
 

 

 

 

 

 

 

 جویری در تعریف و نقد اصطالحات تصوفشناسی هُروش
 1محمدی کله سر علیرضا

 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد استادیار

(418تا  419 )از ص  

11/41/4991مقاله: ، تاریخ پذیرش 14/4/4991تاریخ دریافت مقاله:   

 

 چکیده

های پیشین از روشی هجویری در تعاریف خود از مبانی و اصطالحات تصوف، ضمن پایبندی به سنت

های نگاه وی به این مقوالت را توجیه کند. هدف این مقاله تواند تفاوتخاص نیز بهره گرفته است که می

است.  اصطالحات تصوف وی در تعریفرویکرد شناختی هجویری به منظور تحلیل بررسی اصول روش

های ذاتی محوریت فنا و تأکید بر محدودیت از عبارت المحجوب کشفشناختی در ترین اصول روشمهم

های مختلف تعریف، تفسیر، مقایسه و نقد اصطالحات تصوف، با تکیه بر . هجویری در بخشاست بشری

 آنها،در نقد کارآیی  و وی در تعریف اصطالحاتهای خود را بیان کرده است. یکی از این اصول دیدگاه

بر هر دو  ،و در مقایسة اصطالحات بیشتر بر اصل دوم ،در نقد تعاریف دیگران ؛بیشتر بر اصل نخست

ها نیز جهت وارهو داستان هاهای هجویری از آیات، تمثیلکند. اصول یاد شده به تأویلاصل تکیه می

د و نگاه کنآشکار می المحجوب کشفمیان اصطالحات تصوف در را ی د. این اصول، ارتباطی معنایدهمی

 د.داری اصطالحات در نوسان نگاه میناپذیرپذیری و تعریفهجویری را در مرز دو وجه تعریف

 

 شناسی، تصوف، فنا.     شناسی، اصطالحهجویری، روش :ی کلیدیهاهواژ
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 مقدمه. 1

متونی نیز به منظور شرح و تعریف و تفسیر آنها صوف، گیری اصطالحات تدنبال شکل به

های . با وجود شباهتدنشومحسوب می نگاشته شد که بخش مهمی از میراث تصوف

ن آنها در تعریف این بیهایی نیز موجود میان نگاه متون و نویسندگان مختلف، گاه تفاوت

تاریخی یا مکتبی های ها حاصل ویژگیبرخی از این تفاوت که توان یافتاصطالحات می

       . است نویسندگان گوناگون هاینتیجة روش ،و عقیدتی آنهاست و برخی دیگر

در پی شرح  ،نیز همچون بسیاری دیگر از متون پیش و پس از خود المحجوبکشف 

مندی شرح وی، ولی نگاه انتقادی و تفسیری هجویری در کنار روش ،مبانی تصوف است

 ها و تعاریف این اصطالحات و اصولبندیو دیگران در تقسیم اون بیهایی آشکار تفاوت

 را در پی داشته است.

بندی در تعریف و تقسیم را ای روش هجویریانصاری در مقاله ،پیش از این

ه است. کردبررسی و نقد و بررسی ارتباطات معنایی این اصطالحات تصوف اصطالحات 

 میانارتباطات موجود پی یافتن در  ،هجویری بندی خودِدسته با توجه به وی

عنوان چهار در ذیل ن اصطالحات را بیارتباط  انصاریدسته بوده است.  هراصطالحات 

شبکة »، «قیاس تفضیلی»و انواع فرعیِ  «مترادف»، «پوشا»، «متضاد»، «مکمل»اصلی 

 اط مترادفارتب»، «ارتباط متضاد تفضیلی»، «ارتباط مکمل تفضیلی»، «ارتباطی

که از . چنان(444 -91: 4989)کند معرفی می «نیمه مترادف تفضیلیارتباط »و  «تفضیلی

های هر گروه از بندی و بیان ویژگیدر دسته آننویسندة  ،آیدبرمی شدهمقالة یاد

ها و شروح هجویری وفادار بوده و در کشف ارتباطات بندیبه همان تقسیم ،اصطالحات

 شناسی بهره برده است. معنینیز بیشتر از اصطالحات و مفاهیم 

اصطالحات هجویری فراتر از تقسیمات و بیانات خود  بینرسد ارتباط به نظر می

 نقش ،شناختی هجویریاصول روش معرفی ضمن به همین دلیل در مقالة حاضر ؛اوست

تحلیل خواهد آنها  بیناصطالحات تصوف و ارتباط  این اصول در تعریف، شرح و تفسیر

های بنیادینی است که به تعاریف، لفه، این نوشتار در پی معرفی مؤدیگر رتبه عبا ؛شد
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 یاصطالحاتبررسی این مقاله تنها هدف  د.ندههای هجویری جهت میتفاسیر و داوری

 ه است.نیز کردشرح و تفسیر  راآنها  ،که هجویری عالوه بر تعریف است

 

 شناختیمبانی روش. 2

ها و مکاتب گوناگون، از سویی دالیل و در ورای نظریههای فکری موجود مبانی و بنیان

ن پراکندگی بیارتباط  ،ها و از سوی دیگرگیریها، اظهارات و موضعمعیارهای داوری

با مطالعة دقیق و نزدیک  ،زمینهد. در همین کنهای آنان را نمایان میاندیشهظاهری 

ل توان به دو اصنیز می تصوفها و تفاسیر هجویری از مبانی نظری و اصطالحات شرح

      های وی جهت ها و داوریهایی گفتمانی، به گزارهدست یافت که همچون مؤلفه

ی وی در نقد و تفسیر شناسیابی به روشمعرفی آنها برای دست ،رودهند؛ ازاینمی

 .است تصوف مفید
 

 محوریت فنا .2-1

نخست، : از یکدیگر بازشناختتوان میرا  تلقی از فنادو ، تصوف متونمطالعة  با

ترین ، از مهمعرفانی اصطالح ةمفهومی کلی و فراگیر. فنا به مثابدوم،  ؛اصطالحی عرفانی

بابی  در اصطالحات، مراحل یا مقامات سلوک است که در بسیاری از متون عرفانی

بر مفهوم اطاعت از  ،تعاریفاین برخی از  تعریف شده است.و معموالً در برابر بقا جداگانه 

 :4991کالباذی، )« موافقات در مقام نیت و کردار شهودِ»؛ مانند دارند أکیدامر خداوند ت

یا  (99)همان، « انجام امور به موافقت و تحت امر خداوند و برای رضای خداوند»، (91

 فنا تعاریف،. در برخی دیگر از (181 :4911 ،سراج طوسی)« فنای معصیت به بقای طاعت»

فنای جهل به »مانند  ؛کار رفته استتغییر حالت یا عادتی در انسان بهدر معنای ترک یا 

را   زبان شریعت ویه که بپرهیزید از افعال نکوهیده بهر»یا  (181 همان:)« بقای علم

ترین تعاریف فنا در اما مرسوم .(411 :4981 )قشیری،« گویند از شهوت خویش فانی گشت

عباراتی  ؛دارندتأکید  خوداندیشة عرفانی بر نیستی، رهایی و گذشتن از نفس در مرکز 

 :4911 ،سراج طوسی)« یت عنایت خداوندؤیت اعمال بنده به بقای رؤفنای ر»همچون 
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غایب شدن از »، (99 :4991کالباذی، ) «و بقا به حظ غیر ویشخ حظ»شدن از  ، فنا(181

نفس خویش و »غفلت از  و (91)همان، « غیبت از همه چیز»، (91)همان، « صفات بشری

 (.418: 4981)قشیری، « از خلق

از یک اصطالح  فنا فراتر ،نگاه مقالة حاضر به این کتاب در و المحجوب کشفدر 

. در دشومیتوجه  است، دربرگیرندة دیگر اصطالحاتکه مفهومی  به آن به عنوانو است 

بلکه  ،مبانی و مقامات تصوف و اصطالحاتدیگر فنا نه اصطالحی در عرض  ،این متن

معنای دیگر مفاهیم گیری اصطالحی است فراگیر که افزون بر نقش مهمی که در شکل

توان آن را می ،رو؛ ازاینجایگاهی ویژه داردنیز شناسی هجویری در روش 4،عرفانی دارد

افزون بر اینکه  ویشناختی هجویری محسوب کرد. گفتمانی و روشهای لفهؤیکی از م

 ،های دیگر نیز به فراخور موضوعدر بخش ،ددهمیشرح  را فنادر بخشی جداگانه 

 شمارد. هایی از آن را برمیویژگی

 و آفات آنبشری صفات گیری آن به سوی جهت ،نخستین ویژگی فنا نزد هجویری

و  ینیست ،کند که مقصود از فنابر این نکته تأکید میهای مختلف بخش در است. وی

و مثال این ]= فنا[ چنان بود که هرچه اندر سلطان آتش : »نه ذات ،صفات استتحول 

اما این تصرف آتش اندر وصف آهن است و عین ...  افتد، قهر وی به صفت وی گردد

عین و وصف در  نبی. تقابل (911: 4981)هجویری، « همان است، هرگز آهن آتش نگردد

 این بند، نشان از همین تأکید دارد.

هایی است که هجویری در اشاره به فنا بر آن یکی دیگر از ویژگی ،محو اختیار انسان

روا باشد که دوستی از حق بر دل بنده سلطان گردد و به غلبه و افراط »کند: تأکید می

 -911)همان: « آن عقل و طبایع از آن عاجز گردند و امر وی از کسب وی ساقط گردد

زیرا  ؛متأثر از همین ویژگی فناست هجویری دربارة مکاسب و مواهب . بحث محوری(911

 ست.ا یا عدم اختیار، وجود آنهان بینگاه هجویری در تمایز 

 داردنیز  ای دیگرفنا در مفهوم نیستی و رهایی از نفس، ویژگی، المحجوب کشفدر 

 این ویژگیشود. ردّ آنچه به دعوی و اثبات هستی انسان مربوط می :که عبارت است از

در اغلب  وآورد را به همراه می «رسم»و  «اسم»یا  «خلق»و  «حق»هایی چون تقابل
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آنجا که وی مثالً  ؛شودرة سنت تصوف نمایان میشناختی هجویری درباآسیبهای بحث

)همان: داند اسم را نشانة اراده و هستی می ،اسمی بی رسم با اشاره به تبدیل تصوف به

 ؛(91)همان: فشارد ردانی از خلق پای میتوجه به حق و روگ ، بریا در انتقاد از مالمتیه (11

که اصطالحات زیادی را ذیل  است همچون مفهومی فراگیر فنا در مقالة حاضر، بنابراین

اختیار و  نابودیمواردی چون محو و نیستی، نیز اضالع این مفهوم  1آورد.خود گرد می

در برجستگی هر یک اراده، گذر از ظواهر امور )اسامی، خلق، دنیا و...( هستند که 

 ختلف متفاوت است.های ممباحث و بخش
 

 های ذاتی بشرکاستی. توجه به 2-2

 ها و در آن سوی مفهوم فنا و نیستی، هجویری به انسان بودن انسان و محدودیت

ها و صفات است از ویژگی . اگرچه سالک قادرنهدانگشت میهای برآمده از آن ضعف

   که در بخشوی همراه است. چنان باهمچنان های ذاتی بشری لفهؤخود محو شود، م

هجویری این نکته را با تأکید چندباره بر فنا به معنای نابودی و تحول  ،گفته شد 1-4

و  «رینی»ها به دو دستة در تقسیم حجاب کند. ویصفات انسانی یادآوری میآفات 

 سان را از خداوند محجوب کرده استپندارد که انحیات دنیایی را حجابی می ،«غینی»

بشریت حجابی است که به هیچ های مادی، برخالف حجابهجویری  ز نظرا. (41: )همان

روا    اطالق صفت غنا بر انسان را  ،. وی در بحث از فقر و غناشتنی نیستبردا روی

. (91)همان: « وجود بشریت عین نیاز باشد و عالمت حدث عین احتیاج»زیرا  ؛داندنمی

تنها سان نیز حصول صفت غنا برای ان ،رو؛ ازاینشدنی نیستگاه رفعهیچ این نیازمندی

 جا(.)همان ممکن استبه عنوان مفعول و با تکیه بر غنای خداوند )فاعل( 

 

 شناسی هجویریاصطالح. 9

نتیجة نقش محوری  ،هجویری به اصطالحات و مبانی تصوفمند و نظامتفاوت مرویکرد 

       تأثیر این اصول گفتمانی در های بعد در بخش. همین دو اصل یاد شده است

نقد تعاریف گذاری، ی هجویری را در چهار محور تعریف اصطالحات، ارزشسشناروش

 .بررسی خواهیم کردها ها و تمثیلوارهو روایت و تأویل برخی داستان گذشته
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 تعریف اصطالحات تصوف. 9-1

  این اصطالحات، نخستین اصل  ان نظری هجویری در شرح و تعریفترین بنیمهم

هجویری بسیاری از  ،به عبارت دیگر ؛ستمحوریت فنا، یعنی شناختی ویروش

گیری آنها به سوی مفهوم فنا )نه اصطالح فنا( اصطالحات تصوف را با توجه به جهت

را در تالش هجویری برای  نخستترین نمود اصل توان مهممی ،رو؛ ازاینکندتعریف می

این اصل در  شدن چگونگی تأثیرروشن ایراصطالحات دید. در این بخش بتعریف 

 یم.کنمیبررسی  راشناسی هجویری دو اصطالح رضا و فقر اصطالح
 

 رضا .9-1-1

با اصطالحاتی چون توکل، قناعت یا  اغلببرای رضا  متون عرفانی تعاریف ارائه شده در

 ،داند: نخستبندی، اهل رضا را بر سه مرتبه میسرّاج در یک تقسیمدر پیوندند. زهد 

 آنان ،دوم ؛اندبه حکم خداوند راضی در راحت و شدت کسانی که با پرهیز از جزع و زاری

که  آنان ،دانند؛ سومچون رضای خدا را برتر می ؛آنها مساوی است که شدت و راحت بر

 دانندز خداوند یا خدا از خود میبرتر از رضای خود ا خود تخلق دررا رضای خداوند 

 سرّاجبندی و تعریف به ترک اختیار، نکتة اصلی در تقسیم یوجود اشارات اب. (84: 4911)

 ،به عبارت دیگر .توان یافتمیجایگاه خود و خداوند  ازنوع و سطح باور فرد در رضا از را 

ها و اعمال فرد و در ردیف مواردی چون عبادات و ای مربوط به گزینشوی رضا را مقوله

 9.(84)همان:  داندمیپایان مقامات را دلیل رضا  به همین ؛کندریاضات ذکر می

سخنان مشایخ وی بر ی هاشرح میاناز را به این اصطالح  مستملی بخارینگاه 

تعظیم جالل حق و  ی چون علم خداوند،موارد ویدر تعاریف  توان یافت.میپیشین 

 -4919: 9 ، ج4911)برندة فرد به سوی رضا هستند پرهیز سالک از عصیان، عوامل پیش

پرهیز از اضطراب و عصیان در برابر )عمل به وظایف فرد  ،رضانشانة جا نیز . در این(4944

 .سته شده استدان (خداوند

 با را آن ،مکی نیز رضا را جزو مقامات یقین دانسته و در تعاریف خودابوطالب 

 (4141 -4141: 1114) است پیوند داده در امور دنیاییقناعت و زهد ، مفاهیمی چون صبر
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کرده و عبد یا حاکم و محکوم را ذکر  )ارباب(خانه های صاحبتمثیل زمینهدر همین  و

 .(4199همان: ) است

توان ترک اختیار را بنیان شرح و می المحجوب کشفها با با مقایسة این نمونه

وی رضا با ترک اختیار، اندیشة غیر را از دل  تعریف. در دانستاز رضا  هجویریتفاسیر 

تقریباً در  است از جنید کهای مضمون جمله ،ه. این نکت(119: 4981)هجویری، زداید می

تکیه بر مفهوم هجویری با ولی  ،های پیش و پس از هجویری نقل شده استتمامی کتاب

این جملة جنید مثالً مستملی بخاری  ؛دهدارائه میترک اختیار تفسیری متفاوت از  فنا،

داد تا خلق بدانند که خداوند[ رضا را مقدم بر قضا قرار»]دهد: گونه شرح میرا این

اضطراب کردن روا نیست و ناراضی بودن به حکم او نشانة منازعت است و بنده در 

لحت در حالی که او به مص ،جایگاه منازعت با خداوند نیست. چگونه بنده راضی نباشد

که پیشتر چنان. (4919: 9، ج4911)« رسد جاهل است و حق عالمخود در آنچه بر او می

به علم  اعتمادبر پرهیز از نافرمانی و  ،تأکید بخاری در شرح ترک اختیار ،گفته شد

حقیقت : »داندمعامالت رضا می ءجزتنها را ها در حالی که هجویری این ،ستخدا

 . هجویری ترک اختیار(119: 4981)« به علم خداوند بنده باشد کاریِمعامالت رضا بسنده

به  ؛زندو تسلیم شدن وی به حکم الهی پیوند میترک تمنا و جهد بنده  با در رضارا 

با توجه به  ،بنابراین ؛شمارداحوال می ءآن را جز ،همین دلیل در تأیید نظر محاسبی

شود که بنده در اهب الهی ذکر میتلقی خاص هجویری از مقولة احوال، رضا نتیجة مو

توان گفت رضا در نگاه هجویری .  به همین دلیل می(111)همان:  نداردآن اختیاری 

 ،«و اختیار ترک احتیال»مختصات، مفهومی است در ارتباط مشترک با  همة گذشته از

این یعنی فانی شدن صفات بشری و از  یابی به رضایت از حکم الهی؛به منظور دستحتی 

 ،بندی مباحث و ارائة نظر خودمیان رفتن هستی سالک. در ادامه نیز هجویری در جمع

دارد و )در انتها( و رویی در احوال )در ابتدا( داند که رویی در مقامات رضا را مفهومی می

یری صاحب حال را . با توجه به اینکه هجو(111)همان: « انقطاع مجاهدت اندر آن است»

رضا وی از توان به مرکزیت مفهوم فنا در تعریف می ،(111)همان: داند از خود فانی می

 پی برد.
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گفتنی است قشیری تفاوت در مقام یا حال پنداشتن رضا را به اختالف دیدگاه 

که خواهیم دید ولی چنان ،(191 -191: 4981)دهد خراسانیان و عراقیان نسبت می

پرداخته الحات صوفیه نیز تعریف و شرح بسیاری دیگر از اصطبه  با همین نگاه هجویری

های گفتمانی هجویری، نقش گیری گزارهدر شکلکه دهد این نکته نشان می است.

 است. و تاریخی مکتبیهای وابستگینقش تر از مفهوم فنا برجسته
 

 فقر. 9-1-2

    ظاهری با فنا مرتبط  گذر از معانی، تعریف فقر را نیز با هجویری با همین رویکرد

با کند. این در حالی است که در دیگر متون عرفانی، غالباً فقر در ارتباط ضمنی می

و  های مادیها و خواستهدارایی همچون ،های ظاهریلفهؤمفهوم زهد و با تأکید بر م

مستملی بخاری، ؛ 11-11: 4911، سراج طوسی)شده است دوری از آنها تعریف عزم انسان بر 

را تنها به رسم فقر منتسب فقر . هجویری این وجه از تعریف (4111 -4111: 9، ج4911

 کندمرتبط میداند و در مقابل، حقیقت فقر را به طور صریح با مفهوم فنا می

های مادی . در تعریف هجویری، فقر بیش از آنکه در گرو خواسته(91: 4981)هجویری،

بل علت و از از سویی در مقا را سبب است. وی معموالً« باباس»در گرو ترک  ،باشد

معنای  ،از همین رو ؛بردائط دریافت و درک پدیدارها به کار میسبه معنای و ،سوی دیگر

توان می بنابراینگیرد. می ی مکاسب و اثبات هستی انسان قرارسبب در پیوند با معنا

داند شدن اسباب می اثرفقر را نتیجة بیتأثیر اسباب و  دریافت که هجویری غنا را نتیجة

مولفة مفهومی فنا در بندی نظر خود به شکلی آشکارتر بر نقش در جمع وی. (91)همان: 

نسبت  ،درویش[ از بند کسب رها شد و چون امور وی ]=»کند: کید میتعریف فقر تأ

پس  ؛نه راهبر آن ،او راه آن چیز باشد ،وی گذرد آنگاه آنچه بر .فعل از او منقطع بود

وی نشان  آنچه بر ،همه از آن غیر است .هیچ چیز را خود نکشد و از خود دفع نکند

  ،شوددیده میفقر، فنا، مواهب و رضا  بینمعنایی  ارتباطی ر اینجا. د(14)همان: « کند

)تقابل فنای فنا  های معنایییکی از مولفهباز ویژه اینکه پس از این جمالت، هجویری به

 .دهدمیشرح  را صفت و ذات(
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 پیوند و آمیختگی دارند،تقابلی و دوگانه  موجودیتیدر بررسی اصطالحاتی که 

که ، آشکارتر است؛ چنانتعاریف مفاهیم و اصطالحاتی چون فنا، فقر، رضا و مواهب

گیری و نسبت آنها با فنا و جهت وابسته به ،تفاوت میان برخی از آنها بیش از همه

و  «جمع»در تعریف دو اصطالح بیشتر متون تصوف مثالً  ؛وابستة آن استمفاهیم 

خود ریف اتعیکی از . قشیری در دکننکسب بنده یا لطف حق تأکید می، بر «تفرقه»

اقامت عبودیت و آنچه به احوال »چون داند؛ اموری مربوط میمکاسب تفرقه را به 

اساس تفاوت جمع و تفرقه بر ،تعریف. روشن است که در این (419: 4981)« بشریت سزد

سزاوار  را برخی اعمال و حاالت گویی وی ؛شوندمتمایز می از یکدیگرمیان اعمال 

با سزاوار انتساب به حق. وی در صفحات بعد را و برخی دیگر  داندمی انتساب به بشر

     مطرحنیز را  «فرق ثانی»و  «جمعِ جمع»اصطالحاتی همچون  ،ذکر تعاریف دیگر

چند تمایز میان انتساب افعال به . این در حالی است که هجویری هر(411)همان:  کندمی

داند، این تمایز را در گرو جایگاه خلق و حق را معیار تعریف و تمایز جمع و تفرقه می

به عبارت دیگر، جمع و تفرقه با توجه به افعال و  ؛نه نوع افعال ،داندروحی فرد می

افعال را منتسب به  ،که در تفرقه است با این تفاوت که آن ،شوندحاالت فرد شناخته می

با وجود افعال خود و امکان » ،که آراسته به جمع است داند و آنکسب خود می

مجاهدت، به جمال حق از آفت فعل رسته گردد ... فعلش را جمله اضافت به حق تا از 

با توجه به  قهجمع و تفر ،اینبنابر ؛(911: 4981)هجویری، « نسبت کسب خود رسته گردد

تأکید هجویری بر عباراتی شوند. گیری فعل به سوی حق یا خلق تعریف میجهت

« مجاهدت را اندر حق هدایت منفی یابد»، )همان(« آفت از فعل رسته گردد»چون

و  )همان(« هستی وی را اندر وی فانی گردانیم و نسبت وی از افعال وی بزداییم»، (همان)

در تعریف و شرح اصطالحِ جمع، آشکارا نشان از ابتناء  (911)همان: « و مغلوبمستغرق »

 های معنایی فنا دارد.لفهؤایجابیِ جمع و تفرقه بر م یاسلبی 

برخی اصطالحات دوگانه و متقابل همچون غیبت و حضور، وقت و  بارةدر ،نکاتاین 

با توجه را  )شهود(و حضور  تغیب کالباذی .اثبات و ... آشکارترند حال، قهر و لطف، نفی و

کرده است تعریف حظوظ نفسانی و لزوم پرهیز از آنها  در برابرگیری آنها به جبهه



 11 پیاپی، شمارۀ 1931ستان زمو  پاییز ، 2، شمارۀ 5 ادب فارسی، سال /151

به  ،هایی با تعریف هجویری. تعریف قشیری نیز با وجود مشابهت(81: 4991کالباذی، )

 «حضور به حق»و  «حضور به خلق»دلیل متنوع بودن و همچنین تقسیم حضور به 

هجویری در تعریفی  اما ،گیردهای نگاه هجویری فاصله میاز بنیان (444: 4981)قشیری، 

تا حکم غیبی ورا چون حکم عینی گردد و مراد »داند حضور را حضور دل می ،مقدماتی

از غیبت، غیبت دل بود از دون حق تا حدی که از خود غایب شود تا به غیبت خود از 

     و در ادامه آنها را در حکم مفهومی واحد  (918: 4981)« .خود به خود نظاره نکند

. (918)همان: « غیبت از خود حضور به حق آمد و حضور به حق غیبت از خود» :خواندمی

گیری این مفاهیم به سوی روش هجویری، تأکید وی بر تفاوت جهت نکتة تمایزبخشِ

و حرکت به سوی حق حق یا خلق است؛ وی غیبت و حضور را به معنای رستن از خود 

گیرد، با این تفاوت که غیبت رویی در هستی، خلق و حظوظ نفسانی دارد و در نظر می

به عبارت دیگر، در تعریف و شرح غیبت، بر گذر از مبدأ )خلق/  ؛حضور رویی در حق

تأکید  ولی در تعریف و شرحِ حضور، بر حرکت به سوی غایت و مقصد )حق( ،هستی( 

)با  د که مثالً با دقت در تعریف کالباذیشواهمیت این نکته زمانی آشکارتر می 1شود.می

هر دوی این اصطالحات با توجه به موضع فرد ه دریابیم کوجود شباهت با نگاه هجویری( 

اند. اینکه هجویری در نسبت به هستی، خلق و حظوظ نفسانی شرح و تعریف شده

نشان دهندة  ،(914)همان: « راحت کشف» بیند و در حضورمی« وحشت حجاب»غیبت، 

 المحجوب کشفگونه اصطالحات در رسد اینهمین تفاوت موضع است. به نظر می

در  ،دارد و یکی روی مکشوفتنها یکی روی در حجاب  ؛تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند

 1نور و گشایشِ پیش رو.

ن ای ریویهج. توان دیدنیز می «حال»و  «وقت»اصطالحات  بارةهمین نکته را در

که پیش از این صاحب چنان»نماید: بازمی چنیناین دوگانگی موضع و جهت نگاه را 

. (119)همان: « نازل وقت بود و متمکن غفلت، کنون نازل حال باشد و متمکن وقت ،وقت

در حالی که  ،)رویی در غفلت یا حجاب پیشین دارد(در این جا نیز غفلت، مبدأ وقت است 

. با نگاهی به اصطالحاتی چون قهر و رو دارد( پیشِ )رویی در گشایشِمبدأ حال، وقت است 

با  ،بنابراین ؛توان همین روش را در تعریف آنها بازشناختلطف یا انس و هیبت نیز می
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نگر، ، در نگاهی کلالمحجوب کشفشده در اصطالحات شرح داده  بینروابط تنوع  وجود

یعنی  ،شناختی هجویریروش نخستمبتنی بر اصل  ،آنها بینشرح تمایز تعریف و 

صورت ضمنی یا صریح از بطن تعاریف وی دریافته محوریت مفهوم فناست. این نکته به

های پیشین که مثالً خود در بحث از نفی و اثبات، خواننده را به بحثشود؛ چنانمی

که نشان از پیوستگی مفهومی  (111همان: )دهد دربارة فقر، صفوت، فنا و بقا ارجاع می

 .داردفنا  حوریتاین اصطالحات با م
 

 شناسی تصوفانتقادی به اصطالحنگاه . 9-2

انتقادی به نگاهی هایی که با افزون بر تعریف مستقیم اصطالحات، هجویری در بخش

  اصطالحات را دربارةای از موضع خود پردازد نیز گوشهشناسی تصوف میاصطالح

مشاهده کرد: المحجوب  کشفتوان در نماید. این نگاه انتقادی را در دو شکل میبازمی

 انتقاد از نارسایی اصطالحات. ،انتقاد از برخی تعاریف و مواضع؛ دوم ،نخست
 

 انتقاد از تعاریف پیشین. 9-2-1

مختلف دربارة اصول، مراحل و  هایدیدگاهنقد  المحجوب کشف مهمهای یکی از ویژگی

شناختی های گفتمانی و روشلفهؤها و ممفاهیم تصوف است. اگر با توجه به بنیان

های ذاتی بشر به عنوان توجه به کاستی بگوییمباید  ،هجویری به این بخش بنگریم

گیری تعاریف دارد. با توجه به جهتدر مرکز مباحث وی قرار ،شناختیاصل روشدومین 

 گاهمواهب و ترک اختیار و کسب، هر مانندای ه سوی مفهوم فنا و مفاهیم وابستهوی ب

توان می ،شودی ذاتی بشر هادیده انگاشتن کاستینا موجبسنگینی کفة این مفاهیم 

ترین یکی از مهم ،اسالمتاریخ  طی. گفتنی است این نکته شاهد انتقادات هجویری بود

 های درونی و بیرونی به سنت تصوف بوده است. آنچه با عنوان محورهای اعتراض

گردد. به ترک آداب شریعت بازمی، گرفته استمیقرار نمعترضامورد انتقاد  «گریاباحه»

     گذاری در دین و گرایش به تأویل و مواردی همچون بدعت. (911 -198: 4981)

بر صوفیه وارد شده است  ،ن و فقهااویژه متشرعان، بهبارها از سوی منتقد ،گراییباطن

 ،(419 -499: 4918ابن جوزی، )توان دید که نمونة آشکار آن را در انتقادات ابن جوزی می
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از سوی صوفیانی چون  (419: 4984کوب، )زرین« سقوط تکلیف»اما آنچه با عناوینی چون 

، ادعایی را نشانه شودمیانتقاد  (119 -114و  191 -194: 4911)و سرّاج  (11: 4981)غزالی 

 کند.میاصل و فانی رفع  عبادات و تکالیف دینی را از انسان و دادن د که انجامگیرمی

 ،ویژه با تأکید بر اصل دومبه شناختی خود،دو اصل روشنیز با استفاده از هجویری 

، پس از اینکه د. وی در بحث از جمع و تفرقهکنمیانتقاد از برخی شرح و تفسیرها 

گذارد، به آنانی تعریف این دو اصطالح را با توجه به مفهوم فنای سالک به بحث می

. در واقع هجویری که (911: 4981)دانند می« اظهار جمع را نفی تفرقه»کند که اشاره می

تعریف  را عنوان اصطالح مقابل آن()و تفرقه بهجمع  ،ار فردبا محوریت فنا و نفی کسب و اختی

 گیری به سوی خلق()جهت وجوهیکی از در پی طرد  د کهکنمینقد  راای یشهانده بود، کرد

 یعنی ؛است ابر حقدر بر . واکنش هجویری معطوف به توجه دادن به وجود بشریاست

های ها و ویژگیداری از فنا به هیچ وجه نباید به فراموشی و طرد حوزة محدودیتجانب

و توانایی کسب بود و مجاهدت بود هرگز آن از  تا امکان معاملت: »بینجامدذاتیِ انسان 

از آنچه جمع از تفرقه جدا نیست، ... و آن را که نفی مشرب اعمال،  ؛بنده ساقط نگردد

تواند هرچند این نگاه می. (911)همان: « بر غلطی عظیم باشد ،نفی عین عمل نماید

ای هجویری با انگیزه گرایی نیز باشد، آشکار است کهگری و تکلیفنشانگر تقابل اباحه

 ه است. کردبیان  را دیگر یعنی از زاویة مبتنی بر دو اصل حاکم بر اندیشة وی آن

که در اندیشة  را شرح دادیمدر بحث از تعریف اصطالحات متقابل، این نکته  پیشتر

توان دید د. در بخش حاضر نیز مینرویی نیز در وجود و هستی داراین مفاهیم هجویری 

از تعاریف و را ادی هجویری ترین شیوة انتقوضع و نظرگاه، مهمدوگانگی مکه همین 

بار دیگر اصل دوم یک ،دهد. وی در بحث از دو اصطالح فنا و بقامواضع دیگران شکل می

با تأکید بر  ،و در انتقاد از نصاری و برخی مذاهب هندی کندطرح میشناختی را روش

، فنا )خلق و حق( «قدیم»و  «محدث»روشن و انکارناپذیر ردّ فنای کلیت و یادآوری تمایز 

 . (911 -911)همان: داند که با بقای حق متمایز است می یت بشراصف نیز جزو و بقا را

های لفهؤافزون بر موضع انتقادی هجویری، پیوند معنای م، هادر تمامی این نمونه

 توان دید.اصلی مفاهیمی چون فقر و جمع و تفرقه با فنا را نیز می
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 نقد کارآیی اصطالحات تصوف. 9-2-2

    ضمنی یا صریح وی از نظام داقتنا ،گری از برخورد انتقادی هجویریسطح دی

. پیش و پس از کارآیی این اصطالحات استپردازی در سنت تصوف و میزان اصطالح

ناپذیری تجارب عرفانی و ناکارآمدی اصطالحات و تعابیر عرفانی هجویری بارها از بیان

نگاه هجویری به این موضوع نیز ولی  ،(11 -11: 4989)فوالدی، سخن گفته شده است 

ویژه اصل نخست است. ، بهمتفاوت و برآمده از دو اصل بنیادین اندیشة وی نگاهی

 مرتبط مفهوم فنا  را بامفاهیم و اصطالحات تصوف هر یک از پس از اینکه  هجویری

سلوک شرح مقامات و احوال و مراحل در  به بیان ناکارآمدی اسامی و الفاظ ،کندمی

 ؛نتیجة پیوند آنان با مفهوم فناست ،ناکارآمدی این اصطالحاتکه گویی چنان ؛پردازدمی

فشارد براین نکته پای میمختلف،  هایدیدگاه، پس از ذکر «ایثار»مثالً در شرح اصطالح 

از میان  ایثار و اختیار و دوئی و تفرقهشود می موجبت خود از منیّرهایی سالک که 

)فنا/ ترک اختیار . وی در این عبارت متوجه وجهی از ایثار است که روی در حق برود

هجویری  ،بنابراین ؛دارد )هستی/ اختیار و کسب(نه ایثاری که روی در خلق  ،دارد وکسب(

مخاطب را توجه زند و سپس به مفهوم فنا و ترک اسباب و اختیار پیوند می را ابتدا ایثار

کند. این ناکارآمدی نتیجة برجسته می رآمدی اصطالحات در مرحلة فنا جلببه ناکا

در حالی که ایثار روی در نفی تمامی این  ،شدن تفرقه و دوئی و کسب و اختیار است

 موارد دارد: 

یت تفرقه باشد و اندر عین جمع ایثار که ترک نصیب ؤندر راما ایثار و اختیار جمله ا»

همه هالک وی  ،است، خود اصل نصیب بود و تا روش طالب متعلق به کسب وی بود

ید، وی را بشول احوال وی جمله برهم ،بود و چون جذب حق والیت خود ظاهر کرد

« عبارتی کند کی وی را نامی نهد و یا از وی عبارت نماند و روزگارش را اسم نه، تا

 (.191: 4981)هجویری، 

شده است ز موجب نی «سکر»و  «صحو» بارةنگر و معطوف به فنا درهمین نگاه غایت

ی پس از بیان انواع و . وه داشته باشدمنتقدان یبرخورد هجویری با این اصطالحات

در جنب سلطان حقیقت بی اعتبار و را حاالت مختلف صحو و سکر، این اصطالحات 

 بارةویژه دربه ،گیری. این موضع(181)همان:  ندخواآنها را فاقد مشروعیت میتمایز 
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گیری متفاوت نسبت که به شکل تقابلی و در نتیجة دو جهتآشکارتر است اصطالحاتی 

)همان: گیرند؛ اشاره به ناکارآمدی اصطالحات غیبت و حضور به خلق و حق شکل می

 هاست.از این نمونه (914

 ای را اختیار کرده کهدوگانههجویری در تعریف اصطالحات تصوف همان موضع پس 

   وی از سویی به تعریف و بحث دربارة آنها .بطن این اصطالحات نیز یافتنی است در

کند. کارآیی و اعتبار آنها را صریحاً نفی می ،در نگاهی انتقادی ،پردازد و از سوی دیگرمی

نگاه و  که انگیزة هجویری در رد اعتبار این اصطالحات، توجه به این نکته ضروری است

فنا و بقا را  ،که خود در شرح مذهب خرازیهست؛ چنانگیری وی به سوی فناجهت

 .(911)همان: موجب محو اعتبار این اصطالحات و مفاهیم در آنها خوانده است 

خودِ حتی قوت اصل فنا در محو اعتبار اصطالحات و نقد آنها به حدی است که 

گیری دوگانة خلق و که باز مبتنی بر جهترا نیز ن آنها بیاصطالحات فنا و بقا و تمایز 

روا  ،«بقا را بدو تعلق نباشد»باز اگر کسی عبارت از فنا کند که »کند: محو می ،حق است

توان می ،ابراینبن ؛(911)همان: « . ...هم روا بود «فنا را بدو تعلق نه»بود و اگر از بقا که 

گفت این اصطالحات نیز همچون معنای آنها رویی در هستی و وجود دارند و رویی در 

 نیستی و فنا.
 

 گذاریداوری و ارزش. 9-9

مربوط به مقایسة  المحجوب کشفاصطالحات در  یند تعریف و شرحآبخش دیگری از فر

گوناگون معموالً ن تعاریف بیهجویری در داوری  .1آنهاست بینی ورتعاریف مختلف و دا

این نکته را تا حدی از  .(14: 4999چشمه و عابدی، )عظیمی یانگزیند راه میانه را برمی

 گانه و متقابل اصطالحات دو شین و رویکرد هجویری در جمع میانمباحث بخش پی

جانب تعاریف و  ،نخستدر درجة  تعاریف دربارةداوری  برایی توان دریافت. ومی

مثالً در بحث از تر باشند؛ یم وابسته به فنا نزدیکگیرد که به مفاهرویکردهایی را می

دو گروه که یکی مجاهده را علت مشاهده و دیگری  بینمجاهده، با اشاره به اختالف 

از آن  اعتباری اصطالحات( )بیداند، خود با روشی که در بخش پیشین سبب مشاهده می

« بدون معنی ،خالف اندر عبارت است این»گیرد: ابتدا موضعی میانه می ،یاد شد
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عنایت حق و مشاهده را مقدم بر مجاهده  ،، ولی پس از آن(911 -911: 4981)هجویری، 

 مفاهیم هجویری به. مالک این داوری نزدیک بودن گزینة (911)همان: کند ذکر می

 . ترک اختیار و اسباب وابسته به فناست:

وقت را همچون حال نتیجة  اگرچهنیز  «حال» و «وقت» بیندر داوری هجویری 

 کندبندی میداند، آن دو را در دو مرتبة واالتر و فروتر دستهواردی از سوی حق می

بیشتر یکی از آنها  بندی و قضاوت نیز میزان نزدیکی. معیار این دسته(111 -119)همان: 

نعمت و بال را  ،خودیکه در آن، فرد به دلیل استغراق و بیچنان؛ ستبه مفهوم فنا

 پندارد.یکسان می

ها و یعنی توجه به کاستی ،های هجویری گاه از اصل نخست به اصل دومتکیة داوری

دو تعریف مختلف، خطر  بینشود. در مواقعی که اختالف اثبات هستی بشری منتقل می

داری جانب از تعریفیهجویری  ،را در پی داشته باشد ی بشرذاتهای محدودیتفراموشی 

توان از ترین نمونة این بخش می. به عنوان مهمرا در پی داردتقویت این وجه  که کندمی

رسد سکر به با اینکه به نظر می دو اصطالح صحو و سکر یاد کرد. بینداوری هجویری 

در نگاه هجویری برتر از  ،گیری به سوی فنا و نیستی و محو اختیار و کسبدلیل جهت

کمال حال »کند: داری میمختلف از صحو جانب هایدیدگاهن پس از بیاوی صحو باشد، 

یت بازماندگی بشریت بود. پس ؤصاحب سکر، صحو باشد و کمترین درجه اندر صحو، ر

  .(181)همان: « بهتر از سکری که عین آن آفت بود ،صحوی که آفت نماید

سان های سنت عرفانی خرااین نکته به تفاوت های پیشینگفتنی است در پژوهش

و بر همین  (911: 4989)میرباقری فرد و رضایی، گره خورده  )اهل صحو( و عراق )اهل سکر(

مورد نظر و عالقة جنید و دیگر »سو با همان مفهوم هم المحجوب کشفصحو در  ،اساس

ولی با دقت  ،ته شده استی باالتر از سکر و نشانة بقا دانسامرتبه (911)همان: « بغدادیان

     توان دریافت که انگیزة وی از در توضیحات هجویری و مطالب مقالة حاضر می

سه  بینسو با ایجاد تمایز تاریخی و مکتبی و نه هم موضوعیداری از صحو، نه جانب

بلکه انگیزة وی تأکید بر اثبات بشریت فرد  ،صحو و سکر و صحو بعد از سکر است ةمرحل

این داوری هجویری هرچند  ،براینبنا ؛است )حتی در حالت سکر(و تمایز وی از حق 
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         از همه بر اصول دوگانة ، بیش دارد های مشابه در این زمینهسو با داوریهم یظاهر

 است.مبتنی شناختی و گفتمانی وی روش

    نیز از سوی هجویری  «مشاهده»و  «مجاهده»تقدم  بحث از موضوع را در این

داری از تقدم مشاهده، بر وی پس از جانب ،که پیشتر گفته شددید. چنانتوان می

و  «سبب»ن دو مفهوم بیبا تمایز نهادن هجویری  فشارد.ت وجود مجاهده پای میضرور

وی در همان حال که مشاهده را مقدم بر  .کندی میانه اختیار میدیدگاه ،«علت»

کند ، مجاهده را نیز از انسان نفی نمیفنا()سلب اختیار؛ نفی اکتساب؛ داند مجاهده می

)حرکتی داند ولی آن را سبب مشاهده می ،ها و نیازهای آن()ضرورت اثبات بشریت و محدودیت

نیز اوالً معیار  «تفرقه»و  «جمع»مبحث  در .(911)همان:  نه علت آن میان اصل اول و دوم(

مبتنی بر اصول دوگانة  (919 )همان:جمع سالمت و جمع تکسیر جمع به دو گونة تقسیم 

اصل بر  ةنتیجة تکی ،سالمت وی از جمعِداری جانب ،است و ثانیاً رد نظر مقالة حاضرمو

 است. دوم
 

 هاوارهها و داستانتمثیل. 9-1

نیز همچون بسیاری از دیگر متون تصوف، برای تفهیم بهتر مطالب  المحجوب کشفدر 

ای از این . دستهها استفاده شده استتمثیلحکایات و  از انواع مختلف ،و تعاریف

شناختی هجویری مبتنی بر نخستین اصل روش آنها و تأویل گریروایت حکایات که

  گیری و تأویل. شکلداختصاص دارهای پیامبران ی ساختگی یا داستانهاتمثیلبه است 

، (111)همان: ، رود و دریا و سباح (911: 4981)هجویری، هایی همچون آهن و آتش تمثیل

بر محوریت فنا و ترک اختیار  آشکارا، (119)همان: و عشق و محبت ( 189)همان: شراب 

 است: 

طعم  گرفت،روان بود، چون به دریا رسید قرارگیرد و چون قرارآب تا اندر رود باشد »

بگرداند. تا هر که را آب باید به وی میل نکند، به صحبت وی کسی میل کند که ورا 

ید؛ تا ترک جان بگوید و مثقلة طلب برپای بندد و نگونسار بدان دریا فرو شود. جواهر با

)همان: « یا جواهر عزیز مکنون به دست آرد یا جان در طلب آن به شست فنا دهد

111.)  
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ادبیات  رنگِهرچند کم هایی دانست دال بر حضورِتوان نشانهها را میاین گونه تمثیل

 باها و اصل نخست هجویری در لباس تمثیل ،عبارت دیگر به ؛المحجوب کشفغنایی در 

 انجامد.هایی از گفتمان غنایی در این متن صوفیانه میبه حضور نشانه ،غلبة وجه ادبی

د که با شوناز داستان پیامبران مربوط می هاییبه بخش هانمونهتعدادی دیگر از 

پیامبر اسالم با یکی  ةمقایس ازها این نمونه اند. بیشترای هجویری همراه شدههتأویل

گیرند و همان روش حاکم بر تعاریف دیگر از پیامبران )معموالً موسی( شکل می

ها نیز اجرا وارهگذاری هجویری در این داستاناصطالحات متقابل و نظام داوری و ارزش

عراج با داستان م از داستان حضور موسی )ع( در طورهایی مثالً مقایسة بخش ؛شودمی

. در اندپیامبر اسالم برای اثبات و توضیح و شرح مفاهیم مختلف به کار گرفته شده

)اختیار و اکتساب و گیری فرد به سوی خلق جهت بینها تقابل اصلی تمامی این نمونه

گیری دوم، تمایل به جهت است. هجویری با ار و اکتساب، فنا()ترک اختیو حق  هستی(

گزیند. نمونة این تقابل را در گیری برمین جهتنمادی برای ایان به عنوپیامبر اسالم را 

متلون  -صلوات اهلل علیه -موسی : »توان دیدمی «تمکین»و  «تلوین»شرح دو اصطالح 

صلی اهلل  -هوش از وی بشد... و رسول  ،بود، حق تعالی یک نظر به طور تجلی کرد

متمکن بود، از مکه به قاب قوسین در عین تجلی بود از حال بنگشت و تغیر  -علیه

تان . معراج پیامبر اسالم در تقابل با داس(111)همان: « نیاورد. و این درجت اعلی بود

. هجویری برای دارد ابراهیم )ع( نیز همین نتیجه را برای شرح اصطالحاتی دیگر درپی

هستی و فنا یا اختیار و  بینبا تأکید بر تقابل  «مکاشفه»و  «حاضرهم»شرح دو اصطالح 

د: کنمیمقایسه و تأویل  را چنین، بخشی از داستان این دو پیامبر )اصل اول(ترک اختیار 

دلش بدان حاضر  ،ها نگاه کرد ...اندر ملکوت آسمان  -اهلل علیهصلوات –چون خلیل »

حضور وی فعل را دلیل فاعل گردانید ... و  یت فعل طالب فاعل گشت؛ تاؤشد. به ر

کرد. فعل ندید و حق ندید و خود ؤیت کل فرا حبیب را چون به ملکوت بردند، چشم از ر

 .(111)همان: « را ندید تا به فاعل مکاشف شد

 ،بستة فنا در نگاه هجویری گفته شدتر دربارة پیوند معنایی مفاهیم همپیشآنچه 

هایی با مضامین و خط داستانی ها نیز دریافت. هجویری تمثیلتوان از این تمثیلمی
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 برد. از آنجا کهمشابه و گاه یکسان را برای شرح مفاهیم و اصطالحات مختلف به کار می

ها نیز شناختی اوست، این تمثیلتعاریف هجویری اصل نخست روش ترین محورمهم

مثالً بخشی از داستان پیامبر  بند؛ایانتقال از اصطالحی به اصطالح دیگر دارند قابلیت 

شده است؛ یک بار با هدف  مقایسهحضرت داوود )ع( دوبار با داستانی از  اسالم )ص(

و بار دیگر برای شرح اصطالحات جمع و  (181)همان: شرح دو اصطالح سکر و صحو 

را در  توان کاربرد داستان معراج پیامبر اسالم. در بقیة موارد نیز می(911)همان: تفرقه 

 مشاهده کرد. ،بستة فنا هستندشرح اصطالحات مختلف تصوف که هم

 

 نتیجه. 1

های فراوانی برای تدوین و تفسیر حیات خود شاهد تالش طیسنت عرفان اسالمی 

هجویری به  المحجوب کشفاصول و مبانی تصوف و عرفان بوده است. در این میان، 

دالیلی از جمله تالش برای مقایسه، نقد و تفسیر اصطالحات و اصول تصوف جایگاهی 

هجویری برای  است تا خواننده با برخورد روشمند ویژه دارد. این تالش موجب شده

توان دو اصل های وی میتعریف و تفسیر اصطالحات روبرو باشد. با دقت در گفته

محوریت مفهوم فنا و نیستی و  ،مبانی تصوف یافت: نخستبنیادین را در شرح و تفسیر 

های ذاتی بشر و فاصلة رفع ناشدنی میان حق و خلق. این دو دوم توجه به محدودیت

های هجویری از اصطالحات تصوف ها و شرحشناختی مبنای تعاریف، داوریاصل روش

ل نخست تکیه شوند. وی در تعریف مستقیم اصطالحات، بیش از همه بر اصمحسوب می

بر مشروعیت این اصطالحات بحث از  لی که در نگاه انتقادی خود هنگامکند، در حامی

بیش از همه بر اصل دوم تکیه دارد. هجویری در  ،نقد تعاریف دیگران اصل نخست و در

 بر یکی از دو اصل تکیه  ،گذاری میان اصطالحات نیز به فراخور بحثداوری و ارزش

شناختی را نه تنها در تعاریف و تفاسیر، بلکه در ین این اصول روشنقش بنیادکند. می

در  را گفتنی است دو اصل یاد شده توان دید.ها نیز میوارهها و داستانتأویل تمثیل

        این دو در ،که نشان داده شدولی چنان ،توان یافتنیز میعرفانی متون دیگر 

 .کنندهجویری عمل می یسازندة نظام فکری و تحلیل به عنوان اصول المحجوب کشف
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 را ابتناء نگاه هجویری بر این دو اصل، پیوندی ناگسستنی میان اصطالحات تصوف

که تعریف هر اصطالح ناخواسته پای دیگر چنان پدید آورده است؛ المحجوب کشفدر 

توان متون مشابه میکند. در حالی که در بسیاری از اصطالحات را نیز به میان باز می

          در رارنگ شدن این عامل شاهد غلبة استناد در شرح مبانی تصوف بود، کم

مند هجویری در برخورد با این مبانی و باید نتیجة شیوة نظام المحجوب کشف

، بیش از آنکه در گرو تصوفتوان گفت جایگاه ویژة هجویری در می .اصطالحات دانست

 وی در تفسیر تصوف شناسیتاریخی و اعتقادی باشد، در گرو روشهای مکاتب و نحله

 است.      

 

 نوشتپی

 صوفیه اصطالحات نقد و تحلیل و بررسی»گفتنی است این فراگیری مفهومی، با آنچه در مقالة  -4

. این رابطه در مقالة یاد شده تفاوت دارد ،رابطة قیاسی پوشایی نامیده شده است« المحجوب درکشف

اصطالحاتی چون مقام و حال به کار رفته است که دیگر اصطالحات تصوف در مقام تعریف، زیر دربارة 

 اصطالح آنها هستند.

 گیرد.با اصطالحاتی چون بقا نادیده میرا های آن همین فراگیری نیز تفاوت -1

( و احوال را مربوط به 11: 4911)« دات و ریاضاتمجاهدات و عبا»به سراج طوسی مقامات را مربوط  -9

آید که میجا(. از توضیحات وی براند )هماندمی« مراقبه و قرب و خوف و رجا و یقین»اموری چون 

 امور جسمی و امور مربوط به دل است. بینتقابل مقام و حال متناظر با تقابل 

هایی است که این عبارت»کند کهیشاید از همین روست که هجویری خود در ابتدا تصریح م -1

 (.918: 4981« )طردشان چون عکس بود اندر عین معنی مقصود، آنگاه متضاد نماید

با این  ؛توان مربوط به همین بحث دانسترا تا حدی می« قیاسی متضاد»اشارة انصاری به رابطة  -1

است )مثالً دانسته نوع این اصطالحات ی اصطالحاتدر چنین را  مشترک تفاوت که انصاری محور معنایی

عنوان ه در مقالة حاضر از مفهوم فنا به(، در حالی ک89: 4989)انصاری،  حال در مورد قبض و بسط(

 کنندة تقابل یاد شده است.عنوان عامل ایجاد، بهگیری دوگانة این اصطالحاتفصل مشترک و از جهت

 (.99: 4989ها مربوط دانست )انصاری، به همین داوری توانبه رابطة تفضیلی میرا اشارة انصاری  -1
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