
 

 

 

 حمي محن الر الرهللام ا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  مدیریت تحصیالت تکمیلی 

  پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی

  

  زبان و ادبیات فارسیرساله دکتري رشتۀ 
  

  مسیر آفاق و انفس در تصوف و عرفان از ابتدا تا قرن نه

  

    استاد راهنما
  دکتر زهرا پارساپور

  

   اول استاد مشاور
   روح اهللا هاديدکتر 

 
  

  استاد مشاور دوم
 دکتر تقی پورنامداریان

  
  پژوهشگر 

  آزاده موالیی

  

  1391بهمن ماه 



 

 

 

 

 

 گزاري سپاس      

 

یبانی دانم از تمام کسانی که در طول این مسیر دشوار اینجانب را همراهی و پشتالزم می   
سرکار خانم دکتر پارساپور که با صبر و متانت . کردند ، صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم 

جناب آقاي دکتر هادي که براي تهیۀ . زدنی راهنمایی این رساله را بر عهده داشتند مثال
شان را از من دریغ هاي دلسوزانهمنابع کمیاب زحمات زیادي را متحمل شدند و راهنمایی

د ، جناب آقاي دکتر پورنامداریان که رایزنی رساله را بر عهده داشتند و بسیاري از نداشتن
عزیزم که  و خواهر منابع کلیدي و دست اول مورد نیاز را به اینجانب معرفی کردند ، پدر

بارها و بارها براي تهیه و فرستادن منابع مورد نیاز ، بار زحمات من را به دوش کشیدند ، 
ها و عطر دعایش در البالي سطور این رساله پیچیده است و گرمی نفس مادر عزیزم که

همسرم که در طول این مدت صمیمانه در مراحل مختلف تحقیق همراهیم کرد و با 
از درگاه خداوند منان سالمتی و طول . هایش دلهره و نگرانی را از وجودم زدود دلگرمی

ر مسیر تحقیق و پژوهش براي خود عمر براي تمامی این عزیزان و توفیق سربلندي د
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  چکیده 

از  اش ، همواره یکیسفر چه از نوع ظاهري و بیرونی آن و چه از نوع باطنی و درونی   
هاي نامدار تصوف ، سیر بسیاري از چهره. عرفان و تصوف بوده است موضوعات مطرح در

اي بر سیر درون بهره اند و از سفر ظاهري به عنوان مقدمهآفاق و انفس را با یکدیگر آمیخته
برخی از آنان تا پایان عمر هرگز در جایی سکونت نگزیدند و حتی شاگردان . اندجسته

از سوي دیگر در بیشتر امهات کتب تصوف ، بخش یا . کردند سفر توصیه می خود را نیز به
ات این نک. هایی به سفر ظاهري و بیان آداب و شرایط آن اختصاص یافته است بخش
به دلیل همین جایگاه . است  دهندة اهمیت و جایگاه خاص سفر در عرفان و تصوفنشان

ق و انفس در تصوف از ابتدا تا قرن نهم خاص است که این تحقیق را به بررسی سیر آفا
بررسی کارکردها ، . 1: ترین اهداف این تحقیق عبارتند از برخی از مهم. اختصاص دادیم 

بررسی . 2  هاي مختلف سفر ظاهري در میان اهل تصوففواید ، آداب ، شرایط و جنبه
آفاق و انفس در  بررسی حلقۀ پیوند و ارتباط میان سیر. 3انواع سفرهاي ظاهري صوفیان 

بررسی ساختاري و . 5بررسی مراتب سلوك نفسانی و حاالت و مقامات طریقت . 4تصوف 
  اند محتوایی آثاري که از سفر ظاهري براي تبیین مراتب سلوك نفسانی بهره جسته

بدین ترتیب که . اي استفاده شده است براي انجام این تحقیق از روش تحقیق کتابخانه   
برداري تمام مطالبی که در منابع عرفانی به شکل مستقیم و غیر مستقیم عه و فیشبعد از مطال

بندي موضوعات مطرح شده در آن به موضوع سیر آفاق و انفس مربوط می شدند؛ به دسته
پرداختیم و آنها را در دو بخش کلی سیر افاق و انفس مطرح نمودیم و در هر موضوع 

  . قی دربارة مطالب گردآوري شده صورت گیردتالش کردیم که تحلیل و بررسی دقی

ترین کارکرد سفر مهم. 1: برخی از نتایج به دست آمده در جریان این تحقیق عبارتند از    
سفر ظاهري . 2ظاهري در میان صوفیان تربیت نفس و تهذیب و تزکیۀ آن بوده است 

اء  نفسانی به اي براي سفر درونی و شناخت سالک از خویشتن خویش جهت ارتقمقدمه
پس از دست یافتن به مرتبۀ نفس مطمئنه است که دل . 3باالترین مرتبۀ آن بوده است 

گردد و ملکوت آسمان و زمین در برابر دیدگان او آشکار صوفی مدرك حقایق عالم معنا می
  . شود می

هاي سفر درونی ، سفرنامهسفر بیرونی ، سیر آفاق ، سیر انفس ، سفر ، : ها کلید واژه
 عرفانی



   فهرست مطالب

   1................................. .............................................................................................................................پیشگفتار 

  کلیات : فصل اول 

  6......................................................................................................... .........تعریف مسئله و ضرورت انجام پژوهش . 1

  9................. .................................................................................................................................هاي پژوهش پرسش. 2 

  9....................... .............................................................................................................................هاي پژوهش فرضیه. 3

  11.................................................................................................. ..............................................هاي پژوهش پیشینه. 4

  14................ .............................................................................................................................................روش پژوهش . 5

    پیش درآمد: فصل دوم 

  17.......................... .............................................................................................................................تعریف سیر آفاق . 1

  19.................................................................................................. الم هاي سیر آفاق در ادیان پیش از اسپیشینه. 2

  24............................................................................................ هاي سیر آفاق در قرآن و منابع اسالمی سرچشمه. 3

           سیر آفاق:  سوم فصل

   کارکردها و فواید سیر آفاق در میان صوفیان : بخش اول 

                                                       31 ..........................................................................................................................آشنایی با حقیقت وجودي انسان . 1

  32...................... ............................................................جستجوي معشوق و پراکندن نام و یاد او بر روي زمین . 2

  33.............................................................. ............................................................................... تهذیب و تزکیۀ نفس . 3

  37.................. ..............................................................................................................................................تمرین صبر . 4

  انواع سفرهاي صوفیان : ش دوم بخ

  38............................... ...................................................................انواع سفرهاي صوفیان از دیدگاه مقصد مکانی . 1

  42.................................. ..............................................................................انواع سفرهاي صوفیان از دیدگاه هدف . 2



  73............................. ...................................................................................................................بندي و تحلیل جمع. 3

  فر صوفیان آداب س: بخش سوم 

  74........................... ...........................................................................................................کسب اجازه از پدر و مادر . 1

  77...................... ..........................................................................................................................کسب اجازه از شیخ . 2

  78............. .............................................................................................................................وداع با دوستان و یاران . 3

  79) ................................................... ص(آغاز سفر در بامداد دوشنبه یا پنجشنبه به تبعیت از سنت رسول . 4

  80........ .........................................................................اداي نماز پیش از آغاز سفر و به هنگام ترك هر منزل . 5

  82............ .....................................................................................................اداي کامل و به موقع واجبات شرعی . 6

  83..... .............................................................................................................................عبادت و ذکر در طول سفر . 7

  86.............. .............................................................................................................................................حفظ طهارت . 8

  87...... ......... ................................................................................................................................ترجیح سفر گروهی . 9

  90...... ................................................................................................................انتخاب امیري از میان همسفران . 10

  92........... .................................................................................................................حسن خلق و موافقت رفیقان . 11

  93........ ....................................................................................................................................رفق و مدارا با ستور . 12

  ماجراهاي سفر صوفیان : بخش چهارم 

  95................ ..........................................................................................................................................دیدار با خضر . 1

  99 .................................................................................................................................................ه با حیوانات همواج. 2

  103.................. ......................................................................................................................ه با کرامات اولیا همواج. 3

  105......................... ..................................................................................................برخورداري از امدادهاي غیبی . 4

  107.......................... ..................................................هاي تربیتی ه با افراد بی نام و نشان و کسب نکتههمواج. 5

  108..................... ...........................................................................................................................گرفتاري و اسارت . 6

  110.............. ...............................................................................................................ه با دزدان و حرامیان همواج. 7



  110............ ........................................................................................................همراهی با مسیحیان و ترسایان . 8

  ها و نقش آنها در سیر آفاق خانقاه: بخش پنجم 

  114.................. .......................................................................................................................ها ي خانقاهتاریخچه. 1

  121............................. ......................................................................................................................ها آداب خانقاه. 2

  124............................. ........................................................................................ها منابع درآمد و اقتصاد خانقاه. 3

  صوفیان سیاح : بخش ششم 

  126............................. ........................................................................................................معرفی صوفیان سیاح . 1

  183....................... ...................................................................................................................بندي و تحلیل جمع. 2

  صوفیان مخالف با سیر آفاق: بخش هفتم 

  186......................... .........................................................................................................ها معرفی و بیان دیدگاه. 1

  سیر انفس :  چهارمفصل 

  تعریف سیر انفس  :بخش اول 

  193....................... ........................................................................  معناي اصطالحی آفاق و انفس در عرفان . 1

  196..................... ..........................................................................................شرایط و ملزومات سلوك نفسانی . 2

  حاالت و مقامات : بخش دوم 

  198..................... ..........................................................................................در بیان حال و مقام و تفاوت آنها . 1

  200.................. .....................................................................................لخی مقامات سلوك از دیدگاه شقیق ب. 2

  203................... ...........................................................................................مقامات سلوك از دیدگاه هجویري . 3

  205...................... ..................................................................مقامات سلوك از دیدگاه ابوعبدالرحمن سلمی . 4

  208.................... ..............................................................................مقامات سلوك از دیدگاه عطار نیشابوري . 5

  210...................... ............................................................مقامات سلوك از دیدگاه عزالدین محمود کاشانی . 6

  213..................... ..........................................................................................مقامات سلوك از دیدگاه باخرزي . 7



  214....................... .........................................................................مقامات سلوك از دیدگاه ابوسعید ابوالخیر . 8

  221.................... ..................................................................مقامات سلوك از دیدگاه خواجه عبداهللا انصاري . 9

  252....................... ............................................................................مقامات سلوك از دیدگاه روزبهان بقلی . 10

  256....................... ...............................................................................................................بندي و تحلیل جمع. 11

  معراج و سیر در افالك : بخش سوم 

  257................ ..............................................................................................................سیر در افالك و مکاشفات . 1

  259.................. ........................................................................پیشینۀ سیر در افالك در منابع پیش از اسالم . 2

  260................ .............................................................................) .....................................ص(معراج پیامبر اکرم . 3

  265........ ..............................................................................................................................................معراج بایزید . 4

  267....................... .....................................................................................................روایاتی از معراج دیگر عرفا . 5

  268................. ...........................................................................................................................عالم مثال سیر در . 6

  هاي تمثیلیسفرنامه: بخش چهارم 

  271................. .......................................................................استفاده از رمز و تمثیل در بیان تجارب عرفانی . 1

  272. .......الطیر با رسالۀ الطیر ابن سینا و غزالی اي منطقهاي چهارگانۀ عطار و بررسی مقایسهثنويم. 2

  283..... ....................................................................................................................................داستان غربت غربی . 3

  284....... ............................................................................................................................منظومۀ مصباح االرواح . 4

  287.......... ............................................................................................................................سیر العباد الی المعاد . 5

  290........... ..............................................................................................................................بندي و تحلیل جمع. 6

  گیري تیجهبندي و نجمع: فصل پنجم 

  292....... ............................................................................................ها و نتایج به دست آمده بندي دادهجمع. 1

  299............. .............................................................................................................................هاي تحقیق چالش. 2

  300.............. ...................................................................................................................... فهرست منابع و مآخذ



1 
 

  

  

  

  

  

   شگفتاریپ
 که استی سالک واقع دری صوف.  ترین مراتب نفسانی تا باالترین آناز پایین استي سفر تصوف   
من برتر یا  به و شودی م جدای نیخودب و شیخو شتنیخو ازی گام ، سلوك مراحل از قدم هر در

 به.  استی هست هانج نمودار و نسخه ،ی نید ریتعب در انسان.  گرددیم ترکینزد ، جان الهی خود
 گرفتن نظر در.  است نهفته زین انسان وجود در ، دارد وجودی هست عالم در که آنچه هر کهیطور

 و سفر با تصوفی وستگیپ راز ، ریصغ عالم عنوان به انسان وجود و ریکب عالم عنوان بهی هست جهان
 را خود و کند سفر شیخو درون در تا کندیمي اری انسان به تصوف.  سازدیم آشکار را ریس

 در عالم شیخوی قیحق گاهیجا به ، دروني هايبلند و پستی و موانع بر غلبه با آنگاه.  بشناسد
 در اندداشته التزام بدان انیصوف ازي اریبس که زینی رونیب سفر و ریکب عالم در ریس.  ابدی دستی هست
 گذاشته سر پشت دیباي العبورصعب يهاراه و هاگردنه ؛ استی درون سفر نیاي ظاهرة جلو واقع
 ؛ است مطلق قتیحق وی پاک به وستنیپ همان که خود ينهیریدي آرزو به ت سالکینها در تا شود

   . ابدی دست

 ، قیطری ط و سلوك و ریس ، سفر با همواره اصطالح نیا تصوف شیدایپ زمان ازبر این اساس ،    
 سفر و ریس نیا تصوف بزرگان ازي اریبس سرگذشت و احوال شرح در.  است بوده نیعج و ختهیآم

- یژگیو باي ظاهر سفر ، گریدي سو از.  است گشته همراه زین رونیب عالم و آفاق در ریس بای درون
ي برا رای درون سفرۀ نیزم و کردمی دهیآبد مشقات و هایسختة کور در را سالک  ، خود خاصي ها
 البته _ سفرها نیا انیجر در سالک کهی فراواني هایتسخ و اضتیر ، واقع در.  ساختمی ایمهي و
 را او ، روح ضعف و قوت نقاط از افتنی یآگاه و کردیم تجربه _ خاص طیشرا و آداب تیرعا با

 آمادهی طانیش وی نفساني هاوسوسه و راهي هایسخت برابر در آوردن تاب و درون دشوار سفري برا
  .  ساختی م
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 تحت رساله نیا فصل نیاول که است تصوف در سفرها نیا خاص گاهیجا و تیاهم به توجه با   
 نییتب به ابتدا فصل نیایی ابتداي هابخش در.  میاداده اختصاص آنی بررس به را»  آفاق ریس«  عنوان
 بوده چه تصوف اهل انیم در آفاق ریس از مقصود نکهیا و میاپرداخته تصوف در آفاق ریسۀ مسئل
 قائل ارزش حد نیا تا آفاق ریسي برا چرا ؟ پرداختندیم آفاق ریس و سفر به نایصوف چرا ؟ است
   ؟ ساختیم آمادهی درون ریس و سفري برا را آنان چگونه آفاق ریس و اندبوده

ی برخانجام  از سالک و است شده داده حیترج گریدی برخ به سفرهای برخ ، تصوف منابع در   
 ، خداۀ خان ارتیز قصد به که استي سفر،  سفرها نیبهتر مثال عنوان به.  است شده منع سفرها
 را انیصوفي ظاهري سفرها تمام ایآ اما ، شود انجام...  و وقت خیمشا و بزرگان ارتیز ، جهاد

انواع سفرهاي «  عنوان تحتی بخش در پرسش نیا پاسخ ؟ برشمرد آفاق ریسي هانمونه از توانیم
  .   است آمده» صوفیان 

 و بزرگان اقوال و)  ص( اسالمی گرام امبریپ ثیاحاد ، قرآن اتیآ به استناد با تصوف کتب در   
 از خواستن اذن و کردن تین از.  است شده ذکر سفري برا خاصی طیشرا و آداب ، هیصوف خیمشا

ي هاده و شهرها به شدن واردة نحو ، ازین مورد لیوسا ، مرکب بر شدن سوارة نحو تا گرفته ریپ
 آداب نیا بهي بندیپا صورت در تنها . ... و سفرانهم با رفتار و سلوك طرز ، آنها از خروج و دیجد

 و حق ازي و غربت به صورت نیا ریغ در و کندیم ترکینزد حق به را سالک ، سفر که است
  .  میاداده اختصاص موارد نیای بررس به را»  سفر آداب«  به مربوط بخش.  شودی م منجر اوی تباه

ي زیانگشگفت و جالبي ماجراها مختلف دوران در انیصوف سفر از مانده جا به اتیروا انیم در   
.  انیحرام و دزدان دست بهي گرفتار و چاه در افتادن تا گرفته خضر با دارید از.  خوردیم چشم به

 دارد صاصاخت دادهایرو و ماجراها نیاي بنددسته وی بررس به»  سفري ماجراها«  به مربوط بخش
  .  ساخت خواهد آشنا بحث مورد دوران در سفر طیشرا وی کلي فضا با را خوانندگان که

 نیای بررس به زین رای بخش ، سفر بحث در»  هاخانقاه«  نقش و تیاهم به توجه بابه عالوه    
  .  میاادهد اختصاص آنها به ورود و اقامت آداب و درآمد کسب ، ادارهة نحو ، آنهاۀ خچیتار ، نهادها

 وي بندجمعبه  ؛ آفاق ریس مخالف و موافق انیصوفی معرف با ، زین اول فصلی انیپا بخش دو در   
  . ایمپرداخته ، موجودي هاداده اساس بریی نهای لیتحل

با استناد به در اولین بخش این فصل ، .  دارد اختصاص انفس ریسی بررس به رساله دوم فصل   
  . ایم ان ، به بررسی معنی لغوي و اصطالحی سیر انفس پرداختهروایات و اقوال صوفی
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 حق به وصول قیطر در. دومین بخش این فصل ، به بررسی احوال و مقامات راه اختصاص دارد    
 و ابدیدر شودی م وارد او درون در که رای حاالت و کندی ط رای مقامات دیبا سالک  ،ی قیحق کمال و
.  دارد وجود نظر اختالف هیصوف کتب امهات در مقامات نیا قیدق تعداد مورد در.  ردیگ بهره آنها از

 وجود بر که دارد وجود زینی اتیروا اما هستند عدد هفت مقامات نیا ،  اتیروا نیمشهورتر بنابر
 در هیصوف نیهمچن.  کندیم داللت زین مقام هزاری حت و صد ، چهل ، چهارده ، ده ، پنج ، چهار
 دارند نظر اختالف مقامات ای و شوندیم محسوب احوال جزو ایآ نکهیا و طالحاتاصی برخ مورد

  . که این بخش از رساله به بررسی و نقل این موارد اختصاص دارد 

با طی مقامات و درك احوال است که سالک رفته رفته از مرتبۀ نفس اماره به مرتبۀ نفس مطمئنه    
اي در این هنگام است که مرحله. گردد نور حقیقت بینا میبینش به یابد و دیدة حقیقتارتقا می
در این مرحله است . کنند یاد می» سیر الی اهللا « گردد که از آن تحت عنوان سلوك آغاز میدیگر از 

در جریان . پردازد شود و به عروج و سیر در افالك میکه جان سالک به مراتب عالم هستی آگاه می
شود که درك آنان دات غریب و مکاشفات شگفت براي وي حاصل میاین عروج است که مشاه

سومین بخش از فصل دوم رساله  .ك حقایق است میسر خواهد شد درِتنها به وسیلۀ دل سالک که م
هایی چند از آنها به بررسی کیفیت و ماهیت این مکاشفات و مشاهدات از رهگذر ارائۀ نمونه

  .اختصاص دارد 

اي است مافوق بشري که از راه ها و مراتب عالم هستی تجربهج و درك شگفتیاز آنجا که عرو    
باشد ، صوفیان براي انتقال این تجارب روحانی از زبان رمز و حواس و عقل انسانی قابل درك نمی

بخش پایانی این رساله به بررسی آن دسته از آثار تمثیلی و رمزي اختصاص . کنند تمثیل استفاده می
اند سفر روح به عالم معنا و درك لذات روحانی آن عالم را در قالب داستان به تصویر کشیدهدارد که 

 دیبا حق به وصولي برا سالک کهی منازل و مقامات عطار ریالط منطق همچون آثار نیا ازی برخ در. 
 ریس همچون گریدی برخ در. است شده گنجانده نینماد و نیریشی داستان قالب در گذارد سر پشت
 احوال از و پردازدی می معن عالم در ریس بهی الیخي سفر انیجر در سالک ییسنا المعادی ال العباد
یی روا ساختار لیتحل و آثار از دسته نیای بررس به رساله این بخش از در. گردد یم آگاهی هست عالم

  .یم اپرداخته ، تصوفی مبان و اصول با آنان انطباقی چگونگ و آناني هاهیمابن و

 نیا از شیپ که تصوف و عرفان نفکیال اصول ازی کی یبررس جهت در استی گام رساله نیا   
 مشکل و قیتحقۀ دامنی گستردگ.  است نگرفته صورت آن مورد دري اموشکافانه و قیدقی بررس

 تنوع و ساخت مواجه خیرتأ و وقفه با را قیتحق مراحل بارها و بارها اول دست منابع بهی دسترس
ي اری به حال نیا با.  کردیم طلب رسالهی کل چارچوب میتنظ در رای خاص نظر دقت ، مطالب ادیز
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 شکل به رسالهی کل طرح سرانجام ؛ محترم استادانۀ دلسوزاني هایبانیپشت لطف به و منّان خداوند
  . امید است که مورد قبول اهل فن و فرهیختگان این حوزه واقع شود . درآمد ی کنون
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  فصل اول    

  کلیات  
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  وهش تعریف مساله و ضرورت انجام پژ. 1

ـ  اختصاص خود به را ما کشوری فرهنگ وی ادب آثار ازي اعمده بخش عرفان و تصوف    .  دهنـد یم
 فـوذ ن ازی خیتـار ي هـا دوره ازی برخ دری حت و ادیز احترام از مردم انیم در همواره متصوفه و عرفا

 در و خیتـار  طـول  در را مـا  کشور نام که رانیای ادب بزرگان شتریب. اندبوده برخورداریی باالی اسیس
ی بزرگان آثار.  شوندیم محسوب متصوفه و عرفاة زمر از اندساخته دانیجاو جهان مختلف ملل انیم

 مشـغول  خـود  بـه  را ایـ دنۀ برجست شناسان شرق و محققان سنایی ، عطار ، مولوي و حافظ همچون
ـ ا احـوال  و آثار قیدقای بررس بهي متعددي هاکتاب و مقاالت و داشته  افتـه ی اختصـاص  بزرگـان  نی
 در اسـت ی گـام ی عرفـان  دیعقا و هاسنت ، اصولی بررس جهت دری تالش هر اساس نیا بر . است
  . نیزم رانیا اتیادب و خیتار و فرهنگ تر قیدق و بهتر شناخت جهت

   
تـرین آداب صـوفیه   ، یکـی از مهـم  شـود  یاد مـی » سیر آفاق « از آن تحت عنوان سفر ظاهري که    

 بـا  کـه یی هاکتاب شتریب در.  است کرد مهمی نیز در میان آنان داشتهرکه نقش و کا شودمحسوب می
 ازي شمار.  است افتهی اختصاص آن آداب و سفر بهی فصل ، شده نگاشته تصوفی مبان نییتب هدف

ـ  فرا رونیب عالم در سفر و آفاق در ریس به را خود دانیمر همواره هیصوف زرگب خیمشا و رانیپ -یم
 تیـ رعا بـا  البتـه  _ سفرها نیا انیجر دري مبتد سالک کهی فراواني هایسخت و اضتیر.  خواندند

ي بـرا  را او ، روح ضـعف  و قـوت  نقـاط  از افتنی یآگاه ورد کیم تجربه _ خاص طیشرا  و آداب
 آمـاده ی طانیش وی نفساني هاوسوسه و راهي هایسخت برابر در آوردن تاب و روند عالم دشوار سفر

 همچـون  را آن اصـطالحات  ازي اریبس که بود آنجا تا هیصوف دید از سفرها نیا تیاهم. ساخت یم
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 و عرفانی مبان و اصول نییتبي برا خود خاصی اصطالحي معنا با...  و بیغر ، رباط ، مقام ، منزل
  .بردند می کار هب زین تصوف

سیر آفاق و سفر ظاهري عالوه بر اینکه صوفیان را براي تهذیب و تزکیۀ نفس و شناخت خـویش     
کـه   به طـوري . کردهاي مختلف دیگري نیز از لحاظ سیاسی و اجتماعی داشت ررساند ، کایاري می

هـا  خانقـاه .  دبـو مرهون همین سفرهاي صوفیانه  ، هاي جغرافیایی مختلفگسترش تصوف در حوزه
که در تثبیت و حفظ مبانی تصوف نقش بسیار مهمی را ایفا کردند در نتیجۀ مستقیم همین سـفرهاي  

مالقـات بـا صـوفیان و    . کردند ، بنا شـدند  ایجاد می این سفرها مختلفی که هايظاهري و بنا به نیاز
فرها بـود بـه   که حاصل همین رفت و آمدها و سـ نیز مشایخ وقت و تشکیل جلسات درس و بحث 

  . کرد ف و تثبیت مبانی آن کمک شایانی رشد تصو
از سوي دیگر خود تصوف نیز به عنوان یک جریان و مشرب فکري ، همواره به سفر مانند شـده     

شود ، که پس از آشنایی انسان با اصـول  از آن یاد می» سلوك « و » طریقت « و با تعابیري همچون 
یابی به جایگاه حقیقی خـود  او را در رسیدن به حقیقت مطلق و دستتواند و مقدمات شریعت ، می

مسـافري کـه   . در حقیقت انسان از دیدگاه اهل تصوف ، مسافر است . یاري رساند در جهان هستی 
رفتـه خصوصـیات و   از عالم معنا به دنیاي مادي فرستاده شده و در جریـان ایـن سـفر نزولـی رفتـه     

امـا آن نفخـۀ   . هاي عالم مادي آلوده شـده اسـت   داده و به ویژگی هاي الهی خود را از دستویژگی
بخشد که دوباره این مسیر آمده الهی که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده ، این قابلیت را به او می

را بازگردد و حتی در این دنیاي مادي ، پیش از فرارسیدن مرگ ، طعم آن سعادت از دست رفتـه را  
   .بار دیگر بچشد 

این ممکن نیست مگر از طریق مبارزه با بعدي مادي و بخش تاریک وجود که با بعد الهی انسـان     
دهد و به او تصوف راه مبارزه با این بعد تاریک را به انسان آموزش می. در تضاد و تقابل قرار دارد 

ضـعیف و   هاي مادي و دنیوي خـویش ، آن جـان الهـی   کند تا از راه مغلوب ساختن جنبهکمک می
هـاي پـرواز در عـالم ملکـوت را بـه او      تازه بخشـد و بـال   نیروییفرسوده در زندان مادي جهان را 

  . بازگرداند 
سـاده و در   راهـی اسـت بـه ظـاهر    کند ، پیشنهاد می ،راهی که تصوف براي رسیدن به این هدف   

انسان از . خویش حقیقت بسیار پیچیده و دشوار که در یک کالم عبارت است از شناخت خویشتن 
اي است فشرده از تمام ظـواهر  جسم او نسخه. دیدگاه تصوف نسخۀ تمام و کمال عالم هستی است 

بـدین  . عالم هستی و آن بعد نادیدنی او ، نسخه و نموداري از باطن و حقیقت جهان هسـتی اسـت   
ر مرحلـۀ بعـد   ترتیب چنانچه انسان نسبت به روح و جسم خود شناخت و احاطۀ کامل پیدا کند ، د

  . همین آگاهی را نسبت به جهان هستی نیز خواهد یافت 
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دانـش مقـدماتی الزم بـراي    . در وهلۀ اول ، دانش و تفکر اسـت  یابی به چنین شناختی دست راه   
دهد اما در مرحلۀ بعـدي ایـن خـود انسـان اسـت کـه       آغاز این راه را شریعت در اختیار او قرار می

حقـایق عـالم   کنندة دركدر اولین گام و سپس از راه دل که  تفکر و اندیشه هايبایستی سوار بر بال
هـا و  راهی است بسـیار دشـوار بـا پیچیـدگی    ، اما این راه . این راه را به سرانجام برساند  معناست ،

اي از نفس مرتبه. ترین مراتب نفسانی انسان است یعنی نفس اماره آغاز این راه پایین. موانع شگفت 
تنهـا راه پشـت سـر    . خوانـد  هاي دنیا فرامـی طلبی و کامجویی از لذتمواره انسان را به راحتکه ه

هاي جسمانی و مـادي اسـت بـه عبـارت     گذاشتن این مرحله ، مبارزه با هر نوع تمایالت و خواسته
رین و در تعابیر صوفیانه ، نفس اماره ، بدت.  ي بشريها و آرزوهاهوس تمامی گفتن به» نه « تر ساده

  . با آن است  جنگو  رودررویی شود که تنها راه خالصی از آنبزرگترین دشمن انسان محسوب می
بـا نفـس    ههایی که صوفیان براي ایجاد این میدان مبارزه و قرار دادن خـود در مواجهـ  یکی از روش

ر معموالً معـادل  بر خالف دنیاي امروز که سف. سفر ظاهري یا سیر آفاق بود  ، کردنداماره استفاده می
شود ، در دوران مورد بحث مـا بـه دلیـل محـروم بـودن بشـر از       تفریح و خوشگذرانی محسوب می

بخش باشد ، مایۀ رنج و عذاب و سختی مسافران بـود بـه   سفر بیش از آنکه لذت ،امروزيامکانات 
ن یکـی از  سفر را به عنـوا  یب صوفیانتبدین تر. شد هاي طوالنی انجام میخصوص اگر در مسافت

کردند و حتی با وضـع آداب و شـرایط خـاص و    هاي رویارویی با نفس انتخاب میروش موثرترین
همچنین محروم کردن خود از آن حداقل امکاناتی که مردم معمولی بـراي سـفر در اختیـار داشـتند ،     

  . کردند تر هم میشرایط را براي خود سخت
با نقاط ضعف و قوت وجود خود ،  یا سالک که صوفیبا قرار گرفتن در چنین شرایط سختی بود    

رفته با برطرف کردن نقاط ضعف که ریشه در بعد مـادي و جسـمانی او داشـت ،    شد و رفتهآشنا می
مرحله بـه  کرد و می هاي پسندیدههاي ناپسند و مذموم اخالقی را تبدیل به صفات و ویژگیخصلت
نفـس   مرتبـۀ بـا رسـیدن بـه    . داد ۀ نفس مطمئنه ارتقـا مـی  نفس را از مرتبۀ نفس اماره به مرتب مرحله

د که در کتب تصوف از آن به عنوان سیر الی اهللا تعبیر شوي آغاز می ، مرحلۀ دیگري از سفرمطمئنه 
بین ، سالک سوار بـر مرکـب   یا دیدة حقیقت مرحله است که با باز شدن چشم دل در این.  شودمی

پردازد و با گذر از عالم ماده یا مغرب به عالم معنا یا اتب هستی میخیال به سیر در عالم افالك و مر
  . گردد شود و به درك لذات معنوي آن نائل میمشرق وارد می

قابـل   نیـز بـه آسـانی   این لذات از آنجا که از نوع تجارب معمول ما در دنیاي مادي نیسـتند ،   اما   
وفیان براي توصیف این تجـارب روحـانی از   به همین دلیل است که ص. باشند توصیف و درك نمی

آنهـا  هاي معمولی ، گیري از تعابیر قابل لمس براي انسانکنند تا با بهرهزبان رمز و تمثیل استفاده می
  .به پشت سر گذاشتن این مسیر ترغیب نمایند  را با این تجارب آشنا کرده
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یکی از اصول الینفـک  ، ز نوع باطنی آن به هر حال آنچه مسلم است سفر چه از نوع ظاهري و چه ا
توان دو روي یک سکه در واقع سفر باطنی و سفر ظاهري را می. شود عرفان و تصوف محسوب می

  . دانست که با یکدیگر پیوندي ناگسستنی دارند و به نوعی الزم و ملزوم یکدیگرند 
  
  
  هاي پژوهشپرسش. 2

هـاي  صوف است که این رساله را بـه بررسـی جنبـه   با توجه به اهمیت و جایگاه خاص سفر در ت   
  :هاي مطرح شده در این پژوهش عبارتند از برخی از پرسش. ایم مختلف آن اختصاص داده

 ؟ گشت مطرح اهل تصوفي هاسنت ازی کی عنوان به ظاهري سفری زمان چه بار نیاول. 1

 ؟ است تیاهم حائز نظر چه از تصوف در سفر .2

 ؟ کدامند هیصوفي هاکتاب در سفر آداب و طیشرا .3

 ؟ دارند تصوف و عرفان اصول وی مبان بای ارتباط چه طیشرا و آداب نیا .4

 ؟ داردی مراتب چهی نفسان سفر و ریس .5

 ؟ دارد وجودی نفسان ریس نیا مراتب سلسله مورد در هیصوف انیمیی نظرها اختالف چه .6

 ؟ گذاردی م رس پشت را مراتب نیای طیشرا و اصول چه تیرعا با و چگونهی صوف .7

 ها سفرنامه نوع نیا فیتال از هدف ؟ کدامند ما اتیادب در هامعراجنامه وی  عرفاني هاسفرنامه .8
 ؟ است بوده چه

 ؟ ستیچ ها سفرنامه نیای اصل هیما بن .9

 ؟ ها چگونه استمحتوا و ساختار این سفرنامه .10

 ؟ است شده ارائهی اتینظر چه و انجام نهیزم نیا دریی هاقیتحق چه .11

  
 هاي پژوهش فرضیه. 3

  : هاي مطرح شده عبارتند از هاي موجود بر اساس پرسشبرخی از فرضیه
 مستحسنات و هاسنت ازمبدا زمانی خاصی را براي رواج سفر به عنوان یکی  که رسدی م نظر به. 1

هاي گرایشات صـوفیانه ، سـیر و   توان مشخص کرد و همزمان با پیدایش نخستین جرقهنمی هیصوف
 رواج یافتههاي مختلف در بین زاهدان و صوفیان هاي مختلف و با اهداف و انگیزهر نیز به شکلسف
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کسی که سیر آفـاق  اولین است اما در کتب تصوف معموال به شکل رسمی از ابراهیم ادهم به عنوان 
   .شود نام برده می ،کردو انفس را با یکدیگر تلفیق 

دسته از سفرهاي ظاهري هستند که آگاهانه براي تهذیب و تزکیۀ رسد که سیر آفاق آن به نظر می. 2
 . شدند هاي نفسانی انجام مینفس و ایجاد بستري مناسب براي مبارزه با خواسته

مناسب براي مبارزه بـا نفـس و    يترین کارکردهاي سفر در میان صوفیه ، ایجاد بستریکی از مهم. 3
 همـراه  فـراوان ي هـا اضـت یر بـا  سفرها نیا نکهیا به وجهت با. ها و آرزوهاي نفسانی است خواسته

گیختند انی م بر هاضعف ساختن برطرف به را او و داشتندیم بر سالک نقاط ضعف از پرده،  ندبود
. شـدند  محسوب مـی ی نفسان ریس مراحلی طي برا سالک کردن آمادهي برا روش نیبهتر  نیبنابرا.
 خـاص  طیشـرا  و آداب سفربا. است ساختن دایهو و دنیدرخشي لغو لحاظ از سفری معان ازی کی

سازد و این آگاهی ، او را به اصالح خویشـتن  سالک را نسبت به عیوب نفس خویش آگاه می خود
 . کند ترغیب می

 اندکردهي بندرتبهن آ بر مترتب اهداف و مقاصد حسب بر را سفر انواع تصوف مختلف منابع در. 4
ر نوع سفري نبودند و تنها سفرهایی که نتـایج تربیتـی خـاص بـه دنبـال      صوفیان مجاز به انجام ه .

 . شد براي آنها مجاز تلقی می ،شدند

سالک را بـه   سفرتمام مراحل سفر داراي آداب و شرایطی است که در صورت عدم رعایت آنها . 5
 ، قیـ طری طـ ة نحـو  ، خـود ی اصـل  موطن از سالک خروج. اهداف مورد نظر خود نخواهند رساند 

 ورودی چگـونگ  ، شهرها به ورود زمان وی چگونگ ، ازین مورد لیوسا ، مرکب بر شدن سوارة نحو
 کـدام  هررسد به نظر می . هستند هیصوف کتب دری خاص طیشرا و آدابي دارا همه....  و خانقاه به
 و خـاص ی نفسـان ي هواهـا ي بـرا  غلبـه ي بـرا ی روحـ  لحـاظ  ازي نحو به را سالک ، آداب نیا از

 .سازدی م آمادهی نفسان کمال مراحلی ط وی اله صفات با آنها کردن نیگزیجا

رسد که مقصود از سیر انفس در درجۀ اول سیر در درون و شـناخت مراتـب نفسـانی    ه نظر میب. 6
 . خویش و در درجۀ بعدي سیر در باطن و ملکوت جهان هستی و شناخت آن باشد 

 تصـوف  در کـه  گذاردی م سر پشت رای منازل و حلمرا حق به وصولي برا قیطری ط در سالک. 7
 نظـر  اخـتالف  هیصـوف  انیـ م در مقامـات  تیفیک و تعداد مورد در . شوندی م شناخته مقامات نام به

ی برخ عالوه به. قائلند  منزل 40وجود به گریدی برخ و دانندی م منزل 7 را آنانی برخ.  دارد وجود
رسـد  به نظر مـی  . است شدهی تلق»  حال« گریدی برخ دنز و»  مقام« ی  برخ نزد در اصطالحات از

 . ترین عامل این اختالف نظرها باشد تفاوت دیدگاه و شخصیت صوفیان مهمکه 

ـ الطرسالۀ ، قظانی بنی حي هارساله:  از عبارتند ما اتیادب دری عرفاني هاسفرنامه ازی برخ. 8  و ری
 عطار نامهیاله و نامه بتیمص ، ریالطمنطق ،) ص( اکرم امبریپۀ نام معراج ، نایس ابن ابسال و سالمان
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 محمـد  نیالـد شـمس  االرواح مصـباح  ،یی سـنا  المعادی ال العباد ریس ،ی غزال احمد مرغان داستان ،
 و از سوي دیگـر ی نفسان ریس مراتب وی عرفان اصول نییتب به از یک سو هاسفرنامه نیا.  يریبردس

ـ ا فیتـال  از هـدف  کـه  رسـد یم نظر به . پردازندی می عرفان دید ازی هست عالم مراتب میترس به  نی
 عمـوم ي بـرا  دسـترس  قابـل  و ملمـوس ي ا وهیشـ  بـه  تصـوف  و عرفـان  اصـول  نیـی تب ها سفرنامه

لحاظ چارچوب  از ،داردهاي ظاهري که میان این آثار وجود علیرغم تفاوت . است بوده خوانندگان
 . شود ه کمابیش در همۀ آنها دیده میهاي مشترکی هستند کو ساختار داراي بخش

 
  هاي پژوهش پیشینه. 4

هاي رغم پژوهشو علی و آداب تصوف با وجود اهمیت و جایگاه خاص سفر در متون عرفانی   
هاي مختلف عرفان و تصوف توسط محققان و ادیبان و دانشجویان این اي که در مورد جنبهگسترده

و  ه صورت خاص به موضوع سفر در عرفانهایی که بپژوهش حوزه انجام شده است ؛ آن دسته از
اشند ، بسیار محدود و انگشت شمارند ها و کارکردهاي مختلف آن پرداخته بتصوف و بررسی جنبه

  . کند این مسئله ضرورت تحقیق در این زمینه را دو چندان می. 

یکی از جوانب مختلف ه بررسی باند ، بیشتر آثار پژوهشی که تاکنون در این زمینه تالیف شده   
سیر « اي تحت عنوان به عنوان مثال ، میثم احمدي در مقاله. اند سفر در میان اهل تصوف پرداخته

در فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی به  1389که در تابستان » آفاق در مشرب متصوفه 
وي . ا از انجام این سفرها پرداخته چاپ رسیده است ، به بررسی انواع سفرهاي صوفیان و هدف آنه

هایی براي بندي کرده و به ارائۀ نمونهدر این تحقیق سفرهاي ظاهري صوفیان را به بیست نوع تقسیم
توان به عنوان دالیل رواج سفر در که می نیزهر کدام پرداخته است اما در این میان برخی از مواردي 

توان به از نمونۀ این موارد می. نواع سفر گنجانده شده است میان صوفیان به شمار آورد نیز در میان ا
  .   سفربراي ریاضت نفس ، گریز از جاه و منصب و تجرد و ترك تعلقات اشاره کرد 

توان به پایـان نامـۀ کارشناسـی ارشـد     هایی که در این زمینه انجام گرفته است میاز دیگر پژوهش   
. اشـاره کـرد   » ق و انفس در متون عرفانی منثور تا قرن نهـم  اهمیت سیر آفا« نسیم صارمی با عنوان 

 1390این رسالۀ تحصیلی که در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تبریز در سـال  
تالیف شده است به بررسی سفر درونی و بیرونی بر اساس آثار منثور عرفان و تصوف پرداخته است 

 .  
کـه در  » نقد کهن الگویی سفر در آثار عطار « ارشد سهیال مظاهري با عنوان پایان نامۀ کارشناسی    

شـده اسـت نیـز از دیگـر     انجـام  ) ع(در دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه الزهـرا   1388سال 
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نقـد کهـن الگـویی از    . هایی است که به موضوع سفر در تصوف و عرفـان پرداختـه اسـت    پژوهش
در این نـوع  . ی است که بر اساس آراي کارل گوستاو یونگ بنا شده استرویکردهاي جدید نقد ادب

ن شـاعر و  نقد به مطالعه و بررسی کهن الگوهاي اثر می پردازند و نشان می دهنـد کـه چگونـه ذهـ    
هاي مکرر بشر است و در ناخودآگاه جمعی بشر به ها را که محصول تجربهنویسنده، این آرکی تایپ

 در. اي سمبلیک و تمثیلی به نمایش گذاشته اسـت ها را به شیوهکرده و آنودیعه گذاشته شده جذب 
ها و غزلیات عطـار مـورد بررسـی و تحلیـل قـرار      سفر به عنوان یک کهن الگو در مثنوياین رساله 

   . گرفته است 
 قویـدل  هرضازادهاي انجام گرفته در این زمینه پایان نامۀ کارشناسی ارشد عاطفه از دیگر پژوهش   

در سـال  » سفر در آداب صـوفیه  « دانشجوي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز است که با عنوان 
آداب و رسوم سـفر صـوفیه در متـون عرفـانی از اواسـط قـرن        تالیف شده است و به بررسی 1388

   . اختصاص دارد چهارم تا اواسط قرن هشتم هجري 
ـ     هـاي سـلوك در چهـار    وادي« ورزي تحـت عنـوان   پایان نامۀ کارشناسی ارشد منصوره برزگر کل

در دانشکدة ادبیات و علـوم   1389که در سال » مثنوي عطار و مقایسۀ آن با سفرهاي چهارگانۀ عرفا 
انسانی دانشگاه عالمه طباطبایی نگاشته شده است نیز بـه بررسـی تطبیقـی چهـار مثنـوي عطـار بـا        

منطق الطیر بـا سـفر اول   ل از آن این است که سفرهاي چهارگانۀ عرفا اختصاص دارد و نتیجۀ حاص
اق طبـ عرفانی، مصیبت نامه با سفر دوم ، الهی نامه با تتمه سفر دوم و اسرار نامه با سفر سوم قابـل ان 

هایش نیاورده است چرا که ایـن سـفر مخصـوص کـامالن راه     سفر چهارم را عطار در مثنوي و است
  .  سلوك است

تحلیل و بررسی جایگـاه سـفر در متـون عرفـانی تـا قـرن       « با عنوان رسالۀ دکتري فاطمه طاهري    
در دانشگاه اصفهان نگاشته شـده از دیگـر آثـار پژوهشـی تـالیف شـده در       1382که در سال» هشتم 

سفر آفـاقی و جایگـاه آن در عرفـان و متـون     در این رساله . ارتباط با موضوع سفر در تصوف است 
و مباحثی چـون آداب و اهـداف سـفر، نظـر مشـایخ       ه استدعرفانی تا قرن هفتم هجري بررسی ش

سـفر  ه اسـت همچنـین بـه بررسـی     ي این گونه سفر و نتایج آن براساس این متون تبیین گشت درباره
مباحثی نظیر سیر و سلوك، آداب، شرایط، منازل، لوازم و اهـداف   پرداخته وانفسی در متون عرفانی 

  .ه است ك بررسی شدآن و همچنین مراحل و نتایج سیر و سلو
 

 نوشـتۀ » تحلیل سـفر در متـون عرفـانی   « توان به هاي تحصیلی در این مورد میاز دیگر پایان نامه   
دانشـگاه   (نوشـتۀ اکـرم علـی بخشـی     » سفر در عرفان «  ، ) 1382 دانشگاه اصفهان(  يطاهر فاطمه

 علیرضـا خـادم الفقـرا    تۀنوشـ »  سیر آفاق وانفـس در مثنـوي مولـوي    «و  )1387شهید باهنر کرمان 
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اشاره کرد که همگی به بررسی سفرهاي ظاهري در عرفان و تصـوف  )  1380ی دانشگاه شهید بهشت(
  . اختصاص دارند 

اما در مورد سیر انفس و سفر نفسانی با توجه به اینکه اصل و اساس عرفان و تصوف را تشـکیل     
هـاي مختلـف سـیر انفـس را     ست که جنبـه تري صورت گرفته اهاي بسیار گستردهدهد ، پژوهشمی

هاي مختلف انجام گرفته در این زمینـه آنچـه بیشـتر بـه موضـوع و      از میان پژوهش. شود شامل می
آثـار تمثیلـی و رمـزي    کـه بـه بررسـی     هستندن دسته از آثاري شود ، آمباحث این رساله مربوط می

و مراحـل  اصلی آنهـا سـفر اسـت     مایۀبنکه  يالبته آن دسته از آثار تمثیلی و رمز نداعرفانی پرداخته
  . اند تکامل نفسانی و سیر الی اهللا را در قالب یک سفر تخیلی به تصویر کشیده

، نوشتۀ دکتر تقی پورنامداریان ، از بهتـرین   عقل سرخو  هاي رمزي در ادب فارسیرمز و داستان   
هاي رمـزي و تمثیلـی ابـن    لف داستانشوند که به بررسی جوانب مختآثار در این زمینه محسوب می

  . پردازند سینا و سهروردي می

-معراج و معراج« توان از پایان نامۀ تحصیلی تحت عنوان از دیگر آثار پژوهشی در این زمینه می   

در دانشگاه شـیراز  1373به راهنمایی محمد یوسف نیري نام برد که در سال » ها در ادب عرفانی نامه
از دیدگاه تعـدادي از تفاسـیر   ) ص( پیامبر اکرماین رساله ابتدا به بررسی عروج .  استنگاشته شده 

هـاي   هـائی از معراجیـه   و نمونـه شـده  هاي پارسی ذکر  تعدادي از معراج نامه، سپس  مشهور پرداخته
در بخش نهائی  .، معرفی شده اي که در این خصوص سروده شده  ادبی پارسی و نیز ادبیات پراکنده

که عنوان معراج عام و سلوك الی اهللا را دارد با الهام از کتب مختلف عرفانی و ادبی به بحـث  رساله 
و فیوضاتی که از آن سفر ملکـوتی بـر   ) ص( و بررسی سلوك عارفان و ارتباط آن با معراج محمدي

  .پرداخته شده است باریده  الکجان س
هـاي  هاي داستانی سفرنامهبررسی جنبه نقد و «پایان نامۀ کارشناسی ارشد زهرا یکتاي مقدم با نام    

وي . اختصـاص دارد  نیز به بررسی این دسته از آثار تمثیلی و رمزي عرفانی  1388در سال » معنوي 
شناسی و سـیر تـاریخی نحـوة     هاي این آثار را از دید اسطورهمایهدر این پژوهش تالش کرده درون

  . بررسی کند  برخورد انسان با مسئلۀ مرگ و جهان دیگر
، پایـان نامـۀ کارشناسـی    »  هاي منظـوم  سیري در معراج نامه« از دیگر آثار پژوهشی در این زمینه    

  .نگاشته شده است  1370است که در سال  تربیت معلم، دانشجوي دانشگاه طوري  یداهللارشد 

رسـد کـه   ه نظر مـی هاي صوفیانه ، ببه هر روي با توجه به اهمیت و جایگاه خاص سفر در سنت   
توان در زمـرة یکـی از   را میرسالۀ حاضر . تر در این زمینه خالی است هاي جديهنوز جاي تحقیق


