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  سپاسگزاری

از استاد دکتر پورنامداریان که راهنمایی این رساله را به عهده گرفتند و در تمامی مراحل نگارش آن با  

توان گفت هایی علمی و معنوی خویش همراه من بودند، کمال تشکر را دارم. به جرات میگشاییگره

رسید. هر چند پژوهشی از این دست هنوز اشراف ایشان هرگز به مقصود نمیچنین کاری بدون حضور و 

های ترین دغدغهی بسیار دارد که طی کردن آن از اساسیدر نیمه راه بوده و تا به ثمر نشستن فاصله

-چنین قدردان زحمات و راهنماییرسد. همکه چنین کوششی روزی به سرانجام  نگارنده است. امید است

یغ استادان مشاور محترم آقایان دکتر یوسف محمدنژاد و دکتر محمدرضا موحدی هستم که درهای بی

ها های علمی و دقیق خود برخی ابهامات رساله را به بنده گوشزد نموده و در راستای رفع آنبینیبا نکته

نژاد و حاجیاننیز از استادان داور محترم آقایان دکتر حسینعلی قبادی و دکتر علیرضا  دستگیرم بودند.

  های رساله را به بنده تذکر دادند، صمیمانه سپاسگزارم.دکتر ابراهیم خدایار که برخی کاستی
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 چکیده

 

ود، روشی ی عارف با وجزید، بر مدار وجود/حق شکل گرفته است؛ روش مواجههجهان تجربی که عارف در آن می  

تکلم یا است بر خالف  یک فیلسوف یا مهایی سلوکی چون خلوت و صمت و جوع و سهر واسطه و با تکیه بر کنشبی

ت، شناختی اش در مفهوم و آگاهی ذهنی منحصر اسحتی یک دانشمند تجربی که راه شناخت او از موضوع مورد مطالعه

وضوع ادراک خود ماند. در حالی که عارف مکه همواره با واسطه خواهد بود و در حدود صورت مفهومی از موضوع باقی می

یابد که هر می کند؛ این تجربه در دو ساحت قرب نوافل و قرب فرایض تحققواسطه تجربه و وجدان میییعنی وجود را ب

حت خویش، حق متعال ها و آثار خاص خود را به همراه دارند، در قرب نوافل, عارف با تجربه فنا )عدم( در ساکدام گزاره

کند. در این می ری وجود/حق را از حیث اسم باطن مشاهدهی قوای ادراکی و تحریکی خود یافته، و به تعبیرا به مثابه

ی انهناظر به دوگ گوید،های هرمنوتیکی که از آنها سخن مییابد و گزارهمقام عارف خویشتن را در وحدت با وجود/حق می

باطن و از  سمای قرب نوافل، دیدار با خویشتن است. تجلی وجود/حق به حق و عبد خواهند بود. یکی از ثمرات برجسته

ر قرب فرایض دسازد. در اینجا عارف در مقام ظهور و حق در مقام بطون است. خالل عارف، من حقیقی وی را آشکار می

سم ظاهر خویش ای حق و عبد، با ضلع دیگری یعنی عالَم مواجه است در این مقام، وجود/حق به عارف عالوه بر دوگانه

کرده، اکنون  از آن که وجود/حق را از خالل اسم باطن و خویشتن خود وجدانو از خالل عاَلم تجلی کرده و عارف پس 

دم عالَم و نه از عکند. اینجا سخن نه از فنا )عدم(ی عارف که از او را در مرآت عالم و به اسم ظاهر خویش مشاهده می

، ناظر به با این مرحلههای هرمنوتیکی متناسب وحدت جق و عبد که ار وحدت وجود/حق با عالَم مطرح است. گزاره

تجلیات آشکار و  ی عالَم، وجود را دراند. عارف هم در ساحت خویشتن و هم در محدودهی وجود، عارف و عالَمگانهسه

توان به تفسیر می سازد به طوری که بر این مبناهای عرفانی را مطرح مینهانش رصد کرده و در هر مقام برخی از آموزه

ا وجود در دو ساحت بترین نمودار مواجهه عارف های آن پرداخت. آثار ابن عربی و موالنا کاملداده جهان عرفانی وزیست

 آن است.

 

 : وجود، قرب نوافل، قرب فرایض، مولوی، ابن عربیهاکلیدواژه
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 کلیات تحقیق.1
 

 

به معنایی  وجود :عرفانی یی تجربهضرورت ازسرگیری پرسش از معنای وجود در منظومه

ین تجربه ی عارفانه و مضامینی که پیرامون ادر آفرینش لحظه که در اثنای پژوهش روشن خواهد شد،

ن با وجود در ی انساتوان عرفان را جریان رابطهای که میگونهیابند، مدخلیتی تام دارد به صورت می

ثرت فراگیر کتنوع تجلیات عینی و غیبی آن دانست؛ تجلیاتی که هم در حاالت و ادراکات عارف و هم در 

وت، صمت، یابند. انسان عارف از خالل به کار بستن امور و آدابی چون خلمتن واقع خارجی نمود می

ردازد. البته پی خود با وجود میز التفات به بعد مادی خویش به تشدید بنیان رابطهمراقبه و کاستن ا

ای رخ چ مقدمهاین فرایند بدون هی شود،نسبت به برخی سالکان که از آنان به مجذوبان یاد می گاه نیز

ر راه یافته االتتر شدن ارتباط عارف با وجود، عارف به مقامات بدهد. قدر متیقن این است که با تنگمی

شی نداشته و های ذهنی هیچ نقیابد؛ در این تجربه، مفهوم و دریافتی ادراکات او گسترش میو دایره

اهمه فبر همین اساس هیچ یک از تعالیم عرفانی و ادراکات آن از طریق تصورات مفهومی و دخالت 

آن  د از وجود بدونی عینی محض خوبندند بلکه عارف در جریان درک حضوری و مشاهدهصورت نمی

ورد، طیفی های مفهومی، نتایجی را حاصل آکه چونان متکلم یا فیلسوفی در قالب تصورات ذهنی و روش

 .کندرا تجربه می وجودی از ادراکات

ادین بر ی عارفانه، جایگاهی بس بنیهای معنایی و نیز آفرینش لحظهبندیوجود در تعیین صورت

کلیت نظام  ی تفسیری ساختارمند ازاز حضور پررنگ آن، امکان ارائه ای که غفلتعهده دارد به گونه

های ز پژوهشای که در بسیاری اعرفانی را به شکلی تناقض گونه با دشواری مواجه خواهد ساخت؛ پدیده

نظران ی از صاحبتوان داوری تعدادارائه شده در بستر مطالعات عرفانی قابل ردیابی است. برای نمونه می

دت شهود، وحدت و دیدگاه موالنا پیرامون مقوالتی نظیر جبر و اختیار، وحدت وجود و وح ب اندیشهدر با

ی ر سپهر اندیشهدو کثرت ادیان، تأثیر پذیری و عدم تأثیر پذیری از عارفانی چون ابن عربی، جایگاه عقل 

وبی در آثار مکتشدن نکوهش فلسفه و دریافت عقالنی وی، وحدت و کثرت، عوامل دخیل در برجسته

 چون مثنوی و نیز مسائلی از این قبیل را برشمرد.
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ی تجربه ای از سرشت راستینی چهرهمندی در ارائهاز دالیل غیاب عنصر آشکارگی و فقدان نظام

یست ی زها و فهم لحظهدر کشف گوهر حقیقی آموزه وجودعرفانی، فراموش شدگی جایگاه بنیادین 

داوری  رفانی وهای متعدد عنحله نقاط اشتراکباید چونان معیاری برای تفسیر عارفانه است؛ امری که می

ی منطقِ ابهدر باب میزان قرب و بعد هر کدام از دیگری در نظر گرفته شود. غفلت از نقش وجود به مث

کسانی توسط  – صوفها و تعالیم تی خوانشی منسجم از آموزهسازِ آفرینشِ خلّاقِ صوفیانه در ارائهزمینه

ی مورد نظر را در رکت تحقیق در زمینهح -واسطه ندارندو بی مستقیمجهانی ارتباط که با چنین زیست

 یورطهگزیر در گذارد؛ چنین پژوشی به ناهایی صعب العبور ناکام میهای مسیری ناهموار و گردنهمیانه

ع تفکر پیرامون موضو شده پراکندگی مطالب طرحگویی، فروبستگی افق دید و در برخی حاالت تناقض

 ontology انتولوژیی دانش تفسیری بر پایه نیازمند تصوف تجربه و تعالیم فرو خواهد غلتید. تاریخ

 .ددگیری جهان عرفانی آشکار گرست تا از این طریق تأثیر وجود که خود عین حق است در شکلا

هود، جذبه، شتوحید، وحدت، کثرت، فنا، بازنگری در مفاهیم کلیدی عرفان چون؛ والیت، جبر/اختیار، 

های نوین بر وانشخها در زیر انبوه آوار ی آنستیزی و... در پرتو نور وجود، معانی اصیل پنهان شدهعقل

ی اقبال الهوری و اصطالح مربوط به اندیشهد -، خودی و غیر خودی های مدرننظریه برخی یپایه

جهان آورد تا گامی چند به سوی انکشاف کان را فراهم مین امانگیزاند و ایرا دوباره برمی -هستند

ضه دارد؛ اگر ی عرفانی مجال یافته، خود را آن گونه که هست، بر ما عرنزدیک شویم تا تجربه  عرفانی

ی از ی تفسیری مفهومصرفا ارائه های علمی که هدف آنچه در گفتار و نوشتاری از جنس پژوهش

هه حضوری را که جز از خالل مواج ایآن که وارد شدن در چنین تجربهبدون  است موضوع مورد مطالعه

خود نزدیک  توانیم چندان که باید به موضوع پژوهشدر نظر داشته باشد، ما نمی ،با وجود میسر نیست

به یستد و ای انسجام مفهومی و هماهنگی اجزای کالم میاین تقرب به جهان عرفانی در آستانه شویم.

 الل مفهوم که قصد کاویدن وجود را از ختالشی از این دست  از مقصودی فراتر انتظار. رسدیم پایان

تقسیم بندی  ای در باببیان این مسأله نیازمند مقدمه .ناممکنو  انتظاری است به دور از واقع دارد،

 های ادراک است:حوزه

-گیرند که هر کدام از این مجموعهجای می های عمومی دانش در مفهوم عام آن در سه مجموعهحوزه

ی بندی این سه مجموعه بر پایهشود. دستههای دانش بشری را شامل میای از شاخهها طیف گسترده

ی ارتباط موجود میان آن دو و نیز با توجه به مفهوم حقیقت و اعتبار، به مفاهیم دال و مدلول و نحوه

. ابتدا بایست معنای برخی از مفردات این عرضه استی محصوره قابل ی منفصلهفاد یک قضیهصورت م  

 ذهنی conceptsو مفاهیم  signsها تمامی نشانه شامل signifierدال ؛ بحث را روشن سازیم

subjective  و شناختیepistemic شود که هر دانشی با توجه به موضوع خود و از طریق وضع می
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دهد. قلمرو ن دانش مورد پذیرش و کاربست قرار میو قرارداد و در یک توافق جمعی میان کاربران آ

ی بشر از فیزیک، ریاضیات، پزشکی گرفته تا های مورد مطالعهکاربرد دال وسعتی دارد به پهنای عرصه

ها و نیز هر اشاره دارد به موضوعات این دانش  signifiedمدلولسیاست و فرهنگ و ادبیات و فقه و...

ی گستردگی و گوناگونی مصادیق آن دهد از ماده با همهلعه یا تجربه قرارای که انسان مورد مطاپدیده

گرفته تا عدد، مفهوم وجود، جامعه، زبان، شکستن سر، لذت حاصل از خوردن یک سیب، خشم، عشق 

ها که جز در ظرف ها و دالبه عنوان یک ویژگی به هر موضوع مفهومی و نیز تمامی نشانه اعتباریو... 

یجوز و  -گردد خواه این موضوعات از جنس بایدها و نبایدها شوند، اطالق میاد یافت نمیذهن و قرارد

ی خواه از گونه -هایی نظیر اخالق، حقوق، سیاست و فقه تعلق دارد ی دانشکه به حوزه -باشد  -ال یجوز

شناسی، زبانهایی نظیر فرهنگ، که در حوزه -کنند مواردی که بخش فعالیت ذهنی آدمی را آینگی می

توانستیم تعبیر مجاز را به کار به جای مفهوم اعتبار می -یابندشناسی شأن حضور میادبیات، زیبایی

از اصول فقه  -ی استعمال آن محدوده ابهامداللی آن در ادای مقصود و مفاد گیریم ولی نامأنوس بودن 

شد و کار تبیین داللت معنایی این یمانعی بر سر راه احساس م -و بالغت گرفته تا فلسفه و نقد جدید

صمیم به کار داد بدین جهت در پژوهش پیش رو از تمفهوم را قدری بیش از حد لزوم گسترش می

عینی و غیر متکی بر ذهن موضوعاتی به کار  در توصیف خصلتحقیقی، . گرفتن آن صرف نظر شد

لیه هستند و از هویتی عینی برخوردارند، رود که در واقعِ خارجِ از ادراک انسان به طور مستقل مشارامی

قرار  Empirical sciences های تجربیی دانشخواه این موضوعات از اموری باشند که مورد مطالعه

شوند و یا از ی که در دانش ریاضی کاوش می -نیمه مجرد-گیرند و عینیت مادی دارند خواه از امور می

کند؛ پدیدارهایی چون درد، لذت، واسطه آنها را یافت میبیپدیدارهایی که آدمی در ساحت هستی خود، 

ی صورت واسطهگیرد و بیها بدون دخالت فاهمه صورت میزیبایی، عشق که ارتباط وجودی ما با آن

 نمایند.ی ما رخ میهای انتزاعی در قلمرو ادراک یا تجربههای ذهنی نظیر اندیشهمفهومی و فعالیت

بدین  دانش با توجه به توضیحاتی که در تبیین مفاهیم یاد شده گذشت،های عمومی ساختِ حوزه

بیات، فرهنگ، های با دالِ اعتباری و مدلولِ اعتباری چون اخالق، حقوق، سیاست، اد.دانش1قرار است؛ 

 -، ریاضی، فلسفیهایی با دالِ اعتباری و مدلولِ حقیقی نظیر علوم تجربی. دانش2شناسی، فقه... زیبایی

ی مدلولِ هایی بر پایه. دریافت3ها های آنی شاخهاه طیف گستردهبه همر -عنای کالسیک آندر م

یش از آن پدهند؛ اموری که بدونِ دال که ادراکاتی چون موسیقی، درد، لذت، عشق، نفرت را پوشش می

ور مستقیم، طتصویر ذهنی آنها و به  یها برخیزد، انسان بدون واسطهکه فاهمه به پردازش مفهومی آن

 نماید.شان را ادراک میخودِ عینی
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ارد و دی سوم از تقسیم پیشین تعلق پژوهش پیشِ روی دعوی آن دارد که عرفان و تصوف به دسته

-ارف عی ادراکات بندی مفهومی به منظومههای آن با وساطت صورتبر همین اساس هیچ یک از داده

. تمامی یابدراه نمی -جهان عرفانیی تجربی و حاضر در زیستی مواجه با این منظومهی هستندهبه مثابه

ی... از این سنخ رویدادها و باورهای مطرح در بستر عرفان نظیر فقر، فنا، شهود، وحدت، والیت، جبر، تجل

رت )صو ی دالپردازش مفهومی و دخالت ذهن شناسا یعنی در غیاب یکبارهو بوده و بدون وساطت 

های خاص گر راز تعالیم سلوکی و ریاضتشوند؛ این اصل، روشنرف نمودار میی عا، در تجربهذهنی(

ن صرف گر بودگستر طریقت و نظارهتصوف و نیز اصرار صوفیان بر خاموش کردن تفکر در مسیر ظلمت

 است.

ی واسطه آشکار از شیء بدون وری وحض یعنی در فرایند درک -وجود مدلولِ بدونِ دال تنها در بسترِ 

غیابِ  جوید،می هایی که مفهوم در ادراک موضوع، شرکتلذا در عرصه است. یابیقابل دست -وممفه

ادراک  عینی مدلول، امری است ناگریز. مدلولِ بدونِ دال تنها در آشکارگی محض، در گشودگی افق

 ود.شداده می -ی مفهومبی پرده-عینی 

آشکار -های خوداین داده جهانزیستهایی است از این دست؛ تجربه مناسب برای یعرفان، بستر

واسطه های بیی وسیعی از مدلولها. گسترش حوزهرنگ آنگاهِ حضور برجسته و رنگکننده و جلوه

 ست.ازمان عارفان در امتداد جغرافیای مکان و  اعجاب انگیزو  منحصر به فردهای مدیون تجربه

که در البالی نگارشِ حاضر  نچنا-وجود  پرتو مواجهه باهای زیسته در این حقیقت که این تجربه

محبّین و شیخ أکبر محیی الدین بن الدین محمد بلخی سلطان الدر آثار موالنا جالل -خواهد شد روشن

ف و که تاریخ تصود، سخنی است رسنآمیز خود میشکوه درخششی عربی سلطان العارفین به قلّه

 .گذارنداند، بر صدق آن صحه میایشان پا به عرصه وجود نهادهعارفانی که پس از 

از تقدمی پیشینی نسبت به حضور پسینی عارف برخوردار است بدین جهت  یجهان عرفانزیست

ی سلوک بسته به گونه-اندک یا به صورت دفعی جهان، اندکعارف در تقرب خود به نواحی این زیست

گردد؛ ی این جهان آشنا میواسطههای بیذهنِ خود، با مدلول های بی وساطتِاز خالل تجربه -وی

های ی دوران بلوغ در مراحل رشدش، به مرور از خصیصهچونان کودکی که به سبب گشوده شدن دریچه

هایِ متنوعِ شود. در این مسیر، وجود که جز چونان مدلولی بدون دال در پردهمیمطلع زیستی آن 

افکند. تمامی شود، منطق قوانین حاکم بر مشی عارفانه را پی مینمیشکار کس آاش، خودنمایی

نمایند؛ در هیئتی برخاسته از می اظهارپدیدارهای پیرامون عرفان، در پرتو نور وجود معنای خود را 
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که قبض و بسط حاکم بر احوال عارف در رخداد آن نقشی  hermeneuticای خوانش وجودی گونه

 بسزا دارد.

ی و غیاب اکثر -نظام گفتار-است که ویژگی تمثیلی بودن مثنوی به حکم سنت شفاهی این چنین 

ر آفرینش در بیشتر آثار ابن عربی به حکم نظام نوشتار و شرکت فعال مخاطب عینی د allegoryتمثیل 

دت گیری فتوحات مکی و فصوص الحکم، همچنین ارتباط وحمثنوی و عدم حضور وی در فرایند شکل

ر نهایت د -حدت شهود هرگز قابل تفسیر نیستامری که با و-سیدن عارف به خود حقیقی وجود با ر

شود. بسی امید گشایی میساخت -ستاعرفا تکرار شده  ای که در بسیاری آثار و اقوالمایهدرون-مصاف 

نیز  ،ولویمو  ابن عربی ذیری مفهومی و امکان طرح آن میانی تأثیرپپاسخ مسأله تا حدودی رود کهمی

ادهم تا  ی عرفانی از حسن بصری و بشر حافی و ابراهیمچگونگی تکامل تشکیکی و فراتاریخی منظومه

ربه عرفانی و در اثنای توجه دوباره به مسأله جایگاه وجود در تج ید و حالج و مولوی و ابن عربیبایز

 .چگونگی مواجهه عارف با وجود/حق آشکار گردد

مولوی  وجهانی است که ابن عربی وجود را وجدان الحق فی الوجد چنین زیستتحت تأثیر حضور در 

کند، ی میحق )وجود مطلق( را هستی ما، مولوی خود را خاموش و ابن عربی خود را گویای به حق معرف

گیرد، یی آنان از اشیاء و محور عمودی حضور ایشان در پیشگاه حق تعالی شکل ممحور افقی تجربه

و کالم  شود و هر دو به یک میزان به خصومت با فلسفهو کردار مأثورشان میعشق سنگ بنای گفتار 

فل و فنای زنند و حدیث وحدت و قرب نواصدا دم از محو اغیار و وحدت معشوق میبندند و همکمر می

به صورت  و پس از آن به شهود وجود در مقام قرب فرایض و کشف تجلیات آن آورنددر حق به میان می

و  وجودو عارف دی این ی مواجههشیوهی دیگر به ی این موارد و موارد ناگفته؛ همهآیندئل میعالَم نا

 گردد.ایشان از وجود باز می تجربه

ی مسائلی که در پرتو پرسش وجود، از جملهمطالعات عرفانی:  درپرسش وجود  فراموشیپیامد 

پژوهانی چون ی پرجمعیت عرفاندو طائفهسامان بخشیدن به آن ناگزیر است، لزوم تمایزگذاری میان 

و عارفانی از تبار بایزید بسطامی، قشیری، ابوحامد غزالی، نابلسی ، ابونصر سرّاج، هجویری، گالبادی

القضاة همدانی، ابن عربی و مولوی حلّاج، ابوالحسن خرقانی، عبدالجبّار نِفَّری، ابن فارض مصری، عین

های پژوهان در طول تاریخ تصوف، سبب تفسیر برخی آموزهفاناست. تالش صورت گرفته از جانب عر

شده است؛ امری که به قصد نزدیک ساختن افق  اعتقادی خاصعرفانی در جهت اغراض کالمی و 

های اپیستمولوژیک، تحقق های عرفانی به سطح باورهای رایج و مقبول مفهومی مطرح در دانشتجربه

غفلت  ی عرفانی ایجاد کرده است.مند مضامین تجربهر فهم نظامعملی یافته و شکافی عمیق را در مسی
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گری و خلط آیین تصوف با مذاهب کالمی را ی هولناک اشعریاز این تمایزگذاری، فرو افتادن در ورطه

 بیش از سایر پیامدها سبب شده است.

پژوهانی نعرفا ی تالشپیامد دیگر حاصل از نفی پرسش وجود، فرو غلتیدن مطالعات عرفانی بر پایه

 psychologicalشناسیکروان هایگزارهنظیر غزالی و ناب لسی و شعرانی و سَرهَندی در باتالق 

phrases  و تفسیر سلوکیات و تعالیم عرفان بر بنیاد قوانین علم النفسpsychology  است که

سانی بر دست ک هایی سهمگین بر پیکر فهم راستین عرفان فرود آورده است؛ امری که پیوستهضربه

ی عارفان اهل جهان عرفانی سکنی نداشته و از قبیلهانجام یافته که خود به معنای دقیق کلمه در زیست

رفان در به شمار نبودند. این مطلب سبب شده تا خوانش انتولوژیک و بر بنیاد وجود عوجود و  کشف

 فرو رود.ای از فراموشی و ابهام مجال علمی خود به تعویق افتاده در هاله

أخر مفاهیم نوینی چون وحدت شهودِ در تقابل با وحدت وجود که از جانب برخی پژوهشگران مت

ای از آثار ونهچون ابوالعالء عفیفی و متقدمانی نظیر غزالی و و شعرانی و سَرهَندی  مطرح گردیده، نم

های ز گزارهاای مجموعه اخباری عرفان به و های معناداری آن، گزارهسوء این تلقی است که در نتیجه

ل تأثیر و تأثر مسائلی از قبی طرحإنشائی و از جنس مفاهیم علم النفسی فروکاسته شده و زمینه را برای 

ی ی که بر پایههر عارف فراهم آورده است. در حال تجربی ویژه جهانمفهومی عارفان از یکدیگر و نسیان 

قتضای ماهیت ای خود به ی امور مورد تجربهو با واسطه فهم انتولوژیک عرفان، عارف از پردازش مفهومی

پیرامونش  ها، احتراز جسته و بر این اساس مضمون در جهان وی غایب است و هر چیزی دربدون دال آن

، آن را از ی وجودی عارفی ناب عارفانه نشسته تا تجربهحکم مواد خامی را دارد که در انتظار لحظه

موعه مجعرفانی به  هایتجربهخود به در آورد و صورتی تازه بخشد. تقلیل  و وضعیت هیولیکمون 

وجود  ابل وحدتشگران معاصر در قالب دو مفهوم متقشناسی سبب شده تا برخی پژوهروان هایگزاره

به عدم تجانس  و وحدت شهود، عارفان طراز اولی نظیر موالنا و ابن عربی را رو در روی هم فرض گیرند و

 ارفان وجودیع طایفهآلود به طرد ابن عربی از فانی آنان و در برخی موارد غیر منصفانه و غرضمکتب عر

 و انتساب او به فیلسوفان حکم کنند.

ی ی عرفانی که پیشینهبخشی منظومهگردانی از نقش بنیادین وجود در صورتاز دیگر پیامدهای روی

ی است که در نتیجه aestheticشناسی و جمال خانوادگی عرفانی همندارد، فرضیه تاریخی چندانی

های جهان عرفان، در یک سری رخ داده است؛ در این دیدگاه جاذبه formتقلیل عرفان به مباحث فرم 

زیبایی شناسانه را از دست ارجاع به حقیقتی فراتر از نگاه  ویژگیمباحث شکل و صورت فسرده شده و 

توان از های ذوقی که ریشه در ادراکات حقیقی ندارد و نمیدریافتای شود به مجموعهو بدل می داده

کمک ی مخصوص خود و با ها حکم وجودی دریافت کرد. پژوهشگرانی بر مبنای این دیدگاه، به شیوهآن
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از  مولویجدایی عرفان metaphor و استعاره allegoryتمثیل  تمایز نهادن میان دو شیوه بیانی

 .اندقرار دادهید رد تأکرا مو  ابن عربیعرفان 

اند که با ردهبرخی پژوهشگران نیز پا از مرز انصاف فراتر نهاده ابن عربی را فیلسوفی عارف تلقی ک

االت عارفان شور و مواجید حاصل در حهای فلسفی به سراغ عرفان آمده و به همین جهت از آن پارادایم

تفکران تأثیر م ردیفآنان بر پایه این برداشت یکسره نادرست، ابن عربی را در  ، در او اثری نیست؛محض

حقیقی  مواجیدل و دار احوااند و در جهت خالف آن موالنا را میراثهای یونانی نشاندهپذیرفته از اندیشه

-فش اخال چونان رسد ودر آثار وی بوی تفلسف به مشام نمی عارفان پیش از خود قلمداد کرده که

ای از حاالت و م عرفانی وی را مجموعهنظا -عارفانی مانند بایزید و حالج و بوسعید و عطار و سنایی

ی دیشهد. در این داوری عنصر مرکزی در اندهتشکیل می های پیچیده فلسفیاذواق دور از دریافت

نان که ت. چی ابن عربی، مباحث مدرسی فلسفه معرفی شده اسموالنا، عشق و عناصر حاکم بر اندیشه

باحث مطرح در شناسانه و فلسفی در تفسیر می رویکرد روانهای غلبهخواهد آمد، در این دیدگاه نشانه

ء تا جایی که بستر آثار مکتوب مولوی و ابن عربی آشکار است. ما در جای خود به نقد و بررسی این آرا

 با خوانش وجود ارتباط دارد، خواهیم پرداخت.

ان جهگویی به مباحث یاد شده را با محوریت پرسش وجود در زیستآهنگ پاسخپژوهش در پیش، 

ت مطالعات افکن بر موضوعاای ابهامات سایهعرفانی دارد و حرکت خود را گامی تازه در گشودن پاره

هایی تازه رسشپندارد. باشد که در پرتو این اقدام، اگر پاسخی فرا چنگ نیاورد، دست کم پعرفانی، می

 رانگیزد.را ب

های بنیادی آن بر مدار مرکز وجود تواند افقی تازه به روی تفسیر ساختتحلیل انتولوژیک عرفان می

ی فهم بسیاری از اصول تصوف نظیر فنا، والیت، وحدت وجود، موطن عقل، بگشاید و از آن پس شالوده

و بازیابی  constitutionتقویم جایگاه کالم اشعری در نظام باورهای صوفیانه و اموری ازاین دست، 

پیرامون مضامین تصوف شکل گیرد. نیز این امکان را فراهم  ترتازه های معناییشوند و نظامی از داللت

ی عارفان راستینی چون بایزید و بوسعید و ابن فارض و ابن عربی و مولوی و سازد تا میان طبقهمی

نابلسی و سَرهَندی مرزبندی شود. نیز پژوهش آینده پژوهانی چون قشیری و امام محمد غزالی و عرفان

ای گشوده بر پرتو ی تجربهی آن و عرفان به مثابههای تحت حیطهشناسی و گزارهتمایزگذاری میان روان

اصول و تعالیم عرضه شده در ضمن  reductionنور وجود]انتولوژی[ را پیش چشم دارد تا فروکاست 

در معرض   psychologyهای علم النفس ای از تفاسیر برخاسته از دادهی عرفانی را به مجموعهتجربه

ی احکام انتولوژیک و اپیستولوژیک، بستری برای بررسی نقد و نظر قرار دهد. نیز با تعیین محدوده

به ویژه -ی عارفان ها در اندیشهبندی میان آننما و بیان چگونگی جمعهای برخی آرای متناقضداللت
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هایی فراهم آورد؛ گزاره -کندولوی و ابن عربی که این تحقیق بر محور آثار آنان گردش میدر آثار م

نما چون وحدت ادیان و کثرت آن، جبر و اختیار، وحدت شهود و وجود، عقل ممدوح و مذموم متناقض

 همانی کفر و ایمان و...این

نان که نماید تا موضوع آن چی خوانشی پدیدارشناسانه که خود را تسلیم موضوع پژوهش میعرضه

ا چنگ آوریم، کنیم در پایان جستار فرنمایاند، دیده شود از دیگر ثمراتی است که کوشش میخود را می

ی بحث بدان است که در اثنا ای دیگرمسألهجهان عرفانی، ی تأثیرپذیری و امتناع آن در زیستمسأله

ال و مفهوم در دای از ادراک که ی گونهان به مثابهای ساختارمند میان عرفشود و به شیوهپرداخته می

ی ویانهجی فعالیت دخالتی بشری که بر پایههای اندیشهجوید و سایر حوزهآفرینش آن شرکت نمی

نهیم؛ ز میکنند، تمایساز، موضوعاتِ آگاهی را رصد میی شبیهذهن شکل گرفته و از پشت حجاب فاهمه

 های صورت گرفته، آشکار خواهد شد.نماییاین خصلت یسپهر وجودی عرفان در سایه

ها در متن آثار نی آگشایی امور یاد شده با تکیه بر آرای موالنا و ابن عربی و ارائهواشکافی و ساخت

جهان یستزی ی عرفان اسالمی صورت خواهد گرفت تا در پرتو نور وجود، رابطهی برجستهاین دو چهره

اثیرپذیری ، بدون پیش کشیدن بحث تدارند در افق اعالی تصوفعارف بزرگ که جایگاهی عرفانی این دو 

-تر بر استقالل دریافتلکه با تأکید هر چه تمامب -ه خود مطلبی است یکسره ناصوابک-یکی از دیگری 

 های آن دو از یکدیگر روشنایی یابد.

 اهداف پژوهش.1-1

ها و خلق تجربه وجهان عرفانی بنیادی آن در زیستسرگیری پرسش وجود و بیان جایگاه  از -الف

نوافل و قرب  تعالیم صوفیانه با تکیه بر آثار موالنا و ابن عربی که در دو ساحت عبد و عالم طی قرب

 بندد.فرایض صورت می

های تجربی، دانش ادراکاتی نظیر با، عشق، موسیقی، درد عرفانمرزبندی بین ادراکاتی از قبیل  -ب

 هایجربهتو  هاآموزهبا هدف تعیین حدود و ثغور نظام کالمی ، اجتماعی، روانشناسی، فلسفیریاضی، 

 .های مبتنی بر مفاهیمهای عرفانی به احکام دانشعرفانی و ممانعت از فروکاست گزاره

کیه، وحدت، گشایی مجدد از اصول عام مطرح در تصوف از جمله والیت، فنا، شهود، تزساخت -پ

 .در آثار موالنا و ابن عربی  ها با مرکز وجودوریت نسبت آنتجلی با مح

پژوهان در طول تاریخ تصوف و بیان تقلیل و تحریف تمایزگذاری میان دو گروه عارفان و عرفان -ت

ای ناصواب از نظام باورهای عرفانی و در نهایت ایجاد ی چهرهپژوهان در ارائهصورت گرفته از جانب عرفان
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از وطن حقیقی  دور کردن عرفانکالم اشعری با عرفان و به این ترتیب  هم آمیختن دربستری برای 

 که بدان تعلق دارد. خود

میان اصول  ایریشه رد هر گونه تمایزنمایش ارتباط تنگاتنگ جهان عرفانی موالنا و ابن عربی و  -ج

ستقالل هر ای فردی و عرفان آن دو به کمک بررسی آثار ایشان، در عین اذعان به وجوه تمایز خالقانه

 ی عرفانی خویش.از دیگری در تجربه یک از ایشان

ق ایجاد امکانی جهان و از این طریطرح تقدم پیشینی عرفان و حضور پسینی عارف در این زیست -چ

ه طور کلی و های عرفانی بگیری تعالیم و تجربهی بستر شکلز وجود به مثابهی تفسیری ابرای ارائه

 .ی ابن عربی و موالنابویژه در تجربه

 چارچوب نظری.2-1

ر کدام ی معنایی هوار پیشینهدر این پژوهش ابتدا به کلیات و مفاهیم نظری بحث و نیز خالصه

یص در طول مسیر نگارش، روشن گردد؛ خصاها خواهیم پرداخت تا در نهایت معنای مقصود از آن

های گریر جلوهی عرفانی و مواجهه عارف با وجودِ متجلی دانتولوژیک عرفان و نیز چگونگی رخداد تجربه

بندی ه تقسیمگیرد، مرز میان عرفان و دیگر ادراکات بشری با توجه بمتنوع خود، مورد بررسی قرار می

ای از وجوه بردهای عرفانی با محوریت پردهی هر یک از تجربهدهگردد، شالوانواع ادراکات مشخص می

پیستمولوژیک های ای انتولوژیک با دادهشود، و تفاوت دریافت و گزارهپنهان وجود به بحث گذاشته می

 گیرد.ورد تأکید قرار میم -گر تفاوت میان عرفان با کالم و فلسفهبه تعبیری دی-

ت افکنیم بر اصول عام تصوف نظیر والیت، وحدده نظری میسپس در پرتو مباحث کلی مطرح ش

ی ارتباط آن با توحید، انسان کامل، چگونگ نا، معرفت نفس و ارتباط این همانوجود، وحدت شهود، ف

رف به ی معرفت وجود، قبض و بسط درونی عاعارف با جهان و حق، عشق و پیوند عمیق آن با مسأله

 جات شهود و معرفت ...ی عامل مؤثر در تفاوت درمثابه

و نیز تعالیم مندرج  در پایان با توجه به جایگاه بنیادین وجود در نظام حاکم بر آثار موالنا و ابن عربی

-واردی تعارضها و در می جهان عرفانی ایشان خواهیم پرداخت و تفاوتهای آنان، به مقایسهدر اندیشه

چون رینولد  دو با تکیه بر نظرات پژوهشگران بزرگی ی ارتباط موجود میان آنهای مطرح شده در زمینه

لود نیکلسون، لویی ماسینیون، هانری کربن، میشل شودکیفیش، ویلیام چیتیک، آسین پالسیوس، ک

ورد گفتگو قرار الزمان فروزانفر مکوب، بدیعماری شیمل، ابوالعالء عفیفی، عبدالحسین زرینعدّاس، آن

 بندی نهایی در این موضوع رسید.خواهد گرفت تا بتوان به یک جمع




