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 بررسی و تحلیل مقامات پیر جمال اردستانی در مرآۀ االفراد
 پروانه نبوی یزدی

 حد یزددانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی وا

 عزیزاهلل توکلی کافی آبادی

 عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد 

 هادی حیدری نیا

 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد 

 چکیده

گرفته است، « پیر جمالیه» ۀپیر جمال اردستانی یکی از بزرگترین عارفان قرن نهم هجری است که نام خود را از طریق

یکی از . می باشد« مرآۀ االفراد»جسته نظم و نثر فراوانی به این عارف نامی نسبت داداه شده که از آن جمله کتاب آثار بر

این . احوال و مقامات عرفانی است که پیر جمالی به صورت پراکنده به آن اشاره نموده است،مباحث مطرح در این کتاب

برای این منظور ضمن اشاره به دیدگاه . ا در این اثر عرفانی تبیین نمایدپژوهش قصد دارد احوال عرفانی مشهور بین عارفان ر

با انجام این پژوهش مشخص شد پیر جمال در . عارفان پیشین میزان تأثیر پذیری پیر جمالی از آنها را نیز بررسی نموده است

تا حدودی هفت وادی عطار را الگوی ترسیم  بیان احوال عرفانی در کتاب مرآۀ االفراد غالباً تحت تأثیر عطار نیشابوری بوده و

 .احوال عرفانی قرار داده است

  پیر جمال اردستانی، مرآۀ االفراد، مقامات، اندیشه های عرفانی: کلیدواژه

 دمه مق

پیر جمالی از صوفیانی است که نور طریقت را از شمع شریعت گرفته و به سنن و فرایض دینی پای بند است اما به 

نام و نسب پیر جمالی اختالف گفتار است،  ۀدربار.ه و درویشانه جمالی یکی از بزرگترین عارفان قرن نهم استشیوه عاشقان

وی را جمال . در بیشتر منابعی که از پیرجمالی یاد شده است. برخی از محقّقان نام او را محمّد و برخی دیگر احمد نوشته اند

وی در آثار خود به ویژه در کتاب .پیر را بدان افزوده و او را پیر جمالی خوانده اندالدین محمّد معرفی کرده اند و غالباً عنوان 

. مرآۀ االفراد که حاوی یکصد و شصت و پنج رساله است به دور از آداب و رسوم نظم و تربیت که بین مو لفین رایج بوده است

که در ( احوال،مقامات)د و برخی از اندیشه های عرفانی خود راهنمایی می کن ۀپند و اندرز می دهد و خوانندگان را با بیان شیو

در اصطالح سالکان و از دیدگاه عرفا مقام هر کس بعد . این کتاب به کتاب به کار رفته است را به صورت پراکنده بیان می کند

حلی از سیر و سلوک از به دست آوردن آداب خاص و تحمل سختی های الزم به وجود می آید و عارف می تواند با گذراندن مرا

 .و گذشتن از خود، و با تالش و کوشش به آن برسد بنابراین مقام امری است اکتسابی

 مقامات -4

مقام در لغت به معنی پایگاه،شأن و شوکت و در اصطالح و در نزد عارفان مقام هر کس،پس از حصول آداب و مبادی 

شد و اعمال آن مقام را به جا آرد،تا آن اعمال را تکمیل خاص و تحمل سختی های الزم موضع است و کسی که در مقامی با

و مقام از اقامت است و برای هیچ کس .نکرده است از آن مقام به مقام دیگری ارتقاء نیابد مگر بعد از استیفاء حق آن مقام

ام عبارت است از هم چنین مق .درست نیاید که در مقامی منزل گزیند، مگر به واسطه شهود اقامت خدای تعال در آن مقام

 (193ص:4931سجادی؛.)آداب خاص و تحمل و مشقت بدان نایل گردد ۀمنزلت و مرتبتی که بنده به واسط
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معنای آن،توقف بنده در پیشگاه خداست در :اگر گفته شود که معنی مقامات چیست؟باید گفت:شیخ ابو نصر سراج گفت

 .و پیوستن به خداانجام عبادت ها و مجاهدات و ریاضت ها و بریدن از خلق 

هیچ یک از ما نیست مگر :و فرشتگان گفتند. باشداین برای کسی است که از عقوبت من بیم داشته:خداوند گفته است

ارواح سربازانی صف کشیده :که از ابوبکر واسطی درباره سخن پیامبر پرسیدند که:مشخصابونصر گفتۀ این که او راست پایگا

 (231ص:4942سراج؛.)ازه مقام خویشیعنی در صفی به اند:گفت.هستند

مقامات از نظر .تواند آن را به دست آورد و به آن برسد بنابراین مقام اکتسابی است و انسان با تالش و کوشش خود می

 توبه،ورع،زهد،فقر،صبر،رضا و توکل توبه:ابو نصر سراج عبارتند از

گاه است،و در اصطالح رجوع حق است جهت باز کردن در لغت به معنی بازگشت از ن. اولین مقام سالکان حق توبه است

 (243ص:4949سعیدی؛.)گره منع از دل و سپس قیام کردن به همه حقوق پروردگار

 توبه 4-4

استجابت توبه انابت آن است که بترسی از هر قدرت خدای،که اگر بخواهد تو را در  وتوبهتوبه انابت :نوع است توبه به دو

توبه استجابت آن است که شرم داری از خدای به سبب .ا از بیم تعذیب او از گناه بازمانیوقت ارتکاب گناه معذب سازد ت

و ما نزدیک تریم به او از رگ (46:ق)«نَحنُ اَقرَبُ اِلَیهِ مِن حَبلِ الوَریدِ»:قال اهلل تعالی.نزدیک بودن او از تو

 (291ص:4949همان؛.)گردن

خواجه .هر آنکس که توبه نکند از گناهکاران است(44:حجرات)«الظَّالِمُونَولَئِکَ هُمُ وَ مَن لَّم َیُتُب فَأُ»:-عزّوجّل-قال اهلل

تعظیم،حق را و شناسای خود را و راست شمردن :شود دوری کردن از گناهکاری،با سه چیز درست می»:عبداهلل انصاری گوید

بنابراین نام ستمکاری از توبه «.ستمکاران استهر آن که توبه نکند پس او از »:فرمایند همان طور که پروردگار می«وعید را

 .و توبه درست نشود، جزء پس از شناسایی گناه.کننده فرو افتد

این که بنگری،در زمان پرداختن به گناه،از عصمت خدای بی :شود با نگاه کردن در سه چیز این شناسایی حاصل می 

و بنگری که از چاره جویی آن با اصرار،خودداری کرده یی ،بهره نشوی،و بنگری که چون بر گناه دست یافته یی،دلخوش شده

پشیمانی،پوزش :شرایط توبه سه چیز است. نگری در حالی که یقین داشته یی،که حق تعالی تو را می

وای مؤمنان (94:نور)«وَ تُوبُوا ِالَی اهلل جَمیعاً»:فرماید هم چنین خداوند می(21-23صص:4929کاشانی؛(.)برکندن)خواهی،اقالع

 .همگی بسوی خدا باز گردید،تا مگر رستگار شوید و جاوید و پیروز آیید

وتوبت خواص از غفلت و توبت خاص خاصان،از «توبت عوام از ذلت»:فرماید مؤمنان را، بر عموم،توبه می :بیان عرفانی آیه

به ،ن است که از رؤیت طاعتتوبه خواص آ.از معصیت به طاعت برگردند:به آن است که:توبه عوام. مالحظه اوصاف بشریت است

 .رؤیت توفیق آیند و طاعت خود را نببنند بلکه همه توفیق بینند

عوام .است-جالل ذات–حد نظر عوام،به افعال است،و میدان نظر خواص،به صفات است محل نظر خاص خواص 

خاص خواص .برم ای تو پناه میخداوندا،من از خشم تو،به رض:خواص گوید.برم خداوندا من از عقاب به عفو تو پناه می:گوید

 (234-232صص:4929همان؛.)برم گویند خدایا من از تو به خودت پناه می

زُهّاد وآن رجوع است از :توبه عُمّان وآن رجوع است از اعمال فاسده به اعمال صالحه،درجه دوم:درجه اول :درجات توبه

توبت :ور و آن رجوع است از غفلت با حضوردرجه چهارمتوبت اهل حض:رغبت اندرون به دنیا با بی رغبتی از آن،درجه سوم

توبت عرفان و آن است از رؤیت حسنات خود با :متخلصان و آن رجوع است از اخالق سیئه با اخالق حسنه، درجه پنجم
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ازاین حق،اهل معرفت هر گاه که حسنه یی به خود اضافت کنند،از آن توبت واجب دانند و از فعل خود به فعل حق باز گردند و 

خود را از اثر توبت  ۀیعنی از آن توبت توبه کنی و با توبت حق گردی و توب« التوبه ان تتوب من التوبه» :قول رویم که: جا است

ا توبه پس توبه آنها را پذیرفت ت(441:توبه)«ثُمَّ تابَ عَلَیهِم لِیَتُوبُواإِنَّ اللَه هُوَ التَّوّابُ الرَّحُیم»:فرماید خداوند بینی خداوند می

توبت موّحدان و آن رجوع است از ما سوای حق با حق چنان که :درجه ششم.مهربان است ۀکنند که خدا توبه پذیرفت

اهل توحید هرگاه که نظر به غیر کنند آن راگناه دانند و «التوبه ان تَتُوبَ عن کل شیءٍ بسوی اهلل»:ابوالحسین نوری گفته است

 (911ص:4929همان.)ین نظر فنا وجود خود الزم بینداز آن توبت واجب شمرند و در ضمن ا

ای اخی،محال است که شخص گناه بکند »:دهد که سی و یکم انسان را مورد خطاب قرار می ۀجمالی اردستانی در رسال

باشد یعنی  منظور از توبه نصوح توبه خالص و می« .نصوح است ۀآسان ترین عذاب ها عذاب توبه است و آن توب.و عذاب نکشد

تواند از نفس و هوای نفسانی بگذرد که ای میای که باز رجوع نکنند بر آنچه از آن توبه کرده باشند و شخص با چنین توبهتوبه

 .باشدکار بسیار دشواری می

ان که ایمان آوردید توبه ای آن(.4:تحریم)«یأَیُّهَا الذَّیِنَءَامَنُو تُوُبوا ِالَی اللَّهِ تَوَبۀً نَّصُوحٌا»َ:است کهخداوند در قرآن آورده

 .ای نصوحکنید به سوی خدا توبه

ای قبول است که توانا باشد و قدم بر سر آن توبه. ای بی قوّت قبول نیستای عزیز، تحقیق بدان که توبه»گوید او می

 (441ص:4914جمالی؛)«.نفس نهد و بگذرد

از غفلت بازگشتن و توبه انبیا آن است که عجز توبه عام، از گناه بازگشتن است و توبه خاص »:ذوالنون مصری گفت

 (213ص:4943مستملی بخارائی؛)«.باشدخویش ببینند از رسیدن به جایی که غیر ایشان رسیده

دهد که مراقب باشند تا در غفلت به سر نبرند و سی و سوم انسانها را اندرز میۀ همچنین جمالی اردستانی در رسال

اگرانسان توبه و استغفار کند بیش از »:گویداو می. غفار کند تا خداوند گناهان او را ببخشایدانسان باید تا قبل از مرگ است

زنهار که خود را خالی . نصیب استبهره و بیمرگ، از تائبان باشد و اگر توقف یابد در اسفل سافلین و عقل در این مقام بی

 (431ص:4914جمالی؛)«.تگردان و عمر عزیز را بیهوده تلف نکن که غفلت دشمن عظیم اس

اِنَّ اللَّه یُحِبُّ التَّوّابینَ وَ یُحِبُّ » :دهد کههفتاد و یکم، این آیه شریفه قرآن را گواه می ۀجمالی اردستانی در رسال

گوید جمالی با استناد به این آیه می.ها را و دوست دارد پاکی جویان راکنندهکه خدا دوست دارد توبه(222:بقره)«المُتَطهِّرینَ

است و او از دارد زیرا آدم جزء کسانی که توبه کردهدارد آدم را و هر که نزدیک به آدم است دوست میکه خداوند دوست می

نزدیک است و از او ( ص)را و هر کس که به حضرت محمد ( ص)دارد حضرت محمّد تائبان است همچنین خداوند دوست می

باشد و همچنین در این رساله آمده است که خداوند به حضرت مطهر و پاک می (ص)کند، زیرا که حضرت محمّد پیروی می

کنند را به ایمان دعوت کنند و آنها را بشارت نزدیکان خود و بندگان و کسانی که از تو پیروی می :فرماید کهمی( ص)محمّد 

داری تو اگر دوست می» :گوید کهدهد و میمیو بعد پیرجمال انسان را مورد خطاب قرار . بده و غبار کفر را از ایشان پاک کن

باش، تا بدانی که محبان حضرت ( ص)داری در بند دوستان حضرت مصطفی در بند خود باش و اگر خدای تعالی دوست می

 (293الی  294ص:4914همان؛)«.شوداند و بدانی که هیج دری بی مالمت گشاده نمیها کشیدهچه مالمت( ص)محمّد 

بنده در توبت به هیچ کار نیست زیرا که توبت آن است »:ابو حفص حداد گوید ،فان درباره توبه چنین استنظر دیگر عار

 (411ص:4966عطار؛)«.که بدو آید نه آن از او آید

اول ندامت، دوم عدم بر ترک معاودت، سوم خود را پاک کردن از مظالم و  :توبه را سه معنی است»:جنید بغدادی گوید

 (446ص:4966همان؛)«.خصومت
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من ابتدا توبه کردم اندر مجلس ابوعثمان حیری، و یک چندگاه بر  :گفت –رضی اهلل عنه  –ابو عمرو ُنجید :نقل است که

آنگاه در دلم معصیت پدیدار آمد، و آن رامتابع شدم و از صحبت این پیر اعراض کردم هرجا که او را از دور . آن مکان بودم

و ای پسر، با دشمنان خود صحبت مکن، مگر  :مرا گفت. تا مرا نبیند، روزی ناگاه به او رسیدم گریختم دیدم از تشویر می می

آنگاه که معصوم باشی؛ از آنچه دشمن چون عیب تو ببیند و چون معیوب باشی دشمن شاد گردد و چون معصوم باشی 

دلم از  :ی تو بکشیم و تو دشمن کام نگردی گفتباید که معصیت کنی، به نزدیک ما آی تا ما بالو اگر ترا می. اندوهگین گردد

 (493ص:4949هجویری؛. )گناه سیر نشده توبه درست گشت

چشم از محارم بر هم  ۀدل نیت کردن بر ترک شهوات حرام،و توی ۀتوب:است ۀهر عضوی دارای توب»:ذوالنون مصری گفت

گوش نگهداشت از شنودن اباطیل،و توبه  ۀاهی،و توبپای نارفتن به من ۀدست ترک گرفتن دست از مناهی،و توب ۀنهادن،و توب

 (432ص:4966عطار؛)«.شکم دور بودن از خوردن حرام

وقتی انسان «انَّ اللَه یُحِبُّ التَوابینَ وَ یُحِبُّ المُتَطهَریِن»:بیست وسوم با اشاره به این آیه ۀجمالی اردستانی در رسال 

کند آن وقت است که او را تائب گویند وقتی این مقامات را گذارند آن وقت به  بتواند توبه کار شود و از گناهان خود استغفار

که روزی :می فرماید(ص)این مقام است که حضرت سید الفقراء،محمّدمصطفی»:گوید رسد و او می می( ص)مقام حضرت محمّد

 (462ص:4914جمالی؛.)گذرانم کنیم،یعنی مقامات می هفتاد بار توبت و استغفار می

 عور  1-4

پرهیزگاری باشی،یا از روی بزرگداشت خدای،بر خود سخت گیر باشی و آن مقام  ۀورع آن است که تا آخرین انداز

نخستین،اجتناب ورزیدن از قبایح  ۀدرج: واپسین زهد است،عامه را و مقام نخستین زهد،است مرید و آن بر سه درجه است

آن چه در  ۀری ایمان درجه دوم،نگهداشتن حدود است حتی درباربرای نگهداری نفس و برای بسیاری حسنات و برای نگهدا

آن بدی نباشد،برای پایداریدر صیانت تقوی و برای پا گذاشتن بر دنائت و پستی و برای خالصی یافتن از سر کشی از حدود و 

حال جمع را عارضه  شود و از هر عارضی که(پراکندگی)ورع داشتن است از هر داعیه که سبب وابستگی به تفرقه ،درجه سوم

 (36-31صص:4964انصاری؛.)رساند

مالکُ دنیک »:اسالم بر اساس ورع است چنان که در خبر است ۀورع اصل دین و قاعد: در مصباح الهدایۀآمده است که

 (914ص:4929کاشانی؛)«.الورع

و تفتیش کردن درنگ کردن در متشابهات،بیرون آمدن از شبهات :عالمت ورع ده چیز است»:یوسف بن اسباط گفت

قوتها،و از تشویش احتراز کردن،و گوش داشتن زیادت و نقصان،و مداومت کردن به رضای رحمان و از سر صفا تعلّق ساختن به 

 (443ص:4966عطار؛.)امانات و روی گردانیدن از مواضع آفات و دور بودن  و اعراض از مباهات

یعنی جامه (4:مدثر)«وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرُ»:ه قرآن را گواه گرفته کههفتاد ویکم این آیه شریف ۀپیرجمالی اردستانی در رسال

یعنی دل خود را از جزء «.کند نزدیک است اول ذکر تائبان می(ص)هر که به مصطفی »:گوید و او می. های خود را پاک دارید

خداست، بیزار شو ودوست را یکتا  ،دل خود را از اغیار صافدار از هر جزء(ص)ای محمّد»:گوید خداوند،پاک گردان و خداوند می

و خداوند به حضرت «.شو،با خلق عاریت باش،و باحدود بیگانه و از تعلق آسوده و به سبب این خطاب آن بود که وحی آمد

خواب رفته  ۀای به جام(4-3:دثرم)«وَ الرُّجزَ فَاهُجر*وَ ثِیابَکَ فَطَهِّر*وَ رَبَّکَ فَکَبِّر*قُم فَاَنذِر*یَأاَیُّهَاالمُدَّثِّرُ»:می فرماید(ص)محمّد

ای محمّد،نگذار ».به پا شو پس بیم ده و پروردگار خویش را بزرگ بشمار و جامه های خویش را پاک ساز و از پلیدی دور کن

که امت گرفتار عمل شوند و بار ایشان بر دوش خود نگیر و مگذار که ایشان در این دنیا و با تو سیر نکنند و عمل ایشان را 

 (293ص:4914جمالی ؛)«.ه گردان مخصوصاً هر که به تو نزدیک است و رفیق تو استکوتا
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 هدز 4-9

زهد در لغت یعنی رو گردانیدن از چیزیدر آن چه که .یکی از مراحلی که هر سالک باید آن را تجربه کند زهد است

زهد یعنی :و غذا و بعضی دیگرگویند بعضی از دینار و درهم دانندو برخی قوت.شود اختالف است نسبت بدان زهد ورزیده می

 (41ص:4934سجادی؛.)ترک نعمت دنیا و آخرت و بی رغبتی به آن

زهد نخواستن چیزی و ترک کردن آن،به اعراض کردن از دنیا وبه عبادت پرداختن،بی اعتنایی به :ابن عربی گوید

ترک :داشتن دنیا و اعراض از آن و گفته انددنیا،پرهیز کاری، پارسایی است و در اصطالح اهل حقیقت،عبارت است از دشمن 

زهد آن است که دلت را از آن چه از دستت خارج است پاک و :آسایش دنیا است برای رسیدن به آسایش آخرت و گفته اند

 (992ص4949سعیدی؛.)خالی داری زهد روی گردانیدن از زیادتی،حصول و رسیدن به اسباب دنیوی

است و این که دنیا را رها کند و نگوید که من ۀ قلب است از آن چه است از آن ت زهد دوری:هم چنین ابن عربی گوید

یا مسجدی ساختم و زاهد به جزء وجود حق سببی نیابد و کسی به حقیقت زهد نمی رسد مگر این که در وی سه  ۀخان

و او زاهدان را .را حائز شود ۀمرتب مقام و،بدون عالقه به دنیا کار کند و بدون طمع و آز سخن بگوید و بدون ریاست:خصلت باشد

از :دسته دوم.گشته و از آن دل بریده اندۀ سه طبقه دانسته است مبتدیان و آنها کسانی هستند که دست هایشان از مال دنیا ت

یری و لذت های شهوانی و نفسانی در دنیا دست کشیده اند و فرقه سوم ازدنیا کناره گرفتند و زهد اختیار نمودند و از کناره گ

چه دنیا ارزشی ندارد و چیزی نیست و زهد و کناره گیری از ناچیز که ارزشی ندارد،خود غفلت و نادانی .زهد خود توبه کردند

زهد بردو قسم است زهد مقدور که عبادت است از ترک و دوری از درخواست مال دنیا واکتفا کردن به آن چه :است و گویند

شود و آن را به هیچ وجه دوست  دل زاهد به طور کلی از دنیا سرد می و زهد غیر مقدور،که.که موجود است

 (999ص:4949همان؛.)ندارد

دل به این دنیا نبند و توجه به ظواهر و :دهد که نوزدهم سالک را مورد خطاب قرار می ۀجمالی اردستانی در رسال

رای مؤمنان وبهشت است برای کسانی که تشریفات دنیا و آن چه که اهل صورت است نکن که دنیا هم چون زندانی است ب

الدنیا سِخن المؤمن و »:تو میل به صورت مکن،یعنی ظاهر که حق میل به اهل صورت ندارد،که»:گوید وی می.کافر هستند

 (4434ص:4914جمالی ؛.)یعنی اظهار خود آرام نفس،است و شکستن نفس فرض است«جَنۀالکافر

دارد از این که طمع داشته باشد چون کسانی که میل به جاه و مقام  رحذر میبیست وچهارم انسان را ب ۀجمالی در رسال

شود که انسان از خدا دور بماند وی  و هم صحبتی با اهل دنیا را دارند دچار طمع هستند و طمع داشتن به دنیا باعث می

شود و شرمسار  زگار میاین فقیر هیچ خوف نیست،از بهر آن که طمع ندارم و شخص از برای طمع اسیر رو»:گوید می

 (464ص:4914همان؛)«.ماند می

در دنیا چیزی تصرف کن که حق تو باشد تا دائم »:دهد که بیست وهفتم انسان را مورد خطاب می ۀجمالی در رسال

تو ۀ در دنیا به حق خودت قانع باش و طوری رفتار کن که زیاده خوا:منظور این است«.خوش دل باشی و حسابت باز نباید داد

و این ظواهر دنیوی تو را بی دین و بی ۀ از اسباب دنیوی موجب ناراحتی تو نشود،و مجبور نباشی در درگاه خدا حساب پس بد

 (419ص:4914همان؛. )ایمان کند

زهد،غفلت است چون که دنیا چیزی نیست که به «:شبلی گوید:در بیان اشارات مشایخ در مقام زهد چنین آمده است

 (414ص:4942سراجّ؛)«.ی چیزی که وجود ندارد،غفلت استحساب آید و زهد برا

ترک حرام،و این زهد عوام است و ترک افزونی از حالل و این زهد خواص و :زهد سه  چیز است»:احمد حنبل گوید

 (264ص:4966عطار؛. )ترک آن چه تو را از حق مشغول کند و این زهد عارفان است
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زهد یعنی غفلت زیرا دنیا چیزی نیست و زهد «ء و الزهد فی ال شیء غفلۀالزهد عقلۀ الن الدنیا ال شی»:شبلی گوید

 (443ص:4934سجادی؛.)خود غفلت است«چیزی نیست»نسبت به آن چه 

برد و خود  سی ودوم آورده است که انسان در غفلت و بی خبری به سر می ۀدر همین مقوله جمالی اردستانی در رسال 

هستند کرده است و عمر خود را به محبت دنیا و به امید و جاه و مال و خُود نمایی در را مشغول اهل تقلید که همان عوام 

اگر انسان بتواند از این غفلت و بی :دهد که خلوت که هیچ عاقبت و سودی برایش ندارد گذارانیده است و بعد او را پندمی

یابد و در گروه زاهدان قرار  خبری خود بیرون بیاید و اگر از هستی خود بگذر و آن وقت است که لذت می

 (442ص:4914جمالی؛.)گیرد می

هر کس که نام زهد را به خود گرفت گویا هزار نام نیک را از آن خود ساخته است و هر کس :درکتاب اللّمع آمده است

زهد برای چیزهای  ۀبا گزینش خدا،در دنیا برگزید(ص)و پیامبر .دنیا پذیرفت گویا خود را به هزار نام زشت آورد ۀکه نام جویند

واالاست تا بدان جا که  ۀزهد را نیز مرتب»:ونیز آمده است که.حالل است و گرنه حرام و شبهه ترکش واجب است

هر که را بنیاد زهد .بنیادکردارهای نیک و مراتب واال است و نخستین گام روندگان و منقطعین و خشنودان و متوکالن است

ت نیست چه دوستی دنیا سرآغاز تمامی خطاها است و دوری از دنیا سرآغاز تمامی نیکی استوار نباشد دیگر کردارهایش درس

 (411ص:4942سراج؛.)ها و طاعت است

اعتماد بر حق و بیزاری از خلق،اخالص از برای خدا،و احتمال ظلم از جهت :نشان زهد چهار است:احمد انطاکی گوید

 (444ص:4966عطار؛)«.کرامت دین

دارد دنیا را از برای این که بنی  خداوند مذمّت مال بسیار فرموده و دشمن می:گوید هفتادم می ۀسالجمالی اردستانی درر

و دنیا را به خاطر این که حجاب راه رسیدن به خداوند است دشمن باید .شوند دنیا می ۀدارد و بنی آدم فریفت آدم را دوست می

هر »:گوید و او می. وابسته ساز،دشمنی خداوند تعالی را برگزیده است داشت و هر کسی که در دنیا اسیر شود و خود را به دنیا

و تحقیق بدان .که دنیا را اسیر گرداند،دشمن خدای تعالی را اسیر گردانیده پس واجب باشد که خدای تعالی او را دوست گیرد

عیال و اگر یار و حتی اگر خود خدای تعالی او را دشمن دارد،اگر مال است و اگر .خدا شود ۀکه هر که و هر چه حجاب بند

 (299ص:4914جمالی ؛)«وتجاهُدون فی سبیل اهلل به اموالکم و انفسکم»:فرماید است وخداوند می

عمل دعوت کندبه زهد،وزهد دعوت به حکمت،حکمت ۀ عمل و کوتاۀ یقین دعوت کند به کوتا»:ذوالنون مصری گوید

 (433ص:4966همان؛)«.نگریستن در عواقب باز آرد

ای اخی،علم حکمت نگه دار و در پی »دهد که  هفتادوسوم انسان را مورد خطاب قرار می ۀلی اردستانی در رسالجما

 (296ص:4914جمالی؛)«.سلطنت مرو و هر چه تعلق به دنیا و اهل دنیا دارد بدان مشغول نشود

 فقر 4-1

به،حقیقت مقام فقر که عبارت است از  سالک:یکی از مراحلی که هر سالک باید آن را طی کند،فقر است،فقر دراصطالح

عدم تملک اسباب نمی رسد،مگر بعد از عبور بر مقام زهد زیرا تا رغبت او از دنیا کم نگردد عدم تملک در او به وجور نمی آید 

اسم فقر بر کسی که رغبت به دنیا دارد،هر چند هیچ ملک نداشته باشدعاریت است چه فقر را اسمی است و رسمی وحقیقتی 

اسمش عدم تملک با وجود رغبت،و رسمش عدم تملک با وجود زهد و حقیقتش عدم امکان تملک است با وجود زهد و 

امکان .اشیاء را در تصرف و ملکیت مالک الملک بینند ۀآن که جمل ۀچه اهل حقیقت به واسط.حقیقتش عدم امکان تملک است

اتی است که به وجود اسباب و عدم آن متغیر نشود و اگرتقدیراً حوالت مالکیت با غیر جایز نمی باشد و فقر ایشان صفتی ذ

دانند و کسانی که از حقیقت فقر اثری و  تصرف ایشان آید هم چنان خود را از تملک آن بر می ۀمملکت عالم جمله در حوز
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اسباب متغیر شود و  الجرم به حدوث.نشانی نیافته اند و معنی آن در ذات ایشان شکل نگرفته،صفت فقرشان امری عارضی است

خود را متملک آن ببند و این طایفه جهت اعتدار به فضیلت فقر و طلب ثواب اخروی،خود از صورت غنا و توانگری و تملک 

بیش از آن کنند تا اهل غنا از صورت فقر و اهل معنی در فضیلت فقر بر توانگری و توانگری بر فقر سخن رانده است و روش 

چه صورت غنا .بت با مبتدیان فقر از غنا فاضل تر است و به نسبت با منتهیان هر دو متساوی اندصحیح آن است که به نس

طایفه یی که آن که دنیا و اسباب آن را هیچ ملک :و فقرا چند طایفه اند.معنی فقر و حقیقت آن از ایشان سلب نتواند کرد

 ۀو طایف.ار کنند و بر آن توقع عوضی در دنیا و آخرت ندارندنببند اگر چه در تصرف ایشان بود،و هر چه به دست ایشان آید ایث

آن که با این وصف اعمال و طاعات را اگر چه از ایشان صادر شود،هم از خود نببنند و ملک خود ندانند و بر آن چشم  داشتی 

لطف او دانند و طایفه یی آن  و طایفه یی آن که با این دو وصف،هیچ حال و مقام از آن خود نببنند بلکه جمله را فضل و.ندارند

که با این اوصاف،ذات و هستی خود را از آن ِخود نبینندایشان را نه ذات بود،نه صفت حال و نه مقام،نه فعل و نه اثردر هر عالم 

 هیچ ندارند و این وصف که هیچ ندارند هم ندارند این فقر است که بعضی از صوفیان و رای آن هیچ مقام اثبات نکرده اند و

تا غایتی که از نظر خود پوشیده باشندکه اولیائی تحت -حق سبحانه-مگر.صاحب این فقر را در دو جهان هیچ کس نشناسد

این فقر مقام صوفیان و منتهیان است نه مقام سالکان چه و اصل را . باشد قبابی ال یعرفهم غیری که وصف حال اولیاء خدا می

است سزاوار حال خود و رای قدمگاه سالک مثالً در توبت که اول مقامی است که از ۀ بعد از عبور مقامات و هر مقامی قدمگا

است که بعد از قطع جمیع منازل و عبور از جمله مقامات سیرگردد، هر چند غرض از ذکر ۀ مقامات سالکان،او را قدمگا

-914صص:4929کاشانی؛.)شود یو اصل کرده م ۀمقامات،معرفت منازل سالکان است و لیکن در هر مقامی اشارتی به مرتب

913) 

و در این موضوع .فقیر کسی را گویند که مال نداشته باشد،یا اگر دارد کمتر از کفاف او باشد:گوید نصیر الدین طوسی می

فقیر کسی را گویند که رغبت به مال و تمتعات دنیوی ندارد،و اگر مال به دست آرد،به محافظت آن اهتمام و کوشش 

 (623ص:4934سجادی؛.)نکند

یا اباذر،هر گاه که برادر مؤمن تو زهد و ترک دنیا شعار خود سازد از وی نصیحت بشنو که :فرمودند(ص)حضرت محمّد

چون :در حدیث آمده است که. حق تعالی به برکت آن زهد و فقر علم حکمت را بر دل وی فرو ریزد و بر زبان وی جاری گرداند

وی را نه مال گذارد و نه . انواع بالها مبتال سازد وچون او را دوست تر بدارد را دوست دارد وی را به ۀحق تعالی بند

 (626ص:4934همان؛.)فرزند

فقیر آن است که چیزی که به آن نیاز داشته باشد را ندارد و به دست وی :در کیمای سعادت در باب فقر آمده است که

خود حاجت است،آن گاه به غذا رمال و چیزهای بسیار دیگر،و  نباشد و آدمی را اول به وجود خود حاجت است،آن گاه به بقای

از این همه،هیچ چیز به دست وی نیست،وی در این همه نیازمند است و غنی آن بود که غیر از خود بی نیاز باشد و این 

بقای ایشان،به و دیگر هر که در وجود آید از جن و انس و مالئکه و شیاطین همه هستی ایشان و-جّل و جالله-جزءیکی نیست

بی نیاز خدای تعالی است شما هم «واهلل الغنی و انتم الفقراء»:چنان چه آمده است.آنها نیست،پس به حقیقت همه فقیر هستند

 (143ص:4912غزالی؛.)درویش هستید

بهره  او با خطاب قرار دادن انسان،یکی از راه های.دوم بابی در مورد فقر آورده است ۀپیر جمالی اردستانی در رسال

ای عزیز،عاشقان بی مسکن نشین »:گوید کندو می مندی آدمی را از دقایق و لطایف عرفانی گام زدن در راه فقر معرفی می

وزمانی تحمل کن تا باشد که صفائی از آتش عشق بیابی و از افسردگی خالص شوی و گوش جان بگشایی و سرّ حقایق در 

یابند و تو در خوابی و عاشقان هر نفس هزار منزل  ان چه لذات از دوست میجاوید شوی و ببینی که درد مند ۀیابی و زند

داند چون دیگر عرفا برای نشان  او در ادامه فقرا را هم ردیف پادشاهان می«.گذارند و تو پنداری که،بینوایان عالم هستند می

م پادشاهان عالم به ارزش واقعی فقر پی اگر تما:گوید برد و می نام می(ص)دادن برتری فقرا بر توانگران از پیامبر اکرم

ۀ اگر سالطین عالم بدانند که فقرا چه تفاخر دارند،از سرپادشا»:گوید او می.آوردند ببرند،توانگری را رها کردو به فقر روی می
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 می(اویس قرنی)روی در قرن (ص)حضرت سرور عالمیان محمّد مصطفی« .بگذرند،و بنده وار در خاک کوی مسکینان نشینند

،احوال فقرا به تفصیل فرمود ودر ذکراین دردمندان -رضی اهلل عنه-شنید و به اباذرغفاری، کرد و بوی فقر ازسوی اویس می

 (13ص:4914جمالی؛.)گریسته است

قشیریه نیز در باب چهل ویکم،در مورد فقر سخن رانده است و در برتری فقرا و درویشان سخن  ۀهم چنین در رسال

هر چیزی را کلیدی :،گوید که پیامبر گفت-رضی اهلل عنه-عمر خطاب،»:گوید با ذکر حکایتی از پیامبر میگفته است از جمله 

 (431ص:4941قشیری؛)«.است و کلید بهشت دوستی درویشان است و درویشان صابر هم نشین خدای تعالی باشند روز قیامت

و حضرت «الفقرا الفخری و به افتخر»:ان فرمودندبرد که ایش نام می(ص)دهم هم چنین از پیامبر  ۀاردستانی در رسال

سخن گفته (ص)پنجاه وششم از پیامبر اکرم ۀو هم چنین وی در رسال.فقر فخر من است و من به آن افتخار کنم:فرمودند که

حضرت  داند که فقر فاضل تر است از توانگری و یک فضیلت آن را همان می«الفقر افضلُ من الغنی»:فرماید است که ایشان می

 (244ص:4914جمالی؛.)برای اثبات این امر همین سخن پیامبرسنداست و .فقر افتخار من است:می فرماید که(ص)محمّد 

فقر عطای حق است،هرکه حق آن قیام نکند به سبب آن که از او شکایت کند،آن سبب عقوبت او »:ابوعلی دقاق گوید

 (636ص:4966عطار؛)«.گردد

فقرا،مساکین بدانند که فقر ومسکنت عطای »:هشتم در باب فقر سخن رانده است که هفتادو ۀاردستانی در رسال 

که مسکنت است به توانایی و قدرت باشد که نظر محبت را ۀ ال ۀعصمت بماند وابدی شود و تا قب ۀخداست تا حسن فقر در پرد

است که به معنی الفقراء الفخری پی مکان و جلوگاه باشد و تا فقیر و مسکین در میان فقر و مسکنت در نیابند،آن وقت 

معنی آن است که »:گوید دارای چه معنی است و او می «الفقیر الیحتاج الی اهلل»:گوید بدان که هم چنین وی می« .بردند می

را  و داستان ایاز و محمود غزنوی«.افزاید آن فقیر همانند ایاز به ادب می.نظر محبت و اشتیاق خدای تعالی که با فقیر در آید

دارد و ایاز به  کند و هستی خود را بر ایاز عرضه می محمود غزنوی به ایاز غالم ترک خود عالقه شدید پیدا می:کند که نقل می

از بهر آن که .بیند و خود را محتاج و نیازمند آن نعمت ها نمی بیند جهت آن نعمت های ظاهر و باطن خود را توانگر می

دیگر عشقِ .کند کند و بر حُسن ایاز عرضه می ظه حقیقت نعمت ها در نظر محبّت پنهان میاشتیاق محمود غزنوی لحظه به لح

دهد که قبول کن تا زیادت کند محبت را،که این نعمت ها در عالم پاک بازان یعنی کسی که بدون  صرف تعلیم دل ایاز می

 (291-294ص:4914جمالی؛.)ورزد رشوه است توقع و چشم داشت به خدا عشق می

درویشان را چهار صد درجه »:و پرسیدند از فقرگفت»«فقیر آن است که به هیچ مستغنی نشود جزء به خدا»:ی گویدشبل

کاشکی قوتِ یک روزه :کمترین آن است که اگر همه دنیا او را باشد و آن نفقه کند و پس در دل او درآید که. است

 (699ص:4966عطار؛)«.بگرفتمی،فقر او به حقیقت نبود

فقر آن است که مستغنی است از ما سوی اهلل و ناظر است به »:گفت:بن منصور حالج درباره فقر پرسیدنداز حسین 

 (344ص:4966همان؛)«.اهلل

ای اخی،بدان که عافیت که همه نعمتی در آن هست غنی است »:گوید که صد و پانزدهم می ۀجمالی اردستانی در رسال

شوند،و فقر  افتند و بعضی به حق نزدیک می کثرت نعمت از حق تعالی دور میو نعمت ظاهر و باطن چون جمع شود،بعضیِ از 

وی هم چنین در همین رسااله درباره «.شود چون غلبه کرد و شخص را فقیر ساخت،خدای تعالی نزدیک آن فقیر می

نشسته بود و حیوانات در  در صحرا-رحمۀ اهلل علیه-رابعه:کند که داستانی از رابعه عدویه نقل می«الفقرا فضل من الغنی»معنی

علت آن چیست که : حسن بصری گفت.اطراف او جمع شده بودند و چون حسن بصری نزد او آمد حیوانات همه فرار کردند

که با پیاز ۀ پی)پیه آبه:؟حس بصری گفتایهتو امروز چه خورد :کنند؟رابعه گفت که حیوانات با تو انس دارند ولی از من فرار می

و من  ۀکنند که تو از جنس ایشان تصرف کرده و خورد به خاطر این از تو فرار می:رابعه گفت.خورده ام(ه باشندداغ در آب پخت
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و از این داستان به حقیقت فقر و از این که فقر از توانگری فاصل تر است «.حیوانات نمی خورم،البته که با من انس دارند

 (236ص:4914جمالی؛.)توان پی برد می

نافع ترین فقری آن بود که تو بدان متحمل و راضی باشی و مانع ترین عقلی آن بود که تو را »:گویداحمد انطاکی 

بر خود بشناسی و یاری دهد تو را به شکر آن و بر خیزد به خالف هوای -عزّوجّل-شناساگرداند تا نعمت خدای

 (442ص:4966عطار؛)«.نفسانی

مژده بر فقیری که از خدای تعالی راضی باشد و :خن گفته است کهصدو چهل وششم در باب فقر س ۀاردستانی در رسال 

حق سبحانه -نطلبد و توجه به هیچ شخص معین نکند و از خدای تعالی نیز هیچ طلب نکند و خود را بنده داند و ۀهیچ از بند

برد و  نام می( ص)اکرمچهل و هشتم نیز وی در باب فقر سخن گفته است و از پیامبر  ۀهم چنین در رسال .را خداوند-تعالی

 ۀبدان که سلسل»:گوید او می. دارند را برگزیدند و او را دوست می(ص)دهدبه فقیران و درویشان که فقر حضرت محمّد مژده می

الفَقُر » :فرمود( ص)شود از بهر آنکه مختار کل کائنات یعنی حضرت محمّد فقر و محبت هرگز گسسته نمی

 (213-214صص:4914جمالی؛)«الفَخری

هر که یک قدم در عالم فقر قدم نهد در دنیا »:گوید کهصد و سی و یکم درباره فقر چنین می ۀهمچنین جمالی در رسال

است که در فردای روز قیامت خداوند گوید، کجایند خاصّگان و و درباره این موضوع از حق تعالی آمده« .حسابش پاک کند

راضی ۀ دا ایشان چه کسانی هستند؟ جواب آید که درویشان مسلمان که به دادخداون :برگزیدگان من از خلق؟ فرشتگان گویند

ایشان بیایند و بی حساب به بهشت روند، پس فقیران و زاهدان به بهشت روند و هنوز خلق در حساب . و قانع باشند

 (262ص:4914همان؛.)باشند

فقر آن است که او »:و سهل بن عبداهلل گفتابراهیم خواص گفت فقر لباس پیغمبران است و صالحان و ردای اهل شرف 

 (443ص:4964سهروردی؛)«.را حاجتی نباشد با حضرت عزّت

چرا فقیر صادق پانصد بیش از اغنیاء مستوجب . فقر دریای بال است و بالی خداوند همگی عزّت است :جنید گفت

است از خدا در فقر خود بودهۀ و همرادخول به بهشت است؟ چون فقیری که فقط خدا را در پرستش پیش چشم داشته باشد 

دار و شادمان است که ترسد و فقیر همواره صبور و اندازهنابودی نعمت هراسی ندارد، چنانکه غنی پیوسته از زوال خاصه می

چنین فقیری رواست که . چیزی او را بپوشاند و از مردم مستغنی کنداست تا دینش صیانت کند و بیخدا او را فقیر ساخته

 :همچنین از جنید پرسیدند که. باشدپانصد سال بیش از غنی به بهشت درآید و در روز قیامت از رنج حساب و عتاب رهیده

انسان به راستی فقر را در نمی یابد مگر آنکه به دل درک کند که روز  :فقیر راضی و گفت :ترین مردم کیست؟ گفتگرامی

 ( 233ص:4942سراج؛.)آمدنواتر از او به محشر نخواهد قیامت کسی بی

 صبر 4-0

ترک :شکیبایی کردن و بردباری و در اصطالح:یکی از مراحلی که سالک باید در آن قدم نهد صبر است؛در لغت به معنی

بال نزد غیر خدا،و صابر کسی است که خود را با بال چنین قرین کرده باشد که از آمدن بال باک ،شکایت است از سختی

 (491ص:4949سعیدی؛.)ندارد

ابن عربی،صبر و شکر را دو مقام از مقامات سالک میداند که برای به دست آوردن درجه توکل و تعلیم ایمان بسی 

چه انسان مؤمن و متوکل حق،هر گاه بالیی را دید و شنید یا سختی و آفتی بر وی وارد آید،به وسیله .ضروری و الزمند

مصالح حوادث و رخدادها را به خدا ربط «انا هلل و انا ایه راجعون»و با گفتار  دارد شکیبایی،زبان را از شکایت و ناله،باز می
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کند که در آن خیر و مصلحتی وجود داشته وگرنه وی را به آن بال دچار نمی کرد و هر گاه نعمتی را به  دهد و تصور می می

 (491ص:4949همان؛.)دست آورد و از درگاه حق متنعّم گشت،بازبان،سپاس گزارد

 .صبر کنی و صبر تو نباشد جزء به توفیق خدای صبر(421:نحل)«وَاصبِروَ ما صَبرُکَ اِلّا باهلِلِ»قرآن آمده در 

صبر،حبس نفس از گله مندی،با وجود جزع و ناشکیبایی نهانی و آن نیز از دشوارترین منارل است عامه را؛وحشت 

صبر از ارتکاب :نخستین درجه: حید و آن بر سه درجه استتوانگیزترین سبب دوری در طریق محبت،و ناگوارترین در طریقِ 

صبر از ارتکاب  با در نظر داشتنِ وعده مجازات از روی پایداری و ایمان و از روی حذر از جزاء و بهترین آن، معصیت است،

از روی اخالص و با صبر و طاعت فرمانبری است با پایداری پی هم در آن و با رعایتِ آن  :دوم درجه معصیت است از روی حیا،

با در نظر داشتن پاداش نیک و انتظار آرامش ( آزمایش)صبر کردن است در بال :درجه سوم بهبود بخشیدن آن از روی علم،

 گشایش و سبک شدن آزمایش با شمارش منت های خدا و با تذکر نعمت های گذشته؛

یُّهَا الَّذِینَ ءامَنُوااصبِروُا وَ صَابِروُا وَ رَابِطُواوَاتَّقُوااللَّهِ یَا أَ»:این سه درجه صبر در قرآن مجید چنین نازل شده است درباره

در راه جهاد )و شکیبایی کنید(در راه انجام احکام شرع. )ای کسانی که گرویدید شکیبایی کنید(211:آل عمران)«لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ

حدها نگاه دارید تا آزار کافران را باز دارید و از خشم خداوند و اسبهای لشکر سواره مسلمانان و آماده در سر(و جنگ با مشرکان

صبر (.آنان که ایمان آوردید)یعنی «منظور از اصبِروُا»بپرهیزید و تقوی پیشه کنید؛تا جاوید پیروز و رستگار آیید در این آیه 

یعنی در راه «ته و دالورانه بجنگیدپیوس»:یعنی در مقابل معصیت و رابطوا «صابرانه بجنگید»:کنید در بال آزمایش و صابروا

و باالترین صبر،صبر است به یاری خدا،و آن صبر مرید .وضعیف ترین صبر،صبر است برای خدا،و آن صبر عامه است-طاعت

 (43-41صص:4944انصاری؛.)و باالتر از هر دو صبر در برابر خداوند است،و آن صبر سالک است.است

یکی خطاب به نفس است دیگری خطاب به دل و سوی خطاب به جان ... ذِینَ ءَامَنُوا اصبِروُایَا ایُّهَا الَّ:بیانی عرفانی آیه

با سوز شوق و درد :گوید بر بال و سختی شکیبا باش وی را می:گوید بر طاعت و خدمت صبر کن دل را می:گوید است نفس را می

امید ثواب است،صبر عارفان در مقام حرمت بر آرزوی وصال صبر عابدان در مقام خدمت بر  :اندبساز و رابطه را استوار کن گفته

است،صبر دوست داران و عاشقان در حال مشاهدت در وقت تجلی است که دیده در نظاره نگران و دل در دیده حیران و جان 

ر دیدار،چون سوزند و دوستدار د همگان در فراق می!خدایا:پیر طریقت خواجه عبداهلل انصاری گفت.از دست مهر به فغان است

 (949ص:4964انصاری؛)دوست دیده ور گشت دوستدار را با شکیبایی چه کار؟

از هوی و امر به طاعت  موال ومصابره فرمودن بر ۀ نفس به نۀ صبر مجاهد :است کهدر قواعد العرفا و آداب الشعرا آمده

ارواح به وصول به حق و انقطاع از ما سوی اهلل ۀ تبمراقب قلوب، تسلیم در بال و رضا به جریان احکام قضا و اقدام نمودن بر مرا

و صبر مبدأ سلوک است چون یکی از معنای صبر داروی تلخ است، لهذا او را به این معنی مناسب کرده که بعد از . را گویند

ت و لیکن صبر تلخ اس:فرماید چنان که خداوند می.کشیدن سختی و تلخی بار ریاضت به نرمی و آرامی و شیرینی رسیدن است

 (491ص:4914پوشنجی؛.)برو میوه شیرین دارد

قالَ اِنَّما اَشکُوا بَثّی وَ حُزنی اِلَی اهللِ وَ اَعلَمُ مَن اهللِ ما ال »-علیه السالم  –قال تعالی اهلل حکایۀ عن حال یعقوب »

-دانم از خدا آنچه نمیبرم و میجز این نیست که شکوه اندوه خود و افسردگی خویش را به خدا می:گفت( 46:یوسف)«تَعلَمُونَ

و شکایت به درگاه حق نبردن اگر در نَفسِ جزع پنهان هست دعوی تجلّد یعنی به تکلّف چابکی کردن و رعونت است؛ و . دانید

 (214ص:4942تبادکانی؛. )اگر جزع پنهان نیست رضا است نه صبر

آن که صبر کند و شکایت کند صبر زاد مضطّران  نه.هر که بر صبر خویش،صبر کند او صابر بود»:احمد خضرویه گوید

 (934ص:4966عطار؛.)عارفانۀ است و رضا درج
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از شرف صبر است که جزای هر چیز به حساب است اال جزای صبر و خداوند :در مصباح الهدایۀ آمده است

ست که پاداش داده شوند شکیبایان فرد خویش را بی از این نی(41:زمر)«إِنَّمَا یُوَفَّی الصَّابِرونُ أَجرَهُم بِغَیرِ حِسَابٍ»:فرماید می

 (942ص:4929کاشانی؛.)شمار

 :گوید کندو می دهد و انسان را به صبر دعوت می شانزدهم انسان را مورد خطاب قرار می ۀجمالی اردستانی در رسال

به حضور حق نیز باید صبر  طالب هم در عالم ظاهر و هم در عالم باطن در برابر نفس خود باید صبور باشد و برای رسیدن

باید که صابر باشد و  طالب باید در حضور نفس نباشد و به آسانی نفس خود مشغول نشوی طالب می»:گویدوی می.داشته باشد

در گشایش مُلک صورت و مُلک معنی تعجیل نکند و یک نفس غافل نباشد و هر کوه و سدّی که در راه باشد، اول آن از پیش 

 (444ص:4914جمالی؛)«.و بعد از آن انس گیرد آن گاه به ضبط خود و مُلک وجود خود مشغول نشود گیرد قدم بر می

یَا اَیُّهَا اَّلذِینَ ءَامَنُوا اصبِروُا وَ صَابِروُا وَ رَابِطُوا وَاتَّقُوااللَّهَ » :سی و سوم استناد با آیه شریفه قرآن که ۀاردستانی در رسال

جنگ ۀ ای آنان که ایمان آوردید بردبار باشید و یکدیگر را به شکیبایی بخوانید و خود را آماد( 211:مرانآل ع)«لَعَلَّکُم تُفلِحُونَ

خدا افسردگان محجور چون نور محبت بر دل ایشان تابد و نظر عشق در عقب . نگه دارید و پروای خدا شاید که رستگار شوید

ند و سالک در این مقام سرگردان بماند،در آن حال حرارت عشق در آن نور محو گردا. آن نور به مثال آتش بی محابا درآید

به . استقامت یابد و منزل کند در جان این عاشق تا تن و نفس و عقل و دل یکرنگ گردد و هوای گوناگون نیست و فنا گرداند

ز آن بَلیّت عشق که خدایی خود کرده باشد، بعد اۀ هدایتِ تربیت نور محبت که اول لُمحه زده باشد در آن مقام صبوری پیش

اصبروا بالجسد و اصبر »:گوید نماید به تحمل صبر پیش آید چنان که جمالی در تفسیر آیه فوق میمی

 (441ص:4914همان؛)«.بالقلب

اردستانی در رساله  ی صد و سی و هشتم انسان هایی که عاشقان خداوند متعال هستند و برای رسیدن به حق بیتاب 

ای عاشق بیچاره،بدان که هر گاه دوستی خواهد که »:دهد کهکند و آنها را مورد خطاب قرار می دعوت می هستند را به صبر

روی دوستی ببیند و نتواند، صبر آورد و تحمل کند و بدان درد بسازد؛ به درگاه خدای تعالی چندان قدر و عزّت دارد که هفتاد 

 (263ص:4914جمالی؛)«.یاضت کشدسال متواتر زاهدی در احرام مکه چله نشینی کند و ر

هر چیزی را جوهری است و جوهر انسان به عقل است و جوهر عقل صبر است و علم و  :در عواف المعارف آمده است که

 (.443ص:4964سهروردی؛.)صبر متعلق اند به یکدیگر،چنان که روح و جسد به هم و ترقی روح به صبر و علم باشد

غایت صبرتوکل است »: بی آن که جزع کند و گفت-خدای تعالی-تن نفس است با صبر باز داش: جنید بغدادی گوید

صبر فرو خوردن تلخ هاست و روی ترش : و همچنین گفت«علی ربهم یتوکلون،الذین صبروا:فرماید چنان چه خداوند تعالی می

 (443ص:4966عطار؛.)ناکردن

صبر برای : نه،گفت: مرد گفت.صبر در خدا: فتکدام صبر،صابران را سنگین تر است؟گ: مردی شبلی را دید و گفت

صبر از :وای بر تو پس کدام؟مرد گفت:نه،شبلی خشمگین شد و گفت:مرد گفت.صبر با خدا: خیر،سپس گفت:مرد گفت.خدا

 (419ص:4942سراج؛.)نابودی قرار گرفت ۀشبلی چنان فریادی کشید که جانش در آستان-عزوجّل-خدا

 رضا 4-6

: گویندبرخی می. الک باید آن را تجربه کند رضا است،در باب رضا بین عرفا اختالف نظراستیکی از مراحلی که هر س

و برخی دیگر .دانند و انسان باید با کسب و تالش به این مقام برسد رضا را از جمله مقامات است زیرا رضا را نهایت توکل می

آید همچون سابی نیست بلکه واردی است که در دل فرود میدانند و معتقد هستند که رضا امری اکت احوال میۀ رضا را ار جمل

رضا در لغت به معنی خوشدلی و .دانداست و آن را پیامد توکل میهای دیگرابونصر سراج، رضا را از مقامات دانستهحال
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. م توکل استخشنودی و در اصطالح، رضا عبارت است از رفع کراهت و تحمل حرارت احکام قضا وقدر و مقام رضا بعد از مقا

رضا، خروج از رضای نفس و بر  :استاست که رضا در اصطالح اهل سلوک، تلذذ به بلوی است و گفته شدهدر کشّاف آمده

 (911ص:4949سعیدی؛.)آوردن رضای حق است

حقیقت رضا، بیرون آمدن بنده است از رضای خدا به دخول در رضای محبوب و راضی شدن آنچه خدا،  :الهیجی گوید

صبر .ه کند و او را بر تقدیرات الهی، اعتراض نباشد و مقام رضا، رفع اختیار و تسلی بال و شدت رخاء و آسایش استاراد

نخستین مقام توکل و آن در هنگام مشاهده قضا به گونه بال است و شکر باالتر است از آن،چه آن شهود بال به صورت نعمت 

 (911ص:4949همان؛.)باشند مقام توکل است و مقام محبان از متوکالن به حق میاست و رضا باالتر از همه آنهاست و باالترین 

ابن عربی با نظری مشابه عارفان دیگر در معنای رضا درباره رضایت خداوند از بنده اش،هنگامی که بنده غیر او را رها 

 :کند، به ذکر اشعاری پرداخته است که قابل توجه است می

 ریرَتیاذَا عَلمِ اهللُ الکریمَ سَ

 

 فلَستُ ابُالِی مَن سَراه اذا لسَخط

 

 وَ قَد صَحَّ عِندِی مَنزِلی مِن مُهَیمنِی

 

 فلستُ اُبالَی مِن دنَاالیومِ اَو شَحط

 

 فیَا عَجَباً مِن عَاِرفٍ قَالَ َاَّنه

 

 تَوَلَّع حُبّاً بااللهِ وَ لَم یَحُط

 

 سِوَی رَبِّه عنهُ وَسَاءتَ ظُنونُه

 

 درک فیَستَدرِک الخَلطبنِا مَمتی یُ

 

 اذا کَان مِن ابدیَ التخَّفی بجانِبی

 

 بجانِبی یَغیره قولُ الوشُاۀ فَقَد سَقَط 

پایگاهم از سوی .هر گاه خدای کریم سرشت درونی مرا بداند من از دشمنی غیر او باکی ندارم هرگاه خشم گیرد: یعنی

ۀ گوید به حب ال در شگفتم از عارفی که می.ک شود یا دور گرددحافظ من مشخص شده است پس پروایی نیست که امروز نزدی

یابیم تا  خدایش از او رو بگردانید و نسبت به ما بد گمان شده پس کی در می.آزمند است و لیکن به شناخت او احاطه ندارد

ا دگرگون کرده و به اشتباه هر گاه از راه مهربانی و حب نهانی به جانب من آید گفتار سخن چنان او ر.غلطمان را اصالح کنیم

 (914ص:4949همان؛.)اندازد می

جائیکه خداوند بنده را توقف داد بنده التماس نکند . رضا نام توقف کردن صادقانه است :در منازل السائرین آمده است

ترین است و از شاق و آن از اوایل رهپیمایی است، برای خاصه. که پیشتر یا پستر باشد طلب مزید ننماید و تبدیلِ حال نخواهد

رضای عامه است و آن رضا ست، به اینکه خدای پروردگار است؛ با نپذیرفتن  :نخستینۀ برای عامه و آن سه درجه است؛  درج

اینکه  :بندگیِ هر چه پایین تر از اوست و این قطبِ آسیا سنگِ اسالم وشرک اکبر را بزداید و آن درست شود به سه شرط

ۀ درج. تر و از هر چیز شایسته تر برای طاعتاز هر چیز محبوب تر باشد و از هر چیز تعظیم کردنی بنده را -عزوجّل-خدای

و آن رضاست بهر چه قضا رفته و این از . وآیات تنزیل قرآن مجید از همین رضا سخن گوید-عزو جّل-رضاست از خدای :دوم

حاالت نزد بنده، فرو افتادنِ خصومت با خلق، خالصی از یکسان بودنِ :اوایلِ رهنوردی خاصه است وآن حاصل شود به سه شرط

رضاست بر رضای خدا آنگاه، بنده نه با خشنودی و نه خشنودی را از بهرِخویش  :سومۀ سؤال نمودن و از الحاح و اصرار درج

زخش بیند این حال او را بیانگیزد به ترکِ تحکم، و به بریدن اختیار بلکه به فرو افکندن تمیز، گرچه در دو

 (41-34صص:4964انصاری؛.)برند
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انک ال تُطیقُ ذلک »فقال « دُلنی علی عمل اذا اعملت رضیت عنیۀ ال» :-علیه السالم  -اندر آثار است که موسی گفت »

بار خدایا، «»یا ابن عمران،ان رضائی فی رضاک بقضائی»ساجداً متضرعاً فاوحی اهلل الیه  -علیه السالم  -فخرّ موسی . «یاموسی

« تو آن نتوانی انجام دادن» :گفت –عزّو جّل –خداوند «.ا راه نمای به کرداری که جون آن بکنم و تو از من راضی گردیمر

یا پسر عمران، رضا و خشنودی من از تواند » :سجده کرد و تضرّع نمود خدای تعالی بدو وحی فرستاد -علیه السالم –موسی 

ضاهای حق راضی باشدعالمت آن شود که خداوند تعالی از وی راضی یعنی چون بنده به ق«رضای توست به قضای من

 (214ص:4949هجویری؛.)است

رضا سکون دل بود « الرضا سکرن القلب تحت مجاری االحکام» :گوید –رضی اهلل عنه  -حارث محاسبی، صاحب مذهب 

طمأنیت دل از مکاسب بنده نیست،که از آنچه سکون و : اندر تحت مجاری احکام، بر آنچه باشد و در این مذهب وی قوی است

 (219ص:4949همان؛.)و دلیل که رضا از احوال بود نه از مقام-جل و جالله-از مواهب خدای است

تا ۀ خوا» :ای کهاز کناره :دانست یکی گفتدرویشی اندر دجله گرفتار شد و شنا نمی :اندر حکایت مشهور است که 

آنچه حق » :گفت« پس چه خواهی؟» :گفت« نه» :گفتا« تا غرقه شویۀ خوا»:گفت« نه» :گفتا« .کسی را بیاگاهانم تا ترا برکشد

 (219ص:4949همان؛)«!خواهد مرا با خواست چه کار است

هیچ مقامی باالتر از مقام رضا :گوید کهپنجاه و پنجم در باب فقر سخن رانده است و می ۀجمالی اردستانی در رسال

نه گرما بیند نه سرما، نه گرسنه شود و نه سیر شود، نه تاریکی شب بیند، و نه روشنی نیست و چون سالک راضی شد، دیگر 

و تحت زمان و اجرای . پذیردروز شناسد و بنده سالک راضی است به رضای خدا و هر چه خدا برای او در نظر داشته باشد می

وفیق خداوند نباشد بنده، احکام وی را گردن ننهد و باشد بنابراین رضایت خدا مقدم است بر رضایت بنده که تا تمیۀ احکام ال

مستغرق دوست چه کارش به غیر دوست باشد که غیر دیدن خوی مشرکان است؟ روی »:گوید بر مراد اقامت نکند و جمالی می

م نرسد تا طالب بدین مقا.در حکم و فرمان خداوند باشد. نمایند که سالک راضی نشود به هرچه روی نماید تلوینات ازآن می

* اِرجِعی اِلی َربِّکِ راضِیَۀً مَّرضِیَّۀً * یا اَیَّتُهَا النَّفسُ المُطمَئِنَّهُ »:شریفهۀ کند به این آی و همچنین وی استناد می« امتحانش کنند

پس  این نفس آرمیده، باز گردد به سوی پروردگار خویش خشنود شد،( 21- 91:فجر)« وَادخُلی جَنَّتی* فَادخُلی فی عِبادی 

 :در این رباعی آمده است. در آی در بندگانم، و در آی در بهشتم

 این آیت ِعشقِ صرف در شأن منست

 

 زانرو که طریق درد میدان منست

 

 ماند آن عرصه که عقل و علم در می
 

 در چشم من آ، ببین که ایوان منست

 

 (241-244صص:4914جمالی؛)

گزیند  داند که خدا برترین را برایش بر می داوند برای بنده، چه بنده میرضا نگاه دل است به اختیار خ: ابن عطا گوید

 (416ص:4942سراج؛.)سازد شود و نا خشنودی را رها می پس بدان خشنود می

ها و کنند و دلشان را برای خدا و فرماناهل رضا سه حالت بیش نیستند؛ آنان که زاری نمی :همچنین سراج گوید

که رضایت خدا از خدا ۀ ها و عطاها و گروها به آنان رسد و چه شادیها ودرشتیدارند، چه سختیه میهای او آماده نگاخواست

خشنود است خدا از ایشان « رَضِیَ اللُه عَنهُم وَ رَضوُا عَنهُ»:کنند و آیه قرآن گواه این مسألهاسترا فدای رضایت خدا از خود می
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دیگر ۀ ن باره اثبات نمی کنند و سخنی و درشتی و بخشش و منع یکی است و گروایشان برای خویشتن در ای. و خشنودند از او

دانندکه خدا رضایت داده که اینان آفریده شده  گذرند چون می که از رضایت خدا از خود و رضایت بندگان ازخدا در می

ه او را خشمگین سازد بلکه خدا از کارهای مردمان چنین نیست که خدا را راضی کند و ن»:چنان که ابوسلیمان دارانی گفت.اند

انگیز وا داشته خشمگین گشته و آنان را برکاری خشمۀ قومی راضی شده و آنان را جزءراضیان قرار داده است و بر گرو

هایت بنشانی و از لذت رضا را برای کوشش هایت بخواه نه این که رضا را به جای عمل»:چنان که ابوبکر واسطی گفت«.است

 (416ص:4942همان؛)«.وم مانیدیدارش محر

-و شناخت -خدای تعالی–رضای »:صد و هفدهم در باب رضا چنین سخن گفته است که ۀجمالی اردستانی در رسال

یعنی « .وار باشد، یعنی خود را و طاعت و خدمت خود را در میان نیاوردموقوف اهل خداست،به شرط آن که میّت-خدای تعالی

طرب و متدّین و پارسا است زیرا که ایشان هر چه خداوند از ازل بر ایشان مقدر کرده است با رضای خداوند مخصوص بندگان م

اند و هیچ گله و شکایتی از وضع خود ندارند و به طاعت و عبادت خود غره و مغرور نمی شوند و هر کاری جان و دل پذیرفته

 (231ص:4914جمالی؛.)هیچ چشم داشتی از او بدون.دهند کنند فقط برای رضای خدا و خشنودی خداوند انجام می می

هر چه بتوانید رضا را کار فرمایید، چنان باشید که رضا شما را کار فرماید، که محبوب گردید از »:ابوبکر واسطی گوید

 نگر تا :و همچنین گفت. لذت رؤیت و از حقیقت آن چه مطالعه کنید یعنی بنده چون از رضا لذت یافت از شهود حق باز ماند

 (143ص:4966عطار؛)«.به لذت طاعت و حالوت عبادت او غره نشوی که آن زهر قاتل است

در آن است بر دست  -عزو جّل –هر که خواهد که به مقام رضا رسد بگو آنچه رضای »: ابو القاسم نصر آبادی گوید  

 (139ص:4966همان؛)«.بگیرد و آن را مالزمت کند

به جایی رسیده است که اگر مرا جاودانه به دوزخ بدارد راضی تر -حق تعالی–ز که رضای من ا»:ابو یزید بسطامی گوید

 (949ص:4943مستملی؛)«.باشد از آن کسی که به علیین باشد

طوبی برای این افراد و نیکو های .چون رضا با رضوان پیوسته گردد آرام متصل گردد:سهل بن عبداهلل در باب رضا گفت

و رضا با رضوان پیوستن این باشد یعنی رضا ( 443:مائده)«رِضیَ اللُه عَنهُم وَ رَضوُا عَنهُ»َه است باز گشتن چنان که در قرآن آمد

خشنودی از سوی (12:توبه)«وَ رِضوانُ مِنَ اهلل اَکبر»:صفت بنده است و رضوان و رضوان صفت خداوند،چنان چه خداوند فرمود

 .خدای بزرگ است

بدانچه قلم رفته  -عزو جّل –بودن بنده در دنیا زیر بار رفتن احکام خداوند راضی  :فرمودند(ص)چنانچه حضرت محمّد

تر تر، بنده به احکام خداوند راضیاز بنده راضی-حق تعالی–است اندر ازل و برای او تا آخرت رضوان بار آورد یعنی هر چند 

یعنی چون به ازل راضی باشد به ابد هم راضی  ازآن، که ربوبیّت مقدم باشد بر عبودیت و این رضا ازلی خواهد و رضوان ابدی،

اما میان ازل و ابد بنده را که اندردنیا پدید آورد تأثیر رضا بروی پدید آورده آن بنده را راضی گرداند تا رضای بنده اثر . باشد

الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ وَ قُضِیَ بَینَهُم بِالحَقِّ وَ قِیلَ » :فرماید باشد چنانچه خداوند تعالی می -حق تعالی  -رضای 

 .و داوری شد میان ایشان به حق و گفته شد سپاس خدای را پروردگار جهانیان(13آیه/زمر:42-1 هیآ)«العَالَمِینَ

الحمد اهلل رب العالمین و این حمد که در قیامت بیاورند هر دو  :میان بندگان قضا کنند به راستی، و ایشان گویند :گفت

یعنی مؤمنانی را که به سوی دوزخ برند هم شاکر باشند که . د بهشتیان و دوزخیان از جمله موحدان از اهل دوزخفرق آر

از شما راضی است و این عذاب تأدیب است نه عذاب قطعیت و ایشان ببینند که  -حق تعالی –نخست ایشان را بنمانید که 

یمان در بهشت نخواهند بود از این شادی حمد ایمان با آنها باقی است و دانند که با وجود داشتن ا

 (944-233صص:4943مستملی؛.)گویند
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 :چنانچه نوری گفت

 ان الرضا لمرارت تجرعها
 

 عن القنوع از اما الستعذب الکدر 

 

 عواقب اشهدت بعض الحضور فما
 

 یدعی التکثر اال تافة نور 

 
یعنی بنده آن . ها را خوش گرداندد آن گاه که تیرگیهایی است که فرو خوردن آن خرسندخوارگی باشرضا تلخی :گفت

گاه راضی باشد که هر تلخی که پیش آید فرو خورد و ننالد و این آن گاه تواند کردن که متنوع پدید آید که هر چگونه که 

معنی . گفت های را روشنها او را خوش گشت و همه تیرگیقانع گشت همه تلخی -حق تعالی –بدارند روا دارد چون به کار 

بیت دیگر آن است که چون بنده را این رضا حاصل آمد عاقبت آن این باشد که بعضی از حضور بیند یعنی بینا شود، کننده بال 

ها و بالها را، روی خوش فعلۀ فاعل، همۀ نظارکند خوشرا، از این تواند راضی بودن که چون ببیند که با من این همی

 (946ص :4943مستملی؛.)گرداند

رضا شاد بودن دل است در تلخی قضا، و ترک اختیار است پیش از قضا و تلخی نایافتن است بعد »:ذوالنون مصری گوید

آن که راضی است به آن چه  :تر به نفس خویش گفتکیست داننده: گفتند»و «.و جوش زدن دوستی است در عین بال ،از قضا

 (434ص:4966عطار؛)«.قسمت کرده اند

 گیرینتیجه

باب مقامات جمالی اردستانی در مرآۀ االفراد از عطار یاد کرده و او را الگو قرار داده است و هفت وادی عطار را در  در

جمالی :به طور مثال.جمالی هم چنین در این باب به ابو نصر سراج نیز گرایش داشته است.کنارش تا حدودی به کار برده است

او می .محال است که انسان گناه بکند و عذاب نکشد:ای مقامات است می گوید کهاردستانی در مبحث توبه که یکبی از بابه

شخصی قبول است که آن شخص بتواند بر نفس خود غلبه کند و عطار در این  ۀآسانترین عذاب ها عذاب توبه است،و توب:گوید

دم بر ترک معاودت و سوم خود را برای توبه کردن سه چیز اصل است؛اول پشیمانی و ندامت،دوم ع :زمینه چنین می گویدکه

در مبحث زهد جمالی انسان را مورد خطاب قرار می دهد که در دنیا .پاک کردن از خصومت ها و بر نفس خود غلبه کردن

ۀ در دنیا به حق خودت قانع باش و طوری رفتار کن که زیاده خوا.چیزی را تصرف کن که حق تو باشد تا دائم دل خوش باشی

زهد، غفلت است :و سراج گوید.یوی موجب ناراحتی تو نشود و مجبور نباشی در درگاه خداوند حساب پس دهیتو از اموال دن

زهد،ترک : و زهد برای چیزی که وجود ندارد،غفلت است و عطار چنین می گوید.چون که دنیا چیزی نیست که به حساب آید

 .حرام است و هم چنین ترک آنچه تو را از حق مشغول کند و غیره

به طور کلی جمالی اردستانی به شرح بیانات عرفا .هم چنین جمالی در باب های دیگر نیز از این عرفا تأثیر گرفته است

توان گفت که باشد و مینه اخالق و آداب و سیر و سلوک میعطار و مولوی پرداخته و کلیات او گنجی نظامی، و اشعار سنایی،

 .ه و از آنها پیروی کرده استجمالی تحت تأثیر شاعران بیش از خود بود
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