
 

 

 

 

 هاي صوفيانهبررسي و تحليل مفاخره
 

 ∗مهدي رضائي

 

 چكيده

هياي فراوانيي   ها، سخنان و آييي  عرفان و تصوف اسالمي از بدو پيدايش محملي براي رشد انديشه

انيد و  اجتمياعي،تال  فراوانيي در تصي يه درون داشيته     ˚بوده است. اکثر پيروان اي  مکتي  دينيي  

رفتياري  -اند. در کنار باورهاي ديني و اخالقي، ابتکارات فکريدهديگران را به شيوه خود دعوت کر

شود که در جوامع اسالمي مسبوق به سابقه نيست و خود بدان مستحسينات  نيز در تصوف ديده مي

گويند. از جمله اي  ابتکارات مي توان به م اخره اشاره کرد. هرچند از منش و رو  فکري اهي   مي

هاي صوفيانه، سرشار از اي  نوع سخنان اسيت  ظار است اما متون و تذکرهخرقه، ت اخر به دور از انت

هاي مهي   هاي صوفيانه از تذکرهنمايد. در اي  تحقيق ضم  جمع آوري م اخرهکه قدري غري  مي

بنيدي موضيوعي و تحليي  محتوايييان بيا رو  تحليي  سياختار و        هاي متيوايي، بيه دسيته   در سده

توان از ابعيادي چيون   ها را ميشود که آناهي به م اخرات مشخص ميشود. با نگمي محتواپرداخته

مايه، طرفي  و دالي  م اخره دسته بندي کرد. برخالف فرض رايج کيه انتظيار م ياخره    صراحت، ب 

ها درباره مقام و موقعيت صوفيو پي  از آن نياز  بيه    رود، بيشتري  شمار م اخرهبه مقام و موقعيت نمي

هيا از مشيايخي بيزرو چيون جنييد و      ي  برخالف تصور، بيشتري  شمار م ياخره عبادات است و همچن

 بايزيد و شبلي و ابوسعيد ابوايخير و خرقاني و... است که به انگيزه تبليغ و تشويق صورت گرفته است.  
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 واژه هاي کليدي

 تصوف، عرفان، م اخره، کرامت.

 

 مقدمه

را است در معنيي مباهيات و سيتايش بيه خصيا  و      فَخَرَ، ي خَر، فخ»م اخره در يغت از ريشه ثالثي 

در اصطالح ادب، م اخره به اشعاري اطيالق  (. »173:8731معلوف،«)مناق  و مکارم خود يا نزديکان

داني و تخلق به اخالق حميده و ملکات فاضله از شود که شاعر در مرات  فض  و کما  و سخ مي

آن و احيانيا  افتخيارات قيومي و     حيث عليو طبيع و عيزت ن ي  و شيواعت و سيخاوت و امثيا        

« اسيييت خيييانوادگي و بيييه طيييور خالصيييه در شيييرف و نسييي  و کميييا  خيييويش سيييروده  

م اخره از باب م اعله به معنيي نازييدن و سيرافرازي کيردن     »(. به زبان ديگر 8117::17)محمودي،

ذکر بايد توجه داشت که م اخره در اص  برشمردن ص ات جنگوويانه و (.»877 ::17)امي ، « است

« ها بوده است و بعدها بييان کمياالت معنيوي هي  در آن، جياي گرفتيه اسيت       ها و پهلوانيرشادت

 (.  :822 17:7)شميسا، 

اند اما در عرفان نيز م اخره به معنيي نازييدن   هرچند م اخره را خاص زبان ادب و شعر برشمرده

گرفته شود که بسيياري   به ابعاد مختلف وجودي خويش، بسيار مشاهده مي شود. الزم است در نظر

از اي  نوع سخنان صوفيان، در ظاهر ممک  است م اخره در معني رايج آن به شيمار نياينيد اميا بيا     

توان اي  گونه از سخنان را م ياخره بيه   توجه به بافت وموقعيت فرهنگيگ تمان عرفان و تصوف، مي

ي دروني خيويش اشياره کنيد،    رود به حاالت واالشمار آورد زيرا چون از شيخي کام ، انتظار نمي

اي بدي  حاالت کرد، بايطبع مي توان آن را م اخره به شمار آورد. چون شير  اويييه   حا  اگر اشاره

اي را به ديي  نداشت  م اخره، وجود داشت  دو طرف براي آن است، شايد به نظر بيايد که هر فخريه

وري است کيه بسيته بيه موقعييت سيخ  و      طرف مقاب ، نبايد م اخره به شمار آورد اما الزم به يادآ

 است.گ تمان تصوف، گوينده يک طرف را خود قرار مي داده و طرف ديگر را سايري  مي دانسته

از اه  عرفان و تصوف که به دنبا  تزکيه هستند، انتظيار م ياخره نميتيوان داشيت چيون تصيور       

اند که مويايي  مردمان پشت کردهاند و به دنيا و شود اي  افراد چنان مستغرق سلوك و خودسازيمي

خواهند براي خودستايي و اعتنايي به م اخره نداشته باشند زيرا م اخره متعلق به کساني است که مي
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اظهار وجود نمايند و اي  اظهار وجود با رنگ تعايي  صوفيانه در تناقض است. تعاييمي که به دنبيا   

هايتا  با رسيدنصوفي بيه فنيا ميدعي حيذف     ک  رنگ کردن هويت و منيت صوفي است تا جايي که ن

 کام  صبغه بشري وي است.

توان به انبوهي از انواع ت اخر برخورد که ماييه  ها و ديگر آثار صوفيان، ميبانگاهي گذرابه تذکره

زده تر خواهد شد که ببيند شمار فراواني از ايي  سيخنان   شود و خواننده هنگامي شگ تشگ تي مي

اند. با توجيه بيه م هيوم ادبيي     عنوان عارف و شيخ و مرشد کام  شناخته شدهاز کساني است که به 

م اخره اي  تحقيق قصد دارد تا با تسري م هوم آن)بهمعني ناز  به خود( در حوزه عرفيان و تصيوف و   

ها و آثار مه  عرفياني بريردازد   آوري م اخره هاي صوفيانه از تذکرهمتون صوفيانه، در مرحله او  به جمع

ماييه آن بريردازد و   بندي و تحليي  درون مايه، به دسته  با توجه به دو اليه ساختار ظاهري و درونو سر

 کند. ها را ذکردر حد امکان با استناد به منابع اسالميو سخنان صوفيانه، دالي  م اخره

 

 پيشينه پژوهش –1

نثر فارسي مطايعاتي صورت هاي انواع ادبي و انواع شعر و درباره نوع م اخره و معرفي آن در کتاب

ها و پيشينه آن تشريح و تبيي  شده است. م اخره در آثار ادبي نييز فيراوان   گرفته است و چارچوب

بررسي شده است. از خاقاني گرفته تا حافظ که اشاره بدان بر حو  مقايه مي افزايد و فقط فهرست 

 اي به بخشي از آن مي شود. وار اشاره

بوستان ادب، شيماره  « بررسي گونه هاي فخر در ديوان حافظ(.»::17)نيکدار اص ،محمدحسي  

ناميه پارسيي،   «خودشي تگي شاعران پارسي تيا قيرن هشيت  هويري    (.»::17سوم؛ محمدي، هاش .)

موله زبان و ادبييات فارسيي دانشيگاه    «.م اخره در شعر رودکي(.»::17؛محمودي، مري .)77شماره 

«. بررسي گونه هياي فخير در دييوان طايي  آمليي     (. »17:2.)آزاد فسا، شماره دوم؛ کافي،  غالمرضا

؛ 2موله يغميا، شيماره    .«خودستايي شاعران(.»1771بوستان ادب، شماره دوم؛ فرزام پور، علي اکبر.)

؛اميي ،  :انديشه هاي ادبي، شماره « خاقاني شخصيت خودشي ته و کما  گرا(.»17:1صيادکوه، اکبر.)

 .41؛ موله حافظ، شماره « اخره در شعر پارسيخودستايي و م(. »::17سيد حس . )

آنچه که تا کنون مغ و  مانده است، بررسي م اخره در عرفان و تصوف اسالمي است که تياکنون  

 اثري درباره آن تدوي  نشده است و اي  مقايه فتح بابي براي مطايعه در اي  حوزه به شمار مي رود.  
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 روش تحقيق -2

هياي  هيا کيه در سيده   هاي فارسياست زييرا در ايي  تيذکره   قيق، تذکرهمحدوده مطايعه براي اي  تح

هياي کوتياه اهي  تصيوف،     مختلف نوشته شده است، مي توان به بخش معظمي از سخنان و داستان

هيا ديگير آثيار عرفياني نييز بنيا بيه        ازجمله م اخرات صوفيانه  دست يافت. ايبته در کنار اي  تذکره

گيرد.سر  اطالعات بيا توجيه بيه سياختار و محتيوا دسيته بنيدي و        ميهايي مورد مطايعه قرار ضرورت

شود. بدي  صورت که براي تحلي  ساختار، م اخرات از ديدگاه طرفي  م اخره ميورد ارزييابي   تحلي  مي

ماييه و داليي  فخير ميورد بررسيي      گيرند و در راستاي تحلي  محتوا سه محور صراحت بيان، ب قرار مي

شود تا به يک يا دو نمونه ذي  هر عنوان اکت ا شيود  ي  فراوانيشمار م اخرات سعي ميگيرد. به ديقرار مي

 شود.و برايبررسياماري م اخرات، موضوعات به ترتي  از کثرت به قلت تنظي  مي

 

 انواع مفاخره از نظر صراحت  -3

  کيه صيوفي آن   هاي مستقيم اخره-1توان به سه دسته تقسي  کرد8 ها را از نظر صراحت ميم اخره

چون نگاه کردم مصط ي را ديدم که از در درآمد و گ ت »ايقضات[را به صراحت بيان مي کند8 ]عي 

8 17:4)عيي  ايقضيات،   « آنچه با شيخ سياو  گ ته بودم شيخ سياو  در بييداري طاقيت نداشيت   

 شود8هاي غيرمستقي  که خود به سه نوع تقسي  ميم اخره -2(. 271

روزي بر وي )سري سيقطي( درآميدم   »کنند.]جنيد[8 گران برتري خود را بيان ميايف. از زبان دي 

اييه وي بود، همراه بردم. گ ت بشارت باد ترا که از حضرت حق سيبحانه درخواسيته   و آنچه محتاج

 (.8:1 1773)جامي، « بودم که اي  را به دست م لحي يا موفقي به م  برساند

نق  است که يکيي از بزرگيان رسيو  )ص( را بيه     »شود. يب. در قاي  يک رويا م اخره بيان م

خواب ديد نشسته و جنيد حاضر. يکي فتوي درآورد. پيغامبر فرمود که به جنيد ده تا جواب گوييد.  

که انبيا را بيه هميه اميت خيود     اهلل در حضور تو چون به ديگري دهند؟ گ ت چندانگ ت يا رسو 

 (.873 1737طار، )ع« مباهات بود مرا به جنيد مباهات بود

ج.بعد از فوت عارف و در يک رويا بيان مي شود که معميوال  بعيد از فيوت بيه خيواب کسيي        

پ  از مرو، وي )منصور »کند. آيد و به جايگاه واالي خود در آخرت يا مسائ  ديگري فخر ميمي

ت  نهادند و ب  عمار( را به خواب ديدند. گ تند حا  تو چيست؟ گ ت مرا بنواختند و در آسمان ه 
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« گيويي گويي و بيا دوسيتان و فرشيتگان ميي    گ تي، اينوا با م  ميحق مرا گ ت در  آنوا از م  مي

 (.841 1773)جامي، 

 

 محتواي مفاخره -4

م اخرات را مي توان با توجه به محتواي آن، در محورهياي مت ياوتي از قبيي  شخصييت مخاطي ،      

 .  بندي کردمقامات معنوي، عبادات و جز آندسته

 مقام و شخصيت -4-1

در اي  گروه کهبيشتري  شمار م اخرات را داراست، سخ  از مقام و جايگاه برتر م اخره کننيده   

عظميت و   است و موضوعاتياز قبي 8ارتبا  با خداونيد، داشيتنمقام و جايگياهي واالتير از بهشيت،     

 پاك مطرح مي شود. بزرگي بدون ذکر ديي ، قدرت معنوي، در امان بودن از شيطان و داشت  د 

 ارتباط با حق -4-1-1

هاي م اخره صوفيان، ارتبا  آنها با خدا و چگونگي ايي  ارتبيا  اسيت. حيديث     مايهاز ديگر ب 

( 8117 ::17)هويويري،  « اني يست کأحدک  إنّي أبيت عند ربي فيطعمني و يسيقيني »شريف نبوي8 

 ر محورقرار مي گيرند8مايه است.اي  گروه از فخريه ها، در چهاداراي همي  ب 

ايف. در اي  گروهاز م اخرات،صوفي از رسيدنبه مقام فنا اظهار بشاشت و سرور کرده است. اي  

ام کيه  يوسف ب  ايحسي  رازي گوييد کيه چنيان شيده    »ها بيشتر از شطحيات است8 دسته از م اخره

 (.81:3 1774)جامي، « شنودسخ  م  جز اهلل تعايي نمي

ابراهي  اده  گويد شبي به خواب ديدم که »دوستي با حق مباهات شده است8ب.م اخراتي که به 

نويسي؟ گ يت نيام دوسيتان او.    نوشت. گ ت  چه مياي طوماري در دست داشت و چيزي ميفرشته

گ ت  نام م  نوشتي؟ گ ت نه. گ ت  م  نه از ايشان . نه دوست اويي . اميا دوسيت دوسيتان اويي .      

اي دررسيد گ ت طومار از سر گير و نام وي را بر سير  ي  بودم که فرشتهايشان را دوست دارم. در ا

 (.8143 1774)جامي، « بنوي  که دوست دوستان م  است

(. 8174 17:7)روزبهيان بقليي،   « م  جمليه ييوح مح يوظ    »ج. وابستگي به عاي  غي 8 ]بايزيد[ 

اسيت. حيق در او علي     د  عارف يوح مح وظ معرفت حق »روزبهان بقلي در توجيه آن گ ته است8

بوموسيي گ يت   »)همان(.د( به يطيف حيق اختصياص ييافت 8     « قضا و قدر و فع  و ص ات نويسد
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ذواينون بايش نيکو فرستاد شيخ ]بايزيد[آن ه  باز فرستاد که شيخ اي  وقيت بگداختيه بيود و از او    

به بايش مخليوق   گاه او يطف و کرم حق بودجز پوستي و استخواني نمانده بود. گ ت آن را که تکيه

 (.8113 1737)عطار، « نياز نيايد

 جايگاه معنوي -4-1-2

گيرنيد کيه سيايک جايگياه خيود را برتير از بهشيت و        هايي قرار ميي در ذي  اي  عنوان، م اخره

 کند.هاي آن، فراتر از دوزخ، عر  و امثا  آن بيان مينعمت

ه يک ذره نيستي ابوسعيد افتد همه اگر هشت بهشت در مقابل»ايف.برتر بودن از بهشت8]ابوسعيد[

 (.8312 1737)عطار، « محو و ناچيز گردد

گ ت وقتي در س ر بودم به ويراني درشدم. ش  بود شيري عظيي  دييدم   »ب.تسلط بر فرشتگان8 

)عطيار،  « دارندبترسيدم سخت. هات ي آواز داد که مترس که ه تاد هزار فرشته با تو است ترا نگه مي

1737 8727.) 

ام اگير صي ت   بايزيد گ ت خلق پندارند که م  چون ايشان يکيي »مت مقام در عاي  غي 8 ج.عظ

 (.8171 1737)نوربخش، « م  در عاي  غي  بينند هالك شوند

االسالم ]انصاري[ گ ت که علي ]ب  سه  اص هاني[ را گ تنيد8 روز قيايوا   شيخ»د. فرازماني بودن8 

 (.8111 1774)جامي، « دي بودبلي را ياد داري؟ گ ت چون ندارم گويي که 

 عظمت -4-1-3

کنيد و  گيرند که صوفي اشاره به بزرگي و عظمت خويش ميي هايي در اي  دسته جاي ميم اخره

از »هاي بيشتر در شمار شيطحيات قيرار دارنيد8   کند. اي  م اخرههيچ دييلي براي اي  بزرگي ذکر نمي

ش خاك مي  بگذراننيد، مغ يور بيود و بيه      وي ]ابونصرسراج توسي[ آرند که گ ت هر جنازه که پي

هيا را پييش خياك وي آوردنيدي و زمياني بداشيتند و آنگياه        حک  اي  بشارت، اه  تيوس جنيازه  

)روزبهيان بقليي،   « بايزيد گويد که مث  م  در آسمان و زمي  نبيني(.»82:1 1774)جامي، « ببردندي

17:7 8172  .) 

 در امان بودن از مكر شيطان -5-1-4

خرات، صوفي مدعي است که داراي چنان مقيامي اسيت کيه شييطان را بير او دسيتي       در اي  م ا

اگر نه آن بودي که حق تعايي فرموده است اعوذ باهلل م  ايشيطان ايرجي  گويند مي   »نيست.]جنيد[ 
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 (.8731 1737)عطار، « هرگز استعانت نخواستمي

 پاك  دل -4-1-5

اني حق سبحانه و تعايي کرده باش  و هرگياه کيه   مرا ديي است که هرگاه که عصيان او کن  نافرم»

 (.8134 1731)سهروردي،« فرمان او برم فرمان حق تعايي برده باش 

 عبادات عرفاني -4-2

تر از عبادت در شريعت است و عيالوه بير عبياداتي ماننيد     م هوم عبادت در تصوف،قدري متنوع

شيود. بيشيتري    شکر، رياضيت ميي  نماز و روزه و جز آن،شام  مباحثي چون رضا، حضور، توک ، 

هاي اي  بخش، مربو  به آداب طعيام اعي  از پرهييز از طعيام و قليت و حاليييت و       حو  م اخره

 حراميت آن است.

 آداب طعام -4-2-1

بيشتري  شمار م اخرات در اي  بخش درباره پرهيز از طعام با توجه بيه حيال  بيودن آن اسيت.     

عنوان عبادت قرار داده شد آن است که طعام )نخيوردن و   علت اينکه خوردن و آداب طعام در ذي 

گ يت از مييوه   »خوري از اصو  اساسي رياضت صوفيان است. ]ابراهي  اده [ ننوشيدن( و آداب ک 

خبر نکردمي و از بهر آن نخورد کيه  ام وگرنه در حا  نزع بودمي، مکه چه  سا  است هيچ نخورده

يده بودند. نق  است که چندي  حج پيياده بکيرد و از چياه    هاي مکه خريشکريان بعضي از آن زمي 

8 1737)عطيار،  « زمزم آب برنکشيد. گ ت زيرا که دييو و رسي  آن از ميا  سيلطان خرييده بودنيد      

وي )خلي  خازن( نامه به خواجه علي ]حس  کرماني[ فرستاد و در آن نبشت کيه تيو از بيام    (.»111

ي تا چيزي يا طعام نيک خو  بتواني خيورد. يعنيي   دارو و شربت و گوار  خورفرا چاشتگاه مي 

« از تنع  و مرا از بام فرا تا چاشتگاه گرد بربايد گشت تا چيزي ياوم که بخورم صوفي تويي ييا مي   

 (.81:1 17:4)خواجه عبداهلل انصاري، 

 غيبت از ماسوي اهلل -4-2-2

حق تعايي اسيت. از   يکي از ارکان اساسي اعما  عرفاي مسلمان، حضور و توجه د  به حضرت

روزگيار چنيان   »آنوا که اي  عم  از عبادات الينقطع است، بسيار مورد توجه عرفا قرار گرفته است.

گريسيت   گذاشت  که اه  آسمان و زمي  بر م  گريستند. باز چنان شدم که م  بر غيبت ايشيان ميي  

االسيالم  شييخ (.»8743 1737)عطيار،  « اکنون چنان شدم که م  نه از ايشان خبير دارم و نيه از خيود   
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)انصاري( گ ت که نوري تسبيح داشتي در دست. وي را گ تنيد تسيتول  بيه اييذکر؟ گ يت البي        

 خواهي که اهلل در ياد تو بود؟ گ ت بيه ايي  تسيبيح ميي    تستول  به ايغ له. گ تند به اي  تسبيح مي

 (.8241 17:4)خواجه عبداهلل انصاري، « غ لت جوي 

 دنياگريزي -4-2-3

رسد ترك دنيا در اويويتي برتر از اي  جايگاه قرار گيرد اما بيرخالف تصيور، کمتير از    نظر ميبه 

نق  است که يکي ابراهي  اده  را گ ت اي بخي ! گ ت مي   »هاي فوق بدان فخر شده است. بخش

شيبلي چنيي  گوييد    (.»8112 1737)عطار، « ام و ترك ملکي گرفت  م  بخي  باش ؟واليت بلخ مانده

اي نهند مرا بر او رح  آيد که گرسنه مانيده  اي گردد و در دهان کودك شير خوارههمه دنيا يقمهاگر 

است و نيز شبلي گويد رحمه اهلل عليه اگر همه دنيا مرا باشد و به جهودي ده  بزرو منتي داني  او  

جايگياه   را بر خود اگر آن را از م  برذيرد. او را غناي به حق چنيي  باشيد کيه هميت او را بيدي      

 (.113/ 81 1737)مستملي بخاري، « رساند

 خلوت-4-2-4

نشيني است. آداب خلوت را در بيشتر کتي  عرفياني و   از ديگر معامالت صوفيانه، خلوت و چله

اند. اه  تصوف بسيار در اي  باره و ضرورت و فوايد آن براي سايکان راه سيخ   تحقيقي ذکر کرده

ها سخناني نييز  اند که از ميان انبوه اي  توصيهن را به آن فرا خواندهاند و سايکان طريق و مبتدياگ ته

نق  است که يک بيار )شيبلي( در خليوت بيود کسيي در بيزد.       »شود8در مباهات به خلوت ديده مي

8 1737)عطييار، « گ ييت8 درآي اي کسييي کييه اگيير همييه ابييوبکر صييديقي و درنيييايي دوسييتتر دارم 

يد در بيابان حبوه زده به فراغت نشسته. آن کي  وي را گ يت   کسي وي )ابراهي  اده ( را د(.»:77

ام، بيه  نشيني؟ گ ت برو اي بطا  ارملوك زمي  دانندي که م  ايدرفرا در چهيا ابااسحق! ايدرچه مي

 (.:877 17:4)خواجه عبداهلل انصاري، « شمشير فراسرم  آيندي از حسد

 نماز -4-2-5

ادت در بي  صوفيان است. نماز عبادت و مناجياتي اسيت   نماز از ارکان دي  اسالم و مهمتري  عب

شود که بيه نمياز ييا    منحصرا با خدا و کسي را در آن دخ  و تصرفي نيست اما مواردي نيز يافت مي

نق  است که ]بايزيد[ گ ت شيبي در صيحرايي بيودم در    »نوع نماز خواندن فخر و مباهاتشده است8

تي پديد شد که از آن غس  بايد کرد. ش  به غايت سيرد  خرقه کشيده. مگر خوابي درآمد. ناگاه حاي
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گ ت صبر ک  تا آفتاب برآيد کرد که به آب سرد غس  کند ميبود چون بيدار شدم ن س  کاهلي مي

گير. گ ت چون کاهلي ن   ديدم دانست  که نماز به قضا خواهد انداخت برخاسيت   آنگاه اي  معامله پيش

ست  وغس  کردم و همچنان در ميان آن خرقه بودم تا وقتي که بي تيادم  و همچنان با آن خرقه يخ فرو شک

 (.:811 1737)عطار، « هو  شدم چون به هو  آمدم ناگه خرقه خشک شده بودو بي

 ذکر -4-2-6

ذکر تکرار نام حق تعايي است براي اينکه سايک پيوسته به ياد خدا باشيد. منشيا ايي  عمي  نييز      

( و 17/:نه آيات قرآني است. مانند واذکروا اهلل کثيرا يعلکي  ت لحيون )  مانند بسياري از اعما  صوفيا

شيخ )ابوسيعيد ابيوايخير( در حيا  بدانسيت و     (.  »... 3/217اذکر ربک في ن سک تضرعا و خ يهً )

سيار از ايي  درخيت    بيني هشتاد خت  قرآن کردم سيرنگون گ ت اي جوانمرد اي  درخت که تو مي

 انشدونا اينوري8(.»8313 1737)عطار، « آويخته

 فياعوبا م  غيبه ايذکر في ايوجه    اريد دوام ايذکر م  فر  حبک  

خواه  او را بسيار زياد کن  از بسياري دوستي او از بهر آنکه مرا عو  پييش آميده   گ ت که مي

 (.1774/ 87 1737است و آن است که در وجه از ذکر غاي  گشت  )مستملي بخاري، 

 مباحث ديگر -4-2-7

اند کيه بيه   شود که صوفيان به انوام آن يا داشت  آن خصلت نازيدهعامالت ديگري نيز يافت ميم

 شوند8جا بيان ميديي  شمار اندك، همه يک

8 1737)عطيار،  « امچه  سا  است تا خداوند مرا در هر حا  که داشيته اسيت کياره نبيوده    8»رضا

تر باش  جاودانه مرا در دوزخ بدارد راحت رضاي م  با حق تا به آن جايگاهي رسيد که اگر(. »117

 (.1711/ 87 1737)مستملي بخاري، « از آن ک  که بر عليي  است

رفت گ ت م  با تو کوا برابري توان  کرد که پدرت سيه  وقتي شبلي را با علوي سخ  مي8»ايثار

درم و دينيار  خوانند8 و يطعمون ايطعام حبه و ما چنيدي  هيزار   قرص به درويشي داد تا قيامت همي

 (.8712 1737)عطار، « کندبدادي  کسي از اي  ياد نمي

خواب بودم در مسود فرام  نمودنيد کيه خيواهي    ممشاد دينوري گويد که ني 8»خدمت به خلق

دوستي از دوستان ما را ببيني برخيز و بر سر ت  توبه شو. بيدار شيدم بيرف آميده بيود آنويا رفيت        

شسته و گرد برگرد وي مقدار سرر سبز، تهي از برف و با وجود آن )ابراهي ( خواص را ديدم مربع ن
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بود، در عرق غرق بود. گ ت  اي  منزييت را بيه چيه ييافتي؟ گ يت بيه       همه برف که بر سروي آمده

 (.:817 1774)جامي، « خدمت فقرا

  شيما بيه   روزي ابراهي  اده  به بغداد آمد. بزرگان به زيارت او رفتند. ايشان را پرسيد که توکي 8»شكر

کوا رسيده است گ تند چون بيابي  شکر کني  و چون نيابي  صبر کني . گ ت عادت سگان بلخ نيز هميي   

است که چون بيابند شکر کنند و چون نيابند صبر کنند. پ  او را گ تند يا ابراهي  نزديک تو توکي  کيدام   

 (.224/ 81 1737ري،  )مستملي بخا« است؟ گ ت8 چون نيابي شکر کني و چون بيابي ايثار کني

8بزرگي بود بر وي )حات  اص ( چيزي فرستاد و قبو  کرد و گ تند چرا قبو  کردي گ ت تواضع

در گرفت  آن ذ  خود را ديدم و عز وي و در ناگرفت  عز خود را ديدم و ذ  وي. عيز وي بير عيز    

 (.841 1774)جامي، « خود اختيار کردم و ذ  خود را بر ذ  وي

ني  گ ت8 اگر حق روز قيامت مرا مخير کند ميان بهشت و دوزخ، دوزخ اختييار  شبلي چ8»اختيار

کن  از بهر آنکه بهشت مراد م  است و دوزخ مراد دوست و هر که اختيار خويش بر اختيار دوست 

کند اگر مرا مخيير کنيد مي  اختييار     بگزيند مح  نباشد. جنيد را خبر دادند گ ت شبلي کودکي مي

اختيار نيست. هر جاي بري بروم و هر جاي که داري بباش  م  که باش  که ميرا   نکن  گوي  بنده را

 (.1711/ 7، 1737)مستملي بخاري، « اختيار باشد؟

8مرا )عامرب  عبداهلل( باك نيست اگر زن ببين  اگر ديوار را. يعني شوق حيق ميرا   پرهيز از شهوت

 (1731/ 81 1737تملي بخاري، )مس« چنان گردانيده است که در م  شهوت و يذت نمانده است

 مقام-عبادت -4-3

از ديگر موضوعات مه  در زمينه م اخرات اه  تصوف، تل يقي از دو مورد قبليي اسيت. مقيامي    

هياي مختل يي آن را بييان کيرده     شده و به شييوه که صوفي به واسطه انوام عبادات براي خود قاي  

داننيد. ميثال   هاي نوراني راه سايک ميي حواب است. اي  در حايي است که اه  عرفان،عبادات را از

رسياند چيه آن   جريري معتقد است کسي که خيا  کند که عملي از اعمايش او را به خواسيتش ميي  

خواسته پست باشد چه عايي، همانا از طريق صحيح گمراه شده است. چون پييامبر )ص( فرمودنيد   

ند حتياز ترس دوزخ نويات دهيد،   توادهد پ  آن چيزي که نميکه هيچ ک  را عملش نوات نمي

8 7::1؛ ابي  جيوزي،   :71/ 811 1:43ها برساند )حافظ ابونعي ، تواند به آرزو و خواستهچگونه مي

گويد که درخواست عوض و ثواب در برابر طاعيات ناشيي از   (. همچني  ابوبکر واسطي مي113/ 2
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بينيي  کيه   (. با وجود اي  مي::81 17:1فرامو  کردن فض  خداوند است )خواجه عبداهلل انصاري،

داننيد و بيدان مقيام    بسياري ديگر، عبادات را ابزار و وسيله کس  مقام و شخصيت براي خويش مي

 کنند.نيز مباهات مي

ابوايعباس[ نهاوندي گ ته که در ابتدا که مرا ورد اي  کار بگرفت، دوازده سا  سير بيه گريبيان    »]

يکيي از وي سيلا  کيرد کيه     (.»8113 1774)جيامي،  « نيد فرو بردم تا يک گوشه د  م  به م  نمود

گويند خداي را بندگاننيد  ..گ تند مي.عر  چيست؟ گ ت من . گ ت يوح و قل  چيست؟ گ ت من .

بد  جبريي  و ميکائي  و اسرافي . گ ت آن همه من . مرد خامو  شد. بايزيد گ ت بليي هير کي     

 (.8131 1737)عطار، « ستدر حق محو شد و به حقيقت هرچه هست رسيد همه حق ا

 همنشين و ديدار -4-4

هياي همنشييني و دييدار را بسيته بيه      هايمه  م اخرات صوفيانه است. م اخرههمنشيني از بنمايه

هاي متنوعي تقسي  کرد و مرات  اي  دييدار  توان به بخشاينکه با چه کسي صورت گرفته است مي

شود تا پيامبر )ص( و حضيرت  خداوند شام  مي که در رويا يا بيداري صورت گرفته است از ديدار

 گيرد.علي )ع( و خضر )ع( و مالئکه و بزرگان عرفان تا ديدار ابلي  نيز در بر مي

 ديدار حق تعالي-4-4-1

تري  مرات  سلوك عارف اسيت. ريشيه انديشيه مشياهده را در احادييث      مقام مشاهده از گرامي

مي  آن نيسيت  کيه    »در دسيت اسيت کيه ميي فرماينيد8       توان يافت. مثال از امام علي )ع( سخنيمي

(. از همي  جا اسيت کيه برخيي از    171/ 81 :171)کليني، « پروردگاري را که نديده ام پرستش کن 

گويد که هر ک  به مقام مشاهده اه  تصوف نيز سخ  از مشاهده مي گويند. مثال جع ر خلدي مي

( و احمد غزاييي مشياهده را آخيري  مرحليه     :817 1:77برسد عل  يدني بدو عطا مي شود )سلمي،

(. رسييدن بيدي    841 1734)غزاييي، « بحر ه ت  مشاهده است و گوهر وي فقر است»داندسلوك مي

هاي عارفان کام  است. موضوع حائز اهميت در ايي  بياره آن اسيت    مقام بسيار ارزشمند و از نشانه

اند. ز رابطه نزديک خود با خدا سخ  گ تهاي از اه  عرفان و تصوف راز بر صحرا نهاده و اکه عده

 توان در پنج مرتبه زير جمع کرد8ها ميشيوه برخورد با حضرت حق را در اي  م اخره

شيخ االسالم گ ت که قاضي ابراهي  باخزري مرا گ ت کيه اهلل تعيايي را   »گ تگو و ديدار در رويا8

ه که او را هيچ مانعي نماند که او را از به خواب ديدم گ ت  خداوندا بنده به تو کي رسد؟ گ ت آنگا
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 (.  8717 1774)جامي، « م  باز دارد

شود عارف در بيداري بيا خداونيد   گ تگو در بيداري8برخي از م اخراتي که مربو  به بيداري مي 

گوييد  جنيد[ مي»]بدون ديدار گ تگويي انوام مي دهد که يا مستقي  است يا با ايهامو دريافت قلبي8 

ار گشت  از خداي تعايي درخواست  تا مرا عافيت دهد در سرّ م  گ ت اي جنيد ميان م  و وقتي بيم

 (.1333/ 81 1737)مستملي بخاري، « ت  خويش درمياي

 (.8714 17:7)روزبهان بقلي، « شاهد شدم موالي خود را عينا »ديدار بدون گ تار8]حالج[ 

جهرا . مرا گ ت يا با حمزه التتبع ايوسيواس  ابوحمزه بغدادي[رب ايعزه را ديدم »]ديدار و گ تگو8

 (.:842 1737)عطار، « و ذق ايباليه ايناس

هايي است که صيوفي، گ تگيو و دييدار بيا حضيرت حيق تعيايي را در        همردي ي8منظور م اخره

سحرگاهي برون رفت  حق پيش م  )خرقياني( بياز   »موقعيتي ه  سطح و ه  مقام انوام داده است. 

کرد م  با او مصارعت کردم. در مصارعت باز بيا او مصيارعت کيردم تيا ميرا       آمد. با م  مصارعت

 (.827 17:7)روزبهان بقلي، « بي کند

 همنشيني و ديدار پيامبر )ص(-4-4-2

انيد  اند، وي را در خواب ديدهبيشتر شمار م اخراتي که دعوي ديدار با رسو  اکرم )ص( را کرده

 بيداري صورت گرفته است. به جز چند مورد محدود که اي  ديدار در

ديدار مستقي 8در تعداد محدودي م اخره، رسو  اکيرم در حاييت بييداري بير عيارفي ظياهر شيده        

عي  ايقضات[ چون نگاه کردم مصيط ي را دييدم کيه از در درآميد و گ يت      »]اند8 وکالمي بيان فرموده

 (.8271 17:4ايقضات، )عي  « آنچه با شيخ سياو  گ ته بودم شيخ سياو  در بيداري طاقت نداشت

ديدار در رويا8اي  م اخرات بيان روياهايي صادقه است که وجود مقيدس رسيو  در خيواب بير     

اند يا به سلاالت عارف پاسخ گ ته و عارف بيه چنيي  روييايي    عارف ظاهر شده و راهنمايي فرموده

کتياني( گ يت در   ابيوبکر  »)افتخار کرده است. تعداد اي  گونه م اخرات از حد و عد افزون اسيت8  

8 1737)عطيار،  « ايسيالم را بيه خيواب دييدم و مسيائ  پرسييدم      شبي پنواه و يک بار پيغمبير علييه  

اهلل علييه و سيل  بيه    ابوعلي رودباري( گويد هرچه که بر م  مشک  شدي مصط ي را صلي(.»)1:1

ميا گ يت   شيخ سياو  بيا  (.»8124 17:4)خواجه عبداهلل انصاري، « خواب ديدمي و از او پرسيدمي

امش  مصط ي را به خواب ديدم که از در درآمد و گ ت عي  ايقضات ميا را بگيوي کيه ميا هنيوز      
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اي  تو يک چندي صبر ک  و با صبر موافقت ک  تيا وقيت آن آييد    ساک  سراي سکونت ايهي نشده

 (.8271 17:4)عي  ايقضات، « فراقبعد و همه وصا  باشد بيکه همه قرب باشد ما را بي

 يدار خضر )ع(د -4-4-3

درباره ديدار خضر بسيار سخ  گ ته شده است و عرفياي فراوانيي بيه رابطيه بيا خضير افتخيار        

هيايي کيه سيخ  از    ها را مي توان در دو دسته جمع کرد8 دسته نخست م اخرهاند. اي  م اخرهکرده

هياي  خرههيا بيشيتر اسيت. دسيته دوم م يا     ارتبا  مستقي  با خضر است. تعداد اي  دسته از م اخره

غيرمستقي  هستند. يعني کسي روايت کرده که فالن عارف با خضير در ارتبيا  بيوده اسيت. چيون      

فرض معقو  بر آن است که صوفي،خود، پرده از ارتبا  با خضر برداشته است و بدان فخر کيرده و  

خضير )ع(   توان آن را جزو م اخره به شمار آورد. همه ديدارها بيا اند، ميديگران آن را روايت کرده

افتد نه در عاي  رويا حتي يک مورد نيز در منابع مورد مطايعه يافت نشيد  در حايت بيداري ات اق مي

 که از ارتبا  با خضر در رويا صحبت کنند.  

حمزه عقيلي( گويد در مسود حرام بودم دو رکعت نماز مي کردم پ  مقام ابراهي  که 8»)مستقيم

 ت حمزه خيز و طواف ک  که به خراسيان خيود رکعيت تيوان     خضر عليه ايسالم فراز آمد و مرا گ

 (.  :827 17:4)خواجه عبداهلل انصاري، « کرد

وي )محمدب  حکي  ترمذي( صحبت دار خضر است. ابيوبکر وراق کيه مرييد وي بيود     8»غير مستقيم

)جيامي،  « روايت کند که هر ش  يکشنبه خضر به نزديک وي آمدي و واقعه ها از يکيديگر پرسييدندي  

وي )ابراهي  خواص( صحبت دار خضر بوده )ع( شيخ ابوبکر کتاني گوييد وقتيي خيواص    (.»:811 1774

 (.8173 1774)جامي، « از س ر آمد گ ت  در باديه چه شگ ت ديدي؟ گ ت خضر )ع( به م  رسيد

نکته جاي  توجه آن است که همه روايات اي  بخش در ن حات االن  جامي ذکر شده اسيت و  

شيوه روايات خاص زبان جامي باشد زيرا روايت مالقات ابراهي  خواص با خضير  ممک  است اي  

شروع کرده اسيت )سيهروردي،   « ابراهي  خواص گويد...»را سهروردي در عوارف آورده است و با 

نيز با روايت مستقي  از خواص ذکر شده اسيت )مسيتملي   « شرح تعرف»(. همچني  در 8421 1731

 (.41:/ 87 1737بخاري، 

 ديداربا امام علي )ع(-4-4-4

خيوري  کيه خبير از    ايي اهلل شيرازي برميداعيها به دو مورد از ابوبکر کتاني و شاهاز بي  م اخره
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.. در خواب .وي )کتاني(گ ت»اند که هر دو در خواب صورت گرفته است8ديدار موال علي )ع( داده

پيش م  بايستاد. م  بر پاي خاست  مرا گ ت  ايسالم بيامد و با چهار ت .. پيغمبر عليه.چنان ديدم که

.. از پيغمبير صيلوات اهلل علييه شيرم     ... و م  دانست  که علي ابوطاي  است يکي  .يا ابابکر م  هذا؟

داشت . مرا گ ت ق  علي. گ ت  علي است... اميرايملمني  مرا گ ت يا اخي بيا تيا بيه کيوه ابيوقبي      

)مسيتملي  « ز خواب بيدار شدم خود را بر کوه بيوقبي  ييافت   شوي  و بر بام کعبه نظاره کني ... م  ا

ايي اهلل شيرازي نيز داستان رؤيت اميام عليي )ع( را بيه    (. همچني  شاه داعي:21/ 81 1737بخاري، 

 (.:1/ 87 17:2ت صي  بيان مي کند )ر.ك. معصومعلي شاه، 

 ديدار فرشتگان -4-4-5

است که دييي  روييت، ميواردي چيون راهنميايي و      موارد معدودي فخر به ديدار فرشتگان در دست 

روزي مسيافري از راه  »کس  عل  ذکر شده است و همه ديدارها در حايت بيداري صورت گرفته اسيت8  

دور به حضرت خواجه )عبدايخايق غودواني( آمده بود. ناگاه جواني خوب صورت به حضرت خواجيه  

اپيدا شد. آن مسيافر پرسييد کيه ايي  جيوان چيه       آمد و طل  دعا کرد. خواجه دعايي فرمودند آن جوان ن

8 1774)جيامي،  « کسي بيود؟ خواجيه فرمودنيد کيه فرشيته بيود کيه مقيام وي در آسيمان چهيارم بيود           

 (.174/ 82 17:2(.ذواينون مصري ه  به برخورد با فرشتگان فخر کرده است)ر.ك. معصومعلي شاه، :73

 همنشيني با بزرگان -4-4-6

هياي صيوفيانه اسيت.    رگان عرفان و تصوف دستاويز ديگري براي فخريهمراوده و همنشيني با بز

در توصييف حسي  بصيري گوييد8 تيا او شياگردان       »است8 همه اي  موارد در بيداري صورت گرفته

خويش را چني  گ تي که آن ياران پيغمبر که م  ديدم اگر شما ديديد گ تي ديوانگانند و اگر ايشان 

.. .ابوعمروزجياجي (.»112/ 81 1737)مسيتملي بخياري،   « سلمان نيندشما را ديدند گ تندي ايشان م

« کيرد ام و بيه آن فخير ميي   پيوسته گ تي که م  سي سا  خالي جنيد به دست خويش پياك کيرده  

ادب. خلي ه بغداد روي  را گ يت اي بيي  (.»8172 17:4؛ خواجه عبداهلل انصاري، 8222 1774)جامي، 

ام يعني هر ک  با وي ني  روز صحبت با جنيد صحبت داشتهادب باش  و ني  روز وي گ ت م  بي

 (.8:1 1774)جامي، « ادبي نيايدداشته باشد از وي بي

 ديدار ابليس -4-4-7

از ديگر موضوعات م اخرات صوفيانه ديدار و گ تگو با شيطان است. برخي از اه  تصيوف بنيا   
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دارها مسيائلي چيون راهنميايي بيراي     اند که ديي  ايي  ديي  به داليلي صحبت از مالقات شيطان کرده

خداشناسي، همدردي با وي، ديدن او در زيّ و حلقه صوفيان و ديدن آفات وي است. همه ديدارها 

حالج[ گويد8 مناضلت با ابلي  و فرعون کيردم  »]در عاي  بيداري و هوشياري صورت گرفته است8 

م  بي تادي. فرعون گ ت اگر به  در باب فتوت. ابلي  گ ت اگر سوود کردمي آدم را اس  فتوت از

رسو  او ايمان بياوردمي اس  فتوت از م  بي تادي. م  گ ت  اگر از دعوي خويش رجوع کردمي از 

گ ت بير بيام خانيه نشسيته بيودم      ...ابوضحاك(.»82:3 17:7)روزبهان بقلي، « بسا  فتوت بي تادمي

کني اينوا؟ پاي از زميي  برداشيت و   گذشت گ ت  اي ملعون چه ميابلي  را ديدم که در کوچه مي

 (.8217 1774)جامي، « به بام برآمد در ه  افتادي  سيلي به وي زدم و وي را بينداخت 

 الهام -4-5

هياي  ممکي  اسيت بيه مناسيبت     شنيدن نداي غيبي يا ايهام، خاص بندگان برگزيده حق است که

گشايي ات اق افتد. ازآنوايي که ايهيام از غيي  کرامتيي اسيت     مختلف براي راهنمايي و ياري و گره

انيد، اميا   گاه آن را فا  نکردهکامال  دروني بسياري از بزرگان براي گريز از ريا و مقبوييت عامه هيچ

انيد و چيون ذکير    گيو  ديگيران رسيانيده   در بي  صوفيان کساني هستند که اي  نداي دروني را به 

کرامت همراه با نوعي بزرگداشت از طرف مخاط  است، فخري مضمر در آن نه ته است. ايهاماتي 

شود اکثر در بيداري صيورت گرفتيه و چنيد ميورد محيدود نييز دييده        ها ديده ميکه در اي  فخريه

 شود که ايهام در خواب و رويا است.  مي

شبي )شيخ عبداهلل باکو( در خواب دييد کيه هيات ي وي را گ يت قوميوا و      »الف( الهام در رويا:

..اي  خواب شيطاني است ديگر بار بخ ت همچني  به خواب ديد کيه  .ارقصوا هلل. بيدار شد و گ ت

 (.8722 1774)جامي، « .. و سوم بار بخ ت باز همان خواب ديد.گويد قوموا و ارقصوا هللهات ي مي

يکي بزرگان گ ت روزي نشسته بودم کنار کعبه صدايي از خانه شنيدم که »ب( الهام در بيداري:

/ 81 1737)مسيتملي بخياري،   « اي ديوارها از راه دوستان م  برخيزيد و کسي که ميرا زييارت کنيد   

آييد.  گويد هرگاه که خواستمي که بخسب  ندايي شنيدم که گ تندي ترا از ما خواب ميي مي(. »1:11

 (.1333/ 81 1737)مستملي بخاري، « زني  که طاقت نداري اتاگر بخسبي تازيانه

 ارتباط با غيب-4-6

گيرند که ادعاييهمراه بيا شيگ تي هسيتند. مثي  سيخ  گ يت  بيا        در اي  بخش م اخراتي قرار مي
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حيوانات، ديدن ج  و امثا  آن. از آنواکه انوام اي  امور خاصي مقربان حضرت حق و از کراميات  

 خر محسوب مي شود. است، بيان آن نوعي ف

ديدم يک روز وي را گ يت  چيه باشيد    کرد اما وي را نميمردي از ج  درآمد و بر م  سالم مي»

..مرا دوست گرفت و .تري  صورتي بر م  ظاهر شدکه ظاهر شوي ناگاه ديدم که شخصي در خوب

به عمي  آجيري   از وي آوردند که گ ته است وقتي (. »8771 1744)جامي،« با م  ان  تمام پيدا کرد

رفت . ناگاه شنيدم که خشيتي مرخشيت ديگير را    هايي که زده بودند ميمشغو  بودم در ميان خشت

ها را به آتيش  آي . مزدوران را منع کردم از آنکه خشتگ ت8 سالم بر تو باد که امش  با آتش درمي

 (.813 1774)جامي، « درآرند و همه را بدان حا  بگذاشت  و بعد از آن ديگر خشت نرخت 

 آزار ديدن از مردم -4-7

هاي ملکد بزرگيان تصيوف اسيت. بعضيي مواقيع در      هايمعاشرت از توصيهصبر و تحم  سختي

گييرد و زجير کشييدن از دسيت ميردم ماييه       تر به خود ميتصوف، اي  صبر و تحم  حايت افراطي

کنيد کيه   کته اشاره ميرود. به طوري که ابراهي  اده  به صراحت بدي  نمباهات وتعايي به شمار مي

تري  حايي که مرا پيش آمد آن بود که به هر جاي که درآمدي تا خلق مرا نشناختندي به هر سخت»

تهمتي که بودي مرا گرفتندي و چون شيناختندي ميرا مشيغو  کردنيدي از وقيت خويش.ببايسيتي       

از عيزّ   تر بودي بيه وقيت ناشيناخت  ذ  کشييدن ييا بيه وقيت شيناخت         گريخت  ندان  کدام صع 

 (.4:/ 81 1737)مستملي بخاري، « گريخت ؟

کردند و م  از ضعف و مانيدگي چنيان بيودم کيه     يک بار به مسودي رفت  تا بخسب . رها نمي»

اي کيه  کشيدند و مسود را سه پايگاه بود سرم به هير پاييه  توانست  خاست. پاي  گرفتند و ميبرنمي

ا به مراد خويش ديدم و چون ميرا بير ايي  سيه     بيامدي بشکستي و خون روان شدي... ن   خود ر

پايگاه برانداختندي بر هر پايگاهي سرّ اقليمي بر م  کشف شد. گ ت  کاشکي پاييه مسيود زييادت    

 (.8112 1737)عطار، « بودي تا سب  دويت زيارت بودي

 کرامت-4-8

پدييد  »د است کيه  زند. قشيري معتقگويند که از اويياء سرمياي ميايعادهکرامت به کارهاي خارق

آمدن کرامت نشان صدق آن ک  بوده که بر وي ظاهر گردد اندر احوا  و هر کيه صيادق نبيود روا    

(. اما کتمان واليت مورد تاکيد اکثير اهي  تصيوف    8422 1717)قشيري، « نبود که بر وي ظاهر گردد
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« کراميت اسيت   از شرايط واليت کتمان»گويد که است وعبدايقادر گيالني نيز به صورتي موم  مي

(. اما با توجه به تأکيدي که بسياري از مشايخ تصوف بر کتمان کرامت 147تا8 )عبدايقادر گيالني، بي

انيد.  اي از صوفيان آن را آشکار کرده و به صورت مستقي  يا غيرمستقي ، بدان فخير کيرده  دارند عده

يله صياح  کراميت بييان    کرامات يا از زبان اشخاصي ديگر جز صاح  کرامت نق  شده يا  به وس

کهمي   »آييد. ماننيد8   هايي که ديگران راوي آن هستند جزء م اخره به شمار نميشده است. کرامت

ايهمداني رحمه اهلل گ ته که وقتي در مسود آدينيه شيدم زيياد )زيياد ايکبيير هميداني( را دييدم در        

باران چنان بگرفيت کيه بيه    کند. هنوز دعا به آخر نرسيده بود که محراب نشسته و دعاي استسقا مي

هيايي کيه راوي آن او  شيخص اسيت،     (. اميا کراميت  8:3 1773)جيامي،  « خانه باز نتوانسيت  آميد  

توان از م اخرات صيوفيانه بيه شيمار    کند، ميايعاده خويش بيان مييعنيصوفي حکايت اعما  خارق

  از خيود برگيرفت    مايک گ ت وقتي بيمار شدم و بيماري بر م  سخت شد چنانکيه د »آورد مانند8 

اي بهتر شدم به چيزي حاجت آمدم به هزار حيله به بازار آمدم که کسي نداشت . امير آخر چون پاره

رفيت . يکيي   شهر در رسيد چاکران بانگ بر م  زدند که دورتر برو و م  طاقت نداشت  و آهسته مي

را دييدم دسيت برييده و بير      روز ديگر ميرد «. قطع اهلل يدك»درآمد و تازيانه بر کتف م  زد گ ت 8 

(.برخي نيز شک  روايي دارند اما از سياق سبک اثيري کيه ذکير    813 1737)عطار، « چهار سو افکنده

کننده کرامت است، مشخص مي شود که نويسنده روايات او  شخص را بيه شيک  سيوم شيخص     

کيه شيخص    توان جزو م اخره به شيمار آورد زييرا کرامياتي اسيت    درآورده است. اي  دسته را مي

است و م ياخره بيه شيمار    ديگري شاهد انوامش نبوده است و مسلما  صاح  کرامت،راوي آن بوده

آيد و نهايتا  کراماتي که خود صاح  کرامت و صرفا  براي م اخره يا الاق  برتيري و نشيان دادن   مي

عتي از باشي اي  حکايت8 شبي مي  و پيدرم و جميا    دان  که شنيده»ضرورت امري بيان کرده است.

کردي  و ابوسيعيد ترميذي بيتکيي    ائمه شهر ما حاضر بودي  در خانه مقدم صوفي. پ  ما رقص مي

کنيد. مي  گ يت 8 بميير اي بوسيعيد. در      يارم گ ت8 مرگ  آرزو ميگ ت8 شيخ بوسعيد گ ت8 نميمي

 کنيي ميرده  هو  شد و بمرد. م تي وقت خود داني که باشد. گ ت چون زنده را مرده ميساعت بي

را نيز زنده ک . گ ت  مرده کيست؟ گ ت فقيه محمود. گ ت  خداوندا فقيه محميود را زنيده کي  در    

ابوموسيي گوييد کيه ميردي از ابويزييد )بسيطامي(       (. »8271 17:4)عي  ايقضات، « ساعت زنده شد

مسئله پرسيد. ابويزيد خامو  شد. مرد تند شد و گ ت پ  حاجتي به تو ندارم. يک ن ي  بيزن  و   
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و بسطام را بسوزان . ابويزيد گ ت اگر ترا استحقاق بودي در اي  يک چش  کورت رفتميي و از  ترا 

 (.:811 17:7)روزبهان بقلي، « آن بينا به درآمدمي چنانکه تو ندانستي

 علم -4-9

شود. ايبته بيشيتر علي  ايي  طاي يه هميان      افتخار به عل  و دانش نيز در بي  اه  تصوف ديده مي

ذواينون گ ت سه سي ر کيردم و سيه علي  آوردم. در سي ر او       »ي صوفيانه است. هااصو  و دانش

علمي آوردم که خاص پذيرفت و عام پذيرفت و در س ر دوم علمي آوردم کيه خياص پيذيرفت و    

8 1774)جيامي،  « عام نرذيرفت و در سي ر سيوم عمليي آوردم کيه نيه خياص پيذيرفت و نيه عيام         

)خواجيه عبيداهلل   « گويي؟ گ ت اگر از کوا بيودي برسييدي  يجنيد را گ تند اي  عل  از کوا م(.»77

 (.:824 17:4انصاري، 

 استجابت دعا -4-11

اي که دعا به استوابت حضرت باري تعايي رسد از مرتبه مقربان درگياه اسيت و   رسيدن به مرتبه

رفياني  اند و آن حد روايات درباره استوابت دعيا در متيون ع  بسياري از بزرگان به اي  مرتبه رسيده

هيا  اي از بزرگيان عرفيان و تصيوف بيه ايي  اسيتوابت      وجود دارد که غيرقاب  احصا است. اما عده

 گيرند.  مايه شک  ميها از اي  ب اند که بعضي م اخرهنازيده

اهلل آوردند که گ ت چون با ياران خويش به بيرون رفت  ميرا در د   در حکايت ابوح ص رحمه»

اي بودي تا برختمي تا امش  جمع ما پراکنده نگشيتي.  وسرندي يا برهچني  آمد که کاشکي امش  گ

/ 81 1737)مستملي بخاري، « چون اي  بر د  م  گذر کرد آهويي به نزديکش آمد تا مراد تمام شود

کردم. دزدي جامه م  بيرد هنيوز   نق  است ]ابوايحسي  نوري[ گ ت روزي در آب غس  مي(.»212

باز آورد و دست او خشک شده. گ ت  ايهي چون جامه باز آورد دسيت   از آب بيرون نيامده بودم که

 (.8113 1737)عطار، « او بازده. در حا  نيکو شد

 اسالم -4-11

با توجه به جوهره تصوف اسالمي و ادعاي صوفيان بير پيوسيتگي و يگيانگي تصيوف و اسيالم      

هار ميورد مشياهده شيدکه سيه     شود تنها چهاي آنان ديده نميچندان فخري  به اسالم در بينم اخره

عي  ايقضات8 معليوم شيد کيه آن بيزرو چيه      »ايقضات است و يکي از بشر حافي. مورد آن از عي 

« گ ت يعني انبيا و رسوالن بيرون پرده ايهيت باشند و گيدايان محميد درون پيرده صيمديت باشيند     
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انيد کيه نيام    ي  کي  در خاطرم آمد که در بغداد چند(.»21و  14؛ همچني 813 17:4)عي  ايقضات، 

ايشان بشر است. يکي جهود و يکي ترسا و يکي مغ و مرا نام بشر است و به چني  دويتي رسيده و 

اسالم يافته. ايشان چه کردند که از بيرون نهادندشان و م  چه کردم که به چني  دويتيي رسييدم. در   

 (.8112 1737)عطار، « حيرت اي  مانده بودم

 تصوف -4-12

ار، صوفيان را به تصوف چندان ت اخري نبوده است و تنهيا دو ميورد يافيت شيد8     بر خالف انتظ

ابوايعباس]ب  عطا[ در پاسخ  سلا  گروهي از متکلمان که گ تند چه بوده است شما را اي صوفيان »

گويد اي  از بهر آن کردي  که ميا  ايد که بر شنوندگان غري  گشته است؟ ميکه اي اظي اشتقاق کرده

آمد از بهر آنکه بر ما عزيز بود و نخواستي  که غيير طاي يه ميا را از ايي  شيراب      غيرت مي را بر اي 

وي )بکيرايدراج( گ ته است که تام  در ايي  راه  (.»:117/ 87 1737)مستملي بخاري، « اي باشدبهره

 (.:117/ 87 1737مستملي بخاري، «))تصوف( درآمدم هرگز خاطر فساد بر م  نگذشته است

 ر و مادرپد -4-13

دو مورد فخر به پدر و مادر از تذکره هاي مورد مطايعه به دست آمد که افتخار به پاکي و بزرگي 

شيخ االسالم گ ت که پدر مي  همچنيي  جيانور بنيه کشيتي و آن      »عم  و جايگاه ديني آنها است8 

8 17:4)خواجييه عبييداهلل انصيياري، « مييذه  ابييدا  ايييد و ايشييان از ابييدا  بودنييد و اهيي  کرامييت

کرد تا ش  قدر دريابيد بيه   گويند که شيخ )اب  خ يف( در عشر اخير رمضان احياء ش  مي(.»771

گذارد و وايده وي، ام محمد، در درون خانه متوجيه حيق سيبحانه نشسيته     بام برآمده بود و نماز مي

ويا  بود ناگاه انوار ش  قدر بر وي ظاهر شدن گرفت آواز داد که اي محمد اي فرزنيد آنچيه تيو آن   

طلبي اي  جا است شيخ فرود آمد و آن انوار را بديد و در قدم وايده خود افتاد و بعد از آن شيخ مي

 (.8427 1774)جامي، « گ ت که از آن وقت ما قدر وايده خود دانستي مي

 پيشگويي -4-14

ه بيه  توان با قدري مسامحه آن را با توجي ها به دست آمد که ميدو م اخره به پيشگويي در تذکره

..گ ت در آن روز که م  از دنيا بيروم فرشيتگان   .ابوعثمان مغربي»محتوايش، م اخره به شمار آورد8 

بيوعلي  (.»::8 1774)جيامي،  « ديد از بسياري گرد..ک  کسي را نمي...وي چون برفت.خاك باشند.

در  کات  فرابوعثمان مغربي گ ت که اب  ايرقيي بيميار بيود شيربتي آب فيرا دادنيد نخيورد. گ يت        
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اي افتاده تا به جاي نيارم نياشام . سيزده روز چيزي نخورد تا خبر آمد که قرامطيه در  مملکت حادثه

اند و خلق بکشتند و رک  حوراالسود بشکستند پ  بخيورد. بوعثميان گ يت ايي  بي       حرم افتاده

ست کاري نيست. گ ت ار کاري نيست تو بگو که امروز در مکه چيست؟ گ ت امروز در مکه ميغ ا

که همه مکه زير ميغ است و جنگ است ميان بکريان و طلحيان. مقدميه طلحييان ميردي اسيت بير      

« اس  سياه و دستار سرخ. آن بنوشتند بررسيدند راسيت آن روز همچنيان بيود کيه وي گ تيه بيود      

 (  8114 17:4)خواجه عبداهلل انصاري، 

 موضوعات پراکنده -5-15

شود که بيش از يک مصداق يا يک فخريه نيدارد  مشاهده مي هايي نيزعالوه بر موارد فوق، بنمايه

 شوند.و به همي  ديي  همه يک جا ذکر مي

چنان شد در سلسله و بند  کشيدند و به بيمارستانش بردند قومي در پيش او آمدنيد  »ديوانگي:

نگي ام و شما هوشيار. حيق تعيايي دييوا   و گ تند اي  ديوانه است او گ ت م  به نزديک شما ديوانه

م  و هوشياري شما زيادت کناد تا به سب  آن ديوانگي مرا قربت بي زايد و به سيب  آن هوشيياري   

 (.8773 1737)عطار، « بُعدتان بر بُعد بي زايد

بوعبداهلل خ يف را هنگامي با شيخ موسي عمران جيرفتيي خوسيه افتييده    »کثرت مريد و دشمن:

که م  در شيراز هزار مريد دارم اگر از هير يکيي هيزار    بود. نامه فرستاد به وي با پيغامي به جيرفت 

دينار خواه ، ش  را زمان نخواهند. موسي عمران جواب بازفرستاد که م  در جيرفت هزار دشيم   

« دارم که هر که بر م  دست ياوند تا ش  درنگ ندهند و زنيده بنگذارنيد. صيوفي تيويي ييا مي ؟      

 (.81:7 17:4)خواجه عبداهلل انصاري، 

رفت و بر اشتري نشسته بود و به درويشي رسيد و گ ت اي ]عبداهلل مبارك[ در باديه مي»ثروت:

رويد که ط يليد؟ دروييش گ يت ميزبيان چيون     اند، شما کوا ميدرويش ما توانگراني  ما را خوانده

کري  بود ط يلي را بهتر دارد. اگر شما را به خانه خويش خواند ما را به خود خواند. عبيداهلل گ يت   

از ما توانگران وام خواست. درويش گ ت اگر از شما وام خواست براي ما خواسيت. عبيداهلل شيرم    

 (.81:1 1737)عطار، « گوييزده گ ت راست مي

وي )سعدايدي  حموي( گ ته که وقتي روح مرا عروجي واقع شد و از قايي  منسيلخ گشيت.    »معراج:

اي  سيزده روز چون مرده افتاده بود و هييچ حرکيت   سيزده روز چنان بماند آنگاه به قاي  آمد و قاي  در 
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کرد و چون روح به قاي  آمد قاي  برخاست خبر نداشت کيه چنيد روز افتياده اسيت. ديگيران کيه       نمي

 (.:812 1774)جامي، « حاضر بودند گ تند که سيزده روز است تا قاي  تو چني  افتاده است

 

 طرفين مفاخره -6

م شده است، معموال در همه رده هاي معرفتيي دييده ميي شيود از     م اخراتي که توسط صوفيان انوا

شيخ مرشد گرفته تا سايک مبتدي. اما م اخره هايي که از مشايخ در دست است بسيار فيراوان و بيا   

ادعاهايي سترو است اما از افراد گمنام يا داراي شهرت کمتر، م اخراتي بسيار اندك و با ادعاهيايي  

امي که م اخره بي  دو ت  ات ياق ميي افتيد کيه بيشيتر از مشيايخ و       ضعيف تر در دست است. هنگ

زند و ص تي يا ويژگي خود را بيا وي  بزرگان است، صوفي دست به مقايسه بي  خود و حري ي مي

هايي که صيوفي آنهيا را بيا    کند و از اي  طريق قصد نشان دادن برتري خود دارد. حريفمقايسه مي

ني دارند از ييک شخصيعادي گرفتيه تيا پييامبر و خداونيد را شيام         کند تنوع فراواخود مقايسه مي

گيرد بلکه فقط يک توانيايي شخصيي   شود. اما در م اخره از افراد گمنام، مقايسه اي صورت نميمي

 بيان مي شود. 

احمد )خضرويه( گ ت جمله خاليق را ديدم که چون گاو »برتري بر افراد معمولي جامعه: ايف.

خوردند و يکي گ ت خواجه پ  تو کوا بيودي؟ گ يت8 مي  نييز بيا      لف ميو خر از يک آخور ع

ندانسيتند  جستند و ميخنديدند و بره  ميخوردند و ميايشان بودم اما فرق در آن بود که ايشان مي

؛ ر.ك. 8713 1737)عطيار،  « دانسيت  گريست  و سر بر زانو نهياده بيودم و ميي   خوردم و ميو م  مي

 (.  :11 17:78روزبهان بقلي، 

در توصيف جنيد آمده است که چون بوديف ب  جحدر براي توبيه کيردن   8 »برتري بر مريدانب.

اي برو و خصمان را خشنود ک  و چهار مياه وي  پيش وي آمد جنيد او را گ ت اگر جايي امير بوده

 در آن روزگار گذرانيد. پ  به نزديک جنيد آمد. گ ت8 در تو جاه مانده است صيحبت ميا بيا جياه    

؛ مسيتملي بخياري،   174و  8743 1737؛ ر.ك. عطيار،  271/ 81 1737)مستملي بخاري، « راست نيايد

1737 81 /142  .) 

شبلي گويد که اگر ابويزيد حاضر بودي به دست کودکان ما مسيلمان  8 »برتري برمشايخ ديگرج. 

 ت با بيوحمزه  اي. گ.. با که صحبت داشته.نوري وي را گ ت(. »8217 17:7)روزبهان بقلي، « شدي
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خراساني. گ ت آن مرد که از قرب مي نشان کند؟ گ ت آري گ يت بيازو شيو و وي را سيالم کي  و      

؛ همچنيي   8241 17:4)خواجه عبداهلل انصياري،  « بگوي که ايدر که مايي  قرب قرب و بعد بعد است.

 (.  1:1 17:48؛ خواجه عبداهلل انصاري، 113و 8174 1737؛عطار، 213و :827 1774ر.ك. جامي، 

اگير صيدق و   »گوييد8  . يوسيف بي  حسيي  رازي ميي    برتر بودن بر احوال و مقامات عرفانيد.

اخالص دو بنده بودندي هر دو را ب روختمي و اگر خوف و رجا در جان  بکوفتنيدي ايشيان را در   

 (.8131 17:7)روزبهان بقلي، « نگشادمي

دانيد  اي خود را برتير از کعبيه ميي   ه8 بايزيد بسطامي در طامبرتري بر کعبه و بهشت و دوزخهي.

روي؟ گ ت ايي بييت اهلل تعيايي بايزييد گ يت چنيد درم      شخصي را ديد گ ت کوا مي»هنگامي که 

« داري گ ت ه ت درم دارم گ ت به مي  ده و ه يت بيار گيرد مي  بگيرد و زييارت کعبيه کيردي         

ت  بگيذرد و از تي    اگر بر د  م  )شبلي( دوزخ با همه آتش و همه سوخ(. »831 1737)نوربخش، 

 (. :8 17:7)روزبهان بقلي، « م  مويي بسوزد مشرك باش 

انيد؟ گ يت مي     اي که اوتاد زمي بايزيد را گ تند تو از ابدا  سبعه8 »برتري بر اوليا و فرشتگانو.

گ ت چون به گرد عر  رسيدم صف صف ماليکه پييش بياز   (. »:811 1737)نوربخش، « هر ه ت 

دند که ما کروبياني  ما معصوماني . م  گ ت  ما هو ايلهياني . ايشان همه خوي   کرآمدند و مباهات مي

 (.87:7 1737)عطار، « گشتند. مشايخ شاد شدند به جواب م  ايشان را

دانيد و در  اي خود را از محمد )ص( نيز برتير ميي  8 بايزيد در م اخرهبرتري نسبت به پيامبرانز. 

ه خلق در تحت يواي محمد خواهند بود گ ت باهلل که يواي در قيامت جمل»جواب کساني که گ تند 

(. روزبهان بقليي در شيرح شيطحيات    8171 17:7)روزبهان بقلي، « تر استم  از يواي محمد عظي 

بدي  اشارت آن خواهد که حيق ييواي او اسيت؛    »کند که گونه توجيه و شرح ميسخ  وي را بدي 

 (.8171 17:7)روزبهان، « محدث بود نور کبريا و نور او قدي  است و يواي محمد

واره، خود را بيا حيق تعيايي مقايسيه     8 بايزيد در چند م اخره شطحبرتري نسبت به حق تعاليح.

طلبييدم چيون نگيه    گ ت سي سا  خدا را مي»کرده و خود را بهطور ضمنيبرتر از وي دانسته است8 

تير  ش مي  از بطيش او سيخت   گ ت بط(. »817 1737)نوربخش، « کردم او طاي  بود و م  مطلوب

خبر داد از فراخنياي  »کند که ( که روزبهان اي  جمله وي را توجيه مي:812 17:7)روزبهان، « است

8 1737)نيوربخش،  « کرم حق و رحمت و ش قت او بر بندگان و از تنگي و ناتمامي بشريت خويش
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بوموسيي گوييد کيه بايزييد از     ا»برد8 (. بايزيد در جايي ديگر ادعاي خود را از اي  نيز جلوتر مي17

(. روزبهان بقلي علت اي  سخ  را 8111 17:7)روزبهان، « ملذن اهلل اکبر شنيد گ ت م  بزرگوارترم

تر از آنکيه هيزار بيار    بايزيد گ ت اگر يک بار مرا ببيني نيک»داند. مستغرق بودن وي در ربوبيت مي

 (.814 1737)نوربخش، « خدا را ببيني

ز مشايخ و بزرگان عرفان و تصوف است و به ندرت از افراد گمنام ييا کسياني   بيشتر م اخره ها ا

که شهرتي ک  تر دارند م اخره اي در دست است. اي  م اخره ها نيز چندان قوي نيسيت و ادعياي   

م  )ابوسه  بيضاوي( در »بزرگي در آن نشده است که به عنوان نمونه به چند مورد اشاره مي شود8 

8 17:7)روزبهيان بقليي،   « توانسيت  ر خواست  که هر دانه تخ  کشتزار بشماريد ميحايتي بودم که اگ

مرا ديي است که هرگاه که عصيان او کن  نافرماني حيق سيبحانه   »گويد که (. شخصي گمناميمي274

(. 8134 1731)سيهروردي، « و تعايي کرده باش  و هرگاه که فرمان او برم فرمان حق تعايي برده باش 

اني گويد( در بيابان بودم تنها مانده شدم و دست نياز برداشت . گ ت  خداونيدا ضيعي     احنف همد»)

گوينيد تيرا کيه    ام. چون اي  گ ت  در د  م  افتاد کيه ميرا ميي   و برجاي مانده و به ضيافت تو آمده

خوانده؟ گ ت 8 يا رب اي  مملکتي است که ط يلي را گنوايش دارد. ناگاه کسيي از پشيت مي  آواز    

داني .  روي؟ گ ت  نميباز نگريست  و ديدم اعرابي است بر اشتر سوار. گ ت اي عو  به کوا ميداد 

ام گ يت نيکيو   گ ت وي در اي  راه نه استطاعت شر  کرده است؟ گ ت  آري و يييک  مي  ط يليي   

تواني اي  شتر را غمخواري کنيي؟ گ يت  آري. از شيتر    ط يلي اي تو. مملکت گشاده است گ ت مي

 (.834 1774)جامي، « و به م  داد و گ ت به خانه خداي تعايي رو فرود آمد

 

 داليل مفاخره -7

م اخره در ظاهر تناقضي آشکار با ذات عرفان و تصوف دارد. چون از عارف که پيوسيته بيه دنبيا     

گذشت  از خود و رسيدن به حق است انتظار نمي رود که به چييزي م ياخره کنيد. پي  ايي  هميه       

تواند با روحيه عرفان و تصيوف سيازگار   ت اخر به موضوعات مختلف، چگونه مي سخنان متنوع در

شود و آن همبيشتر از بزرگان عرفان و تصوف باشد؟شايد راهِيافت  پاسخي براي اي  پرسش نيز در 

همي  نکته نه ته باشد که تقريبا همه م اخره ها از عارفان بزرو و نامدار و مشايخ رتبه او  عرفيان  

ست. چرا چندان م اخره اي از مريدان و صوفيان گمنيام ثبيت نشيده اسيت؟ آييا عارفيان       اسالمي ا
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بزرگي چون جنيد و بايزيد و شبلي و  ابوسعيد ابوايخير با چنان منزيت واال و مقبوييت عامي کيه در  

زمان حيات خويش داشته اند، نيازي بيه فخير فروشيي بيه قصيد بيزرو نميايي خيويش احسياس          

ا پاسخ اي  پرسش من ي است. حا  براي تبيي  بهتر موضوع الزم است نگاهي بيه  اند؟ مسلمکردهمي

وهلل »قرآن و روايات منقو  از رسو  )ص( و اه  بيت )ع( انداخته شيود. در قيرآن آيياتي از قبيي      

( بيه چشي  ميي خيورد کيه      :)منيافقون8  « ايعزه و يرسويه و يلمومني  و يک  ايمنيافقون ال يعلميون  

براي حضرت حق تعايي و  رسو  گرامي اکرم نه ته است. آيا خداونيد نييازي بيه     اي در آنم اخره

م اخره دارد؟ يا فخر مطلق که از آن خدا است چه نيازي به بيان آن است؟ بدون شيک هرچنيد در   

ظاهر آيه شري ه م اخره است، اما هدف آن تنبيه و آگاه سازي بندگان است. باز در احاديث بازمانده 

امثا  اي  گونه م اخرات بسيار يافت مي شود. مسيلما حضيرت رسيو  )ص( نييز کيه       از نبي اکرم

راند براي اظهار برتري خيود نيسيت بلکيه هيدف آگياه      سخناني از اي  دست م اخرات بر زبان مي

سازي مردمان به جايگاه واالي نبوت و به تبع آن روي آوري آنيان بيه ديي  و راهنميايي شيدن بيه       

هيا بير   و عظمت رسو  اکرم)ص( و جايگاه ممتازشان در بي  انسيان  سمت حق است چون بزرگي

انيي يسيت   »کسي از مسلمانان پوشيده نيست و کسي منکر آن جايگاه رفيع نيسيت.احاديثي چيون8   

يوکيان موسيي حييا  ميا     »(،8117 ::17)هويويري،  « کاحدک  اني ابيت عند ربي فيطعمني و يسيقيني 

ادبنيي ربيي فاحسي     »(،:813 17:3؛ عزايدي  کاشاني، 8217 17:7)روزبهان بقلي، « وسعه اال اتباعي

يي مع اهلل وقيت ال يسيعني فييه مليک     »(،17:38114؛ عزايدي  کاشاني81:1 ::17)هوويري،« تاديبي

)عزايييدي  « انييا امييزح و ال اقييو  اال حقييا  »(،8711 ::17)هوييويري، « مقييرب و ال نبييي مرسيي  

انا سييد وييد آدم و ال   »(،831 17:3)عزايدي  کاشاني، «  او  ما خلق اهلل نوري»(،8137 17:3کاشاني،

زوييت ييي االرض   »(، 821 17:3)کاشياني، « فخر و آدم و م  دونه تحت يوائييوم ايقياميه و ال فخير  

(. بر همي  سياق امام علي )ع( نيز نظير بيه   :811 17:3)عزايدي  کاشاني،« فاريت مشارقها و مغاربها

.. فانيا  .فانا او  م  امي  بيه )اهلل(  »( چنان م اخراتي دارد8 شايستگي هايخويش و اه  بيت نبي )ص

ان محلي منها )حکومه( محي  قطي  مي  ايرحيا     »(، 8:1 ::17)نهج ايبالغه،« او  م  صدّقه)رسو (

و بينک  عتره نبيک  و هي  ازمّيه   » (، :82 ::17)نهج ايبالغه، « ينحدر عني ايسي  و ال يرقي اييّ ايطير

اليقاس با  محمد م  هيذه االميه   »(، 8111 ::17)نهج ايبالغه، « ايسنه ايصدقايحق و اعالم ايدي  و 

بنا اهتديت  فيي ايظلميا و تسينمت     »(، :82 ::17)نهج ايبالغه،« .. ه  اساس ايدي  و عماد اييقي .احد
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(.با نگاهي به احاديث حضيرت رسيو    872 ::17)نهج ايبالغه، « ذروه ايعليا و بنا افورت  ع  ايسرار

شود که ساختار آن ها به رنگ م اخرات صوفيانه اسيت بيه گونيه اي    علي )ع( مشخص مي)ص( و 

که اگر گوينده آن مشخص نباشد مي توان آن سخنان را در دسته بندي هاي فوق اييذکر ايي  مقاييه    

قرار داد. چون هدف رسو  اکرم )ص( و امام علي )ع( تنبيه و هدايت  مردم است و اي  سيخنان از  

به پشتوانه  قرب به حضرت حق تعايي بر زبان جياري سياخته انيد. سيخنان مشيايخ       سر واقعيت و

تصوف نيز در همي  راستا قاب  توجيه است.  مخصوصا وقتي توجه کني  که بسياري از اي  سيخنان  

در مقويه شطح قرار مي گيرند که شطح نيز صرفا در حا  فنا صورت مي گيرد که عارف خود را بيه  

د و اگر در آن حا  سخني در عظمت مقام خويش بر زبيان رانيد  بيه اتکياي آن     خدا نزديک مي بين

شيود.  جايگاه و مقام واال و نمودي از تولي حق به شمار مي رود که بير زبيان عيارف جياري ميي     

بخشي عمده از م اخرات کرامات است که آن نيز همانند م اخرات نبوي مي تواند بيراي آگياهي و   

به مقامات واالتر عرفان صورت گرفته باشد؛يعني وقتي شيخي سخ  از  تشويق مريدان براي رسيدن

گوييد، بيه طيور    ديدار حق تعايي و رابطه خود با خضر )ع(يا ديدار رسو  گرامي اسيالم)ص( ميي  

کنيد و ايي  م ياخره    پوشيده، مريدان و ديگر مستمعي  را ترغي  براي تزکيه و تهيذي  بيشيتر ميي   

ريدانش دارد، برايش به ارمغان نمي آورد. شايد م ياخره بيه عبيادات    مقامي برتر از آنچه شيخ نزد م

ه  بتوان در همي  دسته قرار داد؛ يعني عبادت چنيان ارزشيمند اسيت کيه ميي تيوان بيه آن فخير         

ها نيز انداخته شيود، مراتي  واالي عرفياني چيون دييدار حيق       فروخت.اگر نگاهي به انواع م اخره

.. بيشتري  شيمار را دارد کيه بيه نيوعي     .ر، عبادات، کرامات وتعايي، ديدار رسو  اکرم)ص( و خض

 تاييد دالي  ذکر شده براي م اخره است.  

 

 نتيجه

م اخرات را بر اساس صراحت بيان مي توان در دو دسته مستقي  و غيرمستقي  جاي داد. م ياخرات  

غير مسيتقي   مستقي  آنهايي هستند که صوفي، به شخصه و صريح بهموضوعي مي نازد و م اخرات 

به سه بخش تقسي  مي شود. م اخراتي که درواقع تمويدي است که ديگران کرده اند و صيوفي بيا   

بايد و م اخراتي که با بيان رويا ذکر مي شيود و سيوم م ياخراتي کيه پي  از      بازگوييان به خود مي

 مرو ات اق مي افتد.
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شود مانند م ياخره شييخ بيا مرييد،      م اخره از نظر ساختار يا بيان طرفي  آن به انواعي تقسي  مي

  ....صوفي با عامي، صوفي با صوفي، صوفي با پيامبران و

بنمايه م اخرات صوفيانه بسيار متنوع است. از ناز  به مقام خود گرفته تيا فخير بيه عبيادات و     

مايه کلي بيراي  م ياخرات برشيمرد    ديدار شيطان را شام  مي شود. در نهايت مي توان هوده درون

بعضي خود به زيرموموعه هايي تقسي  مي شود. مثال افتخار به همنشي  از اي  موضوعات کلي که 

، حضرت عليي)ع(، خضير، فرشيتگان، بزرگيان     است که خود به همنشيني با حق تعايي، پيامبر)ص(

عرفان و شيطان تقسي  مي شود.بيشتري  شمار مصداق هاي م اخره، به مقيام و شخصييت برجسيته    

ي شود و پ  از آن ناز  به عبادات قرار مي گييرد. اميا افتخيار بيه ديي  اسيالم و       صوفي مربو  م

مسلماني بر خالف انتظار داراي مصداق هاي بسيار اندکي است و ناز  به وايدي ، فخر بيه ثيروت   

 و مريد داراي کمتري  شمار مصداق است.

نظر مي رسد که م ياخره هيا   از دالي  م اخره مي توان به جنبه تبليغي وتشويقي آن اشاره کرد.به 

به قصد هدايت بهتر و تشويق بيشتر مريدان به تهذي  و تزکيه و صبر بير دشيواري هياي طريقيت     

صورت گرفته باشد و به همي  ديي  است که بيشتر م اخره ها از مشايخ بزرو طريقت چون جنييد  

 و بايزيد و شبلي و ابوسعيد ابوايخير و خرقاني و... است.
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