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 تا گذر  هاهیحاش یدر عرفان: از فراخوان هیحاش
 همتن و حاشی ياز باز

 
  *سراییپارسا یعقوبی جنبه

  انشاا  شبان و ا باات فا سیت  انشگاه کر سنان

 چکیده  
ت جهان معرفنی  ا    قالب گرايانهاناسی قطبیهام اعنقا م ت اجنةاعی بنابه معرفتگفنةان

فرسنند  اين نظا  تقابلیِ منن و حاااه سامان  ا هت سپس حاااه  ا سرک   کر هت به غاا  می
ت اشجةله ژانرهام ا بیت ناا تسرم يافنه است. اش ماان ژانرهام هام  اللیيه به اغلب نظا  و

ژانر عرفان ايرانی ت اسالمی ذيل عن ان عرفان عااقانهت م اجهة  يگرم با ا بی بخشی اش کالن
برساخت حاااه و نظا  تقابلی حاکم بر آن  ا   پاز گرفنه است.    اين ن انا ت ضةن 

هام هام اعنقا م ت اجنةاعی  اينت قرائتهام آن    گفنةاناخت حاااه و مصدایمعرفی برس
بندم و تفسار اده است. نناجة تیقاق نشان هةراه  اليل هرکدا  طبقهها بهمنةايا عرفا اش آن

ادهت اامل هام تثبات هد که عرفا    يک سطن با قرائنی واساشانه سه  سنه اش حاااهمی
انگا انة عرفان گرياانت  ا ذيل گفنةان وحدتگرياان و عقلعا ت سجدهانسان    معنام 

هام ها و ضرو تاناخنی وج   و حم   حاااهعااقانه و با  اليلیت هةچ ن الاا  هسنی
نشانی با منن کند و به همسناامت اش وضعات حاااگی خا ج می ابطة عااقانه هةچ ن واسطه

ساشمت اش باشم ام و تعلاق کنز ابژه انشی مكالةه ساند  سپس    سطیی  يگر با خمی
انگا م هام عرفا بر يكسانساشم    باشنةايیگذ  . مبنام تعلاق ابژهتقابلی منن و حاااه   می

هام منن و حاااهت هةچ ن برابرم کفر و  ينت  ناا و آخرت و غارهت اسن ا  است. مصدای

                                                                                                                  
 p.yaghoobi@uok.ac.irن يسند  مسئ ل:  *

 40/2/4093تا يخ پذيرش:   49/42/4097تا يخ   يافت: 
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اعی مبننی بر تغاار ن ع و جهت  ابطه با هام مذک      بافت اجنةاگرچه کا کر  خ انز
تراشم اجنةاعی ها يا هماناخنی انسانحم  م هسنی يگرم يا به عبا ت  يگر ايجا  هم
است که به قصد صفر کر ن  نينةا  هايیکنز مثابةطرفان تعامل استت    تلقی عرفا به

  ا  . فاصلة انسان با معش ی يا برام  سادن به حال حم   انجا  می
 گرايی. : ژانر عرفانت خ انز عرفانیت منن و حاااهت واساشمت مكالةههاي كلیديواژه

 . مقدمه9
هايی است هريک اش ژانرهام ا بی بنابه وج ه انمةامی خ  ت   بر ا ند   انز يا  انز

ا  . بر هةان مثابة بافت معرفنی يا نظا   انايی آن ژانر میس   میکه    کلانز به
 لال باشنةايی ويژ  ن ا بیت خ اه بنابه نظا   انايی مشنةل بر آن خ اه بهاسا ت هر من

مؤلف ت  اويانت قرائنی اش جهان معرفنی  اين يا پاز اش خ   است که    قالب ن عی 
ها اش منظر يابد. اين قرائتگشايی نة   میبرساخت معنا يا اكلی اش نشانه

امت چ ن ساخنا گرايانهت واساشانه و مكالةهت انند با وج ه منفاوتیت هةاناخنی می وش
هام مذک  ت م اجهه با هام می  م قرائتبا  يگرم م اجه ا ند. يكی اش م ض ع

هام آن    معنام معرفت ت مثابة حاااه ناا تثبات يا تعلاق مصدایبرساخت  يگرم به
هام  نهگشايی و تفسار گها    ابها اناخنی است.   م و تباان اين م اجهههسنی

ام  ا   و مننیت نقز برجسنهويژه اناخت فمام ت شيعی ماان کا گاا ان   ونا بیت به
ا  . اش ماان ژانرهام ا بی فا سیت بخشی اش ت جهی به آن منجر به بدخ انی میکم

 با ابندا انگا انهتوحدت اناسیمعرفت بنابه عااقانهت عرفان عن ان ذيل ژانر عرفانیکالن
  يگرمِ مثابةبه مراتبیسلسله و انمباطی گفنةان    که  ا هاحاااه اشانهواس قرائنی
 باشم اش امتمكالةه خ انز اتكا به با سپس خ اند وفرامی اندت  فنه غاا به مطرو 
هام حاااه    یکند.    اين ن انا  ضةن معرفی مصدامی عب   حاااه و منن تقابلی

هام فراخ انی ناا وج ه گذ  اش خنا گرايانة آنت اكلعرفان ايرانی ت اسالمی و بافت سا
بندم و تفسار اده است. گفننی ها طبقههةراه  اليل آنباشم تقابلی منن و حاااه به

هام عرفانی ناست  بلكه ام اش منناست که نگا نده   صد  قرائنی واساشانه يا مكالةه
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بخشی اش فرايند ت لاد و  واج  انايی مثابة ام  ا که بهک ااده قرائنی واساشانه و مكالةه
 4کند.فرهنگی  اين سامان يافنه استت معرفی  عرفانی    م اجهه با بافت اجنةاعی ت

 . پیشینه و ضرور  تحقی    2
برام ن انا  حاضر سه  سنه پاشانه مفرو  است:  سنة اول اامل آثا م است که 

اش ماان . عرفانی پر اخنه بااندهام آاكا ا به بیث حاااه    عرفان يا برخی اش منن
وض ح گرفنه   با  عرفان ايرانی ت اسالمی تنها ن انا م که بههام ص  تتیقاق

منطق حاااه    مثن م: سبک ايماحی و »  با   جايگاه حاااه    عرفان استت مقالة 
آن  است که پس اش تباان حاااه و وج ه( 4091سرايیت جنبهيعق بی« )اقندا  مؤلف ت  اوم

می  م ت آن پر اخنه اده گ وت به کا کر   وگانة ت اقندا گرايی و گفتمثن م   
پر اشم فراشبانی هام حاااه هةان  اللتاست. البنه    مقالة مذک   غر  اش مصدای

 اناخنیاست که م اشم منن ت لاد اده و با تلقی معرفنی ت هسنی مثن ممؤلف ت  اوم 
 اوت است. مقالة حاضر   با  حاااه منف

هام عرفانی ام قرائت سنة  و  ن انا هام است که به وج ه واساشانه يا مكالةه
ها به پر اخنه است. آثا  تیقاقی منطبق با اين تلقی هم چندان شيا  ناست  برخی اش آن

ت برخی اش آ ام تص ف و ساخنا اكنی(    کنا  4094اين ارح است: يان آلة ند )
ايسه کر ه و به برابرخ انی برخی اش مفاهام عرفا و عربی و   يدا  ا مقابن

پر اخنه گريامت تالال جايگاه س ژه و مرکاگريامت پساساخنا گرايانت هةچ ن عقل
هام مشابهت« اكنی و عرفان: امكان يا امنناعاال  ه»(    مقالة 4090نظار )است. بی

وج ه مشنرم ماان يابی کر ه و به  اللت مثن مخ انز   يدايی و م ل م  ا    
گريامت ااا ه کر ه نگرم و مرکاهام آن  وت هةچ ن عد  قطعاتت حارتت نسبیتلقی

( سعی 4090ناا )( و  امان4092ناا و قبا م )ت  امان(4039) گرانيو   مقبا  است.
اناسی عرفانی يا مند ج ام  اين    معرفتهام قرائت مكالةهاند وج هی اش جنبهکر ه

بندم و تفسار کنند. م ل مت  ا طبقه مثن مپر اشم ويژه     وايتفانیت به   آثا  عر
 مثن ممعنااناخنی مبننی بر منطق مكالةة م ل م     ت ( اظها ات شبان4030پژوهنده )

( با خ انشی 4090 ا با آ ام باخنان و ب بر برابرخ انی کر ه است. بال  و عباسی )
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اند که   ابطة من ت ت يی م    به اين نناجه  سادهاب الیسن خرقانی  مقاماتب برم اش 
 پر اشم خرقانی مشه   است.  نظر ما تان ب بر آاكا ا     وايت

هام ها   با   برخی اش مصدای سنة س   اامل ن انا هايی است که م ض ع آن  
مطلع بااند يا اش  هاآنكه نگا ندگان اش م قعات يا وضعات حاااگی آنحاااه استت بی

هنگا  تباان وج ه (  به4094و  4031سرايی )جنبهاين منظر بدان بنگرند. يعق بی
آنكه هام حاااه يا وضعات حاااگی  ا ت بیتاب اكنی    عرفانت برخی اش مصدای

بندم کند ت اش منظرم  يگر بر سی کر ه است. حسنی ها ص  تذيل اين عن ان
(ت حجاشم و افرافر 4094من سلی ) کاش ونی و (ت حسانی4039(ت جاويدانه )4031)
پ   و  يگران ( و افراساا 4094(ت میةدشا ه و حسانی )4094(ت فنیی )4094)
اند. اغلب ( هةگی چهر   وگانة ابلاس    تلقی عرفا و  اليل آن  ا واکاوم کر ه4092)

اند. اكلی تقريباع مشابه تلقی عرفا   با  ابلاس  ا تباان کر هها بهاين ن انه
مثابة امرم (     و مقالهت جن ن و وضعات مجانان  ا به4094و  4033ک هاان )ااهس

( مبننی بر ن عی سار 4033معرفنی و اجنةاعی تباان کر ه است  البنه مقالة اول )
اخنصاصی آن  ا اش نگاه ط   ( به4094تا يخیت وج ه و  اليل آن است و مقالة  و  )

( جن ن ابلی  ا 4090است. عباسی و هااةی ) بندم و تفسار کر هعربی طبقهابن
( سعی کر ه است تا 4031اند. اکبرم )ن عی نقا  معرفی و تشرين کر همنالة به

مثابة ن عی م اجهة اجنةاعی ت فرهنگی    اعر عرفانی بر سی هام مالمنی  ا بهانديشه
اان نخسنان ( به تبا اناسی باو هام مالمن4091و معرفی کند. اب البشرم و  يگران )

اند که  انايی مالمناان نخسنان هةس  با خ است قد ت پر اخنه و به اين نناجه  ساده
 عصر سامانی ب  ه است.  

ط   که مالحظه ادت ن انا هام تیقاقی   با  عرفان ايرانی ت اسالمی هةان
اندت به برساخت هام حاااه  ا م ض ع سخن خ   قرا   ا هاگرچه برخی اش مصدای

اند  اناخنی م ض ع تةرکا نكر ههام آن    معنام معرفنی ت هسنیه و مصدایحااا
هام عرفانی يا معرفی نظمِ ت لاد و  واج  انايی    آن ژانرت اين مسئله    تباان قرائت

 نةايد. بساا  ضرو م می
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 . مبانی نظري 3
م معنام ت حاو«حش »معنام کنا ه و با ت جه به  يشة آنت يعنی حاااه    لغت به

ام به مننت به  و مثابة افاو هافاايز هم هست.    فرهنگ ايرانی ت اسالمیت حاااه به
بندم اكل فمايی و شبانی نة   يافنه است. حاااه    اكل فمايی هةان شمانه يا قا 

 و  يا فمام سفادم کا  میآ ايی بهبصرم ت شيننی کنا  منن است که به قصد صفیه
ا  . ت ضان يا ت ضایاتی برام مؤلف يا  يگران تدا م  يده می است که برام ن انن

ام است که    قالب فراشبان گاه    کنا ت اكل شبانی حاااه هةان ن انا  ت ضایی
يابد. ص  ت ن انا م جداگانه سامان میآيد و گاهی هم بهالم منن میپايان يا البه

یت يا آو م واژگان افنا هت ن يسی معة الع برام ضبط صیان لغات و اسامحاااه
لیاظ  و  و بهکا  میها و   نهايت برام نقد و تفسار بهها و فصلبندم بخزعن ان
ا   که اولی    تأياد گارم   قبال مننت به  و  سنة اممائی و اننقا م تقسام میم ضع

رت ) .م:  و گگار  منن و  ومی برام مخالفت با بخشی اش منن يا تةا  آن ص  ت می

ها حنی هةسنگ منن ن يسی مذک   برخی اش حاااه. اگرچه    سنت حاااه(4094
مثابة امرم فرعی و    سنت فرهنگی ما واژ  حاااه    نسبت با مننت به اندتفر  اده

ام است که اش منظر  و نا  گرفنه است. براسا  اين مقدماتت حاااه افاو ه  جه
 لیاظ جايگاه بعد اش آن قرا   ا  .ن  و بهاناخنی    تقابل با منهسنی ت ه يت

ت ان حاااه  ا بر سی کر   به اين بر تلقی مذک  ت اش منظرم  يگر ناا میافاون 
اناسانه منالة  امرم معرفنی ت هسنیارح که    اين نگاهت حاااه    معنايی  يگر و به

 نبال کر . تعابار  ت ان اش جهان قديم تا  ناام معاصرمفرو  است و   ِپام آن  ا می
حاکی اش آن است « المد يبرش بالمد حسنه»ت «تُعرف االاااس باالضدا »قديةی هةچ ن 

حاضر يا «  يگرمِ»که   م و اثبات ماهات و ه يت هر س ژه يا ابژه    گرو وج   
اناسی منفكرانی غايب است  سخنی که با ممة نی مشنرم اش مفاهام کلادم معرفت

ما تان ب برت هايدگرت سا ترت ل ينا ت س س  ت باخنانت گا امرت  هةچ ن هگلت ه سرلت
لیاظ هام منفكران مذک   با  يگرم بهالکانت   يدا و غاره است. اش ماان م اجهه

اناسی يا ت ان اش هم تةاا  ا  که مبنام سه اكل نشانهاناخنی سه  يدگاه  ا می وش
 معنام عا  است. خ انز منن به
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ترين اكل    جهان معاصر به ساخنا گرايی معروف ادهت    مقا   اين يدگاه اول که 
هام انمباطیِ اجنةاعی ت فرهنگی اناسی بشرمت ضةن آنكه هةة گفنةاناش معرفت

گار ت مبنام پ شينا يسم علةی جهان معاصر و کالساک و معاصر  ا   برمی
نقا  به اين نكنه که اناسی حاکم بر آن ناا است.    نگاه ساخنا گرايانه با اع وش

مبنام اناخت هر  (ت209: 4090  ل سیت 17: 4079)کالرت اناخت امرم تقابلی و سلبی است 
تبع هسنی آنت    گرو تص   يا فر  يک  يگرم است. اين  يگرمِ به« کس ت چاا»

اناسی حاااه ناماد. معرفت« کس ت چاا»ت ان نسبت به آن مفرو   ا می
 غم نقز اناسی برآمده اش آن وج    يگرمِ مفرو   ات بهساخنا گرايانه و نشانه

کند. به ا شش تلقی میبخشیت نا يده يا کمو شم و هسنیاساسی آن    کنز اناخت
  آمده بر بخز غايبِ ا  امعبا ت  يگرت    اين اا ه اش اناختت بخز حاضرِ امرِ به

اناسنده ت »ز س ژه يا بر اينت هسنی به  و بخا  . افاونمفرو  برترم  ا ه می
مند ام فاصلها   و  ابطهتقسام می« پذيرم ض ع اناخت ت وضعات»و ابژه يا « کنشگر

به ( 29ت  49: 4073)گار   اين امر    تلقی ما تان ب بر و نابرابر ماان آن  و اكل می
ا  به نظ (07ت  41: 4091)معانت  و    تعبار ا يک الندوفسكی«  من ت اويی/ آنی»جهان 

حم  م مفرو  ناست و بنابر می   مشه   است.    چنان فمايیت هممعنايی تةلک
 واج تعاملی مبننی بر آنناگ ناسم يا  ابطة  وست/  اةنت  يگرم يا حاااه  اهی جا 

 غم با اين وصفت  ويكر  ساخنا گرايانهت به(. 27ت  24: 4094)م فهت حذف ادن ندا   
تابد اناسیت حم   آن  ا برنةیا حاااه    معرفتاعنقا  به ضرو ت وج    يگرم ي

انگا مت فرام ای و   نهايت حذف  ا هايی هةچ ن نا يدهو    م اجهه با آن  اه
ساشم يا مرشبندم پر نگ  ا  قم گار   بر هةان اسا  جهانی پر اش قطبی  پاز می

 شند.می
هام وم  يدا و تلقی يدگاه  و  با عن ان ساخنا اكنی يا واساشم اگرچه با نا   

-ت ان   ِپام آن  ا    بساا م اش خ انز   ناةة  و  قرن باسنم گره خ   ه استت می

ام امت  ويههام عرفانی ملل يافت. اين  يدگاه    م اجهه با  يگرم و امر حاااه
منةايا اش گفنةان ساخنا گرايانه  ا  .   يدا ضةن باو  ااتِ جنبة تقابلی و سلبی 

( و )قا « 2پَر گان»اناسیِ پا سنه به آن با اصطالحاتی هةچ ن سی و هسنیانامعرفت
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ت اصطالح حاااه  ا اش مفه   منفی آن ت افاو ه و اضافی ت به معنام مثبت و «0لمكة»
   اين تلقیت خأل ماهانی که (. 241و  90: 4090) .م: ل سیت ضرو مِ مكةل ا تقا  ا  

هر م ج  مت اشجةله مننت نااشمند يک  ا  الشمة هر ه ينةندم استت سبب می
 يگرم يا حاااه بااد. با اين وصفت  ويكر  ساخنا اكنیت برخالف ساخنا گرايیت 

گار   بلكه بر اين باو  است که امر حاضر فقط وج    يگرم يا حاااه  ا مفرو  نةی
ت اند وج    اانه بااد و حم   و بدون امر غايب و  س ژ  عامل بدون ابژه نةی

ست که بدون  يگرمِ    نقز حاااه ماسر املات چ نان وضعانی گذ ا و برشخی اع
 ا  ت اما انكا  آن مثل انكا  خ   است. ناست  م ج  م که گاه سرک   می

ت ان به  ويكر م  يگر ااا ه کر  که بنابه ن ع م اجهه    تداو   يدگاه  و  می 
  لالم و باشخ انی اين نظريه بهبندام ناماد. اگرچه ص  تا   آن  ا مكالةهمی

گر  ت وج هی مناسبات اجنةاعی و فرهنگی ت امر  م کراتاک ت به چند  هة اخار باشمی
ويژه    اناسی کالساکت بهت ان    برخی اش اعب معرفت يگر اش آن  ا می

ترين امحم  م    کةانهام يا همهام عرفانیت مشاهده کر . خ انز مكالةهم اجهه
ام افقی با خ   مثابة حاااه مفرو  استت     ابطه يگرم يا آنچه  ا که به وجهت

امت تعلاق قماوت و پرهاا هام خ انز مكالةهترين  وشکند. يكی اش اصلیحفظ می
هام منن ع    عان حال مشابهِ بندمت ان    ص  تساشم است  اين بیث  ا میاش ابژه
که    بخز  و   0کر سكی و برون  الت   مشاهده هام ما تان ب برت ا يک الندوفتلقی

 مبس ط به آن پر اخنه اده است.   ط  مقاله به

 وجه واسازانه     ها:. عرفان و فراخوانی حاشیه4
ام مسنقام ماان انسان و خدا يا هسنی است. اين ن ع عرفان   صد  ايجا   ابطه

اجنةاعی  اين  باطیِ اعنقا م تهام انماناسی که خ      ماانه يا ذيل گفنةانمعرفت
پرسز بكشد. فمام کند نظمِ ت شيع فما    آن بافنا   ا بهگار ت سعی میاكل می

گذا م اده هام مكر  ا ششهام انمباطی عة ماع به اكل  وقطبیت شيعی گفنةان
اناسی است.    چنان فمايیت  ابطة انسان با خدا و ساير م ج  ات برحسب معرفت

ط  م که    تعامل مند است  بههام مذک    سةیت عة  م و فاصلهنةان اين    گف
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ا  . گ  حاااه میس   میومذک   خ اسنه يا ناخ اسنه يكی اش طرفان تعامل يا گفت
جايی    وضعات آنت بهانگا انه به باشخ انی آن  ابطه و جاعرفان بنابه  ويكر  وحدت

ها ها و فاصلهتد ين  واسطهکند و بهافقی می فمام تعاملی مذک    ا صةاةی و نسبناع
ها  ا به حاااهشند و می همگاينی  ا به ا  . به عبا ت  يگرت نظم حاااه ا اشماان برمی

 هام انمباطی اعنقا م تهام گفنةانترين حاااهخ اند. اصلینشانی منن فرامیهم

 ا پر اخنهت به اين ارح است:هاجنةاعیِ ايرانی ت اسالمی که عرفان به فراخ انی آن
 گرياان.  . عقل0گرياان  . سجده2. انسان    معنام عا   4 

 . فراخوانی انسان در معناي عام 9 -4
ت ان    چند گاا   ام  ابطة انسان با خدا  ا میاناسی اسالمیت اكل کةانه   معرفت

 بندم کر :ذيل ص  ت
 (. 1)حن/ « خداوند انسان  ا اش خام آفريد» -
 (.29)حجر/ « اش  وح خ      وم  ماد» -
 (.04بقره/« ) او  ا جانشان خ   کر » -
 (.14ذا يات/  ت11انبااس/ « ) خداوند    و انسان عبد است» -
 (.411)بقره/ « گر  انسان اش خداست و به او برمی» -

مند  ابطة انسان با خدا    اين آيات با خ انز میناطانة جنبة  سةی و فاصله
مثابة نها  منصدم ام   اجنةاعی وجه انمباطی  ين ت يعنی آنجا که  ين به مجريان

مندم مذک   انجاماد. بخز شاهدانة عرفان اسالمی مفرو  است ت به تشديد فاصله
باز هةان تلقی  ا حفظ کر   ولی بخز عااقانة آن )اشجةله مالمنیت  ندم و وکم

أَلَسْت  بِرَبِّكُمْ ( يا 10/ مائدهر ي یِبُّه مْ وَي یِبُّ نَه  ةچ ن:هقلند انه( با قرائنی  يگر اش آياتی 
( جنس و جهت  ابطة انسان با خدا  ا اش تلقی عبد و    به 472)اعراف/  قالُ ا بَلی

خ   معش ی هم بهط  م که هر عااقی خ  م اجهة عااق و معش ی تغاار  ا   به
و صةاةات منصل به آنت انسانِ    مقا   گر يد. الاا   وطرفة مند ج     ابطهفر  

خ اند.    عرفان عااقانة ايرانی يعنی خدا فرا«  يگرمِ با گ»نشانی با حاااه  ا به هم
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ت اسالمیت انسان    معنام عا  به سه اكلت اش مرتبة حاااگی به جايگاهی فراتر اش 
 اد  خ      گفنةان انمباطی فراخ انده اده است.وضعات تثبات

 
 نمایی معشوق . مشتاق9 -9 -4

نةايی مشنای»اولان اكل اش فراخ انی انسان    عرفان ايرانی ت اسالمی برمبنام 
أن اُعرف فخلقت  الخلق  کنااع مخفااع فأحببت  کنت »سامان يافنه است. حديث « معش ی

هايی است که    تلقی عرفا حاوم  اللت اناخنی خ  با مبنام هسنی« لكَی اُعرف
نةايی معش ی ناماد.    اين حديثت خلق و فراخ انی ت ان مشنایها  ا میآن برايند

اناخنی فر  اده  بدين گ نه که انسان اش جانب خداوند چ نان ضرو تی هسنی
م تاف مذک        اند.تجلی و اناخنه ادن خداوند  ا    گرو آفرينز انسان می

ام اش تعابارت بنابه گسناخی  سنه هام مخنلف آمده است.   ص  تباشنةايی عرفا به
 عااق به اكنانه    قالب نااش معش یاكلی تاب برآمده اش صةاةاتت تلقی مذک   به

 است:  اده مطرح
  الل و غنن گ نه  و بر جا ناست

                     

 جةال غنن و ستمعش ی غنن 
 

 برون ش  ا جةال و حسن غنن
                        

   ون ش جا ناست پا ند هاچ 
 

    ناش با   ون اش معش ی غنن
                         

 هةاشه نااش ب   نااشش به 
 

       است مشنای نااش اش او ق ت
 ج                

 است  عشای به حاجنز سبب شين 
 

 (21: 4003سنايیت )

حسن تعلال ت »عی ام  يگرت شبان باشنةايی اندکی تعديل اده و با ن     سنه 
سعی اده است ت جه معش ی به عااق و فراخ انی وم    پرت  الاامی « اسندالل

اناخنی وم بر معش یت ت مبنی بر قديم ب  ن معش ی و تقد  هسنی«فلسفی ت کالمی»
 تباان ا  : 

ماان عااق و معش ی کس   نگنجدت با  ناش معش قیِ معش یت عااق ت اند کشاد 
که معش ی ناگذ ان عااق عااق هم معش ی ت اند کشاد. چنانو با  ناش عااقیِ 

استت عااق هم ناگذ ان معش ی است. خ است معش یت عااق  ا پاز اش 
 سد  شيرا خ است عااق ب   معش ی  ا. بلكه ناش و کراةة معش ی عااق  ا می
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عااق پاز اش وج   خ يزت معش ی  ا مريد نب  ت اما معش ی پاز اش وج   
که خرقانی گ يد: او  ا خ است که ما  ا خ است د عااق ب  . چنانعااقت مري

 (.09: 4012) اشمت 
نةايی معش یت وجه س می هم وج    ا   که با شبانی هام مشنایاش ماان ص  ت

  انانه    تعبار حافظ آمده است:آ ا 
 معش ی اگر افنا  بر عااق چه اد    يةسا

                 

  او به ما مشنای ب   مي  ما به او میناج ب 
 

(4077 :403) 

نةايی معش ی که    قرائت واساشانة عرفا آمدهت انسان       هر سه اكل اش مشنای
مثابة ضرو تی و به نقز عااق )ناا معش ی( اش مرتبة حاااگی خا ج اده

 اناخنی حم   يافنه است. هسنی

 1قكردن با معشو دوبه. یکی2 -9 -4

کر ن او با معش ی   وبههام فراخ انی انسان    نقز عااقت يكیكليكی  يگر اش ا
شند. هام گسناخانه است که گاه اش عااق سر میکر ن برابرگ يی و بهاست. يكی

 (.419: 4032)بقلیت « االسرا میبت هنک اَسنا  است و کشف»تعبار اب الیسان ن  مت به
تبع آن اش هر ن ع آ ا  هت واسطه و بهفمام تعاملی عااق و معش ی اش هرگ نه فاصل

گ م عااق با معش ی بر ن عی گسناخی وگريا . به عبا ت  يگرت م اجهه و گفتمی
ايسند و با برابرگ يی برآمده اش صةاةات اسن ا  است تا جايی که   مقابل او می

ه اش گذا   که البنطلبی  ا به اجرا میاكلی نةا ين وج هی اش برابرمگسناخانهت به
. پاامد کنز مذک   (4094سرايیت جنبه) .م: يعق بیگرم و انكا  خالی است هرگ نه اباحه

جايی    فمام تعاملی انسان با خدا و خا ج ادن وم اش وضعات حاااگی جابه
 عرفانی: هام عااق با معش ی    من نکر ن  وبههايی اش يكیاست. نة نه

با  خدايا اگر مرا فر ام قاامت به  وش  فرسنیت »اش  ابعه عدويه نقل اده است که 
حالج (. 77: 4070)عطا  ناشاب  مت « سرم آاكا  کنم که  وش  اش من به هاا  سال بگريا 

ا عام  انزت نا انی و کرنز »گ يد:  وکر ن با معش ی میبهناا با سنايز اش کنز يكی
ادن به وت  ي انگی و فريفنه  فنن حرمت است  خ   ا م اش جنگ با اپااپی ماية اشبان 
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هام  و کر نبهيكی اش مشه  ترين يكی(. 411: 4079)ماسانا نت « صلن با او ابلهی است
 عااق با معش ی به اب الیسن خرقانی منس   است:

کر  آواشم ان   هان ب الیسن ! خ اهی آنچه اش ت  ست ابی نةاش هةینقل ا 
د  ااخ گفت با  خدايا خ اهی تا آنچه اش  انم با خلق بگ يم تا سنگسا ت کننمی

کس سج  ت بانم با خلق بگ يم تا  يگر هاچ انم و اش کر  ت  می حةت ت  می
 (. 173: 4070نكند  آواش آمد: نه اش ت ت نه اش من )عطا  ناشاب  مت 

وج    ا   خ انی م قنی هةراه با پرسشگرم    تةا  اين سخنان وج هی اش برابر
ت اند اش حاااه نةی ان ساشگا  ناست يا انسان    مقا نشحاااهانسان که با وضعات 

 چنان م قعانی برخ   ا  بااد. 

 . اتحاد با معشوق3 -9 -4
هايی نةايی معش ی و کنزهايی هةچ ن مشنایةن قرائتگفنةان عرفان عااقانه به ي  

به  ماكل عة   جهت تعامل انسان با خدا  ا اش  و کر ن عااق با ومتبههةانند يكی
 ا  و فاصلة انسان با خدا  ا کةنر کر ت سپس با تلقی اتیا  اين فاصله  رااتغ یوجه افق

لیاظ ساخنا ت کا م نظر برسد تجربة اتیا  بهمانده  ا به صفر  ساند. اايد چنان بهباقی
ها به ت ان گفت که فراخ انی حاااهجا حذف حاااه ناست.    پاسخ به اين نكنه می

گار . به عبا ت  يگرت فراخ انی گ  ص  ت میوتراشم طرفان تعامل و گفتهم قصد
ت  لیاظ هسنیا  ت   نهايت چه بهمثابة ن عی واساشم تلقی میمذک   که به

ا    مننهی حم  م منجر میلیاظ اجنةاعی به منطق هماناخنی چه بهمعرفت
و عرفانی منفاوت است.    ساخنا  و پاامد آن     و گفنةان اجنةاعی ت سااسی 

ها نظم فمام تعاملی عة  م حاکم بر آن گفنةان اجنةاعی ت سااسیت فراخ انی حاااه
انجامد و نناجة آن حم   ت أمان تراش میشندت به تعاملی افقی و همهم میگفنةان  ا به

ا ش اما با فاصله اش هم است. اما    گفنةان عرفانیت مشا کان تعامل    سطن هم
اناخنیِ عة  م مند ج    بر اينكه نظم هسنی ت معرفتها عالوهراخ انی حاااهف

 هدت فاصلة ماان ا ش س ی میجهان اعنقا م ت اجنةاعی  ا به سطن صةاةی و نسبناع هم
حم  م    گفنةان اجنةاعی ت سااسی کند. به  يگر سخنت همآن  و  ا هم صفر می



   00 / اةا   44 سال                                                                              434

حم  م اش صةاةات اما    گفنةان عرفانی هممعنام برابرم جايگاه طرفان است  به
ا   و غايت آن پا سنن و جذ  است. بر هةان اسا ت  خدا  جذ     اروع می

معنام حذف ناست  بلكه عب   اش نظم تقابلی منن و حاااه يا  سادن به تجربة اتیا  به
ا   می است. البنه    اين سطن  اصطالح منن اش معنام پاشان تهی« هةه ت مننی»مقا  
ا    بلكه مرحلة پاشانشانگانی و وحدت يا مثابة مرکا و  يگرمِ حاااه فر  نةیو به

هةان کلاتِ میض منكثرنااده است. با اين وصفت عااق بنابه اسنعا    و م 
 سد که کند و به فمايی میام( اش م قعات اکنسابی و لغاان حاااگی عب   می)چرخه

ها و سر ناست. اتیا  با معش ی اوج فراخ انی حاااهادن    آنجا ماامكان حاااه 
هايی اش فراخ انی مذک   به اين مقدمة عب   اش نظم تقابلی منن و حاااه است. نة نه

 ارح است:  
)سهلگیت « بايايد گفت: من نه منمت من منم شيرا که منت من ت اويمت و  اوت منْ او او»

يک باالم حقت يعنی هةگی آنچه هست    ا  به من  لقی»خرقانی گفت: (. 400: 4030
 (.411: 4030کدکنیت )افاعی « ستحق می  است به حقاقت و آنچه مانده است خاالی ا

 سرايد:اكلی  يگر میعطا  هم به
  يیهرچه هست اوست و هرچه اوست ت 

   
 م و ستاو ت  اوستت ن يیاو ت  

   چاچ  اوست جةله ت  ه قتا  حق 
 

 م و ان  ینا و ب مت  مجاش 
 (4032 :134) 

 گریزان. فراخوانی سالده2 -4
هام اسالمیت هام تا يخی و تفسارم مقد ت اشجةله  وايت   بساا م اش گاا ش

مثابة کسانی هسنند که اش فرمان الهی و  ينی سر باش ش هت  چا  لعن و طر  اده و به
هام مشه   حاااهاند. ابلاس و فرع ن  و نة نه اش حاااه  فنهبه يگرمِ مطرو  

هام امِ برخی اش قرائتبندم واساشانهاند که بنابه ص  تهام  ينی و اجنةاعیگفنةان
اد  خ   ام تثباتهام آنانت اش م قعات حاااهعرفان اسالمی اش وضعات و کنز

هام مذک   با تكاه بر وج هی اش و تبرئة هريک اش اخصات اند. فراخ انیخا ج اده
  جاه ص  ت گرفنه است. يا ت اسندالل
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 . فراخوانی ابلیس 9 -2 -4
هام عرفان عااقانهت براسا  جنبة    برساخت گفنةانی ه يت س ژه ت ابژه

تر اش جنبة تا يخی ها مهمکا کر گرايانه و الگ ساشانة گفنةان عرفانیت معة الع نقز
ام ت تا يخی و هام تذکرهها هسنند. به عبا ت  يگرت چه    گاا شه يت س ژه ت ابژه

ها باشنر چه    ن ع برساخنة تةثالیت بر نقز و کنز يا خ يشكا م  وايی س ژه ت ابژه
هام ا  . به هةان  لال    بساا م اش حكايتها ت جه میاش ه يت تا يخی آن

هةس يی خ يشكا م   لال الن و غاره بهعرفانیت افرا  گةنامی هةچ ن  ي انگانت سا ه
ها هسنند    حالی که مشا م اناسی عرفانیت قهرمانان قصهرفت وايی آنان با مع

 1اند.تا يخیهام با گ  ينی يا ها اخصاتمننیِ  يگر آن قصه  ون

هام آن ژانر عرفان ايرانی ت اسالمی با شيرگ نههام منعد م که    کالن   گاا ه 
كی به سنت ابلاس     و نقز باشنةايی ادهت    يک خ يشكا م که برساخت آن من

گريام سرکز با خطا  لعان و مطرو  حاکم و  اين  ينی استت ابلاس    مقا  سجده
هام مننسب به عرفان تنها    گاا شگذا انه نهت صاف اده است. اين تعبار ا شش

ا  ت    باشنةايی عرفام منعلق به عرفان عااقانهت اشجةله سنايیت شاهدانه  يده می
  ا  : عطا  و م ل مت هم نة   

 خ استچ  حق ابلاس ملع ن  ا هةی
 

 خ استچاا او ش حق افاون هةیهةان 
 

 واسطه با او سخن گفتچ  حق بی
 

 برام آن هةه اش خ يشنن گفت 
                          

  (400: 4013)عطا  ناشاب  مت 

هل  ا انه استت ابلاس  ا عااقی باثباتت اام جانبخ يشكا م  و  که برساخنه 
 اند. بر هةان اسا ت گاه صرفاع وم  ا تبرئه کر ه و گاه غارت و مطاعِ ا ا   معش ی می
سنايد. اين تلقی    ماان عرفام طبقة عااقت اعم اش    م ا  م چ نان قهرمانی می

الخارت احةد مالمنیت قلند م و غاره هةچ ن بايايد بسطامیت حالجت اب سعاد ابی
ت  وشبهان بقلیت سنايیت عطا  و م ل مت  اين است. القمات هةدانیغاالیت عان

ترين  اليل تبرئه يا تیسان ابلاس    نقز اخارت با تكاه بر باشنةايی عرفات به عةده
 ارح شير است: 
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 یضرو ت هةچ ناش خطا  خداوند  ا  مو یچاو سرپ سااول وج   ابل ة سن
 سا)ص( و ابل ةدوج   حمرت میکه باو ند  نيبر ا و فر  کر ه یاناخنیهسن

 اند: یوج   و تداو  هسن ة و ن   الشم ةمثاببه
 سااست که ت  او  ا ابل «الّا اهلل»  ا پر ه ست اک یکه ااه حبش یچه  ان غاي  
 تکفبعاّ»آمده است که  مو مغذالعنت گرفنه است و  شهاپ که اغ ا یخ انیم

خال د و خی اگر ااهد ب  ا    يیبايشلف شیااهد ب يیچه گ  .«نااجةعالغ ينّهم 
 زاپ  و ن   فرا وو شلف ص  ت بند .  ونده بدان مقا   سد که  و حالت ب   

است و  ین   مصطف یكيشلف و  یكيست و ا خال یكين آکه عبا ت اش  ديآ
و  04 :4039هةدانیت )  و مقا  سالک  ا کا  است نيو تا ابد ا س ان   ابل گري 

227). 

اند که خطا  خداوند فرمانی ابلاس به اين نكنه من سل اده سنة  و  برام تبرئة نا
به ابلاس برام ابنال و آشمايز ب  ه و    شمر  امر الهی نب  ه است.     واينی اش احةد 

 غاالی آمده است:
! چرا هم  سادندت م سی گفت: ام ابلاسم سی )ع( و ابلاس    عقبة ط   به 

اا! خدا يكی است  من هفنصدهاا  سال برام آ   سجده نكر م  گفت: کلّا و حا
گفنم سبّ حت قدّو   چگ نه چهر  عبا تم  ا به ثن يت سااه کنم  م سی گفت: می

: آن امر ابنال ب   و اگر امر ا ا ه ب  ت ام ام ابلاس! امر بگذاانی. ابلاس گفت
 (.  94و  37: 4071)م سی من ا عام ت حاد  اانم 

به  ت  اسااشجةله امنناع ابل تتةا  ام   تاانه عاملمی  معش ی یس   با نگاه ة سن 
 راالخیاب دابه نقل اش اب سع دااسرا الن ح.    اندو او  ا تبرئه کر ه خداوند م ک ل  ا ا 

  آمده است:
هةه خلق  ا نيا نديگ  و حاضر کنند  اني ا با   ساابل امتا وش ق ما گفت: خاا

 ا مرا اجابت  شانيا   ا شاني ت کر   انه ولكن من  ع :دي. گ مت  اش  اه ببر 
 ا يبه فر  اني.  یتا بره ا اآ  ت سجده ب نکيا  آن خ   اد نديکر . گ  ستينبا
. ديآ سنني   گر م. ومامینت بره نيتا ما و ت  اش ا ا اب ماسجده ناکه هة نديآ

سجده کن ولكن  :ديگ  م. ویکر م اولسجده  وش  ماگر به من ب   :ديگ 
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  .م:  210: 4034من  ت میةدبن)ی هةان  وش سجده کر م یاگر خ اسن خ اهدینة
  (. 429: 4013عطا  ناشاب  مت 

 سنة چها    لال سجده نكر ن ابلاس  ا به ثبات قد  و غارت عااقانة وم نسبت 
 القمات هةدانی امنناع برآمده اش غارت عااقانة ابلاس  ا چنان  هند. عانمی

 کند:باشنةايی می
کند اشو.    اين معنی  اه نبر ت ابلاس  اعی است     اهت ولاكن  ع ت می هرکس 

کند بدو. ابلاس  ا به   بانی حمرت عات فرو اانند و و مصطفی  ع ت می
 گفنند ت  مايیت غارت   گاه ما و باگانگان باش ا  و اين ندام کن:  

 بر    من نامعش ی مرا گفت نش
 

 نکه ندا   سر م آن تمگذا    ون 
  

 (.223: 4039هةدانیت )

ناا غارت عااقانة ابلاس به خدا و پس ش ن  (202ت  204: 4014) .م: عطا  ناشاب  م 
 باشنةايی کر ه است.  نامهاسرا آ   )ع(  ا    تةثالی    

 . فراخوانی فرعون2 -2 -4
ة طر    ج  لالانداش  ابلاس ناستت به   من ن عرفانی اگرچه مااان فراخ انی فرع ن به

هام مثابة يكی اش مصدایناا وجه تا يخی ه يت ومت فراخ انی و  فاع اش او  ا ت که به
هام عرفات  و  لال ت ان نا يده گرفت.     وايتمفرو  است ت نةی برجسنة حاااه

ام خ   . مبنام  لال اول  ابطة عااقانهچشم میبرام فراخ انی فرع ن و تبرئة وم به
رع ن نسبت  ا ه و براسا  آنت ابلاس و او  ا الگ م عااقی خ   است که حالج به ف

اگر ’مناضلت با ابلاس و فرع ن کر     با  فن ت. ابلاس گفت: »قرا   ا ه است: 
که اگر ايةان به  س ل ’فرع ن گفت: ‘. سجده کر می آ    ات اسم فن ت اش من بافنا م

هم او    تعبارم  يگر  (.90 :4030)حالجت ‘...« بااو  م اسم فن ت اش من بافنا م
صاحب من و اسنا  من ابلاس و فرع ن است. به آتز بنرساناد ابلاس  ات اش »گ يد: می

 ع م باشنگشت. فرع ن  ا به   يا غری کر ند و اش  ع م خ   باشنگشت و به وسايط 
با اين وصفت حالج امنناع فرع ن  ا حاصل فن ت و غارت  (.91)هةانت « مقر نشد
 اند و بر اين باو  است که    تلقی فرع نت پاامبر خدا چ نان وم می عااقانة
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انداش .  لال  ومی که ام است که ماان او و معش قزت يعنی خدات فاصله میواسطه
کنندت مبنايی کالمی  ا   و بر بیث ا ا ه و عرفا برام فراخ انی فرع ن به آن اسننا  می

یت به حكم اينكه تةا  ام       ست خداستت اخناا  انسان اسن ا  است.    اين تلق
ا  . بر سرگشنگی فرع ن هم به فرمان خدا و به بخشی اش حكةت او نسبت  ا ه می

 اش شبان فرع ن چنان آمده است: مثن م معن مهةان اسا ت    
 که قلب و قالبم    حكم اوست ین

 
 لیظه پ ست کيمغا  کند  مالیظه 

 باشکشت  ديسبا گر   چ ن که گ  
 

 شات باش ديش   گر   چ ن که گ  
 اهاس كد يماهم کند  مالیظه 

 
 ...کا  اله نيا راخ   چه بااد غ 

 م اجهه و  خدا    بر ا ند  فرع ن  ا حكةت الهی  مثن مسپس مؤلف ت  اوم   
 کند:فر  می

 چرا چ ن گل اش خا  است و خا  اش گلت
 

 هر  و    جنگند و اند  ماجرا 
 حكةت است مبرا نياست ا نه جنگ اي 

 
 ...هةچ  جنگ خرفرواان صنعت است 

   خَ مخ اندت او س یم  اعظاهر 
 

  اندت با چ     وش   ون می 
 ماسل مست اباژگ نه مهانعل 

 
 کلام  ان اشیفرع ن منفرت  

 (34ت  2010/ 4 : 4071)م ل مت  

اين سؤال که با وج   عطا  ناا    پايان قصة اش آ  گرفنن م سی )ع(ت با طرح 
 حةنی که     ل فرع ن نسبت به خداوند وج    ااتت چرا  اه کانه  ا   پاز 

 هد که ا ا   خدا به هدايت فرع ن تعلق گرفتت مخاطب  ا به اين نناجه س ی می
 نگرفنه ب  :

 لعانپرمهر فرع ن  یبا  ل
 

 ناالعالةخ است اش جان قر     
 چه س   نخ است او  ایچ ن حق م کال 

 
 کانچه ب  ش آ شو او  ا نب   

 دتياگر بگشا شانپا کا  اش 
 

  دتيصدگ نه    بگشا یهر  م 
 (449: 4070)عطا  ناشاب  مت  
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 گریزان . فراخوانی عقل3 -4
هام اعنقا م و اجنةاعی است.    ترين اصطالحات و مفاهام گفنةاناش مقب ل« عقل»

ترين  وش ترين و   ستا  ت گ يی اش مطةئنا  میهات وقنی به عقل اسنناين گفنةان
بهره بر ه اده    حالی که عقل اشجةله مفاهاةی است که معنايز مبهم و ساال است. 

معنام مقب لات اجنةاعی يا هةس يی با ق اعد اجنةاعی است ترين مفه   بهعقل    عا 
بر  (.94: 4077)الالندت است و    معنام خاص به ق   تةاا تعبار اده ( 00: 4039)الجابرمت 

ام نامنظم و اين فر  ب   که جهان هسنی اش ابندا ت  ه بر 7آناکساگ  ا هةان اسا ت 
آن  ا اش هم تفكاک و « ن  »اد. عقل يا ناپذير ب   که با ح ا    م نةیبخز

با اين وصفت عقل برحسب ويژگی مرشبندم و (. 01: 4039)الجابرمت سپس ترکاب کر  
هام انمباطی و نها هام اعنقا م اناسی گفنةانام    معرفتشم جايگاه ويژهساقطبی

و اجنةاعی  ا   و هةس  با هةان جايگاه عقلت  يگرمِ آنت يعنی جن ن و ان اع آنت 
 ا  .  حاااه   نظر گرفنه می

   خ انز عرفان عااقانهت عقل به  و  سنة کلی و جائی يا فطرم و اکنسابی  
ن ع  و  آن يعنی عقل جائی که بر ن عی خ  آگاهی و  تقسام اده است.

ا      مقابل ضةن سنايز عقل کلیت وضعانةندان گرايی منكی استت  ها میعاملات
تر که پاز منصف به نقطة مقابل عقل جائی  هةچ ن  ي انهت مست و ان اع الابالی

 ا ند. نشانی با منن فراخ انده میاندت به همادهحاااه فر  می

 . فراخوانی دیوانگان   9 -3 -4
و شمت به  و اكل عريان و نةا ين نة    ي انگی و جن نت نقطة مقابل گفنةان عقل

 وانی  ا   و خ  آگاهی منظةی منرتب اح ال  يابد. جن ن عريان مبنام شيسنی تمی
اخص مجن ن ناست  به عبا ت  يگرت کسی که به جن ن عريان منصف استت نه به 

ت اند مديريت اح ال  ا طباعی اش وضعات خ   اطالع  ا   و نه می اكل منظم و
ام است که اخص مننسب به اكل کامل     ست بگار . جن ن نةا ين برساخنهبه

ت اند آن  ا هدايت کند  البنه جن ن نةا ين ناا جن ن اش وضعات خ   اطالع  ا   و می
 م است که نة نة مشه   آن به بر  و  سنه است:  سنة اول کامالع برساخنه و وانة 
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نةايی   صد  اصالح ق اعد   کسانی که با مجن نعقالم مجانان معروف اده
 غم ماهات برساخنه يا اد  اجنةاعی ب  ند.  سنة  و  اش جن ن نةا ينت بهتیريف

وانة  م آنت اخص بنابه اعف و وجدم که او  ا   برگرفنه استت    م ا  م بر 
هام برخی اش عرفا اش اين شمره است. با اين نةايیست.  ي انهاح ال خ   مسلط نا

وصفت جن ن برساخنة  اين ماان عرفا    م ا  م مشابه  ي انگی عقالم مجانان و    
) .م:  الست م ا  م اش منظر مااان ا ا ه    برساخت يا هدايت جن نت منفاوت است 

 (.  109ت  077: 4091

اجنةاعی  هام انمباطی اعنقا م ته باادت    گفنةان ي انه يا مجن ن اش هر اكل ک 
ا  .    گفنةان عرفان عااقانهت به  و  سنه اش فراخ انیِ حاااه تلقی ادهت طر  می

وا  ام که با نا  و نشان تا يخی سخنان اطنخ  يم:  سنهنةاها برمی ي انگان يا  ي انه
ب عرفام عرفان عااقانة ايرانی ت ها مننسب است. اغلمانده يا به آنها برجام اش آن

ت ان      يف  ي انگان قرا   ا . بايايدت ابلیت حالجت اسالمی  ا بنابه ارط مذک   می
هايی اند.  سنة  و  بدون ذکر اسم خاص با اننسا  به گروهخرقانی و غاره اش اين شمره

ها و خاص هةچ ن مالمنیت قلند مت  ندت قالش و اوباش    قالب اخصات
 اند.هام عرفانی باشنةايی ادهمننی  وايتنا گاا ان   وک

-برام فراخ انی  ي انگان و وضعات جن ن    عرفان عااقانه  و  لال معرفت 

اناسی مفرو  است.  لال اول آن است که    تلقی عرفات جهان هسنی و اجنةاعی 
راتب و آ ا  است ممندمت سلسلهکه    نظم نشانگانی سامان يافنهت حاوم ان اع واسطه

ا ند. شبان و خ   برام وصال با معش ی مانع میس   میبهها خ  که اين واسطه
 غم تص    اين که به قصد  وانگرم و ا  ت بهبندم میهرآنچه با شبان ص  ت

کند و  ي انگی وضعانی است گرمت فاصله ايجا  میا تباط استت بنابه ماهات واسطه
 گذ  . برانگاا   میهام فاصلهنگان  اينت اش واسطهکه با برهم ش ن نظم نشا

 ق ل م ل م:  به
 ستی انگيا  ش و   راهرچه غ

                      

 ستیگانگاو ب م ه  و  نياند  ا 
  

(4071 : 1 /149) 
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اين  اه ناواکان »سنايد: اب الیسن خرقانی ناا به هةان  لال  ي انگی و مسنی  ا می
ست و  اه مسنان است با خدا مسنی و  ي انگی و ناواکی س    انگان است و  اه  يا

 (. 144: 4070)عطا  ناشاب  مت  ا   

ت تكلاف اش  ي انه ساقط  لال  و  آن است که چه به حكم عرف چه به حكم فقه
 ج يند:بسنگی به جن نت اش اين نكنه بهره میاست. عرفا    فراخ انی  ي انگان يا  ل

 سخن                    هاا ني  اش ابا یعشق م
 

 مكن یانكا  کن خ اه خ اه ت  
  ا آشا  کر        انهيارع چ ن   

                  
 کر  ا ي ما ابه انكا ش ن ت  

 (212: 4070)عطا  ناشاب  مت               
  ستیآشا گ  انگاني  ةقص

             
 ستیو کا افنا گ یجةله گسناخ 

                یدلاب ديبگ ینچه فا   مآ 
 

 ی کس ت اند گفت هرگا عاقل 
 (044ت )هةان 

علت اصلی تكاه به پشن انة عرفی و فقهی مذک       فاع اش  ي انگیت هةس يی آن 
اناسی عرفانی است. يكی اش می  هام اصلی عرفان عااقانه بیث فنا و با معرفت

م ای  ا با تةا  وج ه آن    ح ل هةان می   گريام سالک است که منطق خاعاملات
سامان  ا ه است.  ي انگی وضعانی است که اخص مبنال يا مننسب به آنت عامل عةل 

ا  . اين وضعات     ي انگی برساخنة عرفا ناا برابرخ انی اده است  میس   نةی
به  ست کند که هةة ام   اكلی نةا ين  چنان وانة   مینةا بهط  م که  ي انهبه

شندت به خ است و ا ا    يگرم است. با اين معش ی است و هرآنچه اش او سر می
هام مذک   اش م قعات وصفت  ي انه و وج ه  ي انگی    تلقی عرفا با باشخ انی

 ا  .ام  اين خا ج میحاااه

 . فراخوانی مستان2 -3 -4
ی  ا وجهی گذ ا يا م قنی ت ان مسناگر  ي انگی اكلی نسبناع پايدا  اش جن ن استت می

اش آن فر  کر .    ا باات عرفانی عااقانهت ن عی اش مسنی برساخنه ناا وج    ا   که 
اناسی عرفان مذک   سامان يافنه و مسنان  ا که    گفنةان اعنقا م ت هةس  با معرفت

ها هگارم و  واج ا باات مغانخ اند. اكلا ندت به منن فرامیاجنةاعی حاااه تلقی می
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به  ماية تیسان مسنی و  ع ت به آنتو ترسائاات    ماانة ژانر کالن عرفانی با   ون
 ب  ه است:  مسنان یقصد فراخ ان

 ش خةا     امیبر ا  صراح
                   

 خرقه شنا  مبربند به  و 
   شها   پ با    کشانِ 

              
  ا امباش هش یو  م نابنش 

 (049: 4032ب  مت )عطا  ناشا 
 مست       خانهامش  ميداباش  س

      
 ش باال و پست ميداباش  ه 

 جةله مسنان خ ش و  قصان ادند 
              

 صنةان  ست  ست ما دا ست شن 
 (204الف: 4071)م ل مت                                          

اخ انی مسنان  ا هم بايد     لال مشابهت کا کر  مسنی و  ي انگی علت فربه
هايی که با گريام مننسب به مسنی و مست  انست  ويژگیسناام و عاملاتواسطه
اناسی عرفان عااقانه و م تاف می  م آنت يعنی فنات هةخ ان است. مسنی  ا معرفت

ش ايانه ت ان نقا  و ماسكی فر  کر  که حاوم  و کا کر  کا ناوالی و فر يتمی
)کا ئات اكند کا ناوالی نقا  آن است که نظم نشانگانی  اين  ا   هم می است: کا کر 

هم سنااانة مسنی  انست که با بهت ان هةان ب عد واسطه. اين وجه  ا می(423و  39: 4039
ها  ا کنا  و شم و  وابط مبننی بر  عايت منطق واسطههات آ ا ش ن نظم نشانه

ت ان با سخن ژولاا کريسن ا تباان کر      ا هم میش ايانة آن  گذا  . بخز فر يتمی
تلقی ومت نقا  يا ماسک سبب اشبان  فنن فر يت و پذيرش گةنامی و   نهايت شمانة 

نةايی اخص اظها  فر يت با عاملات(. 49: 4030)لچتت هاست پذيرفنن کثرت ه يت
عاملات سالک  ا  ن عی نقا ت اظها  فر يت ومنالة گره خ   ه است. مسنی نةا ين به

کند  با اين وصفت عرفان عااقانه مسنی و مسنان  ا هم اش اكلی نةايشی شايل میبه
 کند.مرتبة حاااگی خا ج می

 ايوجه مکالمه :عرفان و گذر از بازي متن و حاشیه. 1
ها نظم حاضر و غايب منن و اگر وجه واساشانة عرفان عااقانه با فراخ انی حاااه

آو  ت وجه  يگرم هم نشانی منن میها  ا به هم يا  و حاااهفرومیحاااه  ا   هم 
انگا م منن و حاااه اش باشم تقابلی آن  و ت    هر اكل مةكن ت هست که با يكسان
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ها و نظم گذ  . باشم تقابلی منن و حاااه حاصل و و  انسان به جهان نشانه  می
تعبار افند يا بهاشم و قماوت اتفای میست ابژهبندمهاست  جايی که مق لهنةا ين آن
 ا اش ست « وج  »تعانی خ      مقا  ت وضعانی که هسنی بی(31: 4092)ل ينا  

ا  . وضعات هسنی    م قعات يا پذير تبديل می هد و به م ج   يا امر نشانهمی
هام آفرينز يافت:    ت ان    باشنةايی بساا م اش قصه ا می« وج  »وضعات 

هام سرگر ان يا اقاان   اشلی )نان( و    هام مصرمت هسنی اش آ   هاسط
هام فانقی و ژاپنی هام ساکن )تاامت( اكل گرفنه است. قصهبابلیت اش آ  هام وايت

 هند و    برخی اش )کائ  ( نسبت می ناا آغاش آفرينز  ا به آا   نخسنان
 يكی اولاه پديد آمده است پ سنیت جهان اش خأل يا تاهام ي نانی و سر  وايت

مذک  ت هسنی اولاه يا وج   ماهانی     هر سه  سنه باشنةايی (.92ت  34: 4030) ضايیت 
ت ان آن  ا عالم وحدت عد  تكثر می  لالپاشانشانگی و ها اليی  ا    فمايی که به

سنی ام به هام که    باو هام اسط  هانگا انهناماد. جالب اين است که تلقی وحدت
ام ج امع بشرم هم تداو  ا  ت    آگاهی اسط  هپاز اش آفرينز نسبت  ا ه می

ها و تكثرت ماان عان و ذهن فری قائل نش   ا   اخص    جهان نشانهيافنهت سبب می
 به عبا ت  يگرت(. 91: 4039)ل م ت برولت 
ک هام معنايی و ا شای است که اناخت تئ  يام فاقد آن طافآگاهی اسط  ه 

ا   قلةروهام مخنلف آفريند و با آن م فق می   مفه   خ   اش عان يا ابژه می
اعاان خا جی و ام    ا منةايا کند و ماان جهان حقاقت و جهان نة   خط 

بر  )کاسار ت سر میواسطة ابژه بهمةاام  سم نةايد. اسط  ه کامالع    حم   بی
4073 :37 .) 

کاوانه ناا با اناخنی و  وانمطالعات  وان    وحدت و پاشانشانگانیجهان 
)پااژه بالدوين  م«انگا م اولاهيگانه»ت (97: 4034)ويگ تسكیت « هةنابانی»تعابارم هةچ ن 

آمده است  فمايی که ک  م ( 72: 4097)فانکت الکان « امر واقعی»ت (23: 4094و اينهلد ت 
ساشم يا هسنی اكل  اين ابژهد بهت انها نشده است و نةیهن ش وا   نظم نةا ين نشانه

  ا مرشبندم کند.
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   تلقی عرفا هم اين باو   اين است که انسان فمام وحدت و پاشانشانگانی  ا  
ساشم اش ست  ا ه است. بر هةان و شم و ابژهيابی و و و  به عالم نشانههسنی  لالبه

ام ه به خ انز مكالةهاكلی نةا ين و با گرايز به قرائنی که امروشاسا ت عرفان به
هام تقابلی برآمده اش آنت اشجةله ساشم و باشماست کنز ابژه مشه   استت سعی کر ه

ام که    منظرهام مخنلف با آو  . م اجهة مكالةهتعلاق   باشم منن و حاااهت  ا به
ا يک « حم  مِهم»ما تان ب برت « ت يیِ من ت»اسامی منفاوتی هةچ ن  ابطة 

برون  الت   سامان يافنه استت هةگی با اذعان به  م«کنشگر ت ابكه»و  الندوفسكی
مندت نابرابر و ام فاصلهساشم پا سنه بر آن به  ابطهاينكه نظم نشانگانگی  اين بنابه ابژه

اند. بر هةان اسا ت ما تان ب بر ساشم پر اخنهانجامدت به مقابله با ابژهگريا میوحدت
گذا م و تقابل منس   به هام  اين نا  اند که اش کافاتعاملی می ابطة من ت ت يی  ا ت

ا   تا  يگرم  ا به ابژه گذ  .    اين تلقیت يكی اش طرفان عامل فر  نةیآن   می
تبديل کند يا او  ا به تجربه   آو    بلكه هر  و بدون غلبة طرفان بر هم حم    ا ند 

ا   و شمان و مكان   علات کنا  گذاانه میو    م اجهة مشا کان تعامل با همت قاعد
و شم اش نظم ت يیت نشانه گار .    تعامل من تبندم پاشان فاصله میهم اش طبقه

گار  که    آن شبان ناپذيرم نةا ين اكل میکند و ن عی نظا پذير پاروم نةیبانیپاز
الندوفسكی ناا هةان  (.444ت  23: 4073) .م: ب برت ا   اش کا کر  پاشان خ   ساقط می

نهد.    نظر ومت تلقی  ا    مقابله با نشانه ت معنااناسی مبننی بر منطق تةلک پاز می
کند ساشم سعی میمدا م و مجا نشانه ت معنااناسی تةلک با تكاه بر ن عی برنامه

جهان هسنی  ا به تسخار   آو   يا بر آن نارو وا   کند. بر هةان اسا ت بر نظم 
کند و  سن   شبان هايی اشپاز معل   و گرياناپذير تكاه میبندمام با ص  تمعنايی

کند و  هةة ام    وايی مننسب به آن اش ن عی نظم علّیِ فاايكی يا اجنةاعی پاروم می
حم  م ضةن  هد. نظا  معنايی همپذير سامان میبانیاده و پازاكلی تثبات ا به

مند  ا اش منطق تقابلی و قطعی پذير و قاعدهبانیپاز برابرخ انی طرفان تعاملت ق اعد
ساشم    بخشی اش تلقی برون  گريا اش ابژه (.10ت  41: 4091)معانت کند آن خا ج می

اصل »و « تعلاق»الت   و نظرية کنشگر ت ابكة وم با تكاه بر  و اصطالح 
يافنه يا خ   نظمخ  مچاام بههاچ»ا  .    نظر ومت مطرح می« پذيرمغارفروکاست
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نظمت واحد يا منكثرت هةجنس يا ناهةجنست ساال يا ساکنت انسان يا حا انت مفاد يا بی
واسطة  يگران چنان نفسه چنان ناست  بلكه هةاشه بهفايده ناست. هرگا فیبی
پس به ضرو تِ تعلاقِ قماوت   با   چاسنی  (.03: 4097شا هت )به نقل اش اريف« ا  می

 (. 03)هةانت کند کاد میناروها تأ
هام ساشم و تعلاق باشم تقابلی منن و حاااه و عب   اش آن     وايتگريا اش ابژه

هام منن و حاااهت هةچ ن برابرم مصدای« انگا ميكسان»ت ان    قالب عرفانی  ا می
 کفر و ايةانت کفر و  ينت اک و يقانت  ناا و عقبیت بهشت و  وش ت مشاهده کر :

 م اين  ه ندا مت چه پ يیبنا پا
 

 اال جام آن بت ندانیت چه گ يی 
 اش اين  هروان مخالف چه چا ه 

 
 که بر الفگاه سر چا س يی 

  ان                    یكي ةانيکفر و ا یتاگر عااق 
 

 يیندخ ت نيکه    عقل  عناست ا 
 (140ت  140تا: )سنايیت بی                                 

  د ي  نيکفر و   مق باالعش
 

 د ي  ناقينشان اش اک و یب 
 

 گر هست ناقيو اک و  نيکفر و  
  

  د ي  نانشهةه با عقل هم 
 

 (041: 4032)عطا  ناشاب  مت 
آيد: کی گفت: هرگاه انديشة  ناا بر  لم گذ  کندت طها تی بكنم و اش بايايد می

ا میدث استت انديشة آن حدث چ ن انديشة عقبی گذ  ت غسل آ    اش آنچه  نا
بااد و عقبی میل غابت و آ ا  با آن جنابت  پس اش حدث طها ت واجب ا   و 

 (.073: 4071)هج يرمت اش جنابت غسل 
 الن  يدند که  ابعه به  سنی آتز گرفنه ب   و به  سنی  وشم اش جةاعنی صاحب

ا  وم و     ويد. سؤال کر ند که: ام بان م آخرت کجآ  و به اسنعجال می
 و  آتز    بهشت شنم و آ      وش   يا  تا هر  و حجا  : میچاسنی  گفت

 (.  097: 4010)افالکیت  هروان اش ماانه برخااند  

هام عرفا سبب هام تقابلی ت منن و حاااه ت     وايتانگا م جفتاگر ِ يكسان
ا   و  اده است تا نظم مند ج    نظا  معنايی  اين اش منطق خ   خا ج

مثابة منن و  يگرم پذيرم حاکم بر آن نظا  معنايی  ا که يكی اش طرفان  ا بهبانیپاز
کندت کنا  نهد و اش آن عب   کند.  اليل گذ  اش اين نظم  ا    مقا  حاااه باشنةايی می
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سناام عرفا  انست هام مذک  ت هةان واسطهت ان با اسننا  به خ   گاا هتقابلی  ا می
 ها اده است. ساشم با نظم تقابلی خ   منجر به آنابژه که کنز

 . نتیاله 6
اناسی ويژ  اسالمی م س   به عرفان عااقانهت بنابه معرفت بخشی اش عرفان ايرانی ت

هام اعنقا م ت اجنةاعی  اين و منطق تقابلی منن و حاااة خ  ت نظم انمباطی گفنةان
کشد.    سطن اولت با قرائنی واساشانه یحاکم بر آن  ا     و سطن قرائت به پرسز م

گرياان اد  آن گفنةانت اامل انسان    معنام عا ت سجدههام تثباتسه  سنه اش حاااه
 کالنت   سطن  خ اند. پشن انة اين خ انزنشانی با منن فرامیگرياانت  ا به همو عقل
م نشانگانی اشجةله ی است که اش هرگ نه تكثر و نظعرفان انگا انةوحدت اناسیمعرفت

اقنمام ها به  و  است  مننهی بههام مننسب به آنتقابل منن و حاااه و فقدان
اناسی مذک   يا برآمده اش ها  اليل  يگرم هةس  با معرفتفراخ انی هريک اش حاااه

بندم کر : ت ان ص  تهام عرفا ذکر اده است که به اين ارح میآن ناا    باشنةايی
ها يعنی انسان    معنام عا ت با مننسب ادن به وج هی اش  وابط حاااه  سنة اول اش

 و کر ن با معش ی    بهنةايی معش ی نسبت به ومت امنااش يكیخاصت هةچ ن مشنای
 سد که وج   و حم    وم    مقا   يگرمِ نهايت اتیا  با وم به جايگاهی می

گرياانة وم با خانه و فاصلهاناسانه و  ابطة گسنامعش یت چ نان ضرو تی هسنی
ها يعنی چ نان امرم طباعی قلةدا  ا  . اش ماان  سنة  و  حاااه« معش ی -خدا»

اناخنی حم      نظا  بر  ا ا ب  ن امنااش ضرو ت هسنیگرياانت ابلاس افاون سجده
ا ا گی ابلاست ابنالنةايی سرپاچی هسنیت بنابه  اليلی هةچ ن می  يت معش ی و بی

گريا  يگرم با نا  ا  . سجده  نهايت اننسا  غارت عااقانه به وم تبرئه می وم و
سناام پا سنه به آنت ناا فرع ن هم با منصف ادن به اخالصِ عااقانه و واسطه

ا  .   مقابل ا ا   معش ی اش مرتبة حاااگی خا ج می اننسا  به مقا  تسلام
 انگان و مسنان ت هم بر  اليلی مشابه با گرياان ت  يفراخ انی  سنة س   م س   به عقل

گرياان اسن ا  است  جن ن برساخنة پايدا  و م قنی هرکدا  چ نان نقابیت ضةن سجده
کند  وضعانی که هات عاملات منصل به فر يت  ا ناا اش آنان شايل میش ايی اش آنفر يت
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 ن و مسنی سبب بر اينت سرخ ای برآمده اش جنالشمة مقا  فنا و حم   است. افاون
گاينی اش معش ی و ها  ا که به فاصلههام برآمده اش آنا   نظم نشانگانی و واسطهمی

 ا  ت   هم اكند. فقدان منجر می
   تداو  قرائت واساشانة عرفا    م اجهه با  يگرمت سطیی  يگر اش  ويا ويی  ا 

اشمِ حاکم بر نظا  معرفنیِ سام  يد که با پرهاا اش ابژهت ان    قالب خ انز مكالةهمی
هام انمباطیت اعم اش اعنقا م ت اجنةاعیت منطق تقابلی منن و حاااه  ا کنا  گفنةان

انگا م و ص  ت يكسانهام عرفا بهگذ  . اين گذ     باشنةايیها   مینهد يا اش آنمی
نت کفر و هام منن و حاااهت هةچ ن برابرم کفر و ايةاعب   اش نظم تقابلی ماان مصدای

هام  ينت يقان و اکت عقبی و  ناات بهشت و  وش ت ص  ت گرفنه است.    گاا ه
سناام ماان عااق و معش ی ذکر اده منس   به عرفات علت کنز مذک  ت واسطه

هات اش باشم تقابلی منن و حاااه ناا بر فراخ انی حاااهاست. با اين وصفت عرفا افاون
 گذ ند.   می

م مذک   ايجا  تغاار    ن ع و جهت فمام تعاملی حاکم بر هسنی هاپاامد خ انز
ويژه    سنخ تعامل انسان با ان اع  يگرم است  البنه اكل و پاامد اين تغاار     و به

ام    بافت بافت اجنةاعی و عرفانی منفاوت است. خ انز واساشانه و مكالةه
وجه عة  م به افقی با قصد  اجنةاعی به قصد ايجا  تغاار    ن ع و جهت  ابطه اش

اناخنی يا هةنراشمِ اجنةاعی طرفان است    حالی که حم  م هسنیايجا  هم
اناسی عرفانی فراتر اش تغاار جهت ماان مشا کان حم  م مذک      معرفتهم

تعاملت به قصد صفر کر ن فاصله با معش ی يا  سادن به حال حم   است. به عبا ت 
اش فقدان برآمده اش  نينةا  یاكلبه اند تاهام مذک   سعی کر ه يگرت عرفا با خ انز

ساشم منصل به آنها عب   کر ه  به جهان پاشانشانگانی يا ها و ابژهنظم  اين نشانه
 وحدت برسند.
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 هانوش یپ
اكل  یعرفانراغ مهاو    م اجهه با منن سنماط   که    قرن بمذک   آن مهاقرائت امدا. وج ه و پ4

 0-4-0. به اين نكنه    منن مقاله هم ااا ه اده است ) .م: بخز دينةایمنفاوت م تفنه استگر
 (و نناجه

2. parergon 
3. supplement 
 

. ها منن ع استآن مهاو پشن انه مبندص  ت متامفاه و منعد  امخ انز مكالةه پر اشمهينظر. 0
ب برت  نانظران هةچ ن ما تاش صاحب یگاه برخح شه اش ن نيا مااش مفاه یبه برخ تبیث ماقنمابه
 و برون  الت   پر اخنه اد. یالندوفسك کيا 

« من و ت  کر ن»عرفا اش تعبار  هام سرمسنانةگسناخانه و برابرگ يی کدکنی برام م اجهة . افاعی1
 بننی برو تلقی وم م (4073) اين تعبار مةكن است با نظرية ما تان ب بر (.00: 4030) بر بهره می
کا  هب«  و کر نبهيكی»ةايی کنز مذک  ت تعبار  اين برام باشنوم خلط ا  . « من و ت يی» ابطة 

  سد.نظر میرام نشان  ا ن برابرگ يی گسناخانة عرفا  ساتر بهالبنه ببر ه اد که صد
 م ل م و صدها  اسنان  يگر  لال اين مدعاست. مثن م. قصه م سی)ع( و ابان 1

7. Anaxagoras 

  منابع
 ت قرآن مجاد.

. ترجةة عربیتص ف و ساخنا اكنی: بر سی تطباقی آ اس   يدا و ابن(. 4094ت آلة ندت يان )
 فريدالدين  ا مهر. تهران: پا سه.

. اناخنیا باات عرفانی و اسط  ه«. بانی عطا ابلاس    جهان(. »4090تبا ت ابراهام )ت ابراهام
 . 00ت  44. صص44. ش44 
تبا اناسی باو هام مالمناان (. »4091فر  ) البشرمت پاةانت ها م وکالی و علی ناظةاانت اب

 . 43ت  4صص. 0. ش7.  نامة پا سیکهن«. نخسنان    من ن ص فاه
مناظره با ابلاس    (. »4092اکبرت فرانه سعدم و فريبا ماربل م برشگر )پ  ت علیت افراساا 

 . 202ت  247. صص03. ش44ان و عرفان(.  )ا ي عرفان اسالمی«. ا   عرفانی
. 4ج ج.2. یچياشي نااهنةا  تیسبه .ناالعا فمناقب(. 4010) احةد نيالدت اةسیافالکت 

 .کنا  ماا ن تهران:
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مجلة «. هام مالمنی    اعر عرفانیمالمناه و باشتا  انديشه(. »4031ت اکبرمت من چهر )
 . 442ت  91. صص0. ش17.  هرانا باات و عل   انسانی  انشگاه ت  انشكد 

تیلال  ابطة انسان و خدا    ماراث عرفانی (. »4090اهلل عباسی )ت بال ت فرشا  و حباب
. فصلنامة ا باات عرفانی«. م ما تان ب بر«ت »و« من»اب الیسن خرقانی با الها  اش نظرية 

 . 74ت  00. صص2 انشگاه الاهرا. ش
 م.طه  . تهران: کربن مهانر ناتصی .اتاارح اطی (.4032) ت  وشبهانیبقلت 

 . ترجةة خسرو  يگی. تهران: جای ن.من و ت (. 4073ت ب برت ما تان )
اكنی و عرفان: امكان يا امنناع )با تكاه بر انديشة   يدا و اال  ه(. »4090نظارت نگان )ت بی

 . 72ت  00. صص29. شپژوهیا   مجلة «.م ل م(
 مبه آ ا یبا نگاه م ل م انداشچشم اش گ وفتگ طيلسفه و اراف» (.4030) الاپژوهندهت لت 

 .00ت  44. صص77.  فنر هایمقاالت و بر س    «و ب بر ناباخن
 .معا ف .«ناعقل و جن ن    عقالس مجان مااش مفاه یلاتیل»(. 4011) نصراهلل تمپ  ج ا ت 

 . 03ت  7صص. 44ش
 . ترجةة شينت ت فاق. تهران: نشر نی.اسی ک  مان وان(. 4094ت پااژهت ژان و با بل اينهلد  )

نقد عقل عربی: پژوهشی ساخنا گرا    اكل گارم عقالنات (. 4039ت الجابرمت میةدعابد )
 مهدم. تهران: نسل آفنا .. ترجةة سادمیةد آلکالساک عر 

 پژوهشنامة ا  «.  فاع اش ابلاس نا  برخی اش اکابر ص فاان(. »4039ت جاويدانهت بها   )
 . 414ت  400. صص44. ش1.  حةاسی

ک از  ضا به ینيقاو و یبراسا  نسخه غن.  ي ان(. 4077) میةد نيالدحافظت اةست 
 .ققن   م. تهران: هكر  يیکاکا

. حكةت معاصر«. گ م عرف با ابلاسوگفت(. »4094فرت سادعلارضا و مريم افرافر )ت حجاشم
 . 02ت  49(. صص0) 4ش

. یمطالعات عرفان .«یهةدان القماتنا   آثا  ع ساابل مةااس. »(4031نرگس ) تیحسنت 
 . 02ت  1صص. 1ش .کااان  انشگاه
هام حالج و ااطان: بر سی  يدگاه(. »4094کاش ونیت ساد احةد و نعاةه من سلی )ت حسانی 

.  انشگاه فصلنامة شبان و ا باات«. حالج و پاروان او نسبت به ااطان    اااعة اين انديشه
 . 92ت  77. صص9. ش0شا  سنندج.  آ
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میةد  ةترجة . ناناماس يیل  یاتات ض .ناط اس(. 4030)بن منص   ناحالجت حست 
 م. تهران: نشر علم.بهفروش

 م.طه  م. تهران: ن ام یک از مجنببه .ن  العل   (.4034) ت اب الیسنیخرقانت 
 .انيقربان بهاا  ةترجة .انهام   و  یاسالم ةجن ن    جامع خيتا  .(4091) كلي الست مات 

 اسال . خيتا   تهران: پژوهشكد
ی. احي  نااهنةا  میةدامبه. من الةبداس الی الةعا  العبا  مرصا (. 4012) نيالدنجم تم اشت 

 .نشر کنا  ترجةه وتهران: بنگاه 
و ام تأملی    نقد  وايت با  وايت با  ويكر  منطق مكالةه(. »4090ناات مريم )ت  امان

 . 410ت  400. صص0. ش0  ا باات معاصر پا سی.«. چندآوايی
اناسی مفه    يگرم و  يگرب  گیت    انسان(. »4092ناات مريم و حسانعلی قبا م )ت  امان

 . 30ت  10. صص04. شهام ا بیپژوهز«. اناسی عرفانیباخنان و انسان
 اطار.. تهران: اسآفرينز و مرگ    اساطار .(4030ت  ضايیت مهدم )

«. هام خطی براسا  من ن کهنن يسی    نسخهحاااه و حاااه(. »4094ت  و گرت قنبرعلی )
 .  440ت  444ت صص49و  43. ش42.  بها سنان نامة

عبا   ةترجة .جان( ماياش کنا     ی)بخش«    آثا  عطا   انگاني » .(4011هلة ت ) نرتي ت 
 . 414ت  429صص .مر ا  و آبان. 2. ش0  .معا ف يی.خ  ا يش 

 يی.سنام. تهران: اهنةا  مد    ض به . اني  تا(.)بی ت اب الةجد مجدو بن آ  مغان  يیسنات 
  و ناتصی .الطریقهشریعةو  الحقیقهقةحدی(. 4070) ت اب الةجد مجدو بن آ  مغان  يیسنات 

 م. تهران:  انشگاه تهران.مد    ض   اةتیش
اهنةا  مد   به .يیسنا ماحك مهاممثن  (.4003) ن آ  بت اب الةجد مجدو مغان  يیسنات  

 م. تهران:  انشگاه تهران. ض 
 یعامیةد ضا اف ةترجة .(يی) فنر  وانا کنا  الن   (.4030ی )ت میةدبن علیسهلگت 

  ی. تهران: سخن.کدکن
فصلنامة تخصصی «. جن ن الهی    تص ف و ا باات عرفانی(. »4033ک هاانت هاتف )ت سااه

 . 242ت  414. صص24. ش1.  انعرف
ها    فن حات مكاة الةجانان و اط ا  و کافات جن ن آنعقالس» (.4094) ت تتتتتتتتتتتتتتتتت 

 . 09ت  44. صص29. ش3.  اناخنیفصلنامة عرفانی و اسط  ه«. عربیابن
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 هران:. تمذاکره با ااااس: برون الت   و نظرية کنشگر ت ابكه(. 4097شا هت  حةان )ت اريف
 نشر نی. 

 . تهران: سخن.ن انه بر   يا اش ماراث اب الیسن خرقانی(. 4030) میةد ضا تکدکنی یعاافت 
 . تهران: سخن.قلند يه    تا يخ(. 4031) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

   وفصلنامة شبان و ا باات فا سی«. مثابة نقا جن ن ابلی به(. »4090اهلل )ت عباسیت حباب
 . 19ت  14. صص71. ش22  .خ ا شمی  انشگاه

 .شوا . تهران: نيگ هر دصا یاس ناتصی .اسرا نامه (.4014) نيدالديفر تمشاب  اعطا  نت 
 .ت  . تهران: نريهلة ت   ناتصی. نامهیاله (.4013) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 .شاهاعلیصف. تهران: نكلس اک از نبه. ساااالولةتذکر (.4070) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 ی.فرهنگی و علةی. تهران: تفمل یتق ناتصی . اني  (.4032) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 .شوا . تهران: وصال یاهنةا   ن  انبه .نامهبتامص (.4070) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 .تهران انشگاه . تهران: اهنةا  احةد مجاهدبه .مجالس (.4071) احةد تیغاالت  

 . 240ت  471. صص23. ش7. عرفان اسالمی«. اناسی م الناابلاس(. »4094ت فنییت شهرا )
. ترجةة میةدعلی جعفرم. س ژ  الکانی بان شبان و ژوئاسانس(. 4097ت فانکت برو  )
 تهران: ققن  .

بر  هاجهد و ت کل با تك ةبه مسئل م   نگاه م ل  يیچندآوا(. »4039)  يگرانو  مقبا ت 
 .90ت  74صص .47. شیا ب مجسنا ها. «راناو نخج رااسنان ا 

 . 2. ترجةة يداهلل م قن. جهام سةبلاکفلسفة ص  ت(. 4073ت کاسار ت ا نست )
 تهران: هرمس.

 . ترجةة ک  ش صف م. تهران: هرمس.س س   فر ينان  و(. 4079ت کالرت جاناتان )
 هام فرهنگی. او م. تهران:  فنر پژوهز. ترجةة مهدم انسان و باشم(. 4039ت کا ئات  وژه )

ترجةة غالمرضا وثاق. تهران:  فرهنگ علةی و اننقا م فلسفه.(. 4077ت الالندت آند ه )
 فر وسی ايران.

. ترجةة پنجاه منفكر با گ معاصر اش ساخنا گرايی تا پسامد نانه(. 4030ت لچتت جان )
 میسن حكاةی. تهران: خجسنه.

 تهران:  خدا  ن .   .گرانيپا سا و   ممهد ةترجة. دايهنگ واژگان   فر .(4090) لان تیل س ت
. ترجةة يداهلل م قن. ماندهکا کر هام ذهنی    ج امع عقب(. 4039ت ل م ت برولت ل سان )

  تهران: هرمس.
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 . ترجةة مسع   علاا. تهران: ققن  .اش وج   به م ج  (. 4092ت ل ينا ت امان ئل )
 م. رآخ  اقاسم م ةترجة .حالج یمنن اش شندگ چها  (.4079يی )ت ل  ناناماست 

 .ا آو انتهران: ي
گ ناگ نی آ اس   با   ابلاس    ماان (. »4094شهرا حسانی )ت میةدشا هت سادنا   و ساده

 . 94ت  11. صص00. ش9)ا يان و عرفان(.   عرفان اسالمی«. مفسران و عرفان اسالمی
اناسی  وايی کالساک و فرنگی: گةشد  معنا    نشانه  (. ابعا4091ت معانت مرتمی بابک )

 . تهران: علةی. تعامل معنايی تطباق يا  قص    تعامل
 ی. کدکنی عامیةد ضا اف قاو تعل ناتصی .دااسرا الن ح (.4034) من   ت میةدبن
 .آگاهتهران: 

 خدا  ن .تهران:   م.منص   انصا  ةترجة .یاساامر س    با  .(4094م فهت ااننال )ت 
 ةمطابق نسخ .ج2 .اةس  اني  اتاکل الف(.4071) میةدبن میةد نيالدت جاللمم ل ت 

 . تهران: نگاه. فروشانفر
  ين لد آلان ناتصی. ممعن  ممثن   (.4071تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت )ت 

 . تهران: ت  .كلس نان
 شا ه. اهلل قاسمرجةة حباب. تانديشه و شبان(. 4034يف سةا ن يچ )ت ويگ تسكیت لی
 تهران: فرهنگان.

ی. ژوک فسك و. ناتصی. الةیج  کشف (.4071) بن عثةانیاب الیسن عل تمريهج ت 
 تهران: طه  م.

 . راناعس فاعف اةتیش و ناتصی .داتاتةه (.4039) القماتنات عیهةدانت 
 م.من چهرتهران: 
 کاکالس اتاآن    ا ب راو س یا ب یتاب اكن با يیآانا» (.4031سرايیت پا سا )جنبهت يعق بی
 . 430. ش13  . انشگاه تهران یو عل   انسان اتاا ب   انشكد ةمجل. «یفا س

 .99-441صص
 .یمطالعات عرفان ةفصلنام «.ی   من ن عرفان یتاب اكن» .(4094) تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 . 241ت  499. صص40ش
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