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 اءمشّ بر اساس کالم اسالمی و فلسفۀبررسی مبانی نظری حکایات شرح تعرّف 
 ثابتمینا رامین

 دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران یدانشجو

 نژاد رضا حاجیانعلی

 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

 چکیده

های فکری است که تمامی متون ای از پیش زمینهارای مجموعهنواز معنوی، دهای ادبی و مسائل روحاز زیبایی ادبیات عرفانی، جدا

باشد ش، کتاب شرح تعرّف نوشته مستملی بخاری میمنبع اصلی ما در این پژوه. باشندمند میعارفانه اعم از نظم و نثر از آن بهره

. ای برخوردار بوده استترین منبع فارسی عرفان و تصوف شناخته شده و در میان اهالی این علم از اهمیت ویژهکه به عنوان قدیمی

وده تا جایی که در وصف آن دلیل این انتخاب ارزش و اعتبار خاصی است که این کتاب از زمان نگارش تا به امروز از آن برخوردار ب

کند، اقدام نویسنده شرح تعرّف در خالل مباحثی که در رابطه با شریعت و طریقت بیان می «لو ال التعرف لو هلك التصوف»: اندگفته

ی ما در تمرکز اصل. به نقل حکایات و روایاتی کرده است تا با کمك آنها به انتقال هرچه بهتر تفکرات خود و اقناع مخاطب بپردازد

 . باشداین مقاله، بررسی مبانی فکری و نظری این حکایات بر مبنای دو علم فلسفه و کالم اسالمی می

 . شرح تعرّف، عرفان، کالم، فلسفه، مستملی بخاری: هاکلیدواژه

 :مقدمه

مد بخاری کالباذی، صوفی و ، کتابی مهم در تصوف به عربی، تالیف ابوبکر مح(عنوان مشهور التعرّف لمذهب اهل التصوف)التعرّف 

در اوایل ( عقاید متشرعانۀ مبتنی بر مذهب اهل سنّت)کنندة عرفان زاهدانه این کتاب منعکس. باشدفقیه حنفی قرن چهارم می

ه ای که فقها و دینداران بشدت با صوفیان مبارز، در دوره(913متوفی )کالباذی بعد از واقعۀ قتل حلّاج . پیدایش تصوف اسالمی است

کتاب از اوصاف صوفیان حقیقی و او در مقدمه این  (11_63: 4931زرین کوب،) .کردند، برای دفاع از آنان این اثر را تالیف کردمی

افتادن راه و رسم آنان، بی رغبتی مردم به معرفت، برچیده شدن بساط حقیقت، و دعویهای پوچ و بی اساس مدعیان تصوف سخن بر

او توضیح داده که بر آن است . انددرستی به آن دادهت که اینان بدعتهایی در تصوف گذاشته و نسبتهای نابه میان آورده و گفته اس

تا با تدوین کتابش در بیان طریقت و سیرت مشایخ نامدار تصوف، اسباب آشنایی سالکان را با تصوف فراهم آورد و از اینرو آن را 

  (4/21ج: 4361باذی، کال) .التعرّف لمذهب اهل التصوّف نامیده است

کالباذی با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی و سخنان بزرگان دین و عرفان، به شرح و توضیح مباحث اعتقادی و موضوعات 

عرفانی پرداخته و گاه اشعاری عربی و به ندرت فارسی در سخن آورده و کوشیده است تا با استدالل و گاه تمثیل، باورهای صوفیان 

وی در اغلب موارد به سخنان عرفای اهل صحو بخصوص جنید  (64: 4911سمیعی،) .ق با اعتقادات اهل سنت نشان دهدرا مواف

  (11: 4931زرین کوب،) .بغدادی اشاره کرده و در چند مورد نیز از حلّاج بدون تصریح به نام او یاد کرده است

ای بلند ورد توجه متصوفه واقع شد و آوازهالتعرّف بعدها م. ستهای خطی متعددی موجود از التعرّف لمذهب اهل التصوف نسخها

: 4319حاجی خلیفه،) ."لو ال التعرّف لو بطل التصوف"یا  "لو ال التعرّف لمّا عُرف التصوف": انداش گفتهیافت به طوری که درباره

مهمترین شرح . وناگون عرفان اسالمی دریافتهای گتوان از شروح متعدد فارسی و عربی آن در دورهاهمیت التعرّف را می (4/143ج

است که نثری ساده ( 191توفی م)التعرّف به فارسی شرح التعرّف لمذهب التصوف از ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد مستملی بخاری 

 . تکلف داردو بی

ه متن اصلی، با مدد گرفتن از تجارب مستملی بخاری از عرفای به نام عصر خود بود و در ترجمه کتاب تعرّف کالباذی عالوه بر ترجم

وی در شرح تعرف در . پردازدعرفانی خود و پیشینیان که منجر به کشفیات و شهود متعدد شده است، به اثبات مطالب بیان شده می

حو ساده و ضوعات را به نضمن بیان مسائل غامض و پیچیده کالمی و فلسفی، اقدام به آوردن حکایاتی کرده که در خالل آنها این مو

 . پردازیمدر ادامه به بررسی مبانی نظری این حکایات می. تری ارائه کندقابل فهم
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 مبانی نظری حکایات شرح تعرّف

 :رسیمبندی کلی در ارتباط با نوع حکایات مطرح شده میاین اثر به یك دستهبا مطالعه دقیق  

لیل این دسته از حکایات قطعاً به د. کنندة تجارب عرفانی آنان استبزرگ و حکایت  ز حکایات که به صورت نقل از عرفاای ادسته .4

 :بنام و استفاده از اعتبار کالم آنها آورده شده است موافقت و همراهی با نظر عرفا

ر من عزوجل اندر بهشت دیدار از من باز دارد چندانی فریاد کنم که دوزخیان را ب امی گوید رحمۀ اهلل علیه اگر خداو ابو یزید بسط»

 «الهی ما طابت الدنیا اال بذکرک و اآلخرة اال بعفوک و ال الجنۀ اال برؤیتك: بن معاذ الرازی رحمۀ اهلل گویدو یحیی. رحمت آید

  (2/614ج: 4969مستملی بخاری،)

تشبیه بر پایه باشند با این تفاوت که های تمثیلی درست مثل تشبیه میاین قیاس. باشدهای تمثیلی میدسته دوم به صورت قیاس .2

-ای مییك شباهت خواه عقلی و خواه احساسی است ولی قیاس تمثیلی بر مبنای یك شباهت عقلی بنا شده و در نهایت به گزاره

 :کندرسد که هیچ عقل سلیمی آن را نقض نمی

ه را ببندد، بندنده و این چنان است که آتش یك شیء است و او را تاثیرات است، یخ را بگدازد، گدازنده خوانندش؛ و خوای»

. خوانندش؛ و چون گوشت را بپزد، طابخش خوانند؛ و چون هیزم را بسوزد محرقش خوانند؛ و چون تر را خشك، مجفف خوانندش

پس چنان نیست که هر تاثیری را جزئی دیگر است، لکن همان جزء از آتش چون این افعال بکرد چند نام او را بدادند، و بر او تکثر 

  (4/912همان، ج) .«الزم نیامد

-باشد و قطعا هر مسلمان معتقدی را به موافقت مسلم با خود فرا میدسته سوم نقل مستقیم از قرآن، احادیث قدسی و یا نبوی می .9

 :خواند

از این معنی بود که پیغامبر گفت صلی اهلل علیه و سلم، اگر مؤمنی به مسجدی اندر آید و اندر مسجد هزار منافق باشد و یکی »

و اگر منافقی اندر مسجدی رود و اندر آن مسجد هزار مؤمن باشد و یکی منافق، جز با آن . ؤمن، این مؤمن جز با آن مؤمن ننشیندم

  (2/219همان، ج) .«منافق ننشیند

ه بر ساده و یابیم که مستملی بخاری دقیقا از سه معیاری استفاده کرده که عالوبندی کلی، این نکته را درمیبا نگاهی به این دسته

 . پذیر هستنده روش منطبق باشند به سختی ابطالهایی که بر این سحکایت. قابل فهم بودن، غیر قابل رد و انکار نیز باشد

دانیم، هدف اصلی در عرفان نظری اثبات صدق حقایق عرفان است که عرفا در قالب تجارب عرفانی و از راه کشف و همانطور که می

اعتبار تجارب عرفانی از نگاه . ند و در نتیجه استدالل و توجیهی برای اثبات مشاهدات و تجربه خود نداشتنداشهود به آن رسیده

 . اجماع و توافق، عدم منافات با عقل قطعی، عدم منافات با نقل معتبر وابسته است: دیگران به اموری از قبیل

 . ر این حکایات مورد مطالعه قرار دهیمحال باید تاثیر دو علم مورد بررسی، یعنی فلسفه و کالم را ب

 تاثیر علم کالم .4

در  «ما»استفاده از لفظ  «ای است مختلف میان ما و معتزلهو این مسئله»کند که مستملی در اکثر مباحث با این جمله آغاز می 

-رو خود را با معتزلیان مقایسه میکند که نویسنده بر مذهب اشاعره است و از اینطرف مقابل معتزله این نکته را به ذهن متبادر می

شاید در نگاه اول برای مخاطب این مقاله این فکر پیش بیاید که با علمِ به اینکه نویسنده از طرفداران اشاعره است، صحبت . کند

حث کالمی دانیم که وی اشعری مذهب است و در مباچرا که از قبل می. راجع به تاثیر علم کالم روی نظریات وی امری بیهوده است

در دنیا میلیونها انسان بر مذهب خاصی هستند که همگی . در پاسخ به این شبهه بهتر است مثالی بیاوریم. کنداز آنان جانبداری می

ولی اگر سؤالی از آنان پرسیده شود . از یك سری اصول و قواعد پیروی کرده و یك دسته از اعتقادات ویژه را برای خود در نظر دارند

رو میان آنها تندرو و کندرو و میانهاً در رابطه با مسائل اعتقادی آنان نیز باشد، آیا پاسخ همه این افراد یکسان است؟ آیا در که اتفاق

 شود؟ آیا کسی نیست که با وجود اعتقاد به همان باورهای مشخص، نظرات شخصی خود را با این عقاید ترکیب کند؟دیده نمی

های اشعری، روش منحصر به فرد خود را در استدالل وی با وجود اندیشه. یز همین مسئله صادق استدر رابطه با مستملی بخاری ن 

کنند، وی در هر دهند و سایر احتماالت را بررسی نمیدارد و برخالف اشعریان که در اکثر مسائل کالمی تنها یك حُکم قطعی می

حتی برخی از حکایاتی که در این پژوهش . کندشخصی خود را ابراز می کند و در نهایت نظرای تأویالت مختلف را بررسی میمسئله

 . بررسی شده، در ذیل یکی از همان چندین تأویل آمده و توجیه کننده نظر شخصی مستملی نیست
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ب، شمند این کتاهای کالباذی نویسندة تعرّف و همچنین مستملی بخاری نویسندة شرح ارزپس با شناخت زندگی و مذهب و اندیشه

هر دوی این افراد از اهالی سنت و جماعت . شودهای فکری و مصادیق اعتقادی این کتاب برای ما روشن میگیریبعضی از جهت

چرا که . اما این همۀ مطلب نیست. باشندهای اشعری میهستند و به ناچار در بحبوحۀ مشاجرات اشاعره و معتزله، طرفدار اندیشه

ه بین شریعت و طریقت تلفیق کند و اختالفات را کم کرده، تعلیمات خود را قابل قبول مریدان کوشد کمستملی در هر حال می

 . سازد

رسیم که آن تفکر ستیزی صِرف و های مستملی که در قالب حکایات و روایات آورده شده به این نتیجه میبا نگاه صریح به اندیشه

البته الزم به . شود، در اثر مستملی بخاری بسیار کمرنگ شده استدیده می تمسك افراطی به روایات و احادیث که در مکتب اشاعره

بینیم که معتزله را به عنوان کافر و اغوا مستملی را به عنوان یك اشعری تمام عیار می "خلق قرآن"ای مثل ذکر است که در مسئله

 :کندشدة شیطان رجیم معرفی می

در آن رباط هیچ کس نبود و از بیم مرا . به رباطی فرود آمدم. ید من وقتی به غزو رفته بودمو عبداهلل بن المبارک رحمۀ اهلل علیه گو»

ای، دو چشم او بر نگه کردم شخصی دیدم بر شکل و هیئت شتر بچه. چون شب درآمد، حسی و آوازی شنیدم. گرفتخواب نمی

نائبی فرا : کردی؟ گفتبه بغداد چه می: گفتم. از بغداد: فتآیی؟ گاز کجا می: گفتم. ابلیس: تو کیستی؟ گفت: گفتم. بترسیدم. سینه

به قرآن : او خلق را به کدام مسئله کافر گرداند؟ گفت: گفتم. بشر مریسی: آن کیست؟ گفت: گفتم. داشتم تا خلق را کافر کندمی

م و صفات او را نکو ای را نکو شناسمن خد. آفریدهن بیزارم، قرآن کالم خدای است نااز ای: تو چه گویی؟ گفت: گفتم. مخلوق گفتن

  (4/932همان، ج) .«فرمانی کردم تا چنین کافر گشتمدانم، لکن بی

-دهد و قدریان را الیق لعنت و نفرین ابدی مینیز به سران معتزله نسبت قدری بودن می "قدر و خلق افعال"همچنین در مبحث  

 :داند

ولکن با این . مردی زاهد بود، تا خلق به زهد وی مثل زنند. اهللبید بود لعنهنخستین کسی که مذهب قدر آشکارا کرد عمروبن ع»

مردی . بازگردیم به حکایت عمروبن عبید. از بهر آنکه قدری بود تا بدانی که علت وجود ایمان زهد نیست. همه زهد گبر بود

یا رب، : دست برداشت و گفت. ر من باز دهنددعا کن به خدای عزوجل تا خ. یا شیخ، خر من بدزدیدند: روستایی بر وی آمد گفت

این مرد گفت مرا این دعا نباید، چون خواست که . خر وی بدزدیدند و نخواستی که بدزدیدندی، به دل ایشان اندر افگن تا باز دهند

 !ندزدند و بدزدیدند، هرچند خواهد که باز دهند، باز ندهند

گفت اگر خدای بخواهد . مر آن گبر را گفت ایمان آور. با وی اندر کشتی بودگبری . همین عمروبن عبید اندر کشتی نشسته بود

یعنی . تر باید بودنگفت پس ما را با خصم قوی. خواهد که بیاری، ولکن ترا ابلیس همی نماندگفت مگو چنین، چه خدای می. بیارم

بود که مراد ابلیس است نه آنکه مراد خدای، پس  چون خداوند تعالی را از من مراد ایمان است و ابلیس را مراد کفر؛ و آن همی

  (4/122همان، ج) .«کدام کفر از این صعبتر که مراد ابلیس را بر مراد خدای عزوجل بگذارند. تر آمدابلیس از خدای قوی

های استدالل گیرد و به نوعی با مدد گرفتن از انواع راهاما مستملی در برخی مباحث مورد بحث متکلمان، جانب میانه را می 

حکایتی آمده که مطابق با نظر  "اصلح"به طور مثال در مبحث . منطقی، سعی در اثبات و توجیه عقاید اهل سنت و جماعت را دارد

  (2/249همان، ج) .کندباشد ولی توضیحات ارائه شده در ذیل این بحث نظریات اشاعره را اثبات و تایید میمعتزله می

 :تاثیر فلسفه .1

ینکه میان فالسفه و عرفا در مبانی، غایات و روش، تفاوتهایی وجود دارد ولیکن فلسفه اسالمی بر عرفان اسالمی بسیار مؤثر با وجود ا

 . باشدهای عرفانی، و رابطۀ انسان با خدا میشناسی، روش اثبات و انتقال یافتهتاثیرپذیری در سه حوزه هستی این. بوده است

 هستی شناسی: 

-ان همی سخن بگویم و از ایشان همیچهل سال است تا خلق همی چنین دانند که من با ایش: گوید رحمۀ اهلل چنانکه ابویزید»

  (2/211همان، ج) .«امشنوم؛ و من اندر این چهل سال جز با حق نگفته ام و جز از حق نشنیده

کند شست و برخاست دارد و با آنها گفتگو میهرچند وی با مردم ن: کند به این صورت کهدر حکایت فوق بایزید تناقضی را بیان می

شنود، اما در این چهل سال او با مردم گفتگو نکرده است و از آنان سخنی نشنیده، بلکه تنها با خداوند صحبت و سخن آنان را می

سابقه بوده ده بسیار کمخود برای زمان نویسن رسیم که در نوعای میبا تفکر در این تناقض به مسئله. کرده و از او سخن شنیده است
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که وجود را منحصر به خداوند دانسته و خلق و کل عالم را آیینه نمایانگر حق  «وحدت وجود»مسئله . و به ندرت مطرح شده است

 . داندمی

ن گفتارهایی به اند و البته شایان ذکر است که گاهاً به علت برخی از چنیبایزید بسطامی و حلّاج هر دو از معتقدان به این نظریه بوده

نویسندة تعرّف و شرح  (حلّاج «أنا الحق»و سخن  «سبحانی ما اعظم شانی»مانند جمله معروف بایزید )شدند کفر و زندقه متهم می

اند و جای تعجب نیست که چنین حکایتی در خالل مباحث این کتاب جایگیر شده عارف بوده آن نیز هر دو از طرفداران این دو

 . بهتر است به بررسی و شرح این عقیده بپردازیم «وحدت وجود»فهم هرچه بهتر مبحث  حال برای. باشد

او در همه جا هست و هیچ »به عقیده وی . در آثار فلوطین، فیلسوف مکتب نو افالطونی، اعتقاد به وحدت وجود بسیار آشکار است

ست، پس با تمام بزرگی خود در همه جاست و از آن شود و اگر در همه جا هجا نیست، پس از هیچ جا چیزی بر او افزوده نمی

  (342: 4966فلوطین، ) .«خود اوست «همه جا»رو

دفعه اما هیچ جریان فکری، یك. در قرن هفتم هجری و توسط محیی الدین ابن عربی برپا شد «وحدت وجود»اساس مکتب نظری  

حلّاج و بایزید بسطامی دو تن از . ت پراکنده موجود بوده استآید و قطعاً این ذهنیت در قرون قبل بین عرفا به صوربوجود نمی

 . وجود را به وضوح مشاهده کرد توان اعتقاد به وحدتسخنانشان میافرادی بودند که درخالل 

می و باید این نکته را مد نظر داشت که با اینکه کالباذی از متشرعان عصر خود بود اما از کنار بزرگان صوفیه همچون بایزید بسطا

-کند و در بزرگداشت شأن و مقام این افراد، گاه با نام و گاهی حتی بدون ذکر نام از آنان یاد میمنصور حلّاج با بی تفاوتی عبور نمی

های پایانی قرن سوم و اوایل قرن چهارم دقت داشته باشیم که در فضای حاکم بر سال. شودکند و ارزشمندی وجودشان را یادآور می

گونه سر بسته سخن گفتن، امری بسیار منطقی و بزرگان صوفیه محکوم به بدعت در دین و کفر و الحاد شده بودند، این که برخی از

 . داری کالباذی و مستملی از این افراد بسنده کردید به همین میزان وفاداری و جانبقابل انتظار بوده است و با

 های عرفانیاثبات و انتقال یافته: 

و تواند بود که وزیر به شهری دگر باشد، و خادمان به . ست که کسی را پرسند که به امیر که نزدیکتر است، گوید وزیرو این چنان ا»

درست شد که قرب ملوک کرامت . اگر قرب ملوک مالزقت بودی، خادم نزدیك بودی و وزیر دور بودی. مجلس امیر حاضر باشند

مستملی ) .«قریب است و هرکه را خوار کند دور است، وگرچه زبر عرش استپس هر که را بنوازد . است و بعد ایشان اهانت

  (4/231ج: 4969بخاری،

نوعی استدالل . باشندغرض از آوردن حکایت باال، معرفی بخشی دیگر از حکایات شرح تعرّف است که به صورت قیاس تمثیلی می

ر واقع این نوع حکایات به نوعی یادآور تشبیه هستند با این تفاوت د. رسدمنطقی که با مدد گرفتن از تشابهات، به نتیجۀ دلخواه می

تواند حقیقی یا مجازی باشد ولی شباهتِ عنوان شده در قیاس حتماً حقیقی و عقلی است و که شباهتِ عنوان شده در تشبیه، می

 . کند که خواننده در درستی آن شکی نداردمطلبی را عنوان می

اینکه قرب و بُعد به مسافت . منزلت تمامی آفریدگان، اعم از جن و انس و فرشتگان در نزد باری تعالی استمطلب باال بیانگر مقام و 

 . نیست و اگر فرشتگان در عرش منزل دارند، اثبات کننده این نیست که به خدا نزدیکتر از انسان هستند

اس و تمثیل و استقراء به توجیه و تفسیر نقطه نظرات هایی از قبیل قیدر این بخش از حکایتی سخن به میان آوردیم که با روش

توان فیلسوفان را ترویج های توجیهی منطقی است و به عبارت دیگر میداران همین روشفلسفه یکی از وام. مستملی پرداخته بود

هم عصر خود فرا گرفتند و در  های منطقی را از فالسفهگونه استداللدر واقع عرفا، این. دهنده این علم در میان سایر علوم دانست

 . عرفان نظری از آن به وفور استفاده کردند

 رابطه انسان با خدا 

جواب داد که غلط کردی که دنیا . این دنیا با ملك الموت به دانگی نه ارزد: و روزی کسی پیش یحیی معاذ الرازی چنین گفت که»

  (2/614همان، ج) .«حبیب الی الحبیبالنه یوصل ال: گفت. گفتند چرا. بی مرگ به دانگی نه ارزد

شود دلسپردگی تبدیل می تدریج به عشق وه ب خوفی آغاز و اند که باعرفان زهدی ومورخان از رشد تدریجی تصوف سخن گفته

های بیان ناپذیری و رازگونه بودن عشق عرفانی از مهمترین خصیصهتوصیف. کندشناخت باطنی تاکید می معرفت و وسرانجام بر
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رابطه بین انسان و معبودش از زهد خوفی به تدریج به سمت عشق سوق پیدا کرد و در این راه . ده در همه متون عرفانی استش

 . یکی از این موارد نگاه فلسفی به عشق بود. مسائل زیادی روی آن تاثیرگذار بودند

کند و مرتبه به مرتبه آنها را تا خود حق ل میدر مسیر کمالیه موجودات به سوی حق نیز همین عشق است که ایجاد حرکت و کما

دهد، و ماند که کائنات را به سوی کمال سوق میای میعشق و شوقی که میان خلق و حق وجود دارد به نیروی محرکه. رساندمی

 . شوداین عشق و شوق حرکت شوقی نامیده می

ی است که در انسان برای رسیدن به سرچشمه کمال ایجاد پس در واقع مصداق عشق در فلسفه همان عالقه به کمال مطلق و کشش

 :توانیم به نظرات ابن سینا به عنوان نماینده فلسفه مشاء استناد کنیمشود که در این رابطه میمی

هر یکی از موجودات حقیقی چون خیری از خیرات دریابد ": گویدمی "عشق نفوس الهی"ابو علی سینا در رسالۀ فی العشق دربارة 

ه طبع خویش عاشق آن باشد، چون عشق نفوس حیوانی مر صورتهای نیکو را، همچنین هر چیزی از موجودات حقیقی چون ادراک ب

بردنی طبیعی سوی چیزی از چیزها که او را نافع باشد، در وجود به طبع خویش برد راه اصل شود او را، یا راه حسی یا عقلی ح

 .را مفید باشد خاصیت وجود، چون عشق حیوان مر غذا را و عشق فرزند مر مادر را و پدر را عاشق آن چیز بود، خاصه که آن چیز او

و دیگر بدانکه نفوس الهی را از بشر و مالئکه، نام تألّه؛ اعنی الهی خواندن، سزاوار نبود به اطالق، اال که نیك بختی معرفت خیر 

  (21_4942:29ابن سینا،) .". . .  مطلق دریابد

روشن شد که کمال نفوس سماوی و انسانی در ادراک معقوالت است به حسب طاقت خویش، و همچنین کمال ایشان در  ": و گوید

جویند به مبدأ اول، و معنی این تقرب حصول فضیلت و کمال است به توفیق و بدین تشبّه تقرّب می. . .  تشبّه است به خیر مطلق

دراک چیزی کند که به اضافت به او خیر باشد، البد عاشق آن چیز باشد؛ پس چون ایم که هرکه او روشن کرده. . .  خیر مطلق

شود، همه از بهر آن است تا آنچه ممکن است از ای که از این نفوس حاصل میاین افعال؛ اعنی تشابه به مبادی مقصود از تصویر

را، و این عشق هرگز از این نفوس جدا نشود؛ زیرا که فضیلت دریابند از خیر مطلق، البد خیر مطلق معشوق باشد مر این نفوس الهی 

و . . .  پیوسته ایشان را یا حالت کمال حاصل است یا حالت استعداد، و پیدا کردیم که وجود این عشق در حالت کمال ضروری است

وق حق، مر نفوس ملکی پس معش .درست شد که این نفوس را عشقی قریضی است مر حق مطلق را اوال، و مرجمله معقوالت را ثانیاً

  (21همان، ) ."تعالی و تقدس –و خیر مطلق است که کمال محض است  "حق مطلق"و بشری را 

 :نتیجه

دانند، در نگاه اول بعید به ناتوان میپردازند و آن را در تحلیل مسائل معنوی از آنجایی که عرفا در اغلب موارد به نکوهش عقل می 

 های فکری این متن عرفانی داشته باشند و تضاد ظاهریمچون فلسفه و کالم نقش بسزایی در ریشهرسید که علوم عقلی هنظر می

های اما با انجام این طرح پژوهشی به وضوح دیدیم که ردپای علوم عقلی در جنبه. بین عرفان و علوم عقلی شاهد این مدعا بود

ی موارد در برخهمچنین شاید . ستی شناسانه، قابل مشاهده استمختلف این کتاب اعم از نوع استدالل و یا حتی برخی تفکرات ه

راه را ، ها بسیار مشکل شده و همچنین عدم وجود رساله یا تحقیقی مشابه به عنوان پیشینه مطالعاتیپیگیری و یافتن این ردپا

مصادیق بسیاری از این  لبته هنوز همهای فکری را شناسایی کنیم و اناهموارتر کند، اما ما سعی کردیم در حد توان خود، این ریشه

 . ها و تحقیقات بیشتری داردکری باقی مانده که نیاز به بررسیهای فپیش زمینه
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