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 21/08/1393ـ پذیرش:  08/03/1393دریافت: 

  دهيچک

طباطبـایی  شـود. عالمـهتعـالی منتهـی میحق يحقیقت سلوك، نوعی حرکت باطنی است که از عالم ماده آغاز، و به لقا
طریق، سبیل، باب سما، صـعود و عـروج بـه  در انسان با استناد به کلماتی همچون صراط،را  يان حرکت باطنییوجود چن

اهللا و رجعـت و مبـاحثی همچـون ذومراتـب بـودن اسـالم و ایمـان، سوي خدا، سبقت، ضالل و اهتدا، کدح الی رب، لقاء
کت به سوي غایـت، از نگـاه ذودرجات بودن مؤمنان، نکوهش توقف در مرتبۀ ظاهر، غایت داشتن حیات آدمی و لزوم حر

ن راه، ناچار به شـناخت درسـت نفـس یداند. انسان در ان حرکت باطنی را در مسیر نفس مییشان ایکند. ایت میقرآن تثب
منزلۀ غایت و نهایـت ایـن مسـیر اسـت. دیـن الهـی بـا تشـریع است. شناخت حقیقی نفس متوقف بر توجه به خداوند به

اند، تـوان دهیاین مسیر بیان کرده است و البته تنها کسانی که بـه مرتبـۀ عبـادت احـرار رسـعبادات، کیفیت سلوك را در 
  دارند. یچنین سلوک

  عالمه طباطبایی. سیر و سلوك، سلوك عرفانی، معرفت نفس، عبادت، :هاهکلیدواژ
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  مقدمه
رش ظـاهر و یپـذ انـد.گر منطبقیکدین امور بر ین است، و هر سۀ ای، انسان و دیعرفان درك باطن هست

ب کـه یـا و آخرت، و قبول ضرورت گذر از عالم شهادت و ظاهر به عالم غیب و شهادت و دنیباطن، غ
رش سلوك از ظاهر به باطن اسـت و بـه اعتبـار جهـت یپذ يح شده، به معنایبر آنها تصر ینیدر متون د

 ؛5ص ،1376 ،یوسـشـود (طیر میـتعب یا سـلوك عرفـانی یباطن، از آن به سلوك باطن يحرکت به سو
نفس اسـت از مبـدأ عـالم حـس و  یحرکت باطن ،یاساس سلوك عرفاننیبرا ).366ص، 1387، یهمدان

را از عالم کثـرت بـه  يکه و یاست در جوهر آدم یحرکت يرید و به تعبیتوح ییمقصد نها يماده به سو
دهـد بـه یر میکـه انسـان را بـه بـاطن سـ ین حرکتـیدهد. عارفان از بسـتر چنـیر میمقصود وحدت س

 اسـت، یجیتـدر يریسـ حرکـت، یطور کلـ) و چون به162ص، 1379 ي،کنند (رازیر میتعب» قتیطر«
منـازل «گذرد که عرفـا گـاه از آن بـا عنـوان یم یو مقامات یز متدرجاً از منازلین یسالک در سلوك عرفان

  ).373ص، 1386 ،ینای؛ آشت27ص، 1374 ،ي(فنار اندبرده نام» آخرت
سـت، بلکـه حرکـت در ین یمکـان يتوان گفت که اوالً حرکت منحصر در حرکت ظـاهرین میبنابرا

اسـت و لـذا اگـر  يحرکـت ضـرور يبرا ياً وجود بستریز متصور است؛ ثانین یذات و باطن نفس انسان
ن مسـافت گـذر یـاز ا دیدن به مقصد بایرس يد برایتردیوجود دارد، ب یان مبدأ و مقصد، مسافتیم ییجا

دن بـه یدارد و واضح اسـت کـه رسـ ینسب یر خود مقاطعیاست و در مس یجین حرکت تدریکرد؛ ثالثاً ا
  سر نخواهد بود. ین میشی، بدون گذر از مراحل پيمراحل بعد

نقطۀ آغاز عرفان اسالمی، پذیرش این سیر باطنی است. سالک به مدد شریعت، حرکت در ایـن 
شود. تجربیـات سـالک در تر میگام به مقصد و مقصود خود نزدیکبهند و گامکمسافت را آغاز می

منزلـۀ کـه حقـایقی نهـایی، بـهشـود؛ چناناین سیر عرفانی در علمی با عنوان عرفان عملی بیان می
شـوند، در علـم عرفـان باطن بر عـارف مکشـوف می ۀمحصول این سیر انفسی، که به جهت تصفی

  ).72پناه، صگردند (یزداننظري تبیین می
رسد، با توجه به نظریات مطرح، کـه اگرچه اجماالً اصل وجود و لزوم چنین سیري واضح به نظر می

منزلـۀ بـه عالمه طباطبـاییتحلیلی دیدگاه  ـگاه اصل سلوك عرفانی را منکرند، جا دارد با روشی توصیفی
ها از دیدگاه ایشـان پاسـخ تر به این پرسشاي تفصیلیگونههمفسري برجسته کانون بررسی قرار گیرد و ب

داده شود که آیا اصل سلوك عرفانی با مشخصات یادشده در قرآن پذیرفته شده اسـت؟ آیـا قـرآن بـراي 
و بر فرض پذیرش سـلوك  داند؟رسیدن به قرب الهی، طی طریق و پیمودن منازل و مقامات را الزم نمی

باطنی در قرآن، کیفیت آن چیست و سلوك حقیقـی کـدام اسـت؟ در ایـن مقالـه بـه دنبـال پاسـخ ایـن 
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ها و بلکـه همـۀ همۀ انسان مطابق آیات قرآنی، عالمههستیم. از نظر  عالمه طباطباییها از دیدگاه پرسش
خداسـت. از ایـن میـان،  موجودات، سالک به سوي حق هستند و صیرورت وجـودي آدمـی بـه سـوي

گزینند و گروهی راهی بعید و غیرمستقیم را. راه بعید کـه راه کفـر گروهی راهی مستقیم و قریب را برمی
بِیلِ) و ظلم است و (44:) (فصلتیُنادَوْنَ مِنْ مَکانٍ بَعِیدٍ( َّ واءَ السـ َ لَّ سـ َ ) مَنْ یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالْإِیمانِ فَقَـدْ ضـ

ترین راه به سوي خدا راه عبـادت اسـت و بنـدگی ) و نزدیک28ص، 1ج ،1417 باطبایی،ط) (108:(بقره
، در گـام نخسـت بـا عنـوان عالمـه). بـراي بررسـی تفسـیر 61:) (یسنِ اعْبُدُونِی هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌأو(
نیم و ک، وجود چنین سیري در قرآن را براساس دیدگاه عالمه تبیـین مـی»حقیقت سلوك باطنی در قرآن«

  پردازیم.می عالمهاختصار به چگونگی این سیر انفسی عرفانی از دیدگاه در گام دوم، به

  در قرآن يقت سلوک باطنيحق .۱
 یو سـلوك عرفـان یت اصل حرکت باطنی، به تثبیات قرآنیل آیدر ذ يدر موارد پرشمار عالمه طباطبایی

  م:یکنین موارد اشاره میاز ا یپرداخته است که در ادامه به برخ
وضوح از بستر حرکتی ویژه که معنوي و باطنی اسـت بـا تعـابیري همچـون صـراط، قرآن به. 1

تَقِیمَ«سبیل و طریق یاد کرده اسـت:  ْ راطَ الْمُسـ ِّ هُ مَـنِ اتَّبَـعَ «)؛ 5فاتحـه:» (اهْـدِنَا الصـ یَهْـدِي بِـهِ اللـَّ
بُلَناوالَّذِینَ جاهَدُ«)؛ 16: (مائده» رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ ُ یهْـدي «)؛ 69 :(عنکبـوت» وا فِینا لَنَهْـدِیَنَّهُمْ سـ

بُلَ نَّ هذا صِراطیأوَ«)؛ 30:حقاف(ا» ممُسْتَقی طَریقٍ إِلَى الْحَقِّ وَإِلى ُّ تَقیماً فَـاتَّبِعُوهُ وَال تَتَّبِعُـوا السـ ْ  مُسـ
). روشن است کـه بسـتر حرکـت، 153 :نعام(ا» تَتَّقُونبِهِ لَعَلَّکُمْ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبیلِهِ ذلِکُمْ وَصَّاکُمْ 

مبدأ، مقصـد و همچنـین متحرکـی الزم دارد. بـه عبـارتی، سـخن از سـبل، صـراط و طریـق، اوالً 
سالکی کـه در ایـن مسـیر گـام  مسیري مفروض دارد که از مبدأ به مقصد کشیده شده است و ثانیاً

میـان حـق و خلـق بـا عنـوان صـراط یـا طریـق بردارد. در این آیات، نخست راهی اصلی و واحد 
هـاي فرعـی پرشـماري را بـه ضمناً خداوند در درون ایـن راه اصـلی، راهو شود مستقیم معرفی می

 ،5ج ،1417طباطبــایی، ( شناســدحســب اخــتالف حــال ســالکان بــا تعبیــر ســبل بــه رســمیت می
نیز از راهی نـام بـرده اسـت کـه » رَبِّهِ سَبِیلًا فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى تَذْکِرَةٌإِنَّ هذِهِ «شریفۀ  ۀ). آی245ص

گیـرد و مفسـران ایـن راه را همـان ایمـان و هر کس بخواهد، به سوى پروردگار خـود درپـیش می
بـه همـین محتـوا اشـاره  دهر نیز دقیقـاً ۀ سوم سورة). در آی69ص، 19جهمان، اند (اطاعت دانسته

، حقیقـت معنـاى کلمـه اسـت، »سبیل«مراد از ». ا هَدَیناهُ السَّبِیلَ إِمَّا شاکِراً وَإِمَّا کَفُوراًإِنَّ«شده است: 
و آن مسیرى است که آدمى را به غایت مطلوب برساند، و غایت مطلـوب همـان حـق اسـت. ایـن 
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اش آن را جهـانیاى است که بـر هـر انسـانى واجـب اسـت در زنـدگى ایـنسبیل، سنت و طریقه
ماید، و با پیمودن آن به سعادت دنیا و آخرت برسد، و بـه کرامـت زلفـی و قـرب پروردگـارش بپی

بار یابد. البته سبیلى که خدا بدان هدایت کرده، سبیلى است اختیارى، و شکر و کفـرى کـه مترتـب 
بر این هدایت است، در اختیار انسان قرار گرفته، و هـر فـردى بـه هـر یـک از آن دو کـه بخواهـد 

 عالمـه). 122ص، 20ج، 1417طباطبـایی، اند متصف شود، و اکراه و اجبارى در کار نیسـت (تومى
تفسـیر ) این سبیل را براساس ظاهر آیه و خبـري از 20:(عبس» ثُمَّ السَّبِیلَ یَسَّرَهُ«در ذیل آیۀ شریفۀ 

سـلوکه  المراد به جعلـه مختـارا فـی فعلـه یسـهل بـه« داند:، راه سعادت و رسیدن به کمال میقمی
 )؛211، صهمان( »ووصوله إلى الکمال الذي خلق له السعادةسبیل 
تَکْبَرُوا عَنْهـا ال تُفَـتَّحُ لَهُـمْ  بِآیاتِنـاإِنَّ الَّذِینَ کَذَّبُوا «م: یخوانیسورة اعراف م 40 یۀ. در آ2 ْ بْـوابُ أواسـ
ابنـد. اصـوالً ییق مـیـتوف یقیحقه حقمانِ یاهل ا د که صرفاًاین آیه به حرکتی صعودي اشاره دار». السَّماءِ
ر، آن یمـودن مسـیکه بـا پ یز متحرکیباشد و ن یبامعناست که حرکت یفتح باب و گذر از باب، زمان باب،

هـم  يااز متحرك و سـالک مطـرح نباشـد، در و دروازه یحرکت را محقق سازد و اگر حرکت و سلوک
ن یـ). البته چـون ا29ص ،1، جهمان» (یباب معنکن للیلو ال طروق من متطرق لم «معنا نخواهد داشت: 

ن حرکت، از سفل به علو و منحصر به عابـدان اسـت؛ امـا اهـل یباب، باب سماست، پرواضح است که ا
اند: به آسمان ندارنـد و اهـل سـقوط یب که حضرت حق بر آنها غضب کرده است، راهیاستکبار و تکذ

  ) (همان)؛81:(طه» ومَنْ یَحْلِلْ عَلَیْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوى«
انگر آن یـه بیـده شده؛ امـا ادامـۀ آیم آفرین اشاره به آن دارد که انسان در احسن تقویسورة ت 5ۀ ی. آ3

م یتقـو :دیـگویه میـن دو آیـر خود از ایدر تفس عالمهن هبوط کرده است. یبه اسفل سافل یاست که آدم
گـاه یت و قوام عروج کنـد و جاین وضعیبهترت دارد به یانسان نشانگر آن است که انسان صالح يکوین

  ابد. یخود را باز یقیحق
ذِینَأثُمَّ رَدَدْناهُ «ومعنى کونه ذا أحسن قوام بحسب الخلقۀ على ما یستفاد من قوله بعد:  » سْفَلَ سافِلِینَ إِلَّا الـَّ

  ).319، ص20، جهمان(إلخ صلوحه بحسب الخلقۀ للعروج إلى الرفیع األعلى 

لَیـهِ یصـْعَدُ الْکَلِـمُ الطَّیـبُ وَالْعَمَـلُ الصـَّالِحُ اسبراین اس آیاتی از جمله آیۀ دهم سورة فاطر (إِ
یرْفَعُهُ) داللتی واضح بر این حرکت صعودي به سوي مقصد حق دارند. صعودِ کلمِ طیـب کـه 
اعتقاد معتقد است و رفع عمل صالح که عملی خالص از شک و ریب است، هر دو داللت بـر 

ی صعودي از سفل به علو دارند و یقیناً این حرکت صعودي براي تحقق، نیازمند سالکی حرکت
  :بخشداست اهل جهد و عمل که به مدد عمل خود، معرفت و اعتقاد خود را عمق می
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ووصـف العمـل بـالرفع، . ولفظ اآلیۀ ال یخلو عن داللۀ على ذلک، فإنها عبرت فی الکلم الطیب بالصـعود
بهمـا  النزول کما أن الرفع یقابل الوضع، وهما أعنی الصـعود واالرتفـاع وصـفان یتصـفیقابل  والصعود

العلو واقترابه منـه، ومرتفـع  المتحرك من السفل إلى العلو بنسبته إلى الجانبین فهو صاعد بالنظر إلى قصده
  ).66ص، 3، جهمان( من جهۀ انفصاله من السفل وابتعاده منه

خداونـد بـا  يایـاز اول ی) برخـولئِـکَ الْمُقَرَّبُـونَاُ  والسَّابِقُونَ السَّابِقُونَه (سورة واقع 11و  10ۀ ی. در آ4
گر افراد نوع خود و وصول و قـرب بـه خداونـد، یاند. سبقت انسان از دشده یوصف سبق و قرب معرف

  د:یگویم بارهایندر  عالمهقِ بازگشت به خداست. یسلوك طر يوضوح متضمن معنابه
قته سبق االنسان سائر افـراد نوعـه یاهللا سبحانه حق یان هذا التقرب وهو تقرب ال یتدل عل يتر ه کمایواآل

  ).195ص، 3، جهمانء (یکل انسان بل کل ش یسلوکه مکتوب عل ياهللا الذ یق العود الیسلوك طر یف
بـر  یلـی، دلینمـایا يصعود به مراتب باال يبراا یا و اولیمان و درخواست انبی. ذومراتب بودن اسالم و ا5

  مراتب است: يز و بلکه ضرورت سلوك است. اسالم دارایتجو
م باالسـالم وقـد یأمر ابـراهیث یاذ قال له ربه اسلم قال اسلمت... ح یانه ذو مراتب قوله تعال یل علیوالدل

  ).283ص، 1ج ،همانر ما کان عنده من االسالم الموجود (یکان مسلما. فالمراد بهذا االسالم المطلوب غ
لِمَۀً لَـکَاُرَبَّنا واجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَکَ ومِـنْ ذُرِّیَّتِنـا ( میدرخواست اسالمِ حضرت ابراه ْ ۀً مُسـ ن یقـی) بـهمـَّ

ن است کـه گمـان برنـد تـا یبرتر از ا یم نبیمربوط به مراتب اول اسالم نبوده است؛ چراکه منزلت ابراه
م محـض در مقابـل حـق اسـت: ین اسـالم، تسـلیپس اده است (همان). ینرس يان مرتبهیآن زمان به چن

از مراتـب چهارگانـۀ اسـالم  عالمه طباطبایی(همان). » ربه یم العبد کل ما له الیوتسل العبودیۀوهو تمام «
قالَـتِ «باشـد، خـواه نباشـد:  یرش قلبی، خواه توأم با پذیقبول ظاهر اوامر و نواه برد: الف) مرتبۀینام م

ل اعتقـادات یبه تفص یم قلبیب) مرتبۀ تسل )؛14: (حجرات» سْلَمْناأعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولکِنْ قُولُوا أالْ
ه و یـمیبه يم همۀ قـوایاد و تسلیج) مرتبۀ انق )؛208:(بقره »یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّۀًأیا «حقه: 

ى یُحَکِّمُـوكَ فِیمـا «است:  یتعالم، رضا به حکم حقیتسلن یه که رهاورد ایسبع فَال ورَبِّکَ ال یُؤْمِنُونَ حَتـَّ
 ییم فنـاید) مرتبۀ تسل )؛65:(نساء» نْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَیْتَ ویُسَلِّمُوا تَسْلِیماًأشَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال یَجِدُوا فِی 
لِمَیْنِ لَـکَ «ل است: یمستقل قا یت و نه صفتر، نه ذایغ يدر مقابل حضرت حق که برا ْ رَبَّنا واجْعَلْنـا مُسـ

  ).301، ص1، ج1417طباطبایی، ) (128 :(بقره» مَّۀً مُسْلِمَۀً لَکَاُومِنْ ذُرِّیَّتِنا 
براساس آیات قرآن داراي شدت و ضعف است؛ چراکـه ایمـان علـم  عالمهایمان نیز از دیدگاه 

ذِي «به شیء به همراه التزام و عقد قلبی است و این هر دو قابلیت شـدت و ضـعف دارنـد:  هُـوَ الـَّ
  ).4:(فتح» فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیزْدادُوا إِیماناً مَعَ إِیمانِهِم السَّکِینَۀَنْزَلَ أ

۸۶     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

ء مع االلتزام به بحیث یترتب علیه آثاره العملیۀ، وکل من العلم وااللتزام ممـا العلم بالشی إذ کان اإلیمان هو
یزداد وینقص ویشتد ویضعف کان اإلیمان المؤلف منهما قابال للزیادة والنقیصۀ والشدة والضعف فاختالف 

  ).259، ص18، جهمانالمراتب وتفاوت الدرجات من الضروریات التی ال یشک فیها قط (
و گـذر از صـراط عبـادت و  ير عبـودیبا س مان، جزیآشکار است که گذر از مراتب گوناگون اسالم و ا

  ست؛یسر نیمودن مراحل سلوك میپ
دارند کـه گـذر  يریداللت بر وجود مس یکه واژگان ضالل و اهتدا در آنها به کار رفته همگ یاتی. آ6

ذِیأا یـ«ۀ یل آیدر ذ عالمهاساس نیبرااست.  یو انحراف از آن سبب گمراه ،از آن موجب اهتدا نَ یهَـا الـَّ
  د:یگویم» تُمیضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَینْفُسَکُمْ ال أکُمْ یآمَنُوا عَلَ

ر یـشـوند، و در غق محقق مىیى هستند که در سلوك طریمعنا ،اندت که دو معناى متقابلیگمراهى و هدا
اى که جاده به آن منتهـى به نقطه ،مراقب است از وسط جاده حرکت کندآن معنا ندارند. کسى که همواره 

دن بـه آن اسـت. یت مطلوبى است که هر انسان سالکى غرضش رسیرسد، و آن نقطه همان غاشود مىمى
ن یـانگارى کند، و از وسط جاده بـه اسهل بارهاینند و برعکس اگر در یگویشده متین کسى را هدایچن

ن کسـى را یشـود. چنـجۀ مطلوب از او فوت مىینت ج گمراه شده ویتدرل شود، بهیماطرف و آن طرف مت
 نظر گرفته که هـر کـس بـه فه براى انسان راهى و هدفى دریۀ شریقت آیند. پس در حقیگویشده مگمراه

ن منظور داشته که بعضى کمال مراقبت را در گم نشـدن و راه را از یکند، و چنسوى آن هدف حرکت مى
گردنـد، و گر از راه منحرف شـده و گمـراه مـىیرسند، و بعضى دندادن به کار برده و به هدف مى دست

سـت یزى نیـک چیداند جز سعادت زندگى و سرانجام ند آن هدفى را که قرآن منظور نظر همه مىیتردیب
  .)162، ص6، جهمان(

ت یـن تثبیآن عوالم است. بنـابرا ق دریت حقایعروج به عوالم برتر و رؤ يبه معنا یق باطنی. شهود حقا7
ب، و معرفـت بـه یـگام نهادن از عالم ظاهر و شهادت به باطن و غ يدن باطن و ملکوت عالم، به معناید

 یاضافات و تعلقات به عوالم مادون، که در عرفان به طـ یِجین امر بدون قطعِ تدریب است؛ و ایعوالم غ
ن یـن مقامات، تقـرب بـه خداسـت و در ایهدفِ گذر از ا ر نخواهد بود.یپذشود، امکانیر میمقامات تعب
 يابـد کـه از ویمعرفـت  یقیتواند به حقـایشود و میاز ملکوت بر سالک عارف گشوده م يضمن، در
قلـب خـود کنـار  یطان را از حواشی، آمده است که اگر انسان شاز امام صادق یتیاند. در رواپنهان بوده

است که بـا مراقبـت بـه  امبر اکرمیپ یان نورانیو ارض را دارد و در بدن ملکوت سماوات یبزند، توان د
د. در قـرآن ید شـنیـد و خواهید دیز خواهیشنوم، شما نینم و میبید که آنچه را من مید رسیخواه ییجا

ن معرفـت و ینکه مراد از ایو ا ياست بر ترتب معرفت بر سلوك عباد یاست که نشان ياریات بسیآ ز،ین
  ، ملکوت عالم است. یر قرآنیا به تعبیو  یق باطنیت حقاین، رؤیقی



   ۸۷ ييدر قرآن از منظر عالمه طباطبا يسلوک باطن يقت و چگونگيحق

نعم هاهنا حقیقۀ قرآنیۀ ال مجال إلنکارها، وهو أن دخول اإلنسان فی حظیرة الوالیـۀ اإللهیـۀ، وتقربـه إلـى 
ساحۀ القدس والکبریاء یفتح له بابا إلى ملکوت السماوات واألرض یشاهد منه ما خفـی علـى غیـره مـن 

: لو ال أن الشیاطین یحومون حول قلـوب بنـی وأنوار جبروته التی ال تطفأ، قال الصادق آیات اهللا الکبرى،
قـال: لـو ال تکثیـر فـی کالمکـم  آدم لرأوا ملکوت السماوات واألرض، وفیما رواة الجمهور عن النبی

  ).270، ص5، جهمانوتمریج فی قلوبکم لرأیتم ما أرى ولسمعتم ما أسمع (
نسبت دادن رؤیت را که در اصل به «وجه نه بصري بلکه قلبی است و به هیچروشن است که این رؤیت، 

معناى دیدن چشم است، به فؤادْ خالف قاعده نیست؛ چون براى انسان یک نوع ادراك شهودى هست که 
هایى است که با یکى از حواس ظاهرى و یا باطنى خود دارد؛ ادراکى است کـه نـه چشـم و وراى ادراك

  ).29، ص19، جهمان» (اند، و نه تخیل و فکر و سایر قواى باطنىس ظاهرى واسطهگوش و سایر حوا
بـر ضـرورت  یلـین، خـود دلیبه عمق د یابیت دستین و مطلوبی. نکوهش توقف در مرتبۀ ظاهر د8

و  ین، هـم در سـطح معـارفیـد یطور کلقرآن و به ییاز سو عالمهدگاه یح آنکه از دیسلوك است. توض
 للقـرآن مراتـب مختلفـۀ مـن المعنـی مترتبـۀان «اسـت:  یطـول ییمراتب معنا ياراد یهم در سطح عمل

 ي)؛ از سـو73ص ،همـانح شده است (یبدان تصر ینیکه در متون د يامر )؛64ص، 3، جهمان...» (طوالً
  ده است:یتنها نامطلوب، بلکه نکوهگر توقف در سطح ظاهر، نهید

والجمود علی الظواهر والتقشف فیهـا فـان فـی ذلـک ابطـاال واالقتصار فی العمل بمجرد االحکام الفقهیه 
... ولـم یبلـغ المسـلمون الـی مـا بلغـوا مـن االنسانیۀ لمصالح التشریع واماته لغرض الدین وسعاده الحیاة

االنحطاط والسقوط اال باالقتصار علی اجساد االحکام واالعراض عن روحها وباطن امرهـا. ویـدل علـی 
  ).235ص ،2ج ،همان) (231:(بقره» ومَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ«تعالی  ذلک ما سیاتی من قوله

 یمتعـال يمقصـد يبـه سـو یحسـ ين ظلم و ظلمت مـادیخواسته شده است که از ا یرو از آدمنیااز
در ادامـۀ  يکننـدة وتیهمـراه اسـت کـه هدا یاله ير، همواره با نورین مسیحرکت کند و بداند که در ا

ولِهِ أیا قه... یبصر به طری یلکن المؤمن له نور اله«سلوك خواهد بود:  ُ یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وآمِنُـوا بِرَسـ
  )؛290ص ،همان) (28 :دی(حد» یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ویَجْعَلْ لَکُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ

ران مسلمان، براساس آیات قرآنی آدمی بیهـوده آفریـده نشـده اسـت و در به گفته همۀ متفک. 9
زندگی خود هدف و غایتی دارد. مهم آن است که رسیدن به این هدف، مطلوب شـریعت اسـت و 
دین با معرفی عبادات و تکالیف، وصول به این هدف را از انسان خواسـته اسـت. بـا ایـن فـرض، 

یستند که در حقیقتِ وجود آدمی و نیل او بـه کمـال تـأثیر تکالیف، امور وضعی و اعتباري محض ن
  :برندبلکه اوامر و نواهی دین در این سیر تدریجی، انسان را به پیش می ،حقیقی نداشته باشند

۸۸     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

ـتکمل  فالتکلیف یستبطن سیراً تدریجیاً لالنسان بحسب حاالته وملکاته النفسانیۀ نحـو کمالـه وسـعادته یس
  ).49، ص8، جهمان( بعد طور حتی ینتهی الی ما هو خیر له وابقی ما فیه طوراًبطی هذا الطریق والعمل ب

 یقـیمقامـات حق عالمه طباطباییان یح شده است که به بیتصر یات قرآن به درجات و معارجی. در آ10
مـان و عمـل صـالح، آن یاست که فرشتگان، روح و مؤمنـان بـا ا ياند و درجات، مراتب صعودیملکوت

ۀ چهـارم سـورة انفـال (لَهُـمْ یـدرجات در آ ي، معناعالمهند. به گفتۀ یمایپیرا م يمقامات معنومراتب و 
  دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ) عبارت است از:

مراتب قرب و منزلت و درجات کرامت معنوى، و... مغفرت و جنت از آثار مراتب قرب به خداى سبحان 
مان داراى مراتب مختلفى است، لذا یمان است، و چون ایازم ان درجات مذکور از آثار و لویو فروع آن. ا

ـنْکُمْ یرْفَعِ اللَّهُ الَّذِی« ۀین معنا آید ایدهد مختلف است... مؤدرجات هم که خداوند به ازاى آن مى نَ آمَنُوا مِ
ـئْسَ  فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ کَمَنْأ« ۀیو آ »وتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍاُنَ یوَالَّذِ ـنَّمُ وَبِ هِ وَمَـأْواهُ جَهَ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللـَّ
  ).12ص ،9ج ،هماناست (» عْمَلُونَیرٌ بِما یرُ، هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِیالْمَصِ

کنند منطبق بر مقامات و درجات قـرب یم یرا که مالئکه و روح ط ی، معارجعالمهز، یدر سورة معارج ن
  داند:یمؤمنان م

والمعارج جمع معرج وفسروه بالمصاعد وهی الدرجات وهی مقامات الملکوت التی یعرج إلیها المالئکـۀ 
إلخ فله سبحانه » تَعْرُجُ الْمَالئِکَۀُ والرُّوحُ إِلَیهِ فِی یوْمٍ«عند رجوعهم إلى اهللا سبحانه على ما یفسره قوله بعد: 

وشرفا التی تعرج فیها المالئکـۀ والـروح بحسـب قـربهم مـن اهللا معارج الملکوت ومقاماتها المترتبۀ علوا 
ولیست بمقامات وهمیۀ اعتباریۀ. وقیل: المراد بالمعارج الدرجات التی یصعد فیها االعتقاد الحـق والعمـل 

 وَلکِنْ ینالُـهُ التَّقْـوى«ل: ، وقا10 :الفاطر»: إِلَیهِ یصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یرْفَعُهُ«الصالح قال تعالى: 
. وقیل: المراد به مقامات القرب التی یعرج إلیها المؤمنون باإلیمان والعمـل الصـالح قـال 37الحج: »: مِنْکُمْ

هِـمْ لَهُـمْ دَرَجـاتٌ عِنْـدَ رَبِّ«؛ وقـال: 163 :عمرانآل»: هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِیرٌ بِما یعْمَلُونَ«تعالى: 
. والحق أن مـآل الـوجهین 15 :المؤمن»: رَفِیعُ الدَّرَجاتِ ذُو الْعَرْشِ«وقال:  4 :األنفال»: وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌ

  ).7، ص20ج، همانإلى الوجه األول، والدرجات المذکورة حقیقیۀ لیست بالوهمیۀ االعتباریۀ (
ري و حقیقـی موجودنـد کـه همـان درجـات و االمروشن است که اگر مراتب، مقامات و معارجی نفس

  .کشاندمقامات قرب به خداوند هستند، سلوك در این مدارج و معارج است که انسان را به آن قرب می
 يبـه سـو يریو جبـراً سـ یطـور کلـها بهات قرآن همۀ انسانیطبق آ ییدگاه عالمه طباطبای. از د11

 دیـنام ینین سـلوك را صـراط تکـویـر ایو مس ینیتکو یر را سلوکین سیتوان ایخداوند متعال دارند. م
سـورة  6ۀ یـداللـت دارنـد. آ ياینین سلوك تکویاز قرآن بر چن ياریات بسی). آ187ص، 1370، ی(جام

  ».هِیرَبِّکَ کَدْحاً فَمُالقِ هَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلىیأا ی«کند: یم میرا ترس ین سلوکیوضوح چنانشقاق به
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انـد: گفتـه ر است، و بعضـىین کلمه معنى سی. پس در ابه معناى تالش کردن، و خسته شدن است کدح
ن کلمه ین در ایان گردد. و بنابراینکه آثار تالش در نفس نمایتالش نفس است در انجام کارى تا ا» کدح«

» کـدح«که در کلمـۀ  شودمتعدى شده، پس معلوم مى» الى«نکه با کلمۀ یل ایده، به دلیر هم خوابیمعناى س
ان کـرده ین عطف بی، و با ا»کادح«عطف است بر کلمۀ » هیفمالق«ده. و جملۀ یر خوابیدر هر حال معناى س

  . )242ص ،20، ج1417طباطبایی، ( ر و سعى و تالش، خداى سبحان استین سیى ایکه هدف نها
کَ الرُّجْعـى إِلى«)؛ 11ه:امی(ق »وْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّیرَبِّکَ  إِلى«همچون  یاتین آیهمچن  نَّ إِلـىأوَ«)؛ 8(علـق:» رَبـِّ

یرُ«)؛ و 53ي:(شـور» مُورُاُال إِلَى اللَّهِ تَصِیرُ الْـأ«)؛ 42:(نجم» رَبِّکَ الْمُنْتَهى ِ ن یـ) بـه ا3:(تغـابن» إِلَیْـهِ الْمَصـ
بـر  »تَرْکَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍلَ«همچون  یاتی، آعالمه طباطباییدگاه یکه از دناشاره دارند؛ چنا ینیسلوك تکو

  کنند. یق داللت مین طریترتب مراحل ا
والمراد به کیف کان المرحلۀ بعد المرحلۀ یقطعها اإلنسان فی کدحه إلى ربه... وفی اآلیـۀ إشـارة إلـى أن 

  ).246ص ،همانالمراحل التی یقطعها اإلنسان فی مسیره إلى ربه مترتبۀ متطابقۀ (
، 6ج ،همـانر دارنـد (یتـأث ینین سلوك تکویت ایفیانسان در ک ياریآن جهت که اعمال اختن همه از یبا ا

 ياریـبداند که اعمـال اخت یابد و در ثانی ین سلوك آگاهیسته است انسان در وهلۀ اول به ایبا ،)166ص
، در یحجـوان ياریـن اعمـال اختیابد با انجام ایق یسلوك مؤثرند تا توف سیر و نیت ایفیچگونه در ک يو

ن سـلوك را یـان ایـمتخلق کند و پا یجاد، و خود را به صفات الهیده را ایموطن نفس خود ملکات پسند
ت شده است و صـرفاً یات تثبین آیخداوند در ا ين اصل سلوك به سویش قرار دهد. بنابرایسعادت خو

  ن سلوك است.یت ایفیو ک یسخن در چگونگ
بـه  یابی) کـه بـر ضـرورت دسـت102:عمـران(آل» اللَّهَ حَقَّ تُقاتِـهِاتَّقُوا «فۀ یۀ شریآ ي. با درك معنا12

اسـت  یلـی)، کـه دل16: (تغابن» فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ«فۀ یۀ شرین درجۀ تقوا داللت دارد، در کنار آیباالتر
ان آن دو یـتنهـا مم که نـهیابییاز تقوا که انسان متمکن از آن است، درم يابه مرحله یابیبر ضرورت دست

آن هـدف  ير به سـویت سیفیۀ دوم، کیتقوا و در آ ییۀ اول هدف نهایدر آ يست، بلکه به نحوین یتهافت
ۀ اول یـدر آ یسالک بازگو شده است. بـه عبـارت ییمودن منازل و مراحل با توجه به استعداد و توانایدر پ

ان متفـاوت اسـت، درجـات یآدم ياستعدادهاان شده ازآنجاکه یۀ دوم بیروشن شده، و در آ ییمقصد نها
کنـد و  شـهید به قدر استطاعت خود تقوا پین تفاوت درجات، هر کس بایا سبببهشود، پس یمتفاوت م

  رساند.یرا به آن مقصد م یاست که آدم یراه یین صرف همت در تقوا، تنهایا
م) ان یندب جمیع الناس ویدعوا الـی حـق فیکون محصل اآلیتین (اتقوا اهللا حق تقاته وفاتقوا اهللا ما استطعت

التقوي ثم یؤمروا بالسیر الی هذا المقصد ما قدروا واستطاعوا وینتج ذلک ایـن یقـع الجمیـع فـی الصـراط 
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وعلی درجات مختلفۀ علی طبق ما عندهم من االفهام والهمم وعلـی مـا  التقوي اال انهم فی مراحل مختلفۀ
وتسدیده... ومنه یظهر ان اآلیتین غیر مختلفتین بحسب المضمون وال ان یفاض علیهم من توفیق اهللا وتأییده 

ـتطعتم بـل االیـۀ  االیۀ االولی اعنی قوله اتقوا اهللا حق تقاته ارید بها عین ما ارید من قوله فـاتقوا اهللا مـا اس
  ).368ص، 3، جهمانالسلوك (االولی تدعو الی المقصد والثانیۀ تبین کیفیۀ 

ل بـر آن یـدل ییتنهاشده است. وجود مقصـد خـود بـه ینیبشیپ يمقصد یآدم يبرا جه آنکه در قرآنینت
 يو مقصـود یمقصـد، آن هـدف ينکـه معنـایده شده است؛ چـه ایآن مقصد کش يبه سو یاست که راه

ن یـشـود کـه ایان میـز بیـابـد. در ادامـه نیاست که انسان فاقد آن است و مطلوب است که بدان دست 
در  یر اسـت. آدمـیمقصد، شرط شناخت و ورود به مس یعنیمقصد، کمال مطلق است و توجه به کمال، 

قــرب بــه آن  يز دارد بــرایــآن کمــال در حرکــت اســت و ضــرورت ن ير نفــس خــود بــه ســویمســ
عت را به انجام رساند؛ چراکه نـاقص بمـا یشر یعنیصادره از کمال مطلق،  يهاها و دستورسفارش کمال،

  کمال خود را ندارد. یافت چگونگیناقص توان هو 

 در قرآن يقينحوة سلوک حق. ۲

، به پرسـش محـوري دوم ایـن عالمه طباطباییپس از تثبیت اصل سلوك باطنی در آیات قرآنی، مطابق دیدگاه 
  ؟پردازیم که از دیدگاه ایشان ویژگی سلوك حقیقی چیست و نحوة چنین سلوکی چگونه استمقاله می
د یم صراط توحیم است و صراط مستقیسلوك منطبق بر صراط مستق یقیسلوك حق عالمهه دگایاز د

است و نـه ضـالل  یکه در آن نه شرك و ظلم یو عمل یعلم يدیتوح ت خالص است؛یمحض و عبود
 اسـت در ظـاهر جـوارح یت و قصـور از طـاعتیاست در باطن جوانح و نه معصـ ي؛ نه کفریو گمراه

دارد کـه  ییهـام، در بطـن خـود سـبل و راهین صراط مسـتقین توجه که ایالبته با ا). 30ص ،1، جهمان(
ن مسـئله اسـت ی). هم69 :(عنکبوت» والَّذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنا«ات است: یات و رواید آییمورد تأ

کـه  يامـر ؛)31ص ،1ج ،همـانکند (یه مین و توجییکان را تبلکه اختالف سبل و اختالف متعبدان و سا
اسـت  ين خود به جهت کمال و نقص و قرب و بعدیاست و ا اهللالیموّجِه تعدد طرق  عالمهدگاه یاز د

ا عَمِلُـوا ولِیُـوَفِّیَهُمْ « :)33م دارند (همان، صیقت و صراط مستقیکه سالکان از منبع حق ولِکُلٍّ دَرَجاتٌ مِمـَّ
البتـه خـود ایـن قـرب و بعـد سـالکان نیـز نتیجـه اخـتالف ). 19:حقاف(ا» عْمالَهُمْ وهُمْ ال یُظْلَمُونَأ

االمري مراتب حقیقت است و اگرچه حقیقتْ به صراح خود توحید محضی است که به اعتباري نفس
 شود، مراتب و درجاتراه مستقیم و به اعتباري مقصود حقیقی است و نصیب انسان کامل حقیقی می

  ).36ص (همان،شود نصیب کامالن نسبی میبه فراخور حال،  ز وجود دارد، کهیقت نینازلۀ حق



   ۹۱ ييدر قرآن از منظر عالمه طباطبا يسلوک باطن يقت و چگونگيحق

از سـفل بـه علـو  يعمـود یم راهـین صراط مسـتقیاشاره شد، ا عالمه طباطباییان یکه در بهمچنان
ادآور شـد یـد یهمواره با یقیکند. در سلوك حقیب وصل میاست که ظاهر را به باطن و شهادت را به غ

  ان داشته است.ین بین دییع و تبیت سلوك را با تشریفید خود، کن سلوك خداست و خداونیت ایکه غا
عت ین اسـت کـه در مـاوراى ظـواهر شـریکند ان باب حکم مىیکتاب و سنت در ا یعنین یآنچه که د

ن معنـا یـز ایـسـت، و نین معنا از کتاب و سنت قابل انکـار نیقى هست که باطن آن ظواهر است، احقای
  ).282ص ،5، جهمانق دارد (یدن به آن حقایرس درست است که انسان راهى براى

بـر ظـاهر باشـد.  یشـود آن اسـت کـه مبتنـیکه به باطن خـتم م يریمس یار درستیدگاه عالمه معیاز د
نى را به کار بست؛ البته آن طورى کـه ین ظواهر دید همیبا یق باطنین حقایدن به ایرس يبرا«اساس نیبرا

قى بـاطنى و مصـالحى واقعـى باشـد، و یپروردگـار کـه حقـا حق به کار بستن است و حاشا بر حکمت
اسـاس نی(همـان). برا» ق و مصـالح نرسـاندیع کند که آن ظواهر بندگانش را به آن حقایظواهرى را تشر

ظـاهر عنـوان «عت ندارد، که مطابق با آن است؛ چراکه یبا ظاهر شر یتنها مخالفتنه یعرفان یقیسلوك حق
ق یاست، و حاشا بر خداى عز وجل که براى رساندن بنـدگانش بـه آن حقـا دن به آنیق رسیباطن، و طر

ا از درِ یـم ندهد و بـه جـاى آن یق را تعلیتر از ظواهر شرعش داشته باشد، و آن طرکیگرى نزدیق دیطر
نکـه یع کنـد، بـا ایق دورترى است تشریانگارى به وجهى از وجوه ظواهر شرع را که طرا سهلیغفلت و 

عت ین شـریـن کتـاب و ایـپـس ا ».ءٍیاناً لِکُلِّ شَیکَ الْکِتابَ تِبْیوَنَزَّلْنا عَلَ«تعالى فرموده:  و خود او تبارك
  .(همان)» زى را فروگذار نکرده [است]یچ چیه

ن بـدان یـمطلوب دانستند که در متن د یق معرفت نفس را بدعتیکه طر یبرخ ي، براعالمه دگاهیاز د
انحـراف آغـاز  يد شـده اسـت، ورود بـه وادییـتأ ياگونهبه یحیت مسیپرداخته نشده اما همچون رهبان

  .)103ص ،1388همو، ؛ 282ص ،5ج ،1417طباطبایی، ( گشته است
هـا و آدابـى کـه در ر و سلوك رسـمیه به آنها اجازه داد که براى سیجمهور صوف ين معنا از سویقبول ا

تراشى همواره ادامه داشـت؛ آداب و رسـومى سنتن یست باب کنند، و ایعت نامى و نشانى از آنها نیشر
ک طـرف قـرار یـعت در ید که شریشد، تا کار بدانجا کشد باب مىیشد و آداب و رسومى جدل مىیتعط

ن رفـت، ین بود که حرمت محرمات از بین وضع بالمآل به ایگر، و برگشت ایقت در طرف دیگرفت و طر
ز یک نفر مسلمان صـوفى جـاید. یف ملغى گردیل و تکالین تعطیر دیان رفت؛ شعایت واجبات از میو اهم

دا شـدند، و از یه پینام قلندراى بهفهیکم طاکم دانست هر حرامى را مرتکب شود و هر واجبى را ترك کند.
  ).282، ص5، ج1417طباطبایی، نماند ( یباق يزیون و بنگ چیکردن و استعمال اف ییتصوف جز گدا
طریق سـلوك اسـت کـه سـالک از صـراط مسـتقیم فاصـله گیـرد و پس این امر دقیقاً آسیب 

گیر برخی اي گریبانگام به جایی برسد که ظواهر شریعت را نادیده انگارد؛ آنچه در دورهبهگام
  .از مدعیان عرفان و تصوف شد و همین امر نیز انحطاط ایشان را رقم زد
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طریق سلوکی مطـابق بـا مـتن  رسالۀ الوالیۀدر  ترطور مبسوطو به البیانو  المیزاندر  عالمه طباطبایی
دارد. داند و آیات و روایات بسیاري را در تأیید دیدگاه خود بیـان مـیالنفس میق معرفتشریعت را طری

شناختی ایشان در این طریـقِ ). مبناي هستی104- 100ص ،1388همو، ؛ 343ص ،3، ج1427 طباطبایی،(
هري ذومراتب دارد. حقیقت هر کمالی، مرتبۀ مطلـق و مرسـل و آن است که هستی شئون و مظا ،سلوکی

دایمی آن است و درجۀ کمال موجودات، بسته به میزان ظهور کمال مطلق در آنها و اقترانشان بـه قیـود و 
حدود عدمی، متفاوت است. دربارة انسان نیز این قاعده صادق است: از بین بردن هرچه بیشتر این نواقص 

  :شودرب بیشتر به کمال مطلق است؛ امري که در ادبیات عرفانی از آن به فنا تعبیر میدر انسان، موجب ق
کل کمال هو المطلق المرسل الدائم منه وان قرب کل کمال مـن حقیقتـه بمقـدار  ویظهر من هنا ان حقیقۀ

ویظهر مـن هنـا ظهور حقیقته فیه اي اقترانها بالقیود و الحدود فکل ما ازدادت القیود قل الظهور وبالعکس. 
لکل کمال حیث ان له صرف کل کمال وجمال وان قرب کل موجـود  ان الحق سبحانه هو الحقیقۀ االخیرة

ـتلزم  منه علی قدر قیوده العدمیۀ وحدوده ویظهر من ذلک ان وصول کل موجود الـی کمالـه الحقیقـی مس
  ).95ص ،1388طباطبایی، لفنائه حیث انه مستلزم لفناء قیوده وحدوده(

اسـت؛  ییمراتـب معنـا يمعتقد است قرآن دارا عالمهاست.  ینید يهابر آموزه ی، مبتنیقِ سلوکیطر نیا
طباطبـایی، خدا اراده شـده اسـت ( يگونه که هر مرتبه از آن بر حسب مقامات و مراتب اهلش از سوآن

 یمراتـب ادراکـ ياراز دیها را نکه انسان عالمه یشناختانسان ين مبنا در کنار مبنای). ا73ص ،3ج ،1417
ر در سـلوك یش مسیمایپ ین امر است که چگونگی)، موجه ا116ص ،1388طباطبایی، داند (یمتفاوت م

 یتر و نگـاهیمتعـال ینکـه بـا درکـیوضوح قابل برداشت است؛ مشروط به اات بهیات و روای، از آاهللالی
ن یادیـسه گام بن یر سلوکیمس نیا يبرا همان). م (ر.ك:یبنگر يات و اعمال عبادیات و روایتر به آقیعم

  م.یکنیل میتحل یمتصور است که آنها را اندک

  قي. شناخت طر۲ـ۱

اهللا، نفس انسـان اسـت قِ معرفتیم طرین است که توجه کنیالنفس، امعرفت یق سلوکیمت طریعز ۀنقط
قابـل  اهللالیق در سلوك یح آنکه: دو طریشود. توضیمقصود، در مسافت نفس واقع م يو حرکت به سو

از راه تفکـر و  یر آفـاقیس«ازآنجاکه  عالمهدگاه ی. از دیر انفسیس يگریو د یر آفاقیس یکیتصور است: 
 یقـیش معرفـت حقیدایـموجـب پ ییتنهاشـود...، بـهیحاصـل م یتدبر و نظر کردن به موجودات آفـاق

تنهـا  خداونـد هسـتند، يهانشانهات و یاز آن جهت که آثار و آ یرا شناخت موجودات آفاقیگردد؛ زینم
نـد؛ یخداغیر یاند که همگمیاز سنخ مفاه ین علم و شناختیچن ياست و اجزا یش علم حصولیدایۀ پیما



   ۹۳ ييدر قرآن از منظر عالمه طباطبا يسلوک باطن يقت و چگونگيحق

ن ینکـه چنـی). گـو ا109، ص1388طباطبـایی، » (صـرف اسـت یچراکه خداوند وجود محض و هسـت
السبل اسـت و اقرب در مسافت نفس است یکه حرکت یر انفسیاست، س یر انفسیتر از سیطوالن يریمس

  ).111ص ،هماننزد عالم حاضر است ( يحضور يخود معلوم به علم شهود
ذِیأا ی«آورد: ین مدعا میبر ا يمنزلۀ شاهدسورة مائده را به 105ۀ یاز جمله آ عالمه طباطبایی نَ یهَـا الـَّ

  ».تُمیا اهْتَدَضُرُّکُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَینْفُسَکُمْ ال أکُمْ یآمَنُوا عَلَ
[بر اساس این آیه] از اینکه خداى تعالى براى اهل ایمـان راهـى را فـرض کـرده کـه در آن 
هدایت آنان است، و براى دیگران هم راهى را تقدیر نموده که در آن ضاللت آنهاست، و نیز 

خوبى مـوده، بـهمؤمنین را امر به پرداختن به نفس خـود ن» نْفُسَکُمْأعَلَیکُمْ «از اینکه با جملۀ 
گفتـه  شود که راهى که به سلوك آن امر فرموده همان نفس مؤمن است؛ زیرا وقتىفهمیده مى

، معنایش نگهدارى خود راه است نه جدا نشدن از راهـروان. »زنهار راه را گم مکن«شود: مى
ها نفسشود هایتان را از دست دهید، معلوم میفرماید: زنهار که نفسپس در اینجا هم که مى

نَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَال أوَ«که نظیر این معنا در آیۀ همان راه هستند نه راهرو؛ چنان
خورد. پس اگر فرمود: بر شما بـاد نفسـتان، به چشم مى» تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ

خود را از جهت اینکه نفـس شـما راه هـدایت مقصود این است که شما مالزمت کنید نفس 
شماست، نه از جهت اینکه نفس یکى از رهروان راه هدایت است، به عبارت دیگر، اگر خداى 

کند به مالزمت نفس خود، معلوم تعالى مؤمنین را در مقام تحریک به حفظ راه هدایت، امر مى
د. بنابراین نفس مؤمن طریق و شود نفس مؤمن همان طریقى است که باید آن را سلوك نمایمى

شود. نفس مؤمن راه هدایت اوست؛ راهى است که خط سیرى است که منتهى به پروردگار می
  ).165ص ،6ج ،1417طباطبایی، ( »رسانداو را به سعادتش مى

طور کلی نفس طریق، سلوك آدمی اسـت و انسـان، در مسـیر نفـس خـود در حـال بنابراین به
حرکت است و در این امر بین صالح و طالح و خوب و بد تفاوتی نیست. همۀ آدمیان در حال 

طریق آدمى به سوى پروردگارش همان نفس اوست، و خـداى «رو سیر به سوي خدایند. ازاین
هاى دیگر اختیارى نیست، و ، و این طریق مانند راهسبحان غایت و هدف و منتهاى سیر اوست

اصوالً براى این طریق، شبیه و نظیرى نیست تا کسى یکى از آن دو را انتخاب و اختیـار کنـد، 
کَ کَـدْحاً فَمُالقِیـهِ یهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلـىأیا «طورى که از آیۀ بلکه این طریق همان  »رَبـِّ

اى جز پیمودن آن نیسـت؛ طریقـى اسـت کـه یقى است اضطرارى، و چارهشود، طراستفاده مى
  .)166ص ،همان» (مؤمن و کافر، آگاه و غافل، و خالصه همه و همه در آن شرکت دارند

۹۴     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

عن طبق من جنین وصبی وشـاب رکب طبقا یتطور طورا بعد طور، وی يس هناك إال هذا اإلنسان الذیول
البرزخ ثم یوم القیامۀ ثم ما بعده من جنۀ أو نـار، فهـذه هـی وکهل وشیخ ثم الذي یدیم الحیاة فی 

 نَّ إِلـىأوَ«المسافۀ التی یقطعها اإلنسان من موقفه فی أول تکونه إلى أن ینتهی إلى ربه، قال تعـالى: 
. وهو اإلنسان ال یطأ موطأ فـی مسـیره وال یسـیر وال یسـري إال بأعمـال 42النجم: »: رَبِّکَ الْمُنْتَهى

ی االعتقادات ونحوها وأعمال جوارحیۀ صالحۀ، أو طالحۀ وما أنتجه عملـه یومـا کـان هـو قلبیۀ ه
 ).همانزاده غدا فالنفس هو طریق اإلنسان إلى ربه، واهللا سبحانه هو غایته فی مسیره (

ر، ین مسـیـاسـت؛ امـا انسـان در ا يموجـودات جـار یها و بلکه تمامهمۀ انسان يبرا ير وجودین سیا
اوسـت، درسـت  يو اعتقـاد یدارد همراه با اعمال قلبیرا که برم یهر گام یعنیز دارد؛ ین ياریاخت يریس
شـدن بـه فـالح و  یمنتهـ ن اعمـال دریـا بد. ایاوست، خوب  یز مقرون اعمال جوارحیا نادرست؛ و نی

لتفـات بـر ن ایابد، همیالتفات  يوجود ینیر تکوین سیگاه که انسان به اگذارند. آنیر میثخسران کامالً تأ
  دارد. یدر سعادت نفس آدم ير بارزیز تأثیگذارد و نوع عمل نیعمل او اثر م

الحقیقۀ کسائر الحقائق التکوینیۀ وإن کانت ثابتۀ غیر متغیرة بـالعلم والجهـل لکـن التفـات فإن هذه 
مناسـبۀ لسـنخها اإلنسان إلیها یؤثر فی عمله تأثیرا بارزا، واألعمال التی تربی النفس اإلنسانیۀ تربیـۀ 

وإذا کان العمل مالئما لواقع األمر مناسبا لغایۀ الصنع واإلیجاد کانت النفس المستکملۀ بهـا سـعیدة 
فی جدها، غیر خائبۀ فی سعیها وال خاسرة فی صفقتها، وقد مر بیان ذلـک فـی مواضـع کثیـرة مـن 

  ).همان( هذا الکتاب بما ال یبقى معه ریب

 . معرفت به نفس۲ـ۲

در این روش سلوکی، معرفت به طریق، یعنی به نفس است. پس از تثبیت اینکه انسان گام دوم 
در مسیر نفس خود در حرکت است و این انقیادِ جوانحی و اطاعـتِ قلبـی درونـی اسـت کـه 

)، 96ص ،1388طباطبایی، برد و نه ذات عمل جوارحی بیرونی (انسان را در این مسیر پیش می
تـرین ترین و مهماصـلی یقین شناخت طریق،شود. بهمطرح می ضرورت معرفت به این طریق

اقدام در سیر ظاهري و باطنی است و طریق همواره با توجه بـه غایـت و نهایـت آن تعریـف 
طریقِ نفسی است که غفلت از غایـت آن یعنـی رب، موجـبِ  شود. طریق مستقیم سلوکی،می

شناخت حقیقی نفـس اسـت و اگـر عدم شناخت طریق است و شناخت واقعی چنین طریقی، 
یابـد و لـذا انسان از رب خویش و آن حقیقت مطلق غفلت کند، خود را موجودي مسـتقل می

شناختی درست از خود نخواهد داشت؛ و عدم معرفت درست طریق، موجب انحراف از مسیر 
  . مستقیم است و چنین سلوکی، حقیقی نخواهد بود
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من کماالت الوجود وإلیه تـدبیر  موجود مستقل الوجود یملک ما ظهر فیهفإن الذي یخیل إلیه من نفسه أنه 
أمره مستمدا مما حوله من األسباب الکونیۀ ولیس هذا هو اإلنسان بل اإلنسان موجود متعلق الوجود جهـل 
کله عجز کله ذلۀ کله فقر کله وهکذا، وما له من الکمال کالوجود والعلم والقدرة والعـزة والغنـى وهکـذا 

  ).220، ص19، ج1417طباطبایی، ربه وإلى ربه انتهاؤه (فل
انسان عبد محض، و مملـوك طلـق بـراى خـداى سـبحان اسـت، و غیـر از مملوکیـت «عبارتی به 

کـه چیزى ندارد. از هر جهت که فرض کنى مملوك است و از هیچ جهتى استقالل نـدارد. همچنان
او از هـر جهـت داراى اسـتقالل خداى عز وجل مالک اوست، از هـر جهـت کـه فـرض شـود؛ و 

  .)374ص ،19ج ،1374طباطبایی، » (است
خـود را «اگر انسان بخواهد نظري کامل و صحیح داشته باشد مشروط بـه ایـن اسـت کـه 

گونه استقاللى قایـل نباشـد، و از اى خالص، و مملوکى براى خدا بداند، و براى خود هیچبنده
ازگار با عبودیت است، نظیر خضوع و خشوع و صفات اخالقى به آن صفتى متصف باشد که س

ذلت و استکانت و فقر در برابر ساحت عظمت و عزت و غناى خداى عـز وجـل؛ و اعمـال و 
یـک از ایـن مراحـل افعالش را طبق ارادة او صادر کند، نه هرچه خودش خواسـت؛ و در هیچ
اره به ذات و افعالش دچار غفلت نشود، نه در ذاتش، و نه در صفاتش و نه در افعالش؛ و همو

البته روشن است که چنین نظري به انسان ». نظیر تبعیت محض و مملوکیت صرف داشته باشد
و  دهد مگر با توجه باطنى به پروردگارى که بر هر چیز شهید و بر هر چیز محیط،دست نمى«

چـه بکنـد او نـاظر عمـل اوسـت و از او غافـل نیسـت، و بر هر نفس قائم است. هر کس هر
  (همان).» کندفراموشش نمى

والغایۀ هو اهللا سبحانه وعنده حسن الثواب وهو الجنۀ فعلیها أن تدوم على ذکر ربها وال تنساه فإنـه 
سبحانه هو الغایۀ، ونسیان الغایۀ یستعقب نسیان الطریق فمن نسی ربه نسی نفسـه، ولـم یعـد لغـده 

  ).165ص ،6، ج1417طباطبایی، الك (ومستقبل مسیره زادا یتزود به ویعیش باستعماله وهو اله
بـه نفـس اسـت و  یقـیخداوند، سبب معرفت حق یعنیت یان غایتوجه و عدم نس ییاساس از سونیبرا

 ان نفس دانسته شده است:یان رب، سببِ نسیسورة حشر نس 19ۀ یلذاست که در آ
حسـنى وصـفاته العلیـا لما کان سبب نسیان النفس نسیان اهللا تعالى إذ بنسیانه تعالى تنسى أسماؤه ال

التی ترتبط بها صفات اإلنسان الذاتیۀ من الذلۀ والفقر والحاجۀ فیتوهم اإلنسـان نفسـه مسـتقلۀ فـی 
الوجود ویخیل إلیه أن له لنفسه حیاة وقدرة وعلما وسائر ما یتراءى لـه مـن الکمـال ونظـراؤه فـی 

  ).219ص ،19، جهمان( االستقالل سائر األسباب الکونیۀ الظاهریۀ تؤثر فیه وتتأثر عنه

۹۶     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

است، انسان را بـه علـم حضـوري  ت و ربدیگر یافت فقر درونی که حاصل توجه به غای ياز سو
دهد که خود متضمن علم حقیقی حضوري به مقـوِّم خـود اسـت و بسـته حقیقی به نفس سوق می

 »اعـرفکم بنفسـه اعـرفکم بربـه«به میزان علم به خود، علم به امر مطلـق نیـز متغیـر خواهـد بـود: 
مقید به قیـود عـدمی گونه که گذشت، آدمی که در مسیر ظهوري خود ). همان5ص ،تابی (شعیري،

تـرین حقیقـت گـذرد و ذات نفـس خـود را در حقیقیدر سلوك انفسی از این قیود می شده است،
امـري مطلـق و  هر امـري از جملـه نفـس آدمـی، الحقایقحقیقۀکند و چون باطن و خود شهود می

شـأن و اسـت متناسـب بـا  الحقایقحقیقـۀترین حقیقت نفس، شهود شهود این باطنی مرسل است،
وقتی که انسان روي دل خویش را به سوي حق برگردانـد و از هـر مـانعی «حد هر نفسی. بنابراین 
بـه مشـاهدة خویشـتن  رد و به خـویش رجـوع کنـد و بـه خـود بپـردازد،بُخود را جدا کند و دل بِ

آید؛ آن خویشتنی که حقیقتش عین نیاز به خداوند سبحان است و هـر کـه شـأنش خویش نایل می
اسـاس هنگـامی کـه خداونـد مقوم آن جدا نخواهـد بـود. براین ةن باشد، مشاهدة آن از مشاهدچنی

او را با یک شناخت بـدیهی خواهـد شـناخت. سـپس خـویش را  سبحان را مشاهده کرد، ضرورتاً
بدو خواهد شناخت؛ زیرا ذاتش عین ربط و وابستگی به خداي سبحان اسـت و سـپس هـر  حقیقتاً

). بنـابراین توجـه بـه 147ص ،1388 طباطبـایی،» (از طریـق او خواهـد شـناختچیزي را بـا او و 
خداوند موجب شناخت درست نفس است و شناخت درست و حقیقی نفس، به شـناخت خـداي 

  خداوند است. انجامد و یا به معناي شناختمیسبحان 
کـه  یشان سخن کسـانیممکن است. ا يالنفس امرد دارد که معرفتین نکته تأکیبر ا عالمه طباطبایی

ق بـر محـال یـ) را از بـاب تعل233، صتـابی، يآمدتمیمی » (من عرف نفسه، عرف ربه«ث مشهور یحد
  شمرد.یدانند ناصواب میم

که احاطۀ علمـى بـر خـداى د شناختن نفس محال است، چنانیخواهد بفرمان افراد] امام مىیدگاه ای[از د
گـرى دارد: یت دیـنکـه در روایل ایدلدود اسـت، اوالً بـهن سخن مـریکن ایتعالى داشتن محال است؛ ول

 ؛)5، ص1ج تـا،بی ،يری(شـع ن شماستیترن شما خداشناسیترشناسنفس ؛»اعرفکم بنفسه، اعرفکم بربه«
نْسـاهُمْ أنَ نَسُوا اللَّهَ فَیوَال تَکُونُوا کَالَّذِ« ۀفیشر ۀیض آیقت عکس نقیث مزبور در حقینکه حدیل ایدلاً بهیثان
رك کسى است کـه خـود یز در همان کتاب مذکور از آن جناب نقل کرده که فرمود: زیاست و ن »نْفُسَهُمْأ

  ).170ص، 6ج ،1374طباطبایی، را بشناسد و اعمال خود را خالص کند (
و  الوالیـۀ رسـالۀبراي آنکه این امر براي اهل شریعت تثبیت شـود، در  عالمه طباطباییاساس براین

  :  کندروایات پرشماري را نقل می المیزانتفسیر شریف 



   ۹۷ ييدر قرآن از منظر عالمه طباطبا يسلوک باطن يقت و چگونگيحق

قال:  قال: العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن کل ما یبعدها. وفیه، عنه وفی الدرر والغرر، عن علی
قال:  قال: أعظم الحکمۀ معرفۀ اإلنسان نفسه. وفیه، عنه أعظم الجهل جهل اإلنسان أمر نفسه. وفیه، عنه

إِنَّما «أکثر الناس معرفۀ لنفسه أخوفهم لربه. أقول: وذلک لکونه أعلمهم بربه وأعرفهم به، وقد قال اهللا سبحانه: 
قال: أفضل العقل معرفۀ المرء بنفسه فمن عرف نفسه عقل، ومـن  یخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ. وفیه، عنه

قال: عجبت  ینشد ضالته، وقد أضل نفسه فال یطلبها. وفیه، عنه قال: عجبت لمن جهلها ضل. وفیه، عنه
قال: کیف  قال: غایۀ المعرفۀ أن یعرف المرء نفسه. وفیه، عنه لمن یجهل نفسه کیف یعرف ربه؟ وفیه، عنه

قال: کفى بالمرء معرفۀ أن یعرف نفسه، وکفى بالمرء جهال أن یجهل  یعرف غیره من یجهل نفسه. وفیه، عنه
قال: من عرف نفسه جاهدها ومـن جهـل نفسـه  قال: من عرف نفسه تجرد. وفیه، عنه . وفیه، عنهنفسه

ومن  ـ قال: من عرف نفسه کان لغیره أعرف قال: من عرف نفسه جل أمره. وفیه، عنه أهملها. وفیه، عنه
 فۀ وعلم. وفیه، عنهقال: من عرف نفسه فقد انتهى إلى غایۀ کل معر جهل نفسه کان بغیره أجهل. وفیه، عنه

قال: معرفۀ النفس  قال: من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل النجاة، وخبط فی الضالل والجهاالت. وفیه، عنه
قال: ال تجهل نفسک فإن  قال: نال الفوز األکبر من ظفر بمعرفۀ النفس. وفیه، عنه أنفع المعارف. وفیه، عنه

  ).174- 173، ص7ج، 1417ی، طباطبای( ءالجاهل معرفۀ نفسه جاهل بکل شی

  و ابزار آن يت سلوک باطنيفي. ک۲ـ۳

ن مسـافت، شـرط یـاسـت و علـم بـه ا یدر ادامه پس از آنکه روشن شد حرکت در مسافت نفس آدمـ
 یعنـیبـا توجـه بـه مقصـود  يافت فقر و استکانت وجـودی ین علمیسلوك است و شرط چن يضرور

شود. گام سـوم ین سلوك روشن میحضرت حق است، گام سوم در ا يوجود يعظمت، استقالل و غنا
ن سـلوك و ابـزار گـذر از یت ایفیداشت و ک ین سلوکیتوان چنیم ن پرسش است که چگونهیپاسخ به ا

 یعنـیت یـن صـفات عبودیت همـیـت سـلوك تقویفی، کعالمه یدگاه قرآنیاز د ؟ستید به مطلق چیمق
است کـه  ین صفات، مستلزم انجام اعمال صالحیت ایو تقو ، فقر و حاجت است،خضوع، خشوع، ذلت

  شوند.یم موجب دوام حضور و استمرار ذکر رب
حاجۀ. ویتعقب نقصه من خضوع وخشوع وذلۀ وفقر و ویظهر منه قبال ذلک صفات عبودیته وجهات

فْسِکَ تَضَرُّعاً وَخِیفَۀً وَاذْکُرْ رَبَّکَ فِی نَ«ذلک أعماله الصالحۀ بدوام الحضور واستمرار الذکر، قال تعالى: 
تَ ْ کْبِرُونَ عَـنْ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَال تَکُنْ مِنَ الْغافِلِینَ إِنَّ الَّذِینَ عِنْدَ رَبِّکَ ال یسـ

فَإِنِ اسْتَکْبَرُوا فَالَّذِینَ عِنْدَ رَبِّکَ یسَبِّحُونَ لَـهُ «. وقال: 206 :األعراف»: عِبادَتِهِ وَیسَبِّحُونَهُ وَلَهُ یسْجُدُونَ
 ).217، ص19، جهمان( 38 :حم السجدة»: مُونَأبِاللَّیلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ ال یسْ

دهند، بـا دقـت و ظرافـت در دربارة این اعمال صالح که انسان را به حقیقت و سعادت او سوق می
حاشا بر حکمت پروردگار کـه حقـایقى بـاطنى و مصـالحى «یح داده شده است و ظواهر دین توض

» واقعى باشد، و ظواهرى را تشریع کند که آن ظواهر بندگانش را بـه آن حقـایق و مصـالح نرسـاند

۹۸     ۱۳۹۳، بهار و تابستان ۱۳، سال هفتم، شماره اول، پياپي  

اساس بهرة هر کسی از کمال، به مقدار متابعتی است کـه از ). براین459، ص5ج، 1374طباطبایی، (
طور واقعی و حقیقی نفـس را عت است که به). در نهایت شری138ص، 1388ی، طباطبایشرع دارد (

  کند.از تعلق به غیرخداوند آزاد می
 يختن از دشوارتر به سـویقت گریاضات شاق و دشوار در حقیش به ریو گرا یاضات شرعیرها کردن ر

آن است کـه مـادام کـه نفـس  یمیقتل نفس و کشتن مستمر و دا ياز شرع برا يرویرا پیتر است؛ زساده
نفـس  يبـرا یو آنـ یشاق و دشوار، قتل دفعـ يهااضتیها برقرار است، اما راضتین ریموجود است ا
  ).139دارند (همان، ص يثار کمتریاز به ایترند و نن رو آسانیهستند و از هم

  یبا سلوك باطن يعبادت ظاهر ۀ. رابط2ـ3ـ1

اند از اموري اول آنکه چگونه عبادات ظاهري که عبارتدر اینجا دو پرسش ممکن است مطرح شود: 
اعتباري که انسان براي کسب نعم اخروي و رسیدن به بهشت و دوري از جهـنم در جهـت امتثـال 

توانند انسان را به ملکوت عالم سوق دهند؟ و دوم آنکه آیا چنین مطلبی دهد میفرمان الهی انجام می
آیا در متون دینی آمده است که این معارف و اعمال، آدمی را در قرآن و روایات تصریح شده است؟ 

  ؟رسانندبه اوج می
از  یواحـد نهفتـه اسـت و آن، نـوع تلقـ یقتـیدر توجه به حق عالمهدگاه ین دو پرسش از دیپاسخ ا

مزبـور  یتلقـ اًیـدارد و ثان ياالمرنفس یقتیشه در حقیاست که ر ياعتبار يعبادت است: اوالً عبادت امر
دن به جنـت و بهشـت باشـد و یاز عذاب و رس يبر آن است که غرض از عبادت، دور یعبادت، مبتن از

 ی)؛ اما عبـادت متعـال309ص ،6، ج1417طباطبایی، ( د استین عبادت، عبادت عبیت است که ایدر روا
لۀ عروج انسـان بـه عـوالم یاست که وس يبرخاسته از حب و شکر است، همان عبادت احرار یکه عبادت

دن بـه مقصـود یست بلکـه راه و ابـزار رسـین یینکه عبادت هدف نهایو معرفت به خداست؛ چه ا يعلو
بـه دسـت  یات قرآنـیـن ابـزار عـروج را از آیا ی) و اگر کسان141، ص1388طباطبایی، معرفت است (

ات یـن آیاسـت؛ بلکـه همـ یسـلوك عرفـان يبـرا ياست که قـرآن فاقـد برنامـهین معنا نیآورند بدینم
  داللت بر سلوك دارند. یروشنهب

رش و تفـاوت یۀ اخذ و پذیاست اما اختالف در ناح يان واحدیکه در کتاب و سنت آمده است، ب یاناتیب
جۀ علم و فهم است بـه یز نتیخداوند سبحان که خود ن ير به سوین است و البته سیدر درجۀ ادراكِ مدرک

  ).153ص واضح و آشکار است (همان، یمطلبن یکه ا یراستابد و بهیین دو تفاوت میتبع ا
کننـد آن را یتأمل م ینیگاه که در متن داند که به حسب مراتب خود، آنين صاحبان عبادت احراریبنابرا

  ابند.ییتر میدن به درجات عالیرس يبرا یسلوک يآکنده از دستورها



   ۹۹ ييدر قرآن از منظر عالمه طباطبا يسلوک باطن يقت و چگونگيحق

تَغُـرَّنَّکُمُ الْحَیـاةُ الـدُّنْیا وال  فَال«فرماید: شنود که خداي سبحان به بندگانش میچنین کسی چون می
) به مذمت و 36: (محمد» إِنَّمَا الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ ولَهْو«فرماید: ) و می33:(لقمان» یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

کَ ولَمْ یَکْفِ بِأ«فرماید: شنود که خداوند میپردازد... و چون میهاي آن مینکوهش دنیا و زینت رَبـِّ
 »یْنَ ما کُنْتُمْأهُومَعَکُمْ «)؛ 54:(فصلت »ءٍ مُحِیطٌإِنَّهُ بِکُلِّ شَیْ«)؛ 53:(فصلت» ءٍ شَهِیدٌکُلِّ شَیْ نَّهُ عَلىأ
کنـد و از ) دلش به هیچ چیز تعلق پیدا نمی33:(رعد »کُلِّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ هُوقائِمٌ عَلى«)؛ 4:حدید(

بازي؛ زیرا عاشق حیران و شیفتۀ پریشـان آن هم نه از روي بازیگري و هوسکَند؛ هر چیزي دل می
کند که خداي سبحان را قائم بر هر چیـز چیز دل میجهت از همهکار؟ بلکه بدین را با بازیگري چه

دهـد و او را داند. پس تنها خداوند را مقصود سعی و تالش خـود قـرار میمی چیزهمهو ناظر بر 
علیکم انفسکم ال یضرکم من ضـل اذا «فرماید: شنود که خداي سبحان میچون می کند؛ وطلب می

گردد که تعلق و پیونـد او بـا خویشـتن خـویش شود و متوجه می) بیدار می105 ه:مائد» (تماهتدی
همچون پیوندي که با دیگر اشیا دارد نیست و اهتدا و راهیـابی او بـه سـوي مقصـودش از طریـق 

  ).159ـ157ص ،همانخویش است (شناخت همین خویشتن 

  يريگهجينت
انگر سـلوك یـاسـالم، ب يهـاقـت آموزهیمعرفت بر آن است کـه حق گر اهلیهمچون د طباطبایی عالمه

ادآور یـن مطلـب را یـا يدر موارد پرشـمار المیزانف یر شریژه تفسیوشان در آثار خود بهیاهللا است. ایال
همچـون  یکـه در آنهـا کلمـات یاتیآ ؛ان کرده استین امر بیشاهد بر امنزلۀ ز بهیرا ن ياریات بسیو آ شده

رب،  یخدا، سبقت، ضـالل و اهتـدا، کـدح الـ يل، باب سماء، صعود و عروج به سویق، سبیطر صراط،
مـان، ذودرجـات بـودن فهـم مؤمنـان، یهمچون ذومراتـب بـودن اسـالم و ا یلقاءاهللا و رجعت و مباحث

غایت داشتن حیات آدمی و لزوم حرکت به سـوي غایـت آمـده اسـت. نکوهش توقف در مرتبۀ ظاهر، 
اي است براي تبیین چگونگی سلوك. در تبیـین ت اصل و حقیقت سلوك در قرآن و شریعت، مقدمهیتثب

کنـد و را نفـس انسـان معرفـی می اهللالیگیري از آیات قرآنی راه سلوك با بهره عالمه طباطباییاین امر، 
داند و بر آن است که معرفت به این راه میسر نیست مگر بـا توجـه الزمۀ سلوك را معرفت به این راه می

به غایت که رب انسان و خداوند سبحان است و این توجه به غایت به معناي درك حضوري وابسـتگی 
حقیقـی  اوند را نیز به دنبال دارد. یافت خودِو فقر مطلق انسان به خداست که خود، علم حضوري به خد

و رب خود نایـل شـود و ایـن معرفـت آدمـی را وا  الحقایقحقیقۀانسان هنگامی میسر است که به درك 
امکان ندارد، مگر بـا  عالمهدارد که به سوي این کمال از طریقی انفسی حرکت کند. این امر از دیدگاه می

 عالمـهطریق اخالق حسنه و اعمال نیک و عبادات شرعیه میسر اسـت.  از قطع تعلق به کثرات که صرفاً
  در نهایت بر آن است که این طریق و چگونگی سیر در آن، در قرآن و سنت بیان شده است.
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