
 

  ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینامۀ ادب پارسی کهن
  89 -63 ،1396 تابستان، دوم، شمارة هشتمسال 

  معرفت شهودي در کالم شمس تبریزي

  *فاطمه مدرسی

  چکیده
بر وحی است که مؤمنـان بـه ایـن نـوع بیـنش،       بینش عرفانی نوعی از حکمت دینی مبتنی

و معتقدنـد کـه آنچـه     پندارند اهللا را باطل می    دانند و ماسوي هستی حقیقی را از آن خدا می
است از او. صاحبان این بینش، عشق بـه حـق و تصـفیۀ بـاطن از تعلّقـات      اي     هست جلوه

ی را به سبب تقید آن بـه مقـوالت   عقل بحث انبینند. آن    جسمانی را وسیلۀ نیل به معرفت می
از نظر عرفا از جمله . یابند    ذهنی از وصول به کمالی که غایت وجود انسان است، ناتوان می

 پـژوهش تـالش    ایـن  راه شناخت حق تعالی، معرفـت شـهودي اسـت. در   شمس بهترین 

از آن شود. برآیند پـژوهش حـاکی    داده نشان شمس  تفکر در عقل و جایگاه شهود شود، می
 اسـت،  مشـکالت  ازي ا    پـاره ي گشـا     گره چهاگر استدالل که بود باور است که شمس بر این

ز دیدگاه شمس توحید حقیقی، دیدار شـهودي  ا . ستینی کاف قتیحقي کو طالباني برا اما
هـا ورزیـد.       است. براي وصول به چنین معرفتی باید در طریق سلوك قدم نهاد و مجاهدت

تا با زدودن دل انوار ربوبی بـر قلـب و قـواي ادراکـی سـالک بتابـد و ابـواب مشـاهدت و         
  مکاشفت بر وي گشاده گردد. 

  .شمس ، معرفت شهودي، معرفت عقلی، دل، تزکیه نفس :ها واژهکلید
  
  . مقدمه1

امـا  هاي دینی و فلسفی به هستی حق به عنوان برتـرین موجـود، اعتقـاد دارنـد.      همۀ مکتب
تردیدي هم نیست که شیوة خداشناسی و طریق نیل به حقیقت و وسایط شناخت ایشان بـا  

  . شود    ها اشاره می    در این جا به برخی از این تفاوتیکدیگر تفاوت دارد.
  

                                                                                                     

  fatemehmodarresi@yahoo.com ،استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ارومیه *
 2/6/96 تاریخ پذیرش: ،17/3/96تاریخ دریافت: 
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  هاي فلسفی . مکتب2
کاوي در مکتبهاي فلسفی، سه بینش مختلف را در باب شناسـایی هسـتی حـق        و ژرف غور

  دهد:    نشان می
هاي این مکتب، افالطـون و ارسـطو هسـتند. آن     ترین چهره    ) مکتب الهیون که برجسته1

داند و به این     آید، او حق را مثل مطلق یا خیر مطلق می    هاي افالطون برمی    چنان که از نوشته
بخـش در جریـان خلقـت        هدف دانش درك این خیر و رؤیت مثال صـورت «باور دارد که 

از منظر ارسطو، خدا محرك اول و صورت یا حقیقت محض . )518: 1367دورانت، »(تاس
  گوید:    است. بر پایۀ همین باور می

ما بایستی اصل و شروعی براي هر حرکت یا نیـرو در دنیـا قایـل شـویم و ایـن مبـدأ       
خداست. چون خدا حاصل جمع و مبدأ هـر حرکـت اسـت، حاصـل و مقصـد تمـام       

   .)594عت نیز هست. بنابراین، خدا علّت غایی و اولیه است (همان، ها در طبی    هدف

) مکتب نقدگرایان، پیروان این مکتب به تبعیت از کانت، هستی خدا را به عنوان اصلی 2
گفتند: از آن جایی که دل بـر هسـتی او   داشتند و می معرفت اخالقی باور موضوعی دانش و

  توان با دالیل عقلی ثابت کرد.    توان اخالقاً پذیرفت، اما نمی    دهد، وجود او را میگواهی می
گرایانی چون ویلیام جیمز و پیروان او، که باور دارند هر آنچـه در عمـل   ) مکتب عمل3

مفید اوفتد، حقیقت است. از آن جایی که ایمان به هستی حق موجب امیدواري انسان و در 
اسـت و حقیقـت دارد. (دادبـه،    گـردد، از ایـن رو نـافع        نتیجه مایۀ تالش و کوشش او مـی 

1367:160(.  
  

  هاي دینی    مکتب .3
هاي دینی، خدا را حاکم مطلق و خالق کاینات و دارندة صفات کمالیه و بـري      تمامی مکتب

دانند. از آن جایی که باورهاي این ادیان مبتنی بر وحی است، میتـوان      از نقایص و عیوب می
برابر خداشناسی فلسفی که بر پایۀ خرد و چهارچوب تفکّـر اهـل مدرسـه اسـتوار     آن را در 

  است، خداشناسی دینی نام نهاد.
بینش عرفانی هم نوعی از حکمت دینی مبتنی بر وحی است کـه مؤمنـان    بینش عرفانی:

نـد و  خوان  دانند و ما سوي اهللا را باطل مـی     به این نوع بینش، هستی حقیقی را از آن خدا می
اي اسـت از او.      معتقدند که یکی هست و هیچ جز او نیست و آنچه هسـت جلـوه و سـایه   
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صاحبان این بینش، عشق به حق و تصفیۀ باطن از تعلّقات جسمانی را وسیلۀ نیل به معرفت 
بینند. پیداست که آنها عقل بحثی و علم ظاهري را به سبب تقید آن بـه مقـوالت       و کمال می

یابند. این ادعا، بـه      ول به کمالی که غایت وجود انسان است، قاصر و ناتوان میذهنی از وص
این معنا نیست که ایشان با عقل و خرد به عنوان ابزاري بـراي شـناخت و ادراك و حـل و    
طرح مسایل دنیوي به مخالفت برخیزند، بلکه سخن آنها در این است که عقل نظري و علم 

معتقدنـد کـه    هیات و مباحث ماوراي حس راجع است، راه ندارد.بحثی در قلمرو آنچه به ال
گیرد.     شناخت شهودي، بدون وساطت صورت و مفهوم ذهنی به ذات عینی معلوم، تعلق می

این نوع معرفت نه از راه تفکر نظري بلکه، با مشاهدة حقایق و طی منازل و مقامات و ترك 
د. این راه با وجـودي اینکـه راهـی دشـوار و     آی    تعلّقات دنیوي و تهذیب نفس به دست می

سخت و خاص برخی انسان هـاي مخلـص اسـت امـا، نسـبت بـه روش برهـانی وعقلـی         
نزدیکترین راه به هدف است. به طوري که مقصـد ومقصـود درآن یکـی اسـت. از دیـدگاه      
شمس تبریزي هم  توحید حقیقی، دیدار شهودي است و این نوع معرفت رجحان و برتري 

به خداشناسی که مبتنی بر استدالل و آفاق و انفـس اسـت. لـذا، او گونـۀ خداشناسـی      دارد 
نهد، همان گونه که  موالنا به این معرفت باور داشت     شهودي را بر شناخت عقلی برتري می

  است : باطنی و ذوق و شهود سلوك به این شناخت درونی و وسخنانش هم ناظر
  دگرباشد کـه بحـث جـان بـود    آن     بحث عقلی گـر در ومرجـان بـود   
  باده جـان را قـوامی دیگـر اسـت        بحث جان اندر مقامی دیگر اسـت 

  )1502/1-مثنوي 1501(
  

  لهمسئ .4
وي که رسیدن به حقایق  ویژة کار به نگاهی با و شمس به خرد نگاه تشریح پژوهش با این در

 در را عقل و مقاالت، جایگاه شهوددر   تأمالتی با شود   می تالش از رهگذر شهود قلبی است،

، تـا شـاید بـا     دل و عقل راتبیین کـرد  کارکردهاي نگاه این پرتو در سپس و داد نشان تفکراو
ها و افکار شمس تبریزي، این عارف نامدار، درك ژرف آثـار موالنـا       شناخت بهتر از اندیشه

، بازتاب شخصـیت و  »والناآثار م«مرید و شوریدة شمس امکان پذیر گردد. چرا که به راستی
هاي عرفانی شمس است و شمس الهام بخش موالنا در آفرینش آنها است. از سـویی      تجربه

شمس خود به این نکته بارها اشاره کرده که سالها در انتظار هم صحبتی با موالنا بـوده و از  
ز ایـن دو  شوق دیدار او به سخن آمده است. از این رو درك مفاهیم واالي آثـار هـر یـک ا   
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عارف، وابسته به دیگري است. دلیل دیگري که به موجـب آن، تحقیـق در بـارة شخصـیت     
  :نماید، این است که    شمس امري ضروري می

چه بسا خواننده تأثیري را که موالنا از حضور شمس پذیرفته، دریابد و بـا درك عمیـق   
و روحـی آن   معناي مقاالت و همسویی با روح خـالق آن، خـود را بـه فضـاي فکـري     

(سـلطانی، ،   منـد گـردد      نزدیک کند و هر چـه بیشـتر از ایـن سرچشـمۀ معرفتـی بهـره      
  ).28: 1393مرادي،

از سوي دیگر، گرچه در باب شمس و تأثیر او بر موالنا و تحول روحانی موالنا بعـد از  
سـخنان  هـا و      اند ولی، شخصیت و زندگی و آرا و اندیشـه     دیدار با شمس بسیار سخن گفته

اي از ابهام فرورفته اسـت. شـگفت آنکـه شـمس خویشـتن را چنـین           شمس هماره در پرده
؟ گفتم این مشکل است تـا بیندیشـم. بعـد از آن    »کند: گفت: بواب که تو کیستی    معرفی می

گویم که پیش از این روزگـار، مـردي بـوده اسـت بـزرگ، نـام او آدم، مـن از فرزنـدان             می
). این سخنان مؤید این نکته است که شمس خـود را شخصـیتی   708: 1385تبریزي، »(اویم

دانست. در جایی دیگر هم     اش می    اي و فرازمان و فرامکان و باالتر از فهم مردم زمانه    اسطوره
  گفته است:

آن خطاط سه گون خط نبشتی: یکی او خواندي ال غیر، یکی هم او خواندي هـم غیـر   
دانم و نـه غیـر مـن        گویم ، نه من    نه غیر او. آن منم که سخن می او، یکی نه او خواندي

  ).272: 1385(تبریزي، 

این سخنان شمس حاکی از این است که خود او از دوران کودکی دریافتـه بـود کـه آن    
حاالت خاصی که او راست، دیگران آن را ندارند و از ادراك آن هم ناتوانند و او متفاوت از 

  آنها است:
اي عجب افتاده بود. کس از حال داعی واقـف نـی،       عهد خردگی، این داعی را واقعهاز 

دانـم چـه روش داري.       گفت: تو اوالً دیوانـه نیسـتی. نمـی       پدر من از من واقف نی. می
تربیت ریاضت هم نیست و فالن نیست. گفتم: یک سخن از من بشنو، اي پدر من دریا 

ست و وطن و حال من این است. اگر تو از منی یـا مـن از   بینم که مرکب من شده ا    می
  ).77: 1385(تبریزي،  توأم، درآ در این دریا و اگر نه ، برو بر مرغ خانگی
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رمیـد.      پدر از من خبر نداشت ، من در شهر خود غریب، پدر از من بیگانه، دلم از او می
زنـد، از      نداشتم که مـرا مـی  گفت. پ    پنداشتمی که بر من خواهد افتاد. به لطف سخن می

  .)740کند (همان،     خانه بیرون می
  
  پیشینۀ تحقیق 1.4

در مورد شمس تبریزي، پایان نامه ها و مقاالت متعدد نگاشته شـده کـه بـه تعـدادي از آن     
  شود :    اشاره می

له ) از سید احمد پارسا و یدامس تبریزي، غیبت یا شهادت؟ (با تکیه بر منابع کهنمقالۀ ش
  گفته اند.که در باب غیبت شمس سخن  )1394محمدي (ادبیات عرفانی الزهرا بهار و تابستان 

در پژوهشـنامۀ ادبیـات    1377مقالۀ شمس قلندري  غریب از فاطمه مدرسی(سال انتشار 
دهد شمس به عالم کثرت غریب آمد، غریب     و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی) نشان می

  ریب رفت وکس جز موالنا او را نشناخت. زیست و سرانجام غ
مقالۀ ساختار تکیه و آهنگ زبـان در مقـاالت شـمس(زبان شـناخت پژوهشـگاه علـوم       

) از فاطمـه مدرسـی و فرزانـه وزوایـی و ثانیـه مخبـر،       1393انسانس و مطالعات فرهنگـی،  
نویسندگان این پژوهش به بررسی تکیه و آهنگ به عنوان ویژگـی خـاص گفتـار و خطابـه     
پرداخته اند که در سخنان شمس نمود بارزي دارد. آنها نشان داده اند که توجه به این عامل، 

  سهولت درك و تفهیم مطالب این مجموعۀ با ارزش را در پی دارد.
انسجام متنی مقاالت شمس تبریزي از فاطمه مدرسی و ثانیه مخبـر ، (پژوهشـنامه نقـد    

هـاي بـه ظـاهر        ند که ثابت نمایند که ایـن نوشـته  ) نگارندگان بر آن بوده ا1391ادبی، سال 
  پراکنده شمس از انسجام متنی برخوردار است.

پایان نامۀ کارشناسی ارشد تحت عنوان بررسی سبکی و ساختار زبانی مقـاالت شـمس   
دانشـگاه ارومیـه کـه بـه     1390تبریزي  از ثانیه مخبر ، استاد راهنما فاطمه مدرسی در سـال  

  ت شمس پرداخته است.مسایل زبانی مقاال
در این بخش به معرفت شهودي و برتري آن بر معرفت عقلی از دیـد شـمس بـه روش    

  پردازیم.    توصیفی می –تحلیلی 
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  . بحث و تحلیل5
در ایـن  . از قلب، روح و جان آدمـی اسـت  آنها  مقصودعرفا به معرفت قلبی اعتقاد دارند و 

کند و آدمی بـا قلـب    ها معرفی می قلوب انسان خداوند خود را بدون واسطه بهنوع معرفت، 
معرفت قلبی در مقابل معرفت عقلی قـرار دارد. در معرفـت   . کند خویش خدا را مشاهده می

پـردازد، امـا در    انسان به یاري عقل خویش و از راه مخلوقات به اثبات آفریدگار مـی  ،عقلی
یابـد. بـه    ز خـدا دسـت مـی   عقل و مخلوقات، به معرفتی ا ۀمعرفت قلبی، روح، بدون واسط

 ،عبارت دیگر مقصود از معرفت قلبی، معرفتی است که طی آن قلب بـدون فعالیـت فکـري   
  .کند کند و به آن علم حضوري پیدا می موجودي را شهود می

از رهگذر قیل و قال اهل مدرسه و برهان و قیاس اصحاب فلسفه حاصل این نوع تفکر 
آید. این نوع معرفت حاصل از کشف و الهام به وجود می، بلکه از اشراق، مکاشفه گرددنمی

خواندنـد، یعنـی   و شهود شباهتی تمام دارد به آنچه که حکماي یونانی آن را گنوسـیس مـی  
  شناخت بالواسطۀ خداوند بر مبناي مکاشفه یا دیدار شهودي. 

اونـد  چنین معرفتی به هیج وجه فرایند ذهنی و عقلی نیست، بلکه به اراده و لطـف خد 
وابسته است. خداوند به کسانی که حضرتش آنها را مستعد اخذ حصول چنین معرفتـی  

فرماید این معرفت نور رحمت الهی است که به قلب سالک پرتـو      یساخته است، عطا م
سازد (نیکلسـن،      افکند و تمامی قواي او را در اشعۀ نورانی خود محو و مستهلک می    می

1372 :159(.  

گیرد، راه وصول بـه حقیقـت از دیـد و        این گفتار مورد بحث و تحلیل قرار میآنچه در 
نظر شمس الحق تبریزي است. اما در آغار باید در این نکته تأمل نمود که  سـخنان شـمس   

 و مجـرد  شـهودي  اغلب  بریده و نامفهوم است. شاید این امر بدان سبب باشد که معرفـت 
 گفت توان    می و نوشتنی نیست، و در نتیجه زبانی مفهومی انبی قابل مستقیماً لذا است،  بسیط

 شـهود  آن نفـس  از چیزي متمـایز  خود باطنی تجارب و شهودات از شهود صاحبِ بیانات که

من عـادت  « گفت:    است، همچنانکه شمس می متفاوت دو آن ذاتی هاي    ویژگی که چرا است،
ماند و هر لحظه مـرا روي دگـر       نویسم، در من می    ام هرگز. سخن را چون نمی    نبشتن نداشته

  )225: 1385نهد(تبریزي،     می
 تبدیل و ترجمه واقع در آید می زبان قالب در شهودي معارف و معنوي ازتجارب که آنچه

اسـت.   گرفتـه  خـود  بـه  تـألیفی  حالـت  ها گزاره قالب در که است بسیط آن معانی از ايیافته
 اسـتعاري  یا و رمزي مثالً باشند، داشته منطق قالب از غیر قالبی تبدیلی، هايگزاره اگر بنابراین
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( جان محمدي، بنمایند تناقض آمیز حتی و ابهام آلود نامفهوم، هاگزاره که محتمل است باشند،
است. به این معنا  مسأله همین از شمس ناشی متناقض نماي شطحیات از بسیاري )21: 1392

دارد، از ساختار     هاي خویش را با استعاره وطنز بیان می    نامتعارف او که زمانی تجربه که زبان
  .هاي زبانی و نحوي برخوردار است. زیرا همان طور که اشارت رفت    شکنی

 لـذا  نیست، اي گزاره از سنخ که آنجا از آیدمی دست به شهود و ذوق طریق از که معرفتی

 ریختـه  متعـارف  قالب زبان در و یافته شکل تغییر است الزم هاارهگز به شدن تبدیل براي

 بـا  آیـد     هـا مـی      گـزاره  قالب در که معرفتی آیا است؟ امکان پذیر امري چنین آیا اما شود؛

( جـان   شـهودي انـد؟(   معـانی  همـان  بر دالّ گزاره ها آیا دارد؟ اینهمانی شهودي معرفت
  .)21: 1392محمدي، 

 رسـد،     مـی  نظر به که باطنی شهودات و عرفانی تجارب باب در معاصر هاي    نظریه از یکی

 تجربـه  کـه  کنـد     مـی  تشریح او ):310: 1361بیان ناپذیري آن از نظر استیس است( استیس، 

 اسـت.  بیان ناپذیر کلی به و بنابراین مفهوم ناپذیر کلی به و زودگذر آن، وقوع حین در عرفانی

 او هنگـامی  نظر است. از آن» مفهوم «وقوع  از پس زمان به مربوط عرفانی شهود و تجربه بیانِ

 هـاي     دریافت و تجارب در آنکه باشد، حال مواجه تمایزي و کثرت با ذهن که شود    می حاصل

 پـس  اما دهد. اختصاص مفهومی براي آنها ذهن تا ندارد وجود تمایزي و کثرت چنین عرفانی

 خـاطر  بـه  را آن و کند    می رجوع آن یادآوري به براي ذهن که زمانی در یعنی عرفانی، شهود از

 را مفـاهیمی  تواند    می آن از پس و کند    هایش می    دریافت بندي    دسته و تقسیم به شروع آورد،    می

و سـخن   تفکـر  در ایـن نکتـه  ». کنـد  آنها استفاده بیان براي کلمات از و داده اختصاص آنها به
  است. مشاهده قابل شمس نیز
 در زودی لـ یخ پرداخـت، ي معنـو  وي صـور  لیفضا کسب بهي چندی جوان در شمس

 و عقـل  بـا  خاصـه ی رسـم  علـوم  بـا  او امـا، . گشت سرآمد خود، عصری نقل وی عقل علوم
 ازي ا    پـاره ي گشـا     گـره  چه اگر استدالل که بود باور نیا بر چه نداشت، سازش سر استدالل

 بـه  امـا  بـرد،     یمـ  درگاه تا عقل. «ستینی کاف قتیحقي کو طالباني برا اما است، مشکالت
 از را انیاسـتدالل  نیچـوب ي پـا  او.  )195: 1356 شـمس،  مقـاالت . (برد    ینم ره خانه اندرون
 از بودنـد  معتقـد  کـه یی آنهـا  بـه  نیبنابرا دانست،    یم ناتوان و عاجز حق حضرت به وصول

 اغلـب : «تاخـت     یمـ ی سـخت  بـه  ،برسند لیجل رب معرفت به توانند    یم حس و تعقّل قیطر
 هـر  از شـده،  حجـاب  شـان یای رکـ یز آن کـه  انـد  انیدانا نیاز لسوفان،یف نیا از ان،یدوزخ
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 هسـت  اگـر  دیگوی گاه ست،ین راه دیگوی گاه أجوجی همچون د،یزا    یم الیخ ده الشانیخ
  .)155 همان،( است دور

 نظـر  مقبـول  کـه  قرآن مفسر و لسوفیف ،يراز فخر حق در نشیب و دید نیهم با شمس
 شـمرد،     یمی وح را خود سخن و دهید امبریپي همتا را خود و بود خوارزمشاه محمد سلطان

 محمـد  گفـت  کـه  داشت زهره چهي ازر فخر: «خواند    یم مطلق کافر را او و داشت ها    طعنه
 »کند توبه مگر نبود؟ مطلق کافر نیا نباشد؟ وقت مرتد نیا د،یگوي راز محمد و دیگوي تاز

 واسـطۀ  بـه  راي راز فخریی سو از خود مقاالت ازی کی در شمس. )2/676: 1362 ،یافالک(
 گرید از شمارد،    یم او شاگردان نیکمتر راه نیا در را دیجن و دیزیبا و دیستا    یم دانش و علم
ی عرفـان  فیلطـا  وي معنو قیحقا افتیدر وی روحان سلوك و ریس در که است معتقدي سو
  :دیرس نتوانند دیجن و دیزیابا راه ردگَ بهي راز فخر هزار صد

ی سـت یبا سـر  بر عالم خاك پس کردن، ادراكی ستیشا بحث و تعلّم به ها،    یمعن نیا اگر
ي راز فخـر ي شـاگرد  سـال  صـد  کـه، ي راز فخر حسرت از را دیجن و را دیزیابا کردن

 در بـر ي ا    حلقـه  چـون  و نرسـد  دیزیابا راه ردگَ دري راز فخر هزار صد... کردنی ستیبا
   .)135: 1356 شمس، مقاالت( باشد

اظهار داشت کـه او علـم حضـوري را بـر      شمس تصریح به توان با توسل    بر این پایه می
  داد.    علم حصولی برتري می

 را مقدمات آنی درست اول که استی مبتنی مقدمات ۀیپا بر استدالل که است ذکر خور در
 بر عرفان چون اما. نمود اعتماد شود،    یم حاصل آن از کهي ا    جهینت بر بتوان تا کرد فرض دیبا
 فالسفه که را آنچه ن،یبنابرا. گردد    یمی قلب نیقی به منجر استی مبتنی باطن شهود و کشف ۀیپا
   .ابندی    یم در را آن دل و ذوق قیطر از یانصوف برسند، آن به استدالل و عقل با خواهند    یم

  شمس گوید:
اي کردي که همین اسـت کـه عقـل مـن         عالم خدا بس فراخ و بزرگ است، تو درحقه

کند. پس کار کسی که خالق عقل اسـت، در عقـل محصـور کـردي. آن نبـی          ادراك می
نیست که تصور کرده اي. آن نبی تواست، نه نبی خـدا. نقـش یـار بخـوان. ورق خـود      

  .) 723: 1385خواندي. ورق یار بخوان (تبریزي، 
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 بسـنده  آن بـه  وسخنان او مؤید این نکته است که نباید در علم حصولی متوقـف مانـد   
 مجاهـدت  قیطر از که رفتي حضور علمی پ در دیبای قلب معرفت افتیدري برا بلکه کرد،

  .استی انسان نفس ای روح ای دل افتشیدر آلت و گردد سریم اضتیر و
این نکته در خورتأمل است که از اوایل سدة پنجم بتدریج علوم عقلی مورد دشمنی اهل 

هاي خراسان و عراق و دیگر مناطق اسالمی پرداختن     شریعت قرار گرفت و حتی در مدرسه
به علوم عقلی و فلسفه و کالم تحریم شده بود. به ویژه با هجومی که از جانب امـام محمـد   

شد، ستیز با اصحاب عقل و اندیشه به صورت یک رسم رایـج درآمـد،   عزالی متوجه فلسفه 
شاعران و نویسندگان نیز بتدریج تحت تأثیر این شرایط قرارگرفتند و آنان را با کنایات خاص 
و نیشدار مورد اهانت و نکوهش قرار دادند. سنایی غزنوي اعتقاد به فلسفه را تعطیـل دیـن   

تعالیم عقلی دعوت کرده و تندتر از او خاقانی است که آنان نامیده و مردم را به پشت کردن به 
رسـد کـه حتـی عـارف         ) . کار به جـایی مـی  26: 1356خواند( صفا،    دین و هوسباز می    را بی

  کند.     اي چون موالنا  نیز پاي عقلیون و استدلیان را چوبین و بی تمکین قلمداد می    برجسته
کنـد کـه در وهـم تاریـک سـخن          انی معرفـی مـی  شمس تبریزي اصحاب خرد را کسـ 

جنبند و با ایـن حـال مـدعی شـناحت حـق          هایی هستند که در سرگین می    گویند و کرم    می
  است: معنا این مؤید او ازسخنان فراز هستند. این

گویند و یکسره از مسائل انسانی به دورند، طلـب خـدا؟       آنان در وهم تاریک سخن می
شود. کرمکی که بر سـرگین      که این آسمان آفرید که درو وهم و عقل گم میآن خدایی 

جنبد، خواهد که این خدا را ببیند و بداند. این قدر عمر که تو را هست، در تفحص     می
کنی: شناخت خدا عمیق اسـت، اي          حال خود خرج کن. در تفحص عالم، چه خرج می

  ).239 -240: 1350یی(صاحب الزمانی،احمق عمیق تویی. اگر عمیقی هست تو

بینـد و از او      شمس آنان را که با ادلۀ عقلی در صدد اثبات حق هستند درخور استهزا می
  روایت می کنند:

ام. بامـداد شـمس فرمـود کـه         یکی گفت که من به دلیل قاطع هستی خدا را ثابت کرده
که : الحمدهللا خداي ما را ثابت کرد. کردند     دوش مالئکه آمده بردند و آن مرد را دعا می

خداش عمر دهاد، در حق عالمیان تقصیر نکرد: اي مردك، خدا ثابت است، اثبات او را 
(مقاالت  اي پیش او ثابت کن    کنی خود را به مقامی و مرتبه    نباید، اگر کاري می    دلیلی می

  ).50: 1356شمس،
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به ارباب فلسفه، به سبب تـأثیر اندیشـۀ شـمس    نسبت  آید که سوءنظر موالنا    به نظر می
باشد. زیرا موالنـا پـیش از دیـدار بـا شـمس عـالمی متعـین و بـا اسـم و رسـم و            يتبریز

نشینی باوقار و آشنا با تصوف مرسوم زمـان خـود بـود کـه در علـوم نقلـی و عقلـی         سجاده
مـا شـمس، موالنـا را آسـان و     رزید. ا    ها داشت و به علوم دین و زهد اشتغال می    نگري    ژرف

آموز خود ساخت و از همۀ اعتبارات دنیوي و تعلّقات اجتمـاعی بـه   نابیوسان صید و دست
ها که موالنا خوانده است، سودي ندارد که هیچ آن درس«دور داشت. چه شمس معتقد بود: 

سیلی بخورد تـا  زیان هم دارد و زیان آن بادي است که در دماغ موالنا پیچیده است. او باید 
  .)142: 1376(موحد، » آن باد از دماغش دربرود

حال، به مانند خود شمس حکیم فلسفی را که اهل موالنا پس از دیدار با شمس شوریده
انسـان   شود تـا     موجب می ، نفی کرد و علوم بحثی مبتنی بر برهان عقلی را که استدالل است

  فزاید، مایۀ شقاوت خواند و گفت:بیا شو ظن و شک بمانددر چنبرة دنیاي حس محبوس 
  جهد کن تا کز تو حکمت کـم شـود      گر تو خواهی کت شقاوت کم شـود 

  فیض نـــور ذوالجــالل  حکمتی بی     ز خیــال  حکمتی کز طبـع زایــد و  
  )176/2(مثنوي، 

  
  قلب منبع شناخت شهودي 1.5

معرفت حقیقی، شهود حق تعالی  از نظر شمس اصل و حقیقت هستی، حق است. براین پایه
 بر پایۀ این اعتقاد بـر . علم و عقل طریق از نه است میسر باطنی احساس طریق از است که آن

 هـزار  شـش  تحصـیل  بـه  و حاصـل نشـود   مدرسه به علم این:« فشارد که     این نکته پاي می

دانسـت و      ). او قلب را منبع و ابزار ادراك معرفـت شـهودي مـی   114مقاالت شمس، »(سال
 دل کـار  این دورترست، تر،غامض فکرش چند هر مقصود، از دورتر تر    فاضل که گفت: هر    می

  ).75، 1377 تبریزي نیست(شمس پیشانی است، کار
در خور تأمل است که شناخت مراتبی دارد که رب جلیل ابزار الزم را براي نیـل بـه آن   

کی از این ابزارهاي شناخت، خاصه شناخت شـهودي،  مراتب در وجود انسان نهاده است. ی
همان گونه که شمس باور دارد، قلب است. قلب هم مرکـز معرفـت و هـم مرکـز عواطـف      

دهنـد، پیـامبر وحـی را بـا         است. در فرهنگ اسالمی دیدن حقیقت را به دیدة دل نسبت می
جـان آدمـی بـا     کرد. قلب محل نزول وحی است. در ایـن گونـه شـناخت       قلب دریافت می
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  حصـولی   معـارف   معرفت، از سنخ  نوع  ینا«چه  یابد.    واسطه می    حقایق پیوندي مستقیم و بی
بـر    برهانی  است؛ گرچه  یافتنی  شود که می  شمرده  و حضوري  وجدانی  معرفتی  نیست؛ بلکه

 ایـن  د.یاب    می ظهور و تجلّی آن در حقایق که انیرب است اي    لطیفه آدمی باشند. قلب  نداشته  آن

 حق حضرت به التفات و توجه طریق از انسان قلب که پذیرد    می تحقق هنگامی ظهور، و تجلّی

»( باشـد  برخـوردار  اعتـدال  از و هگشت ورنّم نفسانی هاي    خواسته و شهوات از گزیدن دوري و
 حضـور  نبـود .  با توجه به این نکته است کـه شـمس    )117: 1393حمزئیان، خیاطیان و...، 

ی کی او، قیال استی تیمعص را کس هر« :گفت    دانست و می    می تیمعص عاشقي برا را قلب
 حضـور  از کـه  باشـد  آن تیمعصـ  رای کـ ی و کنـد  فسق و کندي رند که باشد آن تیمعص

    .)239 همان،» (باشد بیغا حضرت
  
  شود    آنچه که از نظر شمس موجب گشایش باطن می 2.5

باید در طریـق سـلوك قـدم     آن تحقّق به مقامات و منازلبراي وصول به معرفت شهودي و 
ها ورزید، تا با زودن دل از خار حدثان و دریدن حجابهاي گونـاگون انـوار       نهاد و مجاهدت

 دت و مکاشفت بر وي گشاده آیـد ربوبی بر قلب و قواي ادراکی سالک بتابد و ابواب مشاه
 و معرفـت  میـدان  در توانـد     مـی  چگونه بنده کهباب  این درو آن شاهد ازلی رخسار بنماید. 

باید گفت که شمس  شود نایل الهی قرب به و کند دریافت را الهی معارف و نهد گام شناخت
 يظاهر علم از بود قادرخواهد و عمل به برخی از سلوك استعداد اساس بر بندهبود که  معتقد
در ادامۀ بحث به آن سلوکی که از دید شـمس  رسد.  الهی معرفت و یباطن علم به و کند گذر

  .رود    سبب می شود که آن شاهد ازلی رخ بنماید به اجمال اشارت می
  

  سوز داشتن عشق هستی 3.5
ـ د    یم قال و لیق رای رسم علوم ۀهم همان طور که اشارت رفت، بیغر قلندر نیاشمس   دی

 خـود  سـطح  بـه  و جوشـد     یمـ  سالک درون از که بودی حال وی درون علمعشق و  طالب «و
ی رسـم  مکتب و دفتر چیه در . این عشق و حال)47: 1364 ان،یپورنامدار» (رسد    یمی آگاه
 افالطـون  .شد نشانی ب شد، نشانشی پ در که هر و ست،ین دایپ آن ازي اثر وی نشان ،یهست

 چهـار  بـه  رایی دایشـ  فـدروس،  رسالۀ در او خواند،    یمی دلیب وی وانگید رایی دایش و عشق
  :کند    یم قسمت
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 طلسـم  با که آنان و کاهنانیی دایش رند،یگ    یم الهام خدا از کهی کسان و غمبرانیپیی دایش
 سـه  هر دری دلیب و عشق. هنرمندان و شاعرانی وانگید پردازند،    یم نفس ۀیتزک به دعا و

ي خودیب نیچن. شود    یم دگانیبرگز بینص تنها کهی آسمان استی برکت و ضیف صورت
 عاشـقان  آن از رایی دایش چهارم نوع. دارد رجحان عقل بری وانگید نیچن وي اریهش بر
  .) 174: 1375 افالطون،( داند    یم

 همـۀ  منشـأ  و ستینی خال شیتمناي سودا ازي سر سرّ و چیه کهی اله برکت نیا عشق
 و دیـ رهان    یمـ ي ظـاهر  ثغور و حدود ودیق از را عاشق شمس جان هاست،    یکین و ها    ییبایز

 و بـود  ندوختهینی معرفت آن از و اموختهینی باطن وی درون علم که وي پدر. دیبخش    یمي آزاد
ی گانگیب پسریی دایش و عشقي بایزي ایدن با بود، نرهاندهي خود از را او سوز،    یهستی عشق

ـ با را محبـوب  چه« به قول شمس: ، افتی    ینم خود طبع مقبول را آن و داشت  چشـم  بـه  دی
  .)108: 1356 شمس، مقاالت( »دید توان را او حسن همۀ تا ست،ینگر محب

  :دارد    احوال خود و پدر را چنین بیان می خود مقاالت ازی کی در شمس
 چگونـه  را بـاطن  احـوال  و را باطن کردم،    ینم ظاهر پدر بر را خود تطوعات ظاهر من

 فرو محاسن از آبشی گفت سخن دو داشت،ی گرم و بود مرد کین. کردن ظاهر خواستم
  .)124 همان،( گرید عاشق و است گرید مرد نبود، عاشق االي آمد

  
  زودن دل از ذمایم اخالقی 4.5

 و پـاك ی اخالقـ  میذمـا  و هواجس از ،ینوران فۀیلط نیا دل،شمس بر این باور بود که باید 
  :گردد مصفّا

 چـرك  هـزار  صـد  کـه  کند آن اندرون چرك ازي ا    ذره که شود پاك دیبا اندرون چرك
 هـر  نـه  ده،ید آب مشک چهار سه کند؟ پاك آب کدام را اندرون چرك آن. نکند رونیب

  .)139: 1356 شمس، مقاالت( زدیخ صدق از کهي ا    دهید آب اال ،يا    دهید آب

 گشـوده ی الهـوت  عـالم ي سـو  به دل درِ ،شود پاك تیمعص زنگار از عتیطب نۀییآ چون
 گرانسنگ عقلي برا آن افتیدر که رای روحان قیدقا وی معان آن تواند    یم عارف و گردد    یم

ـ انب همـۀ  کنـدن  جان شود، باز که دیبا دل در«.:دینما تیرؤ ستین سریمی ناسوت  ایاصـف  و ای
  .)230 همان،( »جستند    یم نیا بود، نیاي برا
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  انجام تکالیف شرعی 5.5
در خور ذکر است که عرفا در لزوم رعایت شریعت در طی طریق معرفت،  نظرات متفاوتی 

در بـازار مکـارة    ابراز داشته اند، گروهی آن را شرط الزم این راه دانسته اند، چنانکه شمس
در پرتو کوکب هدایت قرآن و شریعت رد تا ک    میدنیوي، مردمان را به همراهی خود دعوت 

  :نبوي به تزکیه و تهذیب نفس بپردازند
سالک باید که اول از علم شریعت آنچه ماالبد است بیاموزد و یاد گیرد و آنگاه از عمـل  
طریقت آنچه ماالبد است بکند و به جاي آورد تـا از انـوار حقیقـت بـه قـدر سـعی و       

  ).  90-89( مقاالت شمس، ص  کوشش وي مددي نماید

ـ  ،یعرفـان  حـاالت  و مقاماتی ط و دل علم کسب قیطر درشمس الحق تبریزي   ازی آن
 را شـمس  که است تیمعنو و عتیشر بهي بند    يپا نیهم و نگسستی قرآن نییآ و عتیشر
 کـه  هـر : «کـرد     یم دیتأک دوستانش به وستهیپ او. است ساختهي نما    انگشت و برجسته نیچن

ي خـدا  چـه ) 160 همـان، »(کـرد     یمـ  اول که شتریب آن از کند عبادت که دیبا ماست دوست
 ادیـ  سـوم  ،يکـار     بسنده دوم ،يفرمانبرداری ک: یدرخواست زیچ سه خلق همه نیا ازی تعال
ـ  اسـت،  تیـ عبودي کـار     بسنده است، عبادتي فرمانبرداري. دار » اسـت  معرفـت ي دار ادی

، نمـاز . شمس به خوبی واقف بود که تکالیف شرعی از جمله )204: 1356 شمس، مقاالت(
حـدثان از وجـود    خـار  و محراب نماز هرگاه عاشق در مشهد توحید .زبان عشق است

جلّ جالله ـ در دلش تجلّی   -بشوید و هواجس جسمانی را از خود براند، نور خداوند 
ست. ندیـدي کـه   پس به حقیقت نماز مقام حسن شهود است، عالم مطایبۀ عشق ا .کند

قم یـا بـاللُ   «فرمود:     شد، خطاب به بالل می    انبیا آنگه که از سراي فانی دلتنگ می سرور
  .»اَرِحنا بالصالة.

  مصطفی گویـان ارحنـا یـا بـالل        جان کمال است و نداي او کمال
  )1988/1مثنوي، (

هـیچ زیـان   اگر من بر این پهلو خسبم تا روز قیامـت، همچنـین مـرا    : گفت¬یشمس م
تر و بهتر. با این همه آن روز کـه از مـن فـوت شـود( نمـاز) مـن           نکند، بلکه هر روز افزون

تبریـزي،  »( رنجم و تا شب خوش نباشم و آن روز که بگزارم خوشدل بباشم و شـادمان     می
1385 :755.(  
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که جمیع عبادات از جمله نمـاز، کالبـدي   بود به مانند دیگر عارفان ربانی بر این شمس 
کالبد نماز همان آداب و حرکات و سکنات و اوراد و «دارد و جانی، صورتی دارد و معنایی. 

اذکار نماز است، اما جان نماز حضور قلب و خلـوص نیـت و صـفاي دل و آراسـتگی بـه      
 بـر  اما دانست،    یمی قلب حضور را عبادت روح). او  35: 1377(زمانی،  »اخالق فاضله است

 نمـاز ي ظاهر صورت قلب، حضور بهانۀ به نفس، آمد خوشي برا کهی انیصوف از دسته آن
ـ ا از و نندیب    یم ازین    یب نماز از را خود و کنند    یم رها را  تابنـد،     یمـ  بـر ي روی الهـ  ضـۀ یفر نی

 نـه  القلـب،  بحضـورِ  إالّ الصلوة که کوشند نیا دري محمدي فقرا« ... :نهاد    یم رادیا انگشت
  و .)258 همان،» (را نفس آمد خوش کنند رها صورت آنکه

 طلـب : گفتنـد  و شـدند ی مسـتغن  نمـاز  از افتندی قلب حضور چون که برند گمانی قوم
 حـال  را شانیا که میگرفت راست خود شانیا زعم بر ح،یقَب المقصود حصول بعد لۀیالوس
ـ ا. اسـت  شـان یا نقصان نماز ترك همه نیا با دل، حضور و تیوال نمود،ي رو تمام  نی
ـ  شد حاصل را السالم،    هیعل رسول، شد، حاصل ترا که حال کمال ـ گو اگـر  نشـد؟  ای : دی
 چـرا  پـس  مییگـو  بـود،  شده حاصلي آر: دیگو اگر و بکشندش، و بزنند گردنش نشد

    ).149 همان،( ریالمن السراج رینظ یب و رینذ و ریبش میکر رسول نیچنی کن    ینم متابعت

در پیروي از پیر و مرشد خود، با آنکه جان و روح  شتاو با ارادتی که به فخر کاینات دا
ظاهر و الفاظ و اعمـال را نیـز    ، اماستدان    نماز را در حضور قلب و استغراق در محبوب می

   .پنداشت    ضروري می
  
  شناخت نفس 6.5

من عـرف نفسـه فقـد    « دانست و حدیث     شمس، معرفت رب را منوط به معرفت نفس می
 هـا     سـال  او راستین جاي خوش کـرده بـود.   و مقبول بسیار وي منظومۀ فکري در» عرف ربه

 ، یعنـی انسـان  وجـود  جـامع  منِ افتیدر به مشهور روانشناس ونگ،ی گوستاو کارل از شیپ
ـ با و اسـت  ژرف بـس  انسـان  وجودي ایدر که گفته و آمده لینای جمع ناخودآگاه ریضم  دی

 تفحـص  در کن، خرج خود حال تفحص در هست را تو کهي عمر قدر نیا« :شود شناخته
ی قـ یعم اگـر  ،ییتـو  قیـ عم احمـق، ي ا. است قیعم خدا شناخت ؟یکن خرج چه عالم قدم

  .)2/230: 1356 شمس، مقاالت» (ییتو هست
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ـ ا بـر  داشـته،  انسـان ی قدس روح و ناخودآگاه ریضم از کهی آگاه و اطّالع ضمني و  نی
 حـق  معرفـت  به تواند    یم خودي وجود ناشناختۀي ایزوا شناختن با تنها سالک که هبود باور
ـ  وي ماد وجود که استیی شناسا نیا پرتو در. دیآ نائل  روح بـه  وی متالشـ  عـارف ی جزئ
 فـرا  را او و آوردی موسـ  بـه  رو تیرؤ قتیحق چون... و« .شود    یم مبدل جامع منِ وی قدس

ی خواه چنان اگری عنی ،یتران لن: داد جوابی. ارن: گفت شد، مستغرق تیرؤ در و گرفت،
 ،ییبرجـا  پا و عظمت از که استی موس ذات جبل آن ،»الجبلی ال انظر« وی نینب هرگز د،ید

 نفسـه  عـرَف  مـن « که است کینزد آن به نیای. نیب مرا ،ينگر خود دری عن. یخواند جبلش
 بـود  کُـه  چـون  کـه  او خود آن،ی تجلّ از. دیبد را او کرد نظر خود در چون». ربه عرَف فَقَد

ـ بنماي جمـاد  همـه  کنـد  رد را خـود  میکلـ ي دعا کهي دار روا چون نه اگر و شد مندك  دی
  .)188همان،(

  
 مبارزه با نفس اماره، جهاد اکبر 7.5

اولین گام سلوك در طریق حق، مجاهده با نفس فرعون کیش است. نفسی که مایۀ عجب و 
  کاري است و پیوسته در کمین است تا مجالی یابد و به ناگاه رخ نماید.     زشت

  از همه مردم بتر در مکر و کین    کمین هر دم نفس از درونم در
  )906/1(مثنوي، 

) اشـاره  9: 1370همچنان که حدیث: اَعدي عدوِك نَفْسک التّی بین جنْبیـک (فروزانفـر،   
ترین دشمنان است، چه زشتی عالم همه از نفس است. به اعتقـاد      نفس دشمنبه اینکه دارد، 

اي از کید و مکر نفس، به اعتبار إنّ النَّفْس ألَمارةٌ بِالسـوء      موالنا، راهرو طریق حق باید لحظه
دهد، غافل نباشد. این نکتـۀ ظریـف   ) که به بدي و بدکاري فرمان می53(سورة یوسف، آیۀ 

شـود، گـاه و       رانش از نبی حق که از سخنش رایحۀ رسالت الهی استشمام میکه حذَیفه و اق
طلبیدنـد، از همـین   و مجاهده با آن، ارشاد و راهنمایی می بیگاه در باب نفس و اسرار مکاید

ی   : قال حذَیفه کـان معنی ناشی است. در خبر است که النبـ اهللا علیـه و سـلم    صـلی  اصـحاب
. الخیـر  الشرَّ وقَـع فـی   ت ذلک قالَ من اتَّقیلو کُنْت اَسأله عنِ الشرّ قیلَ لم فَعالخَیرِ  یسألونه عن

آورد: و مؤید معنی عبارتی است که ابوالمظفر اسفراینی در دنبالۀ این روایت حذیفه مـی این 
رّ    انّما کان یفْعله لتصح لَه مجانبۀ ألنَّ منْ لَم یعرف الشرّ یوشک اَنْ یقَ الشـرَّ ال للشـ رَفْـتفیه، ع ع

وصـول بـه   . )401/1: 1364کـوب،  . (زرینالناس و یقع فیه الشرَّ منِ لکن لتَوقَّیه و منْ الَ یعرف
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موالنا در تقریر این معنـا بـه    .پذیر نیست    حقیقت بدون درهم شکستن این بت درونی امکان
که مبارزه با نفس بهیمی را، کـه حجـاب چشـم بـاطن      کنداهللا (ص) استناد می کالم رسول

نَ ت: اس جهاد اکبر نامیده ،است، به سبب صعوبت و دشواري تُم مـملَـی    قَداالَصـغَرِ ا الجِهـاد 

د الجِهادبةِ العداهجرِ ماه االَکْبو14: 1370. (فروزانفر، ه(.  
ـ   انی و حکمـی خـویش سـود    موالنا با استادي کامل از این حدیث در بیان مطالـب عرف

  گوید:     جوید و می    م
  بـا نـبی انـدر جهـاد اکــبریم      رجعنا مـن جهاد االصغریم قد

  )387/1(مثنوي، 

ـ فا اصـالً «داند:     شمس نیز فایدة تحصیل علم را، ذلول و منقاد کردن نفس حرون می  دةی
 همچـون  او حرون نفس که است آني برا دنیکش زحمت و خواندن علوم و کردن لیتحص
 گـاو  گـردن  در رای وغیـ  چنانـک . دینما مسکنت و تذلّل و شود لولذ و منقادی موس هرون

 رنـده یپذ دانـه  و دانـا  نیزم آن تا کند، اریش را نیزم تمام آرام به و شود رام تا کنند آني برا
 گلهـا،  آن از و دمـد  رعنـا  نیاحیر و حبوب انواع خُشک، و خَشک و خار عوض به و شود
 باشـد  زحمت و عنا علم آن پس کردن، بنتوانند منقاد و عیمط را تو علم آن چون و دمد گُلها
  رای آدم

ــم ــز عل ــو ک ــرا ت ــتاند ت   بار صد بود به علم آن از جهل    بنس
  )650/ 2: 1362 ،یافالک(

پهلـوانی رزمجـو    ،انسان کامل از منظر گلفشان گلستان تفریـد، محمـد مصـطفی (ص)   
  شود.    آدمی که نفس اماره است، نموده می» اعدي عدو«است، اما توانایی او در مقابله با 

  
  همه کاینات را دراحسن نظام دیدن و به آن عشق ورزیدن 8.5

از دیدگاه عرفانی همۀ کاینات زیباست و هر چیز در جاي خویش نیکو نهاده شده و درخور 
همۀ کاینات جلوة جمال حـق اسـت و هـیچ چیـز زشـت و       عشق و دوستی است. چرا که

مرا از این حدیث عجب می آید که الدنیا سجن « پلشت نیست، اگر هست در نگاه ماست: 
» المؤمن که من هیچ سجنی ندیدم. همه خوشی دیدم ، همه عزّت دیدم، همه دولـت دیـدم  

  ).368(مقاالت شمس، 
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شش جهت نور خداست. فلسـفیک مانـده   «گوید:     شمس با این دید و نظر است که می
  ).726: 1385تبریزي، »( است باالي هفت فلک، میان فضا و خال

به همه کس و  این نکته است که باید ،الزم است  معرفتایجاد   براي  که  عواملی  از جمله
  همه چیز با دیدة محبت نگریست:

بودند، و روي گردانیدنـد، نـه   چنانکه شیخ بر مرداري گذر کرد همه دستها بر بینی نهاده 
هایش چه سپید است و خـوب و دیگـر       نگري؟ گفت: دندان    گام تیز کرد، گفتند چه می

گفت شما را، نامۀ کردارت متلـون اسـت...نامۀ متلـون        آن مردار به زبان حال جوابی می
  ). 45منویس (مقاالت شمس، 

ناپسـند بودنـد بـه دیـدة رحمـت      شمس همه انسانها را، حتی آنهـایی از نظـر دیگـران    
اي برویم به خرابـات، بیچارگـان را       لحظه« داد:     نگریست و مورد لطف و نوازش قرار می    می

مقـاالت  » ( ببینیم آن عورتکان را خدا آفریده است، اگر بدند یا نیک اند در ایشـان بنگـریم  
  ).21شمس، 

  
  ها را از آن خویش دانستن رنج و غم انسان 9.5

  گفت:    ورزید، چنانکه می    هاي رنجدیده عشق می    به انسان شمس
اگر از ترکستان تا به شام کسی را خاري در انگشت شود، آن از آن من است، همچنـین  
اگر از ترك تا شام کسی را قدم در سنگ آید، زیان آن از مـن اسـت، همچنـین اگـر از     

من است، و اگر اندوهی در دلـی  ترك تا شام کسی را خاري در انگشت شود، آن از آن 
  .)211: 1351است آن از دل من است (صاحب الزمانی،

  ناگفته نماند که این سخنان را به  شیخ ابوالحسن خرقانی نیز نسبت داده اند.
  
  متحد دانستن جان شیران خدا و علماي دین   10.5

سالک چون از عـالم خلـق و رنـگ برتـر رود و متخلّـق بـه        از جمله شمس، در باور عرفا،
شود و همۀ ادیـان و مـذاهب در نگـاهش        اخالق الهی گردد، از دوگانگی و خالف جدا می

   گیرند    رنگ وحدت می
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مرد آن است که چنانکه باطنش بود، ظاهرش چنان نماید. باطن من همه یکرنگی است 
همـه عـالم یـک رنـگ شـدي، شمشـیر        حکمـی،  اگر ظاهر شود و مرا والیتی باشـد و 

  ).313(همان،  و این، سنت اهللا نیست که عالم چنین باشد نماندي، قهر نماندي

دید و اعتقاد داشت که ایشان یکی هستند     بر پایۀ همین باور، او علماي اسالم را متحد می
  و خامی است: و هیچ گونه ستیز و ناسازگاري با هم ندارند و آنها را دو دیدن از تعصب

علماي اسالم را با هم چگونه دویی و اختالف باشـد، آن دو دیـدن و آن تعصـب کـار     
تست، ابوحنیفه اگر شافعی را دیدي سرکش گرفتی، بر چشـمش بوسـه دادي، بنـدگان    

بینی، قربـان      خدا با خدا چگونه خالف کنند، چگونه خالف ممکن باشد. تو خالف می
برهی، گفت از این قصه قربان کـی بـرهم؟ گفـت قربـان      شود(قصد قربت) تا از دوري

  ).256( مقاالت شمس، ص  شود تا برهی
  
  نگریختن از خلق اهللا 11.5

  کند:    شمس روایت می
زاهدي بود در کوه ، او کوهی بود، آدمی نبود. اگر آدمی بودي میـان آدمیـان بـودي کـه     

کرد؟ آدمی را بـا سـنگ چـه        یفهم دارند و وهم دارند و قابل معرفت اند، در کوه چه م
فرمایـد:      کار، میان باش و تنها، در خلوت باش و فرد باش، چنانکه مصـطفی( ص) مـی  

  ) .319(مقاالت شمس، ص  الرهبانیه فی االسالم
  
  دست ارادت به شیخی دادن 12.5

دانست. از این رو     شمس مالزمت اهل طریقت و مشاهدت را در کسب معرفت الزم راه می
نخست به سلک مریدان شیخ ابوبکر سلّه باف درآمد. اگر چـه بـه گفتـۀ خـود او، جملـه      ، 

والیتها را از شیخ یافت، اما او را ساقیی ندید که بتواند بـادة منصـوري در جـام وجـودیش     
شیخ را مستی از خدا بود، لیکن هوشیاري « خود و فانی سازد، زیرا     ریزد، و او را از خود بی

). او مسـت و بـی قـرار در پـی دوسـت از      2/611: 1362افالکی، »(است، نبودکه بعد از آن 
  شد و    کویی به کویی دیگر روان می

گشـت و      شد و در کمال استغراق مستغرق مـی     آنگاه که از تتالی تجلیات الهی مست می
ماند، جهت دفع آن حالت بر موجـب      قواي بشري از تحمل تجمل آن مشاهده قاصر می
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کرد. مخفی نزد مـردم بـه       مینی یا حمیرا کلّمی، خود را به جزویات کاري مشغول میکل
مشاقی رفته، تا شب کار کردي و چون اجرت دادنـدي موقـوف داشـته، تعلـل کـردي،      
گفتی تا جمع شود که مرا قرض است تا ادا کنم، بیرون شو کردي، بعد از مـدتی غیـب   

  ).690/ 2نمودي (همان، 

که شمس محبان، صحبت رکن الدین سجاسی را نیز دریافتـه، و زمـانی   گروهی بر آنند 
مصحوب بابا کمال جندي بوده است. با اوحدي کرمانی و محی الدین عربی هم دیدار کرده 
است، اما سخن راست آن است که وي در کنار هیچ یک از آنها به سکینه و آسایش روحـی  

جمـادي االخـر    26تا اینکه در روز شنبه  نرسید، و دل بی تاب و بی قرارش آرامش نیافت.
( ه.ق) به قونیه رسید و در آن جا توفیق رفیق شـد و سـعادت مسـاعدت کـرد و      642سال 

را یافت و با جالل الدین مولـوي  » انّی ألجد نفس الرحمن من جانب الیمن«مشام جانش بوي 
یـت نفـوس   مالقـات کـرد. شـمس کـه تکمیـل و ترب     » عارف و عاشق همه قرون و اعصار«

دید، جام می شوق و ذوق را بـه کـام جـان        ناقصان و تأیید کامالن را براي خود رسالتی می
مولوي سرازیر کرد و او را که در دانش برونی و قالی استاد بود و لکن در ان متوقـف مانـده   

مـرا فرسـتادند   « ) خود او گویـد:  22: 1377بود، با دانش درونی و حالی آشنا کرد،( مدرسی،
ه آن بندة نازنین ما، موالنا، را که در میان قوم ناهموار گرفتار است برهانم که، دریغ اسـت  ک

) . شمس کـه ماننـد خضـرغریب بـود،     160: 1351(صاحب الزمانی، » که او را به زیان برند
چون موالنا را هم والیتی خود یافت، با وي همان کاري را کرد که خضر با حضرت موسی 

را از نوامیس عالم جسم رهانده، واقف به اسرار و معارف لدنی و لطـایف  کرده بود، مولوي 
عرفانی کرد و به کشف و شهود باطنی رساند. پس از آنکه شمس، مولـوي را بـه مرتبـۀ آن    

نایل نمود، گویی کار و مأموریت خود را پایـان یافتـه دیـد، در    » الیعرفهم غیري« عارفی که 
ـ ا در شـمس  از او نشانی نیافـت.  ه.ق  ناپدید شد و دیگر کس645سال   انیآشـ  ظلمـت  نی

  .نشناخت را او موالنا جز کس و رفت بیغر سرانجام و ستیز بیغر عناصر
 عـالم  در نـه  وقـوف  آن بر را کس چیه گرفته، گل به سری ربان شراب از بودی خُم نیا

ـ ا را که هر شد، باز سر موالنا سبب به خنب نیا. دمیشن    یم بودم، نهاده گوش ـ فا نی  دهی
  ).313 همان،( باشد بوده موالنا سبب رسد
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  عالم کبیر دانستن  انسان را  13.5
شمس معتقد بود که انسان در عین حال که به صورت عالم صغیر است اما، در عین حال به 
سبب وجود دل، این لطیفۀ الهی مقامش باالتر از عرش کبریایی است و به حقیقت عالم کبیر 

  بل اکبر است:
گـویم،      خدا، بندة خدا شو، تا زبان و کالم خدا بدانی، نگویم خدا شوي، کفـر نمـی  بندة 

آخر اقسام نامیات و حیوانات و جمادات و لطافت جو فلک، این همه در آدمی هسـت  
و آنچ در آدمی هسـت در اینهـا نیسـت، خـود عـالم کبـري حقیقـت آن اسـت، آخـر          

یسعنی قلب عبدي المؤمن. از احمـد تـا    فرماید: الیسعنی سمائی و ال أرضی و لکن    می
  ).  288(مقاالت شمس،  احد بسی نیست... زهی آدمی که هفت اقلیم و همۀ وجود ارزد

  کند:     شمس روایت می
رفت و او را عادت بود که در هر شهري کـه درآمـدي       ابایزید رحمۀ اهللا علیه به حج می

صره به خدمت درویشی رفت، گفت اول زیارت مشایخ کردي، آنگه کار دیگر. سید به ب
روي؟ گفت: به مکه به زیارت خانۀ خدا. گفت با تو زاد راه چیست؟     که ابایزید کجا می

گفت دویست درم. گفت برخیز و هفت بار گرد من طواف کن و آن سیم را به مـن ده،  
روي     برجست و سیم بگشاد از میان و بوسه داد و پیش او نهاد و گفت: ابایزید کجا مـی 

آن خانۀ خداست و این دل خانۀ خدا، اما بدان خدایی کـه خداونـد آن خانـه اسـت و     
اند در آن خانه نیامده اسـت و از آن روز کـه ایـن        خداوند این که تا آن خانه را بنا کرده

  ).208(مقاالت شمس،  اند از این خانه خالی نشده است    خانه را بنا کرده
  
  (ص) اتدلبستگی به فخر کاین 14.5

 ، ازبه معراج شهود راه یافته بـود  و مرغ باغ توحید که بارها بر براق همت نشستهشمس، آن 
کمتـرین خبـري از آن مصـطفی،    «گفـت:     ت بود که میسرمسچنان  (ص)عشق احد و احمد

انـد،      هاي قشیري و قریشی و غیر آن. بی مـزه     صلی اهللا علیه وسلم، ندهم به صد هزار رساله
  ).684: 1385تبریزي، » ( ذوق اند، ذوق آن را در نمی یابند    بی

ـ ا قت،یطر شماری ب طیشرا و آداب مراعات و فراوان خالصانۀ اضاتیر و مجاهدات  نی
 بـود،  او عشق صعب عقبۀ لیدل ،يمحمد رفق و عتیشر که را مشتاق عاشق و صادق سالک
 و هیـ عل اهللای صـل  -یمصطف محمد ناتیکا خواجۀ و ساخت اتیروحان جمال قبول مستعد
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 و خور در و آمده المکان از کهي ا    خرقه نمود، صحبت خرقۀ به ملبس را او خواب در سلم،
  :بود صادقي دیمر و نیراستی عاشق بندةیز

 خرقـه  آن نـه  داد، خرقه خواب در السالم هیعل رسول را ما د،یگو خود خیش از کس هر
 خرقـۀ  بلکـه . کننـد  استنجا بدان و افتد، ها    تون در و شود ژنده و بدرد روز دو از بعد که

 سـت، ین فـردا  و امـروز  وي د را، آن کـه ی صحبت گنجد، فهم در که نهی صحبت صحبت،
  )141همان،( کار؟ چه فردا و امروز با را عشق

ـ دن زرق لباس از ساختني عار با را شمس دلِ روزن راز، پردة مالزم نواز    یتیگ خیش ي وی
ي امـور  و گشـود  شـهادت  و محسوسـات  عالمي ماورایی ایدن به صحبت خرقۀ پوشاندن و

 افتـه ین تکامـل  روح وی جسـمان  کالبد ،يداریب در که راي اریبسی ناشدن درك و نامحسوس
  :دیگو نیچن خود ).27: 1377(مدرسی،  دیگردان مکشوف او بر ندارد را آن دنید تاب

 در کـه  باشـد  زهـا یچ رایز باشد،ي داریب واقعۀ نیع بلکه نباشد، خواب خدا بندگان منام
 چـون  و دارد طاقـت  تـا  ندیب خواب در او، ضعف وی نازک از نکنند، عرضه بروي داریب

  .)188: 1356 شمس، مقاالت( دیبنما حجاب    یب شود، کامل

 هـم  بلکـه  سـت، ین خیش با افتنی الفت و انسي معنا به مراد و ریپ دست از گرفتن خرقه
 از خ،یشـ  دست از گرفته خرقه دیمر. خیشي معنو وی روحان احوال با است دیمر شدن ذات

 خیشـ  اوصـاف  بـه  و گـذرد     یمـ  خـود ي خود از و رهد    یمی تمام به خودی هست از پس آن
  ).24: 1377( مدرسی، گردد    یم متخلق و متّصف

ـ اول سـلک  در را او عشـق،  خرقـۀ  بـه  شمس کردن ملبس با ایدن دو جوانمرد  خـود ي ای
 ممکـن  مقام نیتر    یمتعال کهی معشوق مرتبۀ به بلکه نبود، عاشق گرید او آن از پس و درآورد

 به هم او خود و عاشق تا دید    یم معشوق شتریب را کامل انسان شمس. «بود گشته واصل بود
 عشـق  الهـام  کـه  شـد     یمـ ی تلقـ » نیالمعشـوق  سـلطان « عنوان به موالنا، نزد در سبب نیهم

  .)286: 1376 کوب،    نیزر»(کرد    یم
  :فرمود سماع حال در موالنا که است آمده نیالعارف    مناقب در

 همانـا . اسـت  ذوق آن عکس از انیعالم ذوق و ذوقم آن من و است ذوق خدا میگو    یم
ی تعـال  حـق  کهفرمود  شد فارغ سماع از آنکه از بعد. کرد شروع سماع در و بزدي ا    نعره

 محمـد  اولی معشـوق : اسـت  حالـت  سـه  رای معشـوق  و است عاشقان تمامت معشوق
 راست، نیالد    شمس موالنا حضرت دومی معشوق سلم، و هیعل اهللا یصلّ بود، رای مصطف
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ـ ا مـن : فرمود باز همچنان مراست کهی عنی نگفت، چیه گرید: فرمود و آخری معشوق  نی
  .)2/116: 1362 ،یافالک( ذوقم آن بلکه مصورم نظر در که ستمین جسم

ـ  ابـن  نیالـد     یمحـ  با نیالد    شمس سۀیمقا مقام در اگر اعتبار نیا به  مقـام  مینیبنشـ ی عرب
 سـلوك  راهبر خضر حضرت ن،یالد    یمح خود گفتۀ به رایز م،یابی    یم باالتر را شمسي معنو
 ولد دیس از خرقه افتیدر افتخار به شمس کهی حال در پوشانده، خرقه او به و بوده شیدرون
: نبشـت  شـمس  خانـۀ  در بـر  سرخ مرکّب با موالنا که جاست نیا از گشته، لینا) ص( آدم

  .)1016/ 2 همان،» (السالم هیعل خضر معشوق مقام«
ي و مبارك دست از گرفتن خرقه و شمس با خواب در را) ص( عاشقان دیس دارید اگر

ـ د با د،یگرد حاصلي وي برا قیطر نیا از کهی معرفت و ـ تعبی شـناخت     رواني دی  ریتفسـ  و ری
 بـه  دنیرسـ  و شیخو وجودی اله همزاد با است شمس دارید برخورد، نیا واقع در م،یینما

ـ زا نو از و دوبارهي تولّد حکم در نیا ،یازل حکمت و معرفت سرچشمۀ » اسـت  شـدن  دهیی
  .)340: 1373 گان،یشا(

ـ  کامـل  انسان با که است نفس ظاهر ای دل همان نجایا در شمس  عقـل  و مجـرّد  روح ای
 و اسـتحاله  سـبب  ،یدوسـت  و صـحبت  خرقۀ دنیبخش با مجرّد روح و کند    یم داریدی قدس

 حجـاب  کـه ي ا    واقعه در ،ییجز وی تجرب آگاه منِ گر،ید سخن به. گردد    یم اوی روح کمال
 ریـ غ جـامع  و ناآگـاه  من با گردد،    یم گشوده وحدت عالم به دل در و شود    یم برداشته حس
 زمان آن و کند    یم دارید دارد، قرار ذهن کیتار بخش در که» نفس« ونگی ریتعب به ای یتجرب
  ).188( همان،  دینما    یم کشف را خودی قیحقی روحان وی آسمان تیهو و اصل آگاه، منِ

بدین طریق خود جزئی شمس که در جهان فرودین حبس شـده و پیونـدش بـا دنیـاي     
بریده شده بود، دو باره با خرقۀ صحبتی کـه بـه همـراه سـیر پیـامبر(ص)، یعنـی روح       برین 

قدسی به او بخشیده شد به همراه سیر باطنی خود یا به قول یونگ با سفر بـه اعمـاق درون   
هاي نا آگاه جمعی روان، خود و اصل روحـانی خـود را شـناخت و بـه ایـن          خویش و الیه

اش، عالم ملکوت است و بـه نـاگزیر در       وح انسانی سرچشمهجهان بینی عرفانی رسید که ر
  زندان تن و مملکت کثرت گرفتار شده است.

  
  خوار داشت دنیا 15.5

 تجـرد  جسـمانیات  و جسـم  از هرچـه  نفـس  ولذا است پنهان کنندگی تاریکی و ماده ویژگیِ

 تـر     فـراهم  خـود  نـزد  را موجودات حقایق حضور و زمینۀ ظهور درواقع کند، حاصل بیشتري
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 و کند    می یقینی را ایجاد معرفت شهود که هم انوار به اتصال ناشی از حضورِ این .است ساخته
خداي تعالی فرمـود:  «گفت:     دهد. شمس می    قدرت معرفت شهود را به عارف حکیم می هم

اش گیر،     یا دنیا، تلخ باش بر مؤمن تا مزدش دهم. یا دنیا، هر که تو را خدمت کند به بندگی
  ).798:1369،شمس مقاالت» (و هر که مرا خدمت کند تو او را خدمت کن

دنیا بد است اما در حق آن کس که نداند که دنیا چیست؛ چون دانست که دنیا چیسـت  
گویـد آخـرت چـه        گوید غیر آخـرت. مـی      پرسد دنیا چه باشد؟ می    او را دنیا نباشد. می

گوید فردا چه باشد؟ عبارت سـخت تنـگ اسـت. زبـان تنـگ          گوید فردا. می    باشد؟ می
  ).132: هماناست (

  
  به اصل توجه کردن و جزئیات را فرو گذاشتن 16.5

، پـرداختن و مشـغول    شمس کی از موانع شناخت خود و به تبع آن، حقیقت عالم در نگاهی
غلبۀ غبار غفلت بـر   ها و فراموشی اصل و کلیات، به دلیل    شدن به فروع و جزئیات و پوسته

  جان آدمی است.
کند که اصول را به باد نسیان سپرده اند و در     از این رو، شمس از برخی فقیهان انتقاد می

برابر آن خویشتن را با مسائل جزئی مشغول داشته اند، اینان راهزنان و غارتگران خانۀ دیـن  
  و ایمان هستند:

که حوض چهار در چهار پلید شـد. اگـر    اکنون همۀ عمر آن مدرس در این مانده است
خدا را بندگانند که حوض و جوي نگویم بر دریا گذر کنند. ایشان را دامن تر نشود، اما 

  ).226: 1351اینها نیستنند .این راهزنان دین ( صاحب الزمانی ، 
  
  احتراز جستن از تهمت و افترا زدن به اولیا  17.5

نهد و آنها را در     اهللا را منکرند، انگشت نقد و ایراد می شمس بر سخنان کوتاه نظرانی که اولیا
  بیند:        خور سرزنش و  عتاب می

خبرند و چون از فـن      سخن اولیاي حق آکنده از اسرار است، ظاهر بینان از آن رازها بی
و اولیاي کنند     خبرند؛ کوته نظرانه آنها را سوء تعبیر می    تعبیر صوفیانه و تأویل عرفانی بی

  ).62( مقاالت شمس،  دارند، در حالی که آنان در خور سرزنش اند    حق را متهم می
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  بیزاري جستن از عالمان قشیري و مسند دوست 18.5
خیزد که پیوسـته بـه حطـام دنیـوي و مسـند          شمس گاهی به نکوهش عالمان ظاهري برمی

دهند     را بر مبانی انگیزة دنیوي انجام میاي خود     اندیشند و حتی تجصیالت مدرسه    نشینی می
آري بـه ذات  « یابی به مال و دستگاه دنیـوي اسـت:      و هدفشان تولیت فالن مدرسه و دست

کنند کـه      کنند، جهت آن می    ها تحصیل می    پاك او و باهللا و تا اهللا که این قوم که درین مدرسه
بایـد کـردن کـه دریـن محفلهـا، آن          یکو مـی مفید شویم ، مدرسه بگیریم، گویند حسبیات ن

کنی؟ ایـن رسـن از       گویند تا فالن موضع بگیریم. تحصیل علم جهت لقمه دنیوي چه می    می
هاي دیگر فرو روند. در بند     بهر آن است که از این چه برآیند، نه از بهر آنکه ازین چه به چاه

چه آمده ام و کجا می روم و، اصـل مـن از   آن باش که بدانی که من کیم و چه جوهرم و به 
  .90-89کجاست؟ و این ساعت در چه ام و روي به چه دارم؟( مقاالت شمس، ص 

  
  خصومت با عالمان ریاکار 19.5

آن یکـی بـر   « شمس پیوسته با عالمان مرید سـاز و زورمـداران مـزور ناسـازگاري داشـت:     
ا علمها داریم و بزرگیها و جـاه و جـامگی کـه    کند که م    و عداوت می     کرد    درویشان تکبر می

گوید: شـاگردان دارم      ایشان را نیست. اي خاك بر سرش، با آن صد هزار علم و دفترش. می
کنـد،      اي دوسـتی مـی      اي بـا یـخ پـاره       و محبان دارم، اي خاك بر سر او ومریدانش، یخ پاره

دارم از ایشان اثـر      دارم و چشم می    گوش میکند، چندان که     یخدانی با یخدانی عشقبازي می
 اند پس چگونه طالب راه رمند و    شوند، می    آید، مخالف نفس می    زندگی یا نفس زندگی نمی

  )624: 1351(صاحب الزمانی، 
این شیوخ، راهزنـان  « داند:     عالمان ریاکار را راهزنان دین محمدي و خانه خراب کن می

  ).624خط سوم، » ( شان خانۀ دین خراب کنندگان    همه دین محمد بودند،
  
  نقد نفاق و دورویی 20.5

هاي اخالقی و برقـراري حکومـت نفـاق و دورویـی اسـت.          سدة هفتم، عصر سقوط ارزش
تحمل این چنین اوضاعی براي صوفی ساده دلی چون شمس بسیار صعب و دشـوار بـود ،   

راست نتوانم گفتن که مـن راسـتی آغـاز کـردم مـرا      «  آورد:    بی سببی نیست که فریاد بر می
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بیرون کردند اگر تمام راست کنمی، به یک بار همه شهر مـرا بیـرون کردنـدي، انـدکی دال     
  ).61مقاالت شمس، »( است بر بسیار

شوند از راستی  غمگـین      دارند، این مردمان به نفاق خوشدل می    خلق نفاق را دوست می
اي. خوش دل شد و دست من بگرفـت و      گفتم مرد بزرگی و در عصر یگانهشوند. او را     می

گفت مشتاق بودم و مقصر بودم، و پارسال با او راستی گفتم، خصم من شد و دشـمن شـد،   
باید زیست تا در میان ایشان بـا خوشـی، همچنـین        عجب نیست این، با مردمان به نقاق می

  ).210مقاالت شمس، »( باید رفتراستی آغاز کردي با کوه و بیابان 
 آري کافریم، :گویند    می  .کنند    نمی دوستی دعوي که وجه ازین دارم،    می دوست را کافران« 

 دوستم من که کند    می دعوي اینکه اما .بیاموزیم یگانگیش دهیم، تعلیم دوستیش اکنون دشمنیم،

  .)299همان، » ( است پرخطر نیست، و
  

  گیري . نتیجه6
معتقد به شهود و معرفت قلبی بود که بـه ماننـد     شمسبرآیند پژوهش نشان از آن دارد که 

از هاي حصول به حقیقت است. او مـی گفـت کـه ایـن نـوع شـناخت           عقل و تجربه از راه
آیـد، بلکـه از    رهگذر قیل و قال اهل مدرسه و برهان و قیاس اصحاب فلسفه حاصـل نمـی  

 ازي ا    پـاره ي گشـا     گـره  را اسـتدالل  شمس اگرچـه   .آید    جود میاشراق، مکاشفه و الهام به و
 عقلدید،  زیرا از نظر او     نمی یکاف قتیحقي کو طالباني برا . اما آن راستناد    می مشکالت

 وصـول  از را انیاستدالل نیچوبي پا او. گاهی برد    ینم ره خانه اندرون به اما برد،    یم درگاه تا
 و تعقّـل  قیـ طر از می پنداشـتند کـه   کهیی ها    آن رب دید و    و ناتوان می عاجز حق حضرت به

 اغلـب : «گفـت     انگشـت نقـد مـی نهـاد و مـی      ،برسند لیجل رب معرفت به توانند    یم حس
 هـر  از شـده،  حجـاب  شـان یای رکـ یز آن کـه  انـد  انیدانا نیاز لسوفان،یف نیا از ان،یدوزخ

  ت. اسین راه دیگوی گاه  د،یزا    یم الیخ ده الشانیخ
دانست. بـراین بـاور بـود کـه         شمس مکان و ابزار معرفت شهودي را دل تزکیه شده می

عشـق هسـتی سـوز     ها ورزید:    باید مجاهدت یعرفان فیلطا وي معنو قیحقا افتیدربراي 
خود را شـناخت و بـا نفـس امـاره      نفس داشت، در التزام و رعایت تکالیف عبادي کوشید،

دراحسن نظام دید و به آن  مبارزه کرد که جهاد اکبر این است. از سوي دیگر همۀ کاینات را
دانست . جان شیران خـدا و علمـاي       ها را متعلق به خویش     ن    عشق ورزید و رنج و غم انسا

در سیر وسلوك  باید دست ارادت به شـیخی  . از خلق اهللا  نباید گریخت، دین را یکی دید
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نسان را  عالم کبیر دانست. به فخـر کاینـات محمـد مصـطفی(ص) عشـق ورزیـد. در       داد. ا
ضمن، خوار داشت دنیا، بیزاري جستن از عالمان قشیري و مسـند دوسـت و خصـومت بـا     

  نفاق و دورویی الزمۀ راه است.
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