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 مقدمه

  می باز اساالم  از  قبل تاریخ  به آنها  از  یک هر  پیشاینة  که هساتند   اساالمی  علوم  در  اسااسای  مقوله  دو اخالق  و  عرفان

  کساای  کنون  تا  و  دارد  و  داشاااته  وجود  بیش  و  کم  فلسااافی  مکاتب حتی  و  مذاهب  و ادیان  همة  در  عرفان  .گردد

 از  یک هر  در  که نیساات  تردیدی.  کند   دقیق  و  قطعی  نظر  اظهار  کجاساات  آن  منشاا   اینکه  دربارة اساات  نتوانسااته

  وجود  دنیا  به  توجهی  بی  و  انصاراف  و  مادی  امور  به  اعتنایی بی  و  پرهیزکاری  و زهد   از هایی  نشاانه  ادیان،  و مذاهب

 مظاهر  و  دنیا  تحقیر  و  معنوی  امور  به  توجه  مذاهب  و  ادیان  عمومی  خصوصیات  از  یکی  که  گفت  بتوان شاید   و  دارد

 .(1383:16)رودگر  است مادی

 :است نگریسته غایی حقیقت به یکدیگر مکمل منظرِ سه از اسالمی عرفان

 و  ادهم ابراهیم  چون  بزرگانی  و اساات  مقدم  دیگر  های  نحله  بر  تاریخی  لحاظ  از  که  اراده؛ اصااحا   نحله -1

 هساتی از  کنار  بر خدایی  به  و اسات  اراده همانا نهایی  حقیقت  اینان  دیدگاه  از.  اسات  پرورده  را  عدویه  رابعه

.  کردند   می  سلوک  بود  گناه  به  نسبت شان  حساسیت  معلول  که  عمیقی  خداجویی  و زهد  با  آنان  معتقدند،

 .شوند  واصل خود آرمان به عمالً کوشیدند  می فقط  و نداشتند  رغبتی پردازی فلسفه به

 او  اعتقاد  به.  دانساات  الهی حقایق  دریافت را  عرفان  دوم، سااده  در  کرخی  معروف جمال؛ اصااحا   نحله   -2

  که اسات  آن  پی  در  خود،  ذات  اقتضاای  به  سارمدی جمال.  نیسات  سارمدی  جمال جز  چیزی نهایی  حقیقت

 عشاااق، و اسااات  خلقت علت  زیبایی،  تجلی معتقدند   جمال  اصاااحا .  بنگرد جهان  آینه  در را  خود  روی

 .است مخلوق نخستین

 رسااید   آن  به  تفکر یا اشااراق  با باید  و  اساات  فکر یا  نور  حقیقت، ذات  معتقدند   اینان  نور؛  اصااحا   نحله -3

 .(1370:60)عبدالرفیع حقیقت 
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 کامل  طور  به  قانون  ساط   در را  شاریعت  اساالم، جهان  مناطق از  بسایاری  در  آنکه با  گفت باید   نیز اخالق  مورد  در

 .است نافذ  اسالمی جامعه در همچنان شرعی تعالیم در موجود اخالقیات اما کنند  نمی اجرا

 اخالق مساله نگاه های گوناگون به 

  متفاوتی های  دساتگاه پیدایش  به  منجر  و اسات  بوده  روبرو  گوناگونی  رویکردهای  با  مسالمین میان  در اخالق  دانش

 :شود می اشاره آنها به که است شده

  رویکرد. باشد   می  ارسطویی  و  هرمسی  ا  فیثاغورسی  افالطونی،  جالینوسی،  اخالق  شامل  خود  که  فلسفی  اخالق  ا1

 .باشد  می  مشهورتر  یافته  بروز  مجال  مکرر  طور  به  آنکه  دلیل  به است اعتدال  قانون  آن  اصلی  شاخص  که  ارسطویی

 .است شده ایجاد توافق یونان فالسفه و اسالم شرع نظرات میان رویکرد این در

 نشاات جمیع  جامع  و  خلقت  عصااره  که اسات  جامع  کون یا  کامل  انساان  تربیت مکتب  این هدف  عرفانی،  اخالق  -2

 .است ماسوا آفرینش غایت و وجود

  می اطالق اسااات  دینی  روایات  آوری  جمع  دار عهده  که  ت لیفات  و  تصااانیفات  از ای  مجموعه  بر  نقلی،  اخالق  -3

 .است ت لیفات این همه مدار دایر وحی،. شود

 مبانی  به  اگر  البته.  گیرد  می بهره  نقلی  و  عرفانی  فلسااافی،  مکتب ساااه  هر های  ظرفیت  از  که  ترکیبی  اخالق  -4

 زیرا  کرد،  صارفنظر باید   تلفیقی چنین  از  شاود  توجه عرفانی  و  فلسافی  رویکرد شاناختی انساان  و  شاناختی  معرفت

 و  شاهودی باید   معرفت عرفانی  اخالق  در اما اسات؛  اندیشاه  همه انساان  و  اسات  محور  عقل  فلسافی، شاناسای  معرفت

.  ( 35)شاناخت اخالق اساالمی،    دارد  تفاوت  نیز  فیلساوف  و عارف  شاناسای انساان  مبانی  ترتیب همین  به. باشاد   قلبی

 اما. داند   می  عقل  را انساان  وجود  گوهر  که  فیلساوف  برخالف  شامارد  می  دل  را انساان  وجود  گوهرین بخش  عارف
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 دیگر  موارد  در  و اساات  بیشااتر  فلساافی  عناصاار  آن،  موارد  ای  پاره  در  که  اساات عامی  ترکیب ما  نظر  مورد  ترکیب

 .دارند  بیشتری غلظت عرفانی عناصر

 عرفان و اخالق معنای

 صَرم  و  ُشر   و َشر   همچون است  یکی  اصل  در خُلق  با خَلق:  گوید   می  راغب.  باشد   می  خُلُق  و خُلق  جمع  اخالق

  گردند   می  درک  و  شاوند   می  دیده چشام  واساطة  به  که  هایی صاورت  و  ها شاکل  و  کیفیات  به  خَلق لیکن.  صُارم  و

 خطا   متعال خداوند .  شوند   می  فهمیده  بصیرت با  که  است هایی  سرشت  و  نیرو  ویژة خُلق  و است  یافته  اختصاص

)راغاب اصااافهاانی   .«هساااتی  بزرگی  صااافاات  بر  تو  عَظِیمٍ؛  خُلُقٍ  لَعَلی  وَإِنَّاکَ: »فرماایاد   می(  ص)اکرم  پیاامبر  باه

1986:225.) 

 او  که انساانی جان  برای اسات  حالی خُلق: »نویساد   می االعراق  تطهیر  و االخالق تهذیب  کتا   در  مساکویه  ابوعلی

 اسات  طبیعی  که  حالی  اول  شاود  می  تقسایم  نوع  دو  به  حال  .«انگیزد  می  بر کارهایی  ساوی  به  ت مل  و  تفکر بدون  را

 با  و کند   می  تحریک  غضاب  طرف  به را  او  چیزی  کوچکترین  که انساانی مانند   اسات شاده  ناشای  مزاج  اصال از  و

 فکر  آن  مبدأ بسا  چه  و آید   می  دست  به  تمرین  و عادت  واسطة  به  که  حالی  دوم آید   می  هیجان  به  سببی  کمترین

 .گردد خُلق و ملکه تا یابد  می استمرار متوالی طور به سپس باشد،

 ای  طریقه  و  روش   عرفان .اسات  نیکی  و  مشاهور  کردن، اعتراف  دانساتن، شاناختن،  معنای  به  عَرَفَ  ریشاة از  عرفان

 حقایق  کشف  در  که  ای  طریقه  دانست،  مختلف  ملل  و  اقوام  میان  مرام  و  مکتب  ترین  شایع  را  آن  توان  می  که  است

 و  دارد  تکیه  حقیقت با  اتحاد  و  وصول و  اشراق  و  ذوق  بر  بلکه  اساتدالل  و  عقل  بر  نه  حقیقت  و انساان پیوند   و جهان

 .(1374:33)یثربی  گیرد می کار به را ای ویژه اعمال و دستورات مراحل این به نیل برای
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.«  نجهی آید   تو  بر  آنچه  و  بدهی  داری  کف  در  آنچه  و  بنهی  داری ساار  در  آنچه: »گوید   عرفان  تعریف  در ابوسااعید 

 مراجعت  از  اسات  دل  کردن صاافی  تصاوف: »گوید  جنید .  «توحید  انتهایش  و اسات  معرفت  ابتدایش: »گوید   عطا ابن

  در  آمدن  فرو  و  نفسااانی  دواعی  از  بودن  دور  و بشااریت صاافات  میراندن  فرو  و  طبیعت اخالق  از  مفارقت  و  خلقت

 و  امت  همه  به  خیرخواهی  و االبد   الی اسات  اولی  آنچه  داشاتن کار  به  و  حقیقی  علوم  به  شادن بلند   و  روحانی  صافات

 .«شریعت در کردن پیغمبر متابعت و حقیقت بر آوردن جای به وفا

 خودشناسی و اخالق  اهمیت

  خود  شااناسااایی  به  اساات  الزم نخساات نماید،  اصااال   را  خویش  نفس اخالق،  علم  از  آگاهی با بخواهد   کساای  اگر

  قوای نداند   و  نشاود آشانا  آن شاوون  و  اقساام  و  تجرّد  رو ،  چیساتی با  تا  اخالق، علم  عالِم جهت همین  به  بپردازد؛

  مربّی  و عالِم  عقلی، یا اسات  برزخی  تجرّدش  نیز  و  گردد  بازمی  چیزهایی  چه  به  آن  های انگیزه  و  ها اندیشاه  و  رو 

  نفس  معرفت  به  زیرا دانسات؛ اساتداللی  علوم  ترین  قوی  از  توان  می را  اخالق  علم  اسااس،  براین.  بود نخواهد   اخالق

 شاناخته  رو   تجرّد  و انساان تا بنابراین  اند؛ شامرده  "روحانی  طبّ" را  آن  برخی سابب،  همین  به  و  اسات  وابساته

  فلسافه عهده  بر  مساوله  این  تبیین  البته. شاد  نخواهد   حل  آن  بودن(  نسابی  نه)  نفسای  و اخالق  جاودانگی  نشاود،

 .(1388)جوادی آملی  است اخالق

  باه  خطاا  و دهاد   می آناان باه پرهیز ودساااتور دانساااتاه  درماان قاابال را  گروهی نیز  کریم  قرآن روحاانی،  امراض در

: فرماید   می  نیسات،  آنان  درمان  به  امیدی  هیچ  که  گروهی  درباره  اما  ،"ولیتّق"،"فلیتّقوا"،"اتّقوا": فرماید   می  ایشاان

وْتُمْ  مَا اعْمَلُوا"   که چرا اساات؛  گذشااته  کار از  کار  که دهید   انجام خواهید   می  هرچه ندارید؛ پرهیز شااما  ؛یعنی"شااِ

)آل عمران   "ظُهُورِهِمْ  وَرَاءَ  فَنَبَُذوهُ": زدند   باز سار  و  نموده  اعتنایی  بی  کردند،  دعوت  اصاال   و  تقوا  به را  آنان  هرچه

 .(187آیه 
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 ارزیابی  و شااناسااایی  مورد  درسااتی  به  آن  جاودانگی  و جامعیت  و  روحانی  تجرّد  و  رو  باید   اخالق  فن  در بنابراین

 ثابت  و  ساودمند   عالم،  مغر   و  مشارق  های  انساان  همه  برای  که  شاود  اساتخراج  آن  از  اصاولی  و قواعد   و  گیرد  قرار

 .دهد  ارائه دیگران به آن از پس و بندد کار به خود درباره را ها نسخه آن ابتدا فردی هر سپس. باشد 

 محاتسب  دیاگری  بایدت چارا  - بپرس   خود از هم  خود بد  و  نیک  تو

 نوشتار  این  در.  است  متفاوت  موعظه  و  حقوق  فقه،  عرفان،  با  دارد،  علوم  دیگر  با  مشترکاتی  که  حال  عین  در  اخالق،

 .(1390)جوادی آملی  شود پرداخته عرفان و اخالق علم بنیادی های تفاوت از برخی به که است این بر سعی

 عرفان و اخالق موضوع

 ناصری  اخالق  کتا   در  را  اخالق  علم  موضوع  نصیر،  خواجه.  است  علم  موضوع  بیان  ثمانیه  رئوس   ترین  مهم  از  یکی

 و  قبی   یا  محمود،  و  جمیل  افعالی او  از  که جهت  آن  از اسات  انساانی  نفس  علم، این  موضاوع: »کند   می  بیان چنین

 غایت و  چیسات انساانی  نفس  که  شاود  معلوم باید   اول  بود چنین  چون  و  او  ارادت  حساب  به شاد،  تواند   صاادر  مذموم

 آن  مطلو   که  ساعادتی  و  کمال تا  کنند  اساتعمال وجهی  بر باید   را  آن چگونه  و اسات  کدام  او های  قوت  و  کمال  و

 روش   به  که  علمی اخالق  یکی. اساات  کرده  مطر  سااط   دو  در  را اخالق  اینجا  در  خواجه.«  آید  حاصاال اساات

  نفسااانی ملکات  دارای  که جهت  آن از  آدمی  نفس  درباره  و  کنند   می  تبیین  را  اخالق  مبانی اسااتدالل، با حکیمان

 کمال  و  نفساانی  قوای  و  نفس شاناخت  کند؛  می  بحث  شاود  می  صاادر ناپساند   یا پساندیده  ارادی افعال  او  از  و اسات

 چگونگی  که اساات  عرفانی ساالوک  و  ساایر همان یا  عملی اخالق  دیگر،  بخش. هسااتند   اخالق علم  مبادی  نفس،

 .(135: 1378)کتا  مبانی تربیت  کند  می مطر  را کمال موانع و عوامل و کمال به وصول
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 عرفان و اخالق رابطة

  بزرگی اخالقی  عاارف،  یاک  رود  می  گماان کاه  شاااوناد   می تو در تو  و نزدیاک  یکادیگر  باه  چناان گااه  اخالق و  عرفاان

 اما.  اسات  کرده  طی  را  سالوک و  سایر مراحل  تمام  که  اسات  عارفی  رود  می گمان  اخالقی یک  طور همین  و اسات

 .جداست راهشان رسد  می نظر به که شوند  می افتراق دچار چنان گاه هایشان قرابت همة رغم به عرفان و اخالق

 از نظری  عرفاان  تماایز در  را  عملی  اخالق  باا  عملی  عرفاان  تفااوت  ترکاه  ابن  القواعاد   تمهیاد  در آملی جوادی  اهلل  آیات

  تحقق  عملی  اخالق  هاادف  و  نظری  عرفااان  آورد  ره  تحقق  عملی  عرفااان  هاادف.  کنااد   می  ذکر  نظری  اخالق

  نفس  تحریکی  و  ادراکی  قوای  تزکیه  و  رو   تهذیب  پیرامون  بحث  نظری  اخالق  در. است  نظری  اخالق  رهنمودهای

 عهده بر  آن  قوای  و  تجرد  و  نفس اصال اثبات. باشاد   می  نفس  شاوون  درباره  آن  مساائل  عصااره  و اسات  آن مانند   و

 همچنین. اسات  زکیه  نفس  تربیت  و مهذ   رو   پرورش   برای کوشاشای  نیز عملی  اخالق  نتیجه  در  اسات؛  فلسافه

  موضاوع  شارطی  و  قید  هیچ  بدون  وجود،  یعنی  مطلق  وجود زیرا اسات  کلی  فلسافة  فوق  نظری  عرفان: »فرماید   می

.  دارد   قرار  فلسفه  فوق عرفان  موضوع  نتیجه  در است  فلسفه  موضوع  که است ال  شرط  به  وجود  فوق  که است  عرفان

 از  بهره  بدون امکان جهان  بودن  نمود  شاهود  و  وجود  شاخصای  وحدت  شاهود  برای اجتهاد  و جهاد  نیز عملی  عرفان

 (.1390)جوادی آملی  .«باشد  می حقیقی بود

 عقل جنود  شر   کتا   در(  ره)خمینی  امام مثال  برای. هستند   مشترکی  مبادی  دارای عملی  عرفان  و عملی  اخالق

  توکل،  علم،  آن،  مراتب  و  زهد   تواضاع،  صامت، فضاائل  آن، فوائد   و  تسالیم  آن،  مراتب  و صابر  چون  مساائلی  به جهل  و

  می  محساو   اصالی  محورهای  از  یکی عرفانی  کتب  در  مباحث این  بررسای.  اسات  پرداخته رضاا  و  آن  مراتب  و  شاکر

 قائم  دلیل  به  که  اسات  چیزی  علم،: »خوانیم  می چنین  علم  درباره  الساائرین  منازل  شار   کتا   در  مثال  برای.  شاود

 :است درجه سه دارای و سازد می برطرف را جهل و شود می

 .شود می درک باطن حس با یا ظاهر حس با که آشکار و روشن علم ا1
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  می  پرورش  است  پاک  و  خالص  که  ریاضتی  آ   با است،  ابرار  و  صالحان  آن  از  که  پاک  سرهای  در  که  خفی  علم  ا2

 .یابد 

 است علم  دار  وجود،  دار: »نویسد   می  علم  درباره عقل  و  جهل  جنود  شر  کتا   در(  ره)خمینی  امام  :لدنی علم  اا3

 علم  از  حظ   خود  وجودی  حظ   انادازه  باه  و  نیساااتناد   علم  از  خاالی  نبااتاات  و  جماادات  حتی  موجودات  از  ای  ذره  و

 آنها  مقابل  در  و  شااود خدا  اولیای  و  حق  تساالیم  که  کساای»  خوانیم  می کتا   همین  در  تساالیم  درباره یا  .«دارند 

  که  گویند  عرفا  از  بعضاای جهت  این از. رسااد   می  مقصااد   به  زود  کند،  ملکوتی ساایر  آنها قدم  با  و نکند  چرا  و  چون

 حکما و  گذارند   می پیامبران  پای جای  را  قدم آنها  که  زیرا هساتند،  مقصاود  و  مقصاد   به  نزدیکتر حکما  از  مؤمنین

 (.1372:183)شر  منازل السائرین  .«کنند  سیر خود عقل و فکر با خواهند  می

  اخالقی  انساان. اسات اخالق  در  کلی  و  حاکم  رو  اساتدالل  و عقل  که  یابیم  می  در  عرفان  و اخالق  رابطه بررسای  در

  به رسایدن  برای  که رساد   می  نتیجه  این  به کبراها  و  صاغرا  گذاردن  هم  کنار با  و  برد  می  بهره  عقل ابزار  از  همواره

: اساات  آمده  مرکب جهل  عالج  برای  ناصااری  اخالق کتا   در مثال  برای.  کرد  عبور باید  هایی  راه  چه  از سااعادت

 ریاضاای،  علوم  یادگیری  بر  بود جهل این صاااحب  تحریض  کرد  توان اسااتعمال با   این  در  که  تدبیری  ترین  نافع»

 لذت  از  نماید   خوش   انواع  آن  در  و  کند   قبول  ارشاااد این  اگر  که  آن، براهین  به  ارتیاض و حسااا   و  هندسااه  چون

 (174)اخالق ناصری  .«شود خبردار حقیقت کمال و یقین

 قرار  خود کار  ابزار را  دل  که اسات  شاده  عارف جهت  آن  از عارف. اسات  محبت  و  عشاق  حاکم،  روحیه  عرفان  در اما

  مجبور  و  کشاانده مراحلی  به را عاشاق همیشاه عشاق  اما  کند   می  اساتفاده  ای  مرحله  تا  عقل  و  منطق از  او  دهد؛  می

 و  زهد   نمونه: »اسات شاده  گفته  فضایل احواالت  در.  شاود  می  تعبیر  جنون  به عامه  نزد  که اسات  کرده اعمالی  به

  مانع  بزرگترین  را  خانوادگی  زندگی  بود  کرده  ازدواج  آنکه  وجود با  و داشات  تنفر  مردم با  معاشارت از  بود، ریاضات

 دنیا  از پسارش   که  بود  وقتی  آن  و یافتند   خندان را  او  بار یک  تنها  ساال  سای مدت  در.  دانسات  می خدا  به رسایدن
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 غریب ظاهراً  که است نمایی  متناقض  حکم شط ،.  کرد بررسی راستا  این  در  توان  می  را عرفا  شطحیات.«  بود  رفته

 چنین  بیان از  عرفا قصاد .  شاود  می  جاری زبان  بر  مساتی  و وجد   اوج  در ساخنانی  چنین. اسات  نامعقول  و  نام نوس   و

  تفااوت  بیاان در جاامی نموناه  برای.  کرد جساااتجو را آنهاا  بااطن و عمق  باایاد  بلکاه  نیسااات  آنهاا ظااهر قطعااً  جمالتی

 و  دید   خود  را  همه  و  افتاد  در  خودبینی  در  فرعون: »گوید   می  حالج  چون عاشاق  عارف  یک  «من» با  فرعون  «من»

 شاکنی پیمان  بیان  مصار  حاکم  «منِ»  که لذاسات  و  کرد  گم  را  خود  و  دید  ما  را  همه  منصاور حساین  و  کرد  گم  را ما

 .است خداوندی فیض از ای نشانه حالج گفتن «من» و خداوند  مقابل در او کفر و

 زرین  قانون»  ارساطویی اخالق اسااس   و پایه. اسات اعتدال  موضاوع  اخالق  و عرفان  بین  موجود های  تفاوت دیگر  از

  رذیله  دو هر  که اسات  تفریط  دیگر  جنبه  و  افراط  جنبه  یک  دارد  ساو  دو  فضایلتی  هر  قانون این  در.  اسات «اعتدال

  رذیلت  دو  هر  که  تهور  و  جبن مانند . باشاد   می  فضایلت باشاد   وساط  حد   و اعتدال  نقطه  آنچه  و  آیند   می حساا   به

 .(172)تذکره االولیا  آید  می حسا  به فضیلت وسط  حد  عنوان به شجاعت و است

 منساو   اکبریه  طریقت چهارگانه  محورهای از  یکی  نمونه  برای. شاوند   می  خارج اعتدال حد   از عموماً  عرفان  در اما

  توانسات نخواهد   نکشاد   گرسانگی تا  و برهاند   مادی حوائج از  دل نتواند   تا ساالک.  اسات  جوع  عربی، ابن  اکبر  شایخ  به

 خرقانی  ابوالحسان شایخ  ذکر  در  «تذکرةاالولیاء»  کتا   در  نیشاابوری  عطار. برساد  جایی  به  سالوک  و  سایر  مسایر  در

  روز پنج  بخور،  روز  ساوم  مخور،  روز  ساه  و  بخور  روز  یک  رسای،  کرامت  به  که  خواهی  اگر:  گفت  شایخ: »گوید   می

  مخور، روز  چهال بخور،  مااهی اول مخور،  مااهی بخور، روزه  چهاارده  اول مخور، روز  چهاارده  بخور، روز  پنجم مخور،

 (.141 ذکرةاالولیا)ت .«مخور سالی بخور چهارماه اول مخور، ماه چهار بخور، روز چهل اول

 را  خود  که خواهند   می پیروانشااان  از  اخالقی  مختلف  مکاتب. هسااتیم  روبرو انسااانی مدل  با اخالق  در  همچنین

 اساات  موظف انسااان  و اساات  حق حضاارت  خود دهد   می  ارائه  عرفان  که  مدلی اما  کنند  انسااانی  اخالق  به  متخلق

 سبحانه  حق  وقتی: »گوید   می  آدمی  فص  الحکم،  فصوص  در  عربی  ابن.  کند   ادا  درستی  نحو  به  را  خود  بودن  خلیفه
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  دیدن  واقع  در  که  ببیند،  را اسماء  آن اعیان  خواست نیست، شمارش   قابل  که  خود،  حسنای  اسماء  حیث  از  تعالی  و

 عرفان  هدف  دلیل  همین  به[  25.«]گذارد  می  خلیفه  و  انسان  را  او  نام  و  کند   می  خلق  را  موجودی...    است،  خودش 

 چه  هر  ندارد،  خودی  دیگر  و رساد   می  فنا  مرتبه  به  خود  سالوک  و سایر اثر  در ساالک.  اسات  معشاوق  وجود  در  فنا

 تحمل  از پس  که  مواجهیم انساانی با ما  و اسات  مطر  انساان  وجود باز  اخالقی  تهذیب انتهای  در اما.  اوسات هسات

 .(282)شر  فصوص الحکم  است کرده پسندیده و نیکو را خود خوی و خلق ها مشقت

  به. ندارد  وجود شادت این  به حداقل  اخالق  در  که  باشاد   می  مرشاد   و پیر  یا  مراد  وجود  عرفان،  در  مهم مساائل  از

 ممکن  کلی  حکم صااد   در صااد   و اساات  متفاوت یکدیگر با  ها انسااان  معنوی  های  راه  و  درونی  حاالت  آنکه  دلیل

 نمی جایز  را  تکروی عرفا. یابد   می  ضارورت  باطنی سایر  در  مرید   به نسابت  مراد  مساتقیم  اشاراف  و والیت  لذا نیسات

 بی  ندرت  به  کساای  هم  اگر  و  آورند   می  در پای  از را  سااالک غالباً  و شاامارند   بی خطرها  راه این  در  که چرا  دانند 

 بهره  حال هر  به  اما اسات  بوده غایب  پیری  امداد  و همت  اثر  در حتماً  هم باز برساد   جایی  به اساتاد  و شایخ با  ارتباط

 .(415)عرفان نظری  بود خواهد  بیشتر استاد و پیر محضر در حاضران

 و اخالق عرفان عملی و عرفان نظریتفاوت 

 .نظری بخش و عملی بخش: است بخش دو دارای فرهنگی و علمی دستگاه یک عنوان به عرفان

  تحقّق  برای  عملی عرفان  زیرا اسات؛  نهفته  نظری  اخالق  از  نظری  عرفان تمایز  در  عملی  اخالق با عملی  عرفان  فرق

  تحقّق  برای  عملی اخالق  ولی هسات،  نیز  آن مساائل  تبیین  سااز  زمینه  خود  که چنان اسات؛  نظری  عرفان  آورد  ره

 از عملی  عرفان  امتیاز  وجه  نظری،  اخالق از  نظری عرفان  افتراق  وجه شادن روشان  با  و اسات  نظری  اخالق  رهنمود

 .گردد می روشن نیز عملی اخالق
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  که  کند   می  مطر  را  مباحثی(  مقسامی  البشارط)  مطلق  وجود  درباره زیرا اسات،  فلسافه  فوق  علمی  نظری،  عرفان

  تخصّاص  عدم  بشارط) ال  بشارط  وجود  درباره  فلسافه  و  آن  خود  نه  اسات  مطلق  آن  تعینات  درباره  آن  مساائل  عصااره

 بشرط  وجود  فوق  است،  عرفان  موضوع  که  البشرط  وجود  چون  و  کند   می  بحث(  منطقی  و  اخالقی  ریاضی،  طبیعی،

 وحدت  آن،  اثباتی  محور  و  بود خواهد   فلساافه  فوق  نظری  عرفان  نتیجه،  در  اساات،  فلساافه  موضااوع  که اساات ال

  "بود "  آن  "نمود"  شاود،  می  نامیده امکان جهان  نام  به  هرچه  و اسات  آن  در  هساتی  حصار  و  وجود  حقیقت  شاخصای

 آن  ظهور  آنکه عین  در  یک  هر  صفاتی،  و اَسمایی  تعینات  و باشد   ضعیف هرچند   "بودی"  دارای  خود  آنکه  نه است،

 شاخصای وحدت شاهود  برای اجتهاد  و جهاد  عملی،  عرفان اما  بود، خواهد   نیز  آن شاهود حجا  اسات،  محض هساتی

 اساات( رابط   نحو  به  چند  هر)  حقیقی  بودِ از  بهره  بدون امکانِ جهان  بودن  نمود  شااهودِ  و  بوده  آن تعینات  و  وجود

 .(1389)امینی نژاد 

 بهره  بی  و خدا  در  هساتی  حصار  شاهود همانا  آن  اسااس   لیکن  اسات،  مطر   عملی  عرفان  برای  دیگری  فواید   البته

 عرفان  در  که اسات مساائلی ساایر  و  حقیقی  وجود  به نسابت  آن  بودن  نمود  و هساتی اصال  از امکان جهان  بودن

 .بود خواهد  عملی عرفان همانا نظری عرفان مباحث تبیین مهم عامل که چنان است؛ رسیده اثبات به نظری

 تهذیب  درباره  را مباحثی  زیرا  کلّی؛  علوم از  نه  رود  می  شامار  به  جزیی  علوم  از  و  فلسافه  زیرمجموعه  نظری  اخالق

  نفس  شااوون  درباره  آن  مسااائل  عصاااره  که  کند   می  مطر   آن مانند   و  نفس  تحریکی  و  ادراکی  قوای  تزکیه  و  رو 

  طر   طبیعی  علم  در  را  آن  بعضی  گرچه است؛  فلسفه  برعهده  آن  قوای  تجرّد  و  آن  تجرّد  و  نفس  اصل  اثبات  و است

 .گیرد می قرار فلسفه زیرمجموعه طبیعی، علوم واسطه به یا واسطه بدون یا تقدیر هر به. اند  کرده

  در عملی  اخالق  و عرفان  البته.  اساات  زکیه  نفس  تربیت  و  مهّذ   رو   پرورش   برای کوشااشاای  نیز عملی  اخالق

  منزله  به  فلسافه  که  طور همان  و اسات  محفوظ  همچنان آنها  جوهری  و  عمیق  فرق  ولی  مشاترکند،  مبادی  برخی
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  به عملی  عرفان  برای عملی،  منطق  منزله  به  نیز عملی  اخالق  شاود،  می  محساو   نظری  عرفان  برای  علمی،  منطق

 .(32)عین نضا   آید  می شمار

 علوم  هرم  قلّه  در  گردد،  می  ارائه  برهان زبان  به عارف  مشاااهودهای  عصااااره  آن  در  که  نظری  عرفان  تقدیر،  هر  به

 قلب،  و  عقل  بین  مبارزه  گیر  نَفْس  و  گرم  جبهه  و  اکبر  نبرد  میدان  در  ورود  عملی، عرفان  فن  و  دارد  قرار  اساتداللی

 .است دیدن و فهمیدن بین و مشهود و معقول بین عرفان، و حکمت بین

: گویناد  می متکلّم و حکیم  ببیناد؛ را  آنهاا  کاه  اسااات آن بر  عاارف  ولی  بفهمناد   را حقاایق کاه  برآنناد  متکلّم و حکیم

  در شاما  آنچه:  گوید   می  عارف اما  اسات، واجب  و  ناظم  محرّک،  قدیم،  وجود  دلیل...  و امکان  نظم،  حرکت،  حدوث،

  شااایع، حمل  به  عناوین این  همه  و آنها  مصااداق  نه  اساات، واجب  و  ناظم  محرّک،  قدیم،  مفهوم دارید،  نفس  قَفَس

 واجب  مقصاودم: بگوید   کسای  اگر  و دارند   را  خود  خاص عنوان  اوّلی، حمل  به  کدام  هر  چه  گر اند؛  ممکن  و  مخلوق

 زبان  در  را  آن  لفظ   که  "واقع"  عنوانِ  که شانید  خواهد  عارف  از را پاساخ این  ذهنی،  نه  اسات  خارجی  قدیم  و  واقعی

  ،"خارج"  عنوانِ همچنین  و اسات  شاایع  حمل  به  "غیرواقع"  و  اوّلی حمل  به  "واقع"  دارید،  جان  در را  آن  مفهوم  و

 .(138-1)کافی  است شایع حمل به "ذهنی" و اوّلی حمل به خارجِ

 عادل  که نیساات این  عارف  انگیزه  گردد،  می  محسااو   نظری عرفان  ساارمایه  نظر  یک  از  که عملی  عرفان  فن  در

 اسات   واقع  "شاهود"  کوود  عقبه  در  اکنون  هم  و  پیموده را ها  راه  این همه  وی  زیرا  شاود؛  باتقوا  و نکند   گناه  و  گردد

)تحریر    عرفان  نه اسات  اخالق  فنّ  وظیفه  تزکیه،  که چرا  آن؛  تزکیه  نه اسات  نَفْس  تضاحیه  آن،  شارط  نخساتین  و

 .(31تمهید 

 و  حکیم  و  برد  می ساار  به عارفانه  عارف،  عالمانه؛  متکلّم،  و حکیم  و  کند   می  زندگی شاااهدانه  عارف،  آنکه  خالصااه

  زنادگی  بر  عاارفااناه  حیاات  ویژه  امتیااز  و  حیاات  طرز  دو  تماایز  بااعاث  اخالق  و  عرفاان  مرز  مَیز.  متخلّقااناه  متکلّم،

 .است متخلّقانه
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 امانت،  صادق، عدل، مانند   انساانی؛  فضایلت  تحصایل  اخالق،  محور  که اسات  آن عملی  عرفان  و  اخالق مهمّ  تفاوت

  دوزخ  و بهشت  همچون  آن؛  مظاهر  و  الهی حسنای  اسمای  شهود  تحصیل  عملی،  عرفان  مدار  و  است احسان  و  ایثار

  ؛"الْمَالئِکة  عَلَیهِمُ  تَتَنَزَّلُ اسْاتَقَامُوا  ثُمَّ  اللَّهُ رَبُّنَا  قَالُوا  الَِّذینَ": آیند   می  فرود  توحید   در  مساتقیمانِ  بر  که فرشاتگانی  و

 کوشد  می  متخلّق زاهِد یا عابد   ولی آنهاست،  منتهای  و مبدأ  دیدن  درصدد  و  داراسات را  فاضاله ملکات  عارف،  یعنی

 سااحت  و جهاد  میدان  تفکیک باعث  اسااسای تمایز همین  و  کند   حفظ  را  حاصال  فضایلت  یا  شاود  فضایلت صااحب

 اَمّارِ عملی  عقل  رویارویی  صاحنه اسات عملی  عرفان  فنّ از  تر پایین  که  اخالق فنّ  زیرا اسات؛  عرفان  و  اخالق  نبرد

 فنّ  ولی اسات،  اوساط   و  میانی جهاد همان  این  و اسات خیانت  و  ظلم  ساوء،  به امّار  نفس  و امانت،  و عدل  حُسْان،  به

  حصاولی دانش  درصادد  نظری  عقل زیرا اسات؛  نظری  عقل  و عملی  عقل  قلّه  فرساای  توان  نبرد سااحت عملی،  عرفان

  دیگری  و  کند  بسانده  ذهنی  آورد  ره همان  به خواهد   می یکی  حضاوری؛  بینش  برای  تالش   در عملی  عقل  و اسات

 .(1396)سروش هدایت  "آغوش  به گوش  از و آید  عین به علم از" تا خروشد  می

 کند،  می  بحث  نفساانی  معرفت  از  که  عرفان با  گوید   می ساخن  نفساانی  ملکات از  که اخالق  علم  میان  تردید   بدون

  دو این  برای  علوم  بندی  تقساایم  در جهت همین  به  کرد؛ اخذ   معنا یک  به را  علم  دو این  توان نمی  و اساات  تفاوت

 .اند  شده قائل ای ویژه جایگاه علم

 را علمش  طبیبی بسااا  چه  آن، مسااائل  و  مواد  موضااوع،  نه  کنیم  تقساایم هدف  لحاظ  به  را  علم  اگر  اینکه توضاای 

 با  شااود،  می  حاضاار بضاااعت  بی  بیماران بالین  بر  وقتی  یعنی  بندد؛  کار  به  "صااادقاً"  و  بیاموزد  "اهلل  لوجه  خالصاااً"

 بدن  کارش   موضااع  گرچه االبدان؛ علم  نه  دارد االدیان  علم  او  صااورت، این  در  که نکند  طبابت  طلبانه  دنیا نگرش 

  دارد االبدان علم  او  صاورت، این  در  که باشاد   آن  امثال  و  پروری  مرید   دنبال  به  فقیهی اسات ممکن  مقابل،  در! اسات

  نقش علمی  آثار  و عملی  انجام  در  تواند   می عالِم  منویات  پس12!اساات  دین  بحثش  موضااوع  گرچه االدیان؛  علم  نه

 .(1390)جوادی آملی  سازد متمایز را علوم معیار و مالک که حّدی به شود؛ واقع مؤثر و باشد  داشته
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(  کنون   تا  بوعلی  مرحوم  زمان  از) اخالق  علم  که  گفت  توان  می  نیز  فلساافه  با عرفان  و  اخالق  میان  نساابت با   در

  در  یعنی  اسات؛  فلسافه  فوق  عرفان، اما شاد،  می بحث  آن  از عملی حکمت  در  که اسات  بوده  فلسافه  مجموعه  زیر

 های  راه  و  دل  ساقم  و  صاحّت  قلب، ممات  و حیات  نفس،  مرض  و  ساالمت  آن،  شاوون  رو ،  بودن  مجرّد از  اخالق،

(  وجود   تشاکیک یا  الوجود  اصاالة یا  الماهیه  اصاالة  براسااس )  فضاایل کساب  های  روش   و  رذایل  و ها  بیماری  درمان

 :برشمرد عرفان، و اخالق تمایز در را ذیل موارد توان می مجموع در پس13.شود می بحث

 مبادی در تفاوت.  1

 اسات،  یکساان... و  حقوق  فقه،  همچون  دیگر  علوم از  بسایاری  با اخالق  های  فرض پیش  و  مبادی  نخسات، نگاه  در

 کند   می  بحث نبایدها  و بایدها  قلمرو  در  اخالق،  زیرا  یافت؛  خواهیم  جدا  را آنها  مرزهای  رویم،  فراتر  قدری  وقتی  اما

 .گیرد می استمداد ها نیست و ها هست از و

 اصال"  باشاد،  نظری  علوم  همه  برای  وسایع  و عام  ای  سافره  ای،  ریشاه  صاورت  به تواند   می  که  مطلبی  ترین  اسااسای

 عملی، حکمت  در  گساتردگی  این  به  و اصالی  چنین اما  ،"یرتفعان  وال  یجتمعان ال  والعدم  الموجود": اسات  "تناقض

 های  فرض پیش  از را  آن  امثال  و  "ظلم قب   و  عدل حسان"  مساوله  توان  می حال  این با  ندارد؛  وجود  اخالق  و  فقه

  در  هرگاه  که  معنا این  به  .شاوند  ختم  اخالقی بدیهی  اصاول  گونه  این  به باید   اخالقی مساائل  همه  که دانسات  اخالق

 اصاول  و امهات  از یکی  که  "ظلم قب   و  عدل حسان" اصال  به  را آنها باید   شاود،  تردید   اخالقی  رذایل  و  فضاایل  فروع

 .(1390)جلسه اخالق پایگاه حوزه  برگرداند  است، اخالقی

 موضوع در تفاوت. 2

اء  از  مت خرین  نه هسااتند  اُنساای حکمت  در  ممحّض  که  عرفان  و  تحقیق اهل  مشاار  بنابر  حکمت   گرفتار  که مشااّ

 از  ساخنی  آن  در  و  بوده عملی  عقل  به  مربوط  که اسات انساان  سالوک  و  سایر همان  عملی عرفان اند،  گشاته  بحثی
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 علم  و  نظری عرفان: اسات  علم  دو  کند،  می  تبیین  را عمل  این  راه  آنچه.  نیسات قیاس   و  قضایه یا  تصادیق  و  تصاوّر

 زیرا دارد؛ قرار  جزیی  علوم ردیف  در دیگری  امّاا  اسااات،  علم  ترین کلّی بلکاه  کلّی، علوم  از  اوّلی دو،  این  از.  اخالق

 از  دارد؛  قرار  آن  قوای  و  نفس  اصاال اثبات  از پس  آن جایگاه  و اساات  آن  قوای  و  نفس تهذیب  اخالق،  علم  موضااوع

  مرحله  در  و  شاود اثبات آنها  از  برخی  تجرّد  و  نفساانی  قوای همچنین  و  آن  تجرّد  و  نفس اصال باید   نخسات  رو این

 امّا  کناد،  می  بحاث  آن  قوای  تعادیال  و  نفس  تهاذیاب  چگونگی  دربااره  جزیی  علوم  دیگر  کناار  در  اخالق  علم  بعاد،

 اسات علوم  همه  موضاوعات از اعم  آن  موضاوع  زیرا اسات؛ الهی  فلسافه  فوق  جمله،  از  و  علوم  همه  فوق  نظری  عرفان

 .بود خواهد  علم برترین باشد، چنین آن موضوع که علمی هر و

 "اطالق  قید "  حتی  قیدی هیچ  به  اینکه  بدون  اسات؛  "موجود  أنّه بما  موجود"  نظری  عرفان  موضاوع  آنکه  خالصاه

  اخالقی  و  منطقی ریاضای،  طبیعی،  قید   به  تقید  عدم  و  "االطالق بشارط  موجود"  کلّی  فلسافه  موضاوع  و  گردد  مقید 

)عین  اسات  آن مانند   و  طبیعی  به  تقید  عدم  به اشاتراط  و اطالق  به  تقید   همانا  قسامی،  اطالقِ این عصااره  و اسات

 .(145نضّا  

 روشان  فلسافه  و  نظری  عرفان  موضاوع  تمایز اوالً  زیرا شاد؛ خواهد  حل  تلویحی یا  تصاریحی  نقدهای  همه بیان،  این با

  طبقه  لحاظ  از  فلساافه از  نظری  عرفان اعمیت  ثالثاً  و  گردد؛  می واضاا   هم  از علم  دو این  تمایز ثانیاً  و  شااود؛  می

 .شود می معلوم علوم بندی

 روشی تمایز. 3

 آید،  می پدید   دل  شاهود با  آنچه.  شاود  می  تقسایم  تعبّدی  و  نقلی  برهانی،  شاهودی،  به  روش،  لحاظ از انساانی  علوم

 و  "سایره" آید،  می  دسات  به  نقل با  آنچه  و  "کالم"  و "حکمت"  شاود،  می حاصال  عقل برهان  با  آنچه  و  "عرفان"

 .شود می نامیده "فقه" شود، می کسب تعبّد  با آنچه و "تاریخ"
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 راه  و  قلبی  شاهود  راه  عقلی،  تفکر  راه:  اسات  کرده  امضاا  معارف  به نیل  برای  را  روش   ساه این  نیز  اساالم  مبین  دین

  قلبی،  شاهود  راه  دیگر،  ساوی  از. اسات  دیگر  راه  دو  از  یکی بر  متّکی  حقیقت،  در  ساوم  راه  اما ایمانی؛  تقلید   و  تعبّد 

 و  اند  هم  قرین  باور،  و  اندیشاه  و متّحدند   آن  در  عمل  و علم  که اسات راهی  زیرا اااا اسات  تر  نافع  و  تر عمیق  گرچه

 اخالق  برخالف ندارند؛  دساترسای  آن  به همگان اما  اااا نیسات  آن  در  باور  و ایمان  بدون  فکر  و عمل  بی  علم  هرگز

  ساطو   در  عقلی  تفکر  راه  همه، این  با.  دارد  قرار همگان  دساترس   در  که  آن نظایر  و  حَسَان  موعظه پذیرش   و عملی

  توده  دساترسای هم  اند، شاده  دعوت  آن  به  بشاری  جوامع جمهور  هم  که اسات  اساالم  راه  ترین  عمومی  گوناگون،

 .(176)سرچشمه اندیشه  است ممکن آن به مردم

 مسائل در تفاوت. 4

 پرهیز  و  فضاایل  تحصایل  راه  آن،  رذایل و  فضاایل شاناخت  نفس،  شاوون  تهذیب  و  نفس  اخالق، علم  مساائل  و  موضاوع

  می ثابت  فلسافه  در اش   تحریکی  و  ادراکی  قوای و  شاوون  و  آن  تجرد  و  نفس  وجود اصال. اسات  آن مانند   و  رذایل  از

 .آید  می میان به سخن وی تخلّق کیفیت درباره اخالق علم در گاه آن شود؛

 از  نیز  و  کند  نمی  ترک را  مساتحبات  و  دهد   می  انجام را  واجبات  و  شاود  می  فضاایل  به  متخلّق انساان  اخالق،  در

  محور  در  هاا  این  هماه  ولی  کناد،  می  تالش   و  کاار  خادا  رضاااای  برای  و  کناد   می  ترک  را  مکروهاات  و  پرهیز،  حرام

 :زیرا نیست؛ چنین عرفان در امّا است، نفس تهذیب

  و  کند  مشاهده  را  او  جالل  و جمال  و  سبحان  خدای  یعنی  حقیقی،  واحد   که  دارد  کوشش  و  تالش   عارف  ، ًاواّل •

 (.250-245)دین شناسی  ببیند  را آثار و افعال و اوصاف توحید  و ذاتی توحید 
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  یعنی  اسااات؛ عاارف  پرواز  ساااکوی هاای  پلاه از نفس تهاذیاب زیرا  گاذرد؛  می نفس تهاذیاب حاّد از عاارف ثاانیااً، •

  و  شاده  تزکیه  نفسْ تهذیب با  و  بوده  خو  اخالق  به  متخلّق  که  گیرد  می  قرار  پرواز ساکوی  در  زمانی  عارف،

 .باشد  داده انجام را مستحبات و واجبات

  و  اسات  فیلساوف از  برتر  نیز  عارف  آن، از  تر پایین  اخالق  و اسات  فلسافه  از  برتر  عرفان،  که  گونه همان  ثالثاً، •

 .باشد  عمل با عالم و الهی فیلسوف، که صورتی در البته فیلسوف؛ از تر پایین نیز متخلّق

 غایت در تمایز. 5

  فردی  وسایله، این  به  تا اسات ساازی انساان  و  آن  های بیماری  درمان یا  روحی  ساالمت حفظ   اخالق،  علم  در غایت

 نیسات، این  عرفان،  در غایت  و  هدف اما اسات،  اخالق حّد این  و  شاود  تربیت  مند   فضایلت  و عادل  وارساته،  باتقوا،

  ولی  معتقدند،  قیامت  محاسابه  و  دوزخ بهشات،  به  که هساتند   مندی  فضایلت  و  عادل  باتقوا،  های انساان عارفان  بلکه

  وارد برساد،  مرحله  این  به  که  کسای.  کنند   شاهود جان،  دیده  به  را  امور  دیگر  حقیقت  و  دوزخ  و  بهشات  کوشاند   می

 .است شده عرفان حوزه

 و  گناه بد   بوی  که برساد  جایی  به انساان  که اسات  آن  برای  عرفان.  دانسات عرفان  طلیعة  و  مقدمه  توان  می را  اخالق

 را  حرام  امور  دیگر  و حرام  غذای غیبت،  تعفّن نیساات  الزم  اخالق  در اما  کند، اسااتشاامام  را بهشاات  خوش   رایحه

 انجام  اخالقی  کار  کند، احتیاط  و اسات  مشاکوک کار  فالن  که بفهمد  شاواهدی  به  توجه با  اگر  بلکه  کند، اساتشامام

 علم،  دو این  و "اسات  آسامان  تا  زمین از  تفاوت"  اخالقی،  فضایلت  و  عرفانی شاهود  میان  ترتیب،  این  به.  اسات  داده

 .هستند  متفاوت مبانی با مبحث دو و مستقل رشته دو غایتاً و اصالتاً

 معنا  آن  پرتو  در  و  هساتند  وامدارش   علوم  همه  و رساد   نمی  آن  گَرد  به  دانشای هیچ  که  گفت باید   عرفان عظمت  در

 از  را هساتی  عرفان،. نماید   می  مشاهود را  حقایق  همه  و  نمود  را بودها  همه  که اسات علمی  عرفان،. یابند   می  رو   و
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 سُایرَتِ"  بلکه  نیسات،"سَارَابا فَکانَتْ  الْجِبَالُ  وَسُایرَتِ" تنها. پوشااند   می  عالم بر  سارابی  کساوت  و  شاوید   می ماساوا

 (20)نبا  .است "َسرابا فَکانَتْ فیهِنّ وَما وَالْ رضْ الْسَموات

 علم  ترین  نزدیک  عرفان،. اوسات  پود  و  تار  وجود،  و  او عین هساتی،  که اسات  صامد  احِد  آن  و واحد   شاخصِ  آن تنها

 جام  آن تا بیاراید   قرآن  مِی  به  را عرفان سااغر  که  اسات  بایساته  قرآنی  حقایق  ظهور  جساتجوگر  بر  و  اسات  قرآن  به

 .کند  بازاری شاهد  را اَلَسْت مِی آن نشین، پرده

  فرمودند   عرضاه  احساان  از ساومی  معنای  بود، پرسایده  "احساان"  درباره  که  کسای  پاساخ  در(  ص)اساالم  گرامی رساول

  گاه  و  "کردن خو   کار"  معنای  به  گاهی  احساان،  که  چرا  دانسات؛  عرفان غایت  برای  توضایحی را  آن  توان  می  که

  ک َنَّک  اللَّهَ  تَعْبَُد أَنْ":  فرمودند  احساان  چیساتی  در(  ص)اکرم  پیامبر اما اسات،  "دیگری  به  چیزی  اعطای"  معنای  به

 با  بلکه  گنجد،  نمی اخالق  حیطه  در احساان،  از  پرمغز  و خاص  برداشات  این  .(3)  "  یرَاک  فَإِنَّهُ  تَرَاهُ  تَکنْ  لَمْ  فَإِنْ  تَرَاهُ

 را خدا  گویی  "نَسْاتَعِینُ  وَإِیاک  نَعْبُُد إِیاک"  گویی  می  وقتی  که  معناسات این  به  احساان  یعنی اسات؛  مرتبط   عرفان

 آن  دربارة(  ع)امیر  حضارت  که اسات  "أن"  مقام  برتر،  مقام  این از.  گویند   "ک ن"  مقام  را  جایگاهی  چنین.  بینی  می

 ."أَرَهُ لَمْ رَبّاً أَعْبُُد کنْتُ مَا": بپرستم را نادیدنی خدای که نیستم کسی من: فرمودند 

  بوی  اساتشامام  و  ایمان طعم  یافتن  و شاهود  از ساخن  و  کند  مشااهده خواهد   می انساان  که اسات جایی  در  عرفان

 باید  رساد،  می  عقل  قلّه  به انساان  وقتی  که  معتقدند   عرفا  اسااس،  همین بر .اسات  دوزخ  های  نعره شانیدن  و بهشات

  سااوی از.  اساات  "اکبر جهاد"  معنای همان این  و  نایسااتد   آن  در  و دهد   قرار  عشااق  منطقه  به  پرواز سااکوی  را  آن

  تالش  و  نفس تهذیب  اخالق، معلمان  و  واعظان  نیز  و  دارند   قرار اخالق  از  ساطوحی  در  که  کساانی از  گروهی  دیگر،

)جلساه اخالق  اسات اوساط  جهاد  این  که  حالی  در  دانند؛  می  اکبر جهاد  را شادن  وارساته  و  عادل  متّقی، زاهد،  برای

 .(1380آیت اهلل جوادی املی 
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