسوم علم

  ).180: 1377طارمی، ( »از براي عین

کسی که آب معرفت از چشمۀ دلش بجوشد، از احکام ظاهري علم به . چ  

ان، از حجاب به کشف و از علم نقلی به رسد؛ یعنی از خبر به عیمعانی باطنی آن می

در این هنگام احوال . شوداست، منتقل می» علم مواهب«علم ذوقی که موهبت الهی و 

پذیرفت؛ زیرا آن پذیرد که قبل از آن نمیعرفانی بر او وارد شده، و حقایقی را می

  . ).214 ،تلمسانی( حقایق عرفانی، مخالف با علم ظاهر بود

معرفت، معرفت خواهد بود؛ اما هیچگاه معرفت در علم نیست؛ علم در . ح 

بنابراین اگر عارفی با عالمان سخن بگوید، و آنها . شودزیرا عالی تحت سافل واقع نمی

مفهومی از آن سخن دریابند، آن مفهوم، علم است؛ اما علم، براي عارفان، معرفت 

ألنّ األعلى الیدخل تحت ، التکون فی العلم المعرفۀو ، معرفۀ المعرفۀفإنّ العلم فی «: است

فذلک المفهوم من ، فإن نطق عارف بالمعارف عند أهل العلم ففهموا منها مفهوما، األدنى

در واقع براي عارف، علم استداللی به ). 527: 1371تلمسانی، ( »المعرفۀالعلم ال من 

            ي عارفان مشهود گردد؛ یعنی آنچه بر علما معلوم است، براعلم لدنّی تبدیل می

 العارف ألنّ ،معرفۀ المعرفۀ طور فی إدراکه و، علم طوره فی العلم إدراك«: شودمی

علم عارف، . )520 ،همان( »معارف حقّه فی العلوم فتکون، المعرفۀ بعین العلوم یشهد

 علمِ لدنّی است؛ چون از نزد خداوند تعالی است؛ که عالم مطلق به علم ازلی است

  ).597 ،همان(
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شود و معرفت چون فوق ادراك فکري است، تنها براي اهلِ ذکر حاصل می. خ

أَالبِذکْرِاهللا تَطْمئنُّ «: فرمایدگردد و لذا در آیۀ کریمه میموجبِ اطمینان قلبی در آنها می

اما علم موجبِ خوف و خشیت است ).346 ،تلمسانی .رك()28، الرعد( »الْقُلُوب :

 »ترسند خداى از که ایشانند مؤمنان، قُلُوبهم وجِلَت اللَّه ذُکرَ إِذا الَّذینَ الْمؤْمنُونَ إِنَّما«

در واقع خوف از خداوند و اطمینان قلبی هر دو از صفات ). 10: 1361میبدي، (

 و است مبتدیان نشان آن«: اند؛ اما یکی نتیجۀ علم و دیگري نتیجۀ معرفت استمؤمنان

 مراد نعت قُلُوبهم تَطْمئنُّ، است مرید وصف قُلُوبهم وجِلَت... منتهیان الحال وصف این

 دثار را حقیقت ارباب قُلُوبهم تَطْمئنُّ. است شعار را شریعت اهل قُلُوبهم وجِلَت. است

 رونده. است ربودگان نشان قُلُوبهم تَطْمئنُّ. است روندگان مقام قُلُوبهم وجِلَت. است

 و قربت نواخته حقیقت بساط بر ربوده، خدمت مقام بر نعمت بامید شریعت راه در

  .)11-10 ،4ج :1361میبدي، ( »نعمت ولى از بار زلفت

که پیش از این اشاره ـ همچنانفراست . یکی از نتایج معرفت، فراست است .د 

در . »المؤمن ینظر بنور اهللا«: فرموددربارة آن ) ص(همان نور قلبی است که پیامبرشد ـ 

روید؛ زیرا انسان واقع، دل آدمی زمینی است که با آبِ معرفت، گیاه فراست در آن می

خلیفۀ حق تعالی است، و خالفت اقتضا دارد که در خلیفه اسرار مستخلف ـ حق 

یاه تعالی ـ باشد؛ اما قلب اکثر آدمیان به واسطۀ اعراض از عبادت و انجام معصیت، س

هنگامی که خداوند قلب بندة خود را از . شده است؛ این سیاهی مانع معرفت است

جوشد کدورات پاك کند و او را از ظلمت برهاند، آب معرفت از چشمۀ دل آدمی می

رویدو گیاه فراست در آن می
15
:   

احرام عالم به شریعت در موسم حج، به تن است و صید بر وي حرام؛ اما . ذ

 سه دل احرام ثمره... حرام وى بر اختیار و طمع و طلب«به دل است و  احرام عارف
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 صحت و حکمت تولد و مناجات حالوت امروز: فردا چیز سه و، امروز است چیز

  ).237 ،3ج، همان( »شراب جام و لطف نداء و مشاهدت نور فردا و، فراست

انصاري، ( شودمرتفع میوقتی عارف به شهود حقایق برسد، حجاب علم . ر

و  .کنندو داراي احوال و سخنانی خواهد شد که آدمیان آنها را درك نمی )219: 1387

فغربۀ «: دانداز این روست که خواجه عبداهللا عارف را در دنیا و آخرت غریب می

هیچ یک از اهل دنیا و  ).228: همان( »العارف غربۀ الغربۀ؛ ألنّه غریب فی الدنیا و اآلخرة

او کمال فقر است که او سواد وجه است در «شناسد؛ زیرا اهل آخرت عارف را نمی

طارمی، ( »دارین و از این جهت است که گفته شده است که إذا تم الفقر فهو اهللا

1377 :271.(    

اندازد، اما معرفت علم، صاحبِ خود را به سختی و تکلّف در عبادت می. ز

که در حجاب علم  کسیبال براي  به عالوه .به همراه داردبراي عارف، لذّت عبادت را 

 دولتى روزى که را کسى«: اما براي عارف، نعمت است ت، آزمایش است؛گرفتار اس

 ،3ج :1361میبدي،( »چشانیم محنت شربت قهر جام از را او نخست، بود خواهد

افتد، اما با عارف در آسایش آدمی اگر با عالم همراه شود، در رنج می و نیز). 238

چکاند، اما عارف تو را است؛ عالم چنان است که انگار سرکه و خردل در بینی تو می

  . )469-270: 1371تلمسانی، ( بردبه بوییدنِ مشک و عنبر می

که ادراك کرده در مقام علم و قبل از رفع حجابِ آن، این عقل آدمی است . س

افتد؛ اما در مقام معرفت و شهود، و از ادراکات او نفس ناطقه به بهجت و سرور می

نفس ناطقه محو گشته و ادراك به واسطۀ روح است و روح است که داراي وجد و 

را بر » فتح«بر همین اساس است که اصطالح . )219: 1387انصاري، ( شودسرور می
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و فتح در روح  ،نفس که موجبِ علم تام نقلی و عقلی استفتح در : دانندمیدو قسم 

وجودي است عطیِکه م 471: 1371تلمسانی، ( معرفت.(  

  نتیجه

اي است که الزم است همراه رهروي طریق از نظر خواجه عبداهللا علم توشه. 1

 رود؛علم نه تنها در مسیرِ سلوك به پیش نمیسالک بیحق باشد؛ زیرا دلیلِ راه است و 

شماري علم امري تشکیکی و داراي درجات و مراتب بی .رودبلکه راه باز پس می

اي از علم در هر بابی از ابوابِ سیر و سلوك و هر میدانی از میادینِ آن، درجه. است

  . الزمۀ توفیق سالک است

کسی که از . علمِ حقیقی آن است که در آدمی خوف و خشیت ایجاد کند. 2

اکتفاء کند، جاهلی است که به غلط خود را عالم داند؛ زیرا آدمی  علم تنها بر قول آن

علم حقیقی در عالَمِ نور یا همان عالَمِ الهی . میان دو عالَم نور و ظلمت واقع است

بنابراین هر ادراك یا . است و بر دنیاي فانی که عالَمِ ظلمت است، جهل حاکم است

نور کند، علم است؛ و هر ادراك یا حالی که  شهود و یا حالتی که آدمی را متوجه عالَمِ

 از جهت توجه به عالَمِ ظلمت، نصیبِ آدمی شود، جهل مرکبی است که از جهت

  .شودمشابهت در ادراك با علم، به غلط علم نامیده می

علم حجاب است؛ زیرا صورتی است در نفس آدمی که مطابقِ با شیء . 3

د حجاب بر حقیقت شیء معلوم است؛ اما این صورت، خو. معلوم و غیر از آن است

  .معرفت، شهود عیان است؛ شهودي است که مالزم با حضور شیء است

حال، روحِ عمل است؛ . نتیجۀ علم، عمل است و نتیجۀ معرفت، حال است. 4

نسبت معرفت با علم و نیز نسبت حال با عمل ، . که معرفت، روحِ علم استچنان
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؛ و لذا اگر حکمی از احکام علم به حالی از احوال مانند نسبت روح با جسم است

عرفانی عارض شود، همانند آن است که جسم بر روح غالب گشته است و بنابراین آن 

  . حال، یا ناقص است و یا اصالً حال نیست

علم در سیر و سلوك عرفانی مانند چراغی است که ظلمات مسیر را روشن . 5

کند مانند نردبانی است که موجب لک ایجاد میکند؛ اما حالی که معرفت در سامی

از این رو الزم است که سالک با رفع حجاب علم از احکام آن به . شودصعود او می

  . احکام احوال و مواجید منتقل شود

کسی که آب معرفت از چشمۀ دلش بجوشد، از احکام ظاهري علم به معانی . 6

حجاب به کشف و از علم نقلی به علم رسد؛ یعنی از خبر به عیان، از باطنی آن می

در این هنگام احوال . شوداست، منتقل می» علم مواهب«ذوقی که موهبت الهی و 

پذیرفت؛ زیرا آن پذیرد که قبل از آن نمیعرفانی بر او وارد شده، و حقایقی را می

  . حقایق عرفانی، مخالف با علم ظاهر بود
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  هانوشتپی

  پایه پایه تا مالقات خدا          از مقامات تبتل تا فنا   . 1

  )4235: 3دفتر :1363مولوي، (                                     

طریق تصوف را اصلی قوي است و فرعی مثمر؛ و جملۀ مشایخ که از اهل علم «. 2

ردن، تا ایشان حریص بودند جملۀ مریدان را بر آموختن علم باعث بودند و بر مداومت ک

از پس آن که بسیاري از . انداند و طریق لغو نسپردهگردند و هرگز متابع لهو و هزل نبوده

اند و به عبارات لطیف از مشایخ معرفت و علماي ایشان اندر این معانی تصانیف ساخته

  ).15: 1387هجویري، (»خواطر ربانی براهین نموده

-طریقت و حیات معنوي را به سیر و سفر تشبیه کردهجادة  صوفیان پاي نهادن در. 3

بدان که طریقت راهی است که از شریعت خیزد که «: گردداند، سفري که از شریعت آغاز می

مولوي در ). 17: 1347عبادي،( »راه بزرگ را شارع گویند و راه خرد و باریک را طریق گویند

براي طی طریقت الزم است، و بیان  داند کهپنجم مثنوي، شریعت را شمعی می مقدمه دفتر

مولوي، ( رساندمی» الوصول الی اهللا«کند که سیر و سلوك، انسان را به حقیقت یعنی می

  .)2-1 ،5دفتر :1363

 شریعت. داغست حقیقت، چراغست شریعت؟ چیست حقیقت؟ چیست شریعت«. 4

، است ظاهر ارکان شریعت. است ناز حقیقت، است نیاز شریعت. است پند حقیقت، است بند

 بر است خدمت شریعت. خودیست بى حقیقت، بدیست بى شریعت. باطنست ارکان حقیقت

 اهل. است مکاشفههب حقیقت، است واسطههب شریعت. مشاهدت بر غربتست حقیقت، شریطت

. نازان بیکى و است گریزان خویشتن از حقیقت اهل، گدازمعصیت و است دارطاعت شریعت

 »است باقى مشغول و گستاخ حقیقت اهل، است باقى نعیم خلد و آرزوى در شریعت اهل

  .)741- 2 ،2ج :1361میبدي، (

5 .»و منْهنْ مقُولُ منا یبنا ری آتنْیا فنَۀً الدسح ی ورَةِ فنَۀً الْآخسکه اند گفته -... اآلیۀ ح 

 و بهشت جهانى آن ۀحسن و، است عبادت و علم خواهندمی مؤمنان که جهانى این ۀحسن

 و خدمت توفیق جهانى این، ابصار رؤیت جهانى آن و است اسرار شهود جهانى این. رؤیت

 و حرقت از خالص جهانى آن و طاعت در اخالص جهانى این، وصلت تحقیق جهانى آن

 آن االیمان ثبات جهانى این، رؤیت و لقا جهانى آن جماعت و سنت جهانى این، فرقت



  

١٤٥                   علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداهللا انصاري

 را جهانى این، مشاهدت لذت جهانى آن طاعت حالوت جهانى این، ریحان و روح جهانى

 که او دورست راه درد تا عمل از و، معرفت اندر باید درد را جهانى آن طاعت در باید عمل

 در درد این صاحب و، است قصور و حور عمل آن حاصل، معذورست و ندارد بصر بدین

  ).550-51 ،1ج :1361میبدي، ( »نورست غرقه عیان بحر

فالعلم باللّه تعالى هو میزان ، و العلم باللّه تعالى و اإلیمان به قرینان الیفترقان«. 6

اإلیمان به یستبین المزید من النقصان ألن العلم ظاهر اإلیمان یکشفه و یظهره و اإلیمان باطن 

ه و ضعف اإلیمان اإلیمان و لسان قوةفاإلیمان مدد العلم و بصره والعلم ، العلم یهیجه و یشعله

لقمان  وصیۀو فی ، و قوته و مزیده و نقصه بمزید العلم باللّه عزّ وجلّ و نقصه و قوته و ضعفه

یابنی کما الیصلح الزرع إال بالماء والتراب کذلک الیصلح اإلیمان إال بالعلم و : الحکیم البنه

  ).193 ،1ج تا،مکی، بی( »العمل

 النّور عالمی و الجهل و العلم مدینتی بین واقع بشریته مقام بحسب اإلنسان انّ اعلم«. 7

 أو العلم دار الى توجهه حیث من علیه یطرو حال أو له یقع شهود أو ادراك کلّ و الظّلمۀ و

 توجهه حیث من له یحصل حال أو شهود أو ادراك کلّ و .علم فهو إلیها متوجها یجعله بحیث

 أصل فی للعلم لمشابهته للعلم مشابه جهل فهو إلیها متوجها یجعله بحیث أو الجهل دار الى

 شأنه ممن اإلدراك عدم هو الّذى الساذج الجهل مقابل فی مرکّبا جهال یسمى و، اإلدراك

 ادراك عدم من لترکّبه أو، المدرك من العلمیۀ الجهۀ ادراك عدم و، اإلدراك من لترکّبه اإلدراك

 عن النفوس اطباء لعجز أیضا عیاء داء یسمى و اإلدراك ذلک عدم ادراك عدم و العلمیۀ الجهۀ

 ألمره ینقاد و للطّبیب نفسه یسلّم و المرض بنفسه یظنّ أو یجد من یعالج المعالج النّ، عالجها

 الجهل هذا لمکان و ألمره ینقاد ال و الطّبیب عن یتأنّف و الصحۀ بنفسه یظنّ المریض هذا و

  ).3 ،1ج :1408گنابادي، ( »واحد موضوع من نفیه و العلم إثبات صح للعلم المشابه

 یعنى: الْعلَماء عباده منْ اللَّه یخْشَى إِنَّما تعالى قوله بیان فی) ع( اللّه عبد ابى فعن«. 8

 مقرون العلم انّ) ع( عنه و،  بعالم فلیس فعله قوله یصدق لم من و فعله قوله صدق من بالعلماء

 »عنه ارتحل إال و أجابه فان بالعمل یهتف العلم و علم عمل من و عمل علم فمن العمل الى

  .)7: همان (
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            هاي سیر و سلوك با سعی و اجتهاد دست یافتنی است، عقل در وادي. 9

 باشد در اومعظم سیر و سلوك می«: تواند در آنها تصرف کندآنها دخالت دارد، و شیطان می

سعی و اجتهاد در او قوتی است، و از براي عقل در او مدخلی است، ، و از براي ]هاوادي [=

و از براي شیطان در او تصرّفی است، و از براي کسب در او غلبه و ظهوري است؛ پس از این 

ها، ها و باریکیشود در او مهلکباشد در او مهالک و مخاوف، و واقع میجهت است که می

ر عقلی، و مکاید شیطان از براي مزالق اقدام و لغزیدن ها به حسب نظاز براي ازدحام شبهه

از براي کسی که مسافر شود در او ـ و اگر نباشد تأیید ) هاوادي( که در اودیهاوهام ـ چنان

شود در او اکثر اهل سلوك، از براي کثرت الهی و برهان قدسی و هدایت شرعی گم می

خودش کسی را که خواهد به سوي صراط دهد به نور آفات؛ و لیکن خداي تعالی هدایت می

  ).323: 1377طارمی، (»مستقیم

علم از صفات «: شود  وسیله آن عالم مىداند که زنده به هجویرى علم را صفتى مى. 10

المعلوم و تبینُ المعلوم، و نیکوترین حدود وي این است که العلم  احاطۀمدح است و حدش 

بر  )ق 563 – 490( سهرورديعبدالقاهر ). 19: 1387هجویري،( یصیرُ الحی بها عالماً صفۀ

بدانچه آن، برآن است و عقل، بصر اوست، و   علم دریافتن چیزى است« که باور استاین 

عزالدین محمود . )86  :1363سهروردى، ( »بدان حق را از باطل جدا کنند و نیک را از بد

نوري است مقتبس از مشکات نبوت در دل مراد از علم، «: گویدکاشانی در تعریف علم می

و این علم، وصف . بندة مؤمن که بدان راه یابد به خداي یا به کار خداي یا به حکم خداي

و فرق میان عقل و این علم، آن . خاص انسان است و ادراکات حسی و عقلی او از آن خارج

یز گردد و آن است که عقل نوري است فطري که بدان صالح از فساد و خیر از شر متم

  .)35: 1385، کاشانی( »مشترك است میان مؤمن و کافر، و علم، خاص مؤمنان راست

الصفات و النّعوت واحد و قد یفرّق « :گویدمی نعت و صفت ةدربار تلمسانی. 11

فما حد ، و النّعت باعتبار النّظر إلى النّاعت، باعتبار النّظر إلى الموصوف الصفۀ: بینهما بأن یقال

و ، إلى الفاعل ال إلى المفعول النّعت فإضافۀ، و ما حد النّعت هو النّاعت، هو الموصوف الصفۀ

  ).560: 1371تلمسانی، (»اللّغۀ کتبإن کان أمر یرجع إلى االصطالح اللّغوي فیکشف من 

عربی بر اینکه مقام معرفت، ربانی است و علم که مقام الهی دارد، برتر از دلیل ابن. 12

 أَعینَهم تَرَى الرَّسولِ إِلى أُنزِلَ ما سمعواْ إِذَا و« .سورة مائده است 85تا  83معرفت است، آیات 

یضنَ تَفعِ مما الدمرَفُواْ منَ عقّ مقُولُونَ   الْحنَا یبنَّا رامنَا ءفَاکْتُب عینَ مد83(الشَّاه( ا ولَا لَنَا م 
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 بِما اللَّه َأَثَابهم )84(الصالحینَ الْقَومِ مع ربنَا یدخلَنَا أَن نَطْمع و   الْحقّ منَ جاءنَا ما و بِاللَّه نُؤْمنُ

آیات در این . »)85(الْمحسنینَ جزَاء ذَالک و  فیها خَلدینَ الْأَنْهار تحْتها من تجْرِى جنَّات قَالُواْ

شنوند، به گریه افتاده و معرفت به وقتی آیات قرآن را می) ص(بیان شده که مخاطبین پیامبر

این مطلب مشعر به این . »الهنا«و نه » ربنا«گویند می یابند و سپسحق ـ و نه علم به او ـ می

م و است که مقام معرفت، ربانی است و بر خالف مقام علم، با ایمان مرتبط است و نه با عل

کنند که آنگاه درخواست می. »شاهدنا«یا » علمنا،«و نه » آمنَّا«: گویندشهود؛ و لذا در ادامه می

گویند که از شاهدان هستیم؛ چون مقام معرفت ـ به خالف مقام از گروه شاهدان باشند و نمی

که رب ما  )گویند یقین داریمو نمی(گویند امید داریم در ادامه می. علم ـ مقامِ شهود نیست

گویند با بندگان صالح، به خالف انبیا و نمی(با قوم صالح ) کنندو از لفظ اله ما استفاده نمی(

محشور کند؛ زیرا عبودیت و بندگی، ) گوینداند و همواره عبادك الصالحین میکه در مقام علم

دهد؛ بهشتی آنگاه خداوند پاداش آنها را بهشت می. مختص مقام علم است و نه مقام معرفت

اند، این بهشت البته براي کسانی که در مقام معرفت. هاي نفسانی استکه محلّ شهوت

-ابن( نیکوست؛ اما آنکه در مقام علم است، به ذات الهی ـ نه به بهشت او ـ خواهد رسید

  ).318 ،2ج تا،عربی، بی

نی است و از مأثورات متون عرفا» العلم حجاب اهللا االکبر«و » العلم حجاب«. 13

اي از صوفیان تفسیر مشهور آن همان است که از خواجه عبداهللا در متن مقاله نقل شد؛ اما عده

بر این باور است که علم ذاتاً و  غزالیاند، مثالً ابوحامد اي متفاوت آن را توضیح دادهبه گونه

بدون در نظر گرفتن نوع معلوم داراي شرافت است، حتی علم سحر که باطل است، ذاتاً شرافت 

و لذا ). 59 ،3ج ،2006غزالی، ( باشدزیرا علم، ضد جهل است و جهل از لوازم ظلمت می ؛دارد

، حجاب العلم إن بقولهم حمقىال بعض خرافات إلى یلتفت ال و«: گویدالدین میدر إحیاء علوم

 إن الصوفیۀ قالت«: اي دیگر گویدو در فقره) 133 ،5ج تا،غزالی، بی(»الحجاب هو الجهل فإن

 کلمات بمجرد أو، التقلید بمجرد الناس أکثر علیها استمر التی العقائد بالعلم أرادوا و، حجاب العلم

عربی نیز در فتوحات ابن). 516 ،3جهمان، ( إلیهم ألقوها و للمذاهب المتعصبون حررها جدلیۀ

 ال العدم و الوجود فإن الجهل عن یحجب به نعنی فإنما حجاب العلم قلنا إذا نحن«: گویدمی

 قال من: اي دیگر گویدو در فقره). 119 ،4ج تا،عربی، بیابن( » اإلثبات و النفی أعنی یجتمعان
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 فی نظره من العاقل استفاده الذي العلم أي الفکري النظر علم یریدون حجاب العلم أن اهللا أهل من

  ).38 ،همان( »اهللا

 مکان وراء من یأتی العیون من المتفجر الماء ألنّ، العیون من المتفجر بالماء شبهها«. 14

 ماء أنّ کما و، للشّهادة فتظهر، الغیب من تأتی المعرفۀ کذلک و، للحس فیظهر، الحس عن غائب

 موهبۀ الغیب من تأتی المعارف کذلک، دوالب ال و بئر ال و اکتساب ال و بالکلفۀ یأتی العیون

 کرده بیان چنین را مطلب این نیز طارمی). 346: 1371تلمسانی،( »اکتساب بغیر الوهاب من

 جاري پس؛ است الغیوب غیب او که احدیت عین از حقیقت معرفت شودمی روان ...«: است

- می جاري و، بطون غیبِ از عیون در آب شودمی روان چنانکه، قلب ارض سوي به شودمی

  ).342 - 341: 1377، طارمی(»صنعت و کلفت هیچ به ارض ظاهر بر شود

، بالنّبات الفراسۀ و، باألرض القلب شبه، الفراسۀ القلب فی تنبت المکاشفۀ بصیرة أنّ«. 15

 و، خلیفۀ آدم جعل تعالى اهللا ألنّ، کلّها للفراسۀ تصلح األصل فی آدم بنی قلوب کلّ أنّ ذلک و

 المیراث لهم آدم بنو و، تعالى و تبارك الحقّ المستخلف أسرار الخلیفۀ فی یکون أن تقتضی الخالفۀ

 على أقبلوا و تعالى اهللا عبادة عن أعرضوا لکنّهم، اإللهی للعلم مؤهلۀ فقلوبهم، آدم أبیهم من

 اهللا قال، حجب فی أي، أکنّۀ فی قلوبهم فأصبحت، الحرام اکتسبوا و، بواطنهم فأظلمت، معاصیه

 من للقلب المانعۀ الظلمۀ و الکدر هو الرّین و، «یکْسبونَ کانُوا ما قُلُوبِهِم  على رانَ بلْ کَلَّا: تعالى

 بحبل جذبه و، الکدورات من طهره و، الظّلمات هذه من عبده تعالى اهللا خلّص فإذا، البصیرة

 : 1371، تلمسانی( »الفراسۀ فیه ینبت قلبه فإنّ، اإلشارة أنبت حتّى المعرفۀ قلبه فی فجر و، الوصال

346 - 347.(  

  

  

  

  



  

١٤٩                   علم و معرفت از دیدگاه خواجه عبداهللا انصاري

  منابع

  .، بیروت، دارصادرالمکیۀالفتوحات ،)تابی(.الدینعربی، محیابن -

دارنهضۀ ، قاهره، التمکین شرح منازل السائرین، )تابی(.الحسینی، محمودالمنوخیابوالفیض -

  .و النشرمصر للطبع 

-، به کوشش سهیال موسويصد میدان، )1388(.، خواجه عبداهللا)هراتپیر(هروي انصاري -
  .سیرجانی، چاپ سوم، تهران، انتشارات زوار

، تصحیح محمد سرور موالیی، چاپ دوم، تهران، ۀالصوفیطبقات ، )1386( ----------  -

  .انتشارات توس

، به تصحیح محمد سرور موالیی، چاپ مجموعه رسائل فارسی ،)1377( ----------  -

  .دوم، تهران، انتشارات توس

، به همراه شرح کتاب از روي آثار پیر هرات از منازل السائرین ،)1387( ----------  -

  .عبدالغفور روان فرهادي، به کوشش محمد عمار مفید، چاپ دوم، تهران، انتشارات مولی

  .، ترجمه شهاب الدین عباسی، تهران، نشر پیکانراه عرفانی عشق ،)1382(.ویلیامچیتیک،  -

، ترجمۀ ابومنصور اسماعیل عوارف المعارف ،)1387(.الدینشهابعمرسهروردي، ابوحفص -

  .بن عبدالمؤمن اصفهانی، سایت اینترنتی تصوف

آداب المریدین، به کوشش نجیب مایل هروي، ،)1363(.عبداهللاسهروردي، عبدالقاهربن -

  . تهران، مولی

، تحریر فارسی شرح عبدالرزاق کاشانی بر انیس العارفین ،)1377(.محمدالدینصفیطارمی،  -

  .منازل السائرین، تصحیح و تعلیق علی اوجبی، تهران، انتشارات روزنه

به کوشش غالمحسین یوسفی،  ،ۀفی احوال المتصوف التصفیۀ،)1347(.الدینعبادي، قطب -

  . تهران، بنیاد فرهنگ ایران
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اللخمی  عبدالمعطیبنالثناء محمودبن ابیمحمد عبدالمعطیابی سدیدالدینعبدالمعطی،  -

، حققه و قدم له لوجییه دي بورکی الدومنکی، شرح منازل السائرین، )1954(.االسکندري

  .لآلثارالشرقیۀالعلمی الفرنسی  مطبعۀ المعهدقاهره، 

به کوشش محمد استعالمی، چاپ ششم،  ،االولیاءکرةتذ، )1370(.عطارنیشابوري، فریدالدین -

  . تهران، زوار

، حققه و قدم له لوجییه دي بورکی شرح منازل السائرین، )1953(.فرکاوي، حسن بن محمد -

   .لآلثار الشرقیۀالعلمی الفرنسی  مطبعۀ المعهدالدومنکی، قاهره، 

، به کوشش عفت الکفایۀالهدایۀ و مفتاحمصباح، )1385(.علیبنکاشانی، عزالدین محمود-

  .کرباسی و محمدرضا برزگر خالقی، تهران، زوار

بیروت، ، چاپ دوم،العبادةمقامات فى السعادةبیان تفسیر،  )ق1408(.محمدگنابادى،سلطان-

.للمطبوعات األعلمی مؤسسۀ

 المطبعۀ، مصر، المحبوب معاملۀفی قوت القلوب ،)تابی.(ابوالحسنمحمدبن ابوطالب  مکی، -

   .المیمنمۀ

الزمان فروزانفر، چاپ پنجم،  بدیع کوشش، بهمافیهفیه ،)1362(.محمدالدین مولوي، جالل -

  .تهران، امیرکبیر

  . ، به کوشش نیکلسون، تهران، امیرکبیرمثنوي معنوي، )1363( ----------  -

 اصغر علی کوشش به ،عدةاالبرار و االسرار کشف ،)1361(.رشیدالدین ابوالفضل ،میبدي -

  .امیرکبیر، تهران، چهارم چاپ، حکمت

، به کوشش ماریژان موله، تهران، انجمن ایران االنسان الکامل، )1359(.عزیزبن محمد نسفی، -

  .و فرانسه

، به کوشش احمد مهدوي دامغـانی، تهـران، بنگـاه    کشف الحقایق، )1344( ---------- -

  . ترجمه و نشر کتاب

، به کوشش محمود عابدي، المحجوبکشف، )1387(.عثمانبنعلیهجویري، ابوالحسن -

 .چاپ چهارم، تهران، انتشارات سروش


