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  چکیده

هـا و  در نگاه عارفان، توبه در باالترین سطح خـود بـه گـذار از همـۀ کثـرات و حجـاب      
شود. نباید چنین پنداشت کـه ایـن    دیگر، به توبه از هرچه جز خدا منتهی می عبارتِ به

های عارفانه است. در ایـن پـژوهش،   مبنا و برخاسته از احساسات و ذوقفان بینگاه عار
شده در علم عرفان عملی به روش اسنادی ـ تحلیلی بررسی    آن دسته از مبانی پذیرفته

تواند در تحلیل و تبیین این سخن عارفان به کـار آیـد. قاعـدۀ عرفـانی      شود که می می
کنـد و از سـوی    ح سطوح مترتّب بر همِ توبه باز میاز سویی، راه را برای طر» روح معنا«

مقتضی آن است کـه توبـه   » تر در مراحل باالتر سلوکیحضور منازل پایین«دیگر، اصل 
در همۀ مراتب باالتر ازجمله مرتبۀ فنا که مرتبۀ گذار از ماسوا است، نیز حضور داشـته  

اتب نهایی توبـه نیـز   موجب شده است تا مر» فناگرایی در سلوک«باشد. همچنین، اصل 
ها، شواهد حاکی از آن است که موازین  افزون بر همۀ این. ورویی از فنا داشته باشد رنگ

شده در علم عرفان عملی (میزان شریعت، میزان عقل و میزان مشایخ) نیـز بـر    پذیرفته
  گذارند. ترین مرتبۀ توبه صحّه میعنوانِ نهایی هللا به توبه از ماسوی
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 مقدمهـ 1
از پُربسامدترین اصطالحات رایـج در ادبیـات دینـی و عرفـانی اسـت.      » توبه«آموزۀ دینی 

آیـد و  حال، هویت اساسی توبه با همۀ وجوه و جوانب و مراتبش کمتر به ذهـن مـی   بااین
آنچـه   پـذیر نیسـت.   حتی تصور برخی مراتب متعالی و نهایی توبه برای هرکسـی امکـان  

همواره از توبه موردتوجه بوده، معمـوالً فقـط همـان مرتبـۀ نخسـتین آن یعنـی توبـه از        
ای همچون دروغ، غیبت و ... است. این در حالی شدهگناهان و معاصیِ متعارف و شناخته

هـای دینـی اگرچـه بـرای همـین مرتبـۀ        است که پس از تحقیق، خواهیم دید که آموزه
و ارزش فراوانی قائل است؛ اما توبه را به این مرتبـه محـدود   نخستین از توبه هم اهمیت 

عالقه  حسبِ بهنکرده و بلکه سخن از مراتب باالتر توبه نیز دارد. طبیعی است که عارفان، 
انـد.   های علمیِ اسالمی بـه ایـن مسـئله پرداختـه    و وظیفه ذاتی خود، بیش از دیگر نحله

مراتب توبه و بازگشت بـه خداونـد را در    بیشترین و بهترین توضیحات دربارۀ چندوچون
توان جست؛ اما اوج سخن و هنرنمایی عارفان در ایـن عرصـه، تحقیقـاتی     آثار عارفان می

  اند. ترین مراتب توبه داشتهاست که دربارۀ نهایی
هللا و رجـوع از کثـرات بـه حـق      ها توبه را در باالترین سطح خود، توبه از ماسـوی  آن

ر نگاه اول ممکن است برخـی گمـان کننـد کـه ایـن سـخن عارفـان        اند. د متعال دانسته
ای برخاسته از سر ذوق و هیجان عواطف عارفانه است و مبنـا و چهـارچوب خاصـی     گفته

دست سخنان فـراوان بـه    برای تبیین و تحلیل ندارد، خصوصاً آنکه در اشعار عارفانه ازاین
» توبـه از ماسـوا  «ا کـه اصـلِ   خورد. در این پژوهش، مبـانی و قواعـد محکمـی ر   چشم می

شود تـا اسـاس و ریشـۀ ایـن      عنوانِ باالترین مرتبۀ توبه بر آن استوار است، بررسی می به
  .شودمبحث مهم عرفانی روشن 

  
  پیشینۀ تحقیقـ 2

از دیرباز در آثار عارفان به پیروی از شریعت برای توبـه اهمیـت و جایگـاه خاصـی قائـل      
بتـدا تـاکنون در عرفـان عملـی نوشـته شـده اسـت، توبـه         هایی که از ااند. در کتاب شده
توبـه آثـار    دربـارۀ ترین منازل نخستین سلوک مطـرح بـوده اسـت.     عنوانِ یکی از مهم به

تـوان   و کمتر کتاب و اثری در عرفان عملـی را مـی   1به نگارش درآمده استنیز  مستقلی
                                                                                                                             

هللا  آیت توبهقشیری و همچنین، سید علی همدانی و یا کتاب  رساله توبهتوان از برای نمونه می. 1
به چاپ رسیده است و جهت التصوف  یاربع رسایل فدر ضمن کتاب  رساله قشیریمظاهری نام برد. 

 .]198، ص16[ نکـ : سید علی همدانی  رساله توبهز اطالع ا
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حـارث   م نخـورد. مشاهده کرد که در آن سخنی از توبه و مسـائل پیرامـونی آن بـه چشـ    
، ابوطالـب مکـی در   الوصـایا و  الرعایة لحقـوق هللا محاسبی در چندین بخش از دو کتاب 

-43، ص26 نکــ :  [ اللمـع ]، سراج طوسی در 342-317، ص1 ، ج44نکـ : [ قوت القلوب
 نکــ : معـروف خـود [   رسالۀ]، قشیری در 93-92، ص39 نکـ :[ التعرف]، کالباذی در 44
]، ابوحامـد  386-378، ص48 نکــ : [ کشف المحجـوب یری در ]، هجو177-168، ص32

] و در 31)، ص12(الجـزء 4 تـا ج  144)، ص11(الجزء4 ، ج31 نکـ :[ احیاء العلومغزالی در 
)، سهروردی 296-290و  40-36، ص30 نکـ :[ عالم الغیوب یمکاشفة القلوب المقرب إل

 االعـالم کاشـانی در لطـائف   ] عبدالرزاق 543-542، ص2 ، ج22 نکـ :[ عوارف المعارفدر 
] و نراقـی در  93، ص36 نکــ : [ اصطالحات الصوفیه] و در 296-287، ص1 ، ج37 نکـ :[

] هرکدام بخشی از کتاب خـود را بـه بررسـی    88-49، ص3 ، ج47 نکـ :[ جامع السعادات
اسـاس، مقـاالتی نیـز در     اند. بـراین  توبه و مقتضیات و شرایط و مراتب آن اختصاص داده

هـا نیـز    های توبه از نگـاه عارفـان تـدوین شـده اسـت کـه در آن       و تحلیل ویژگی بررسی
شـناختی بـه    نگاهی هستی«جوانبی از مبحث عرفانی توبه بررسی شده است؛ مانند مقالۀ 

مرتضـی شـجاری) کـه بـا محوریـت عرفـان نظـری و         (نوشـتۀ » عربـی  توبه در عرفان ابن
تأویل عصیان و توبـۀ آدم(ع) در اندیشـۀ   «لۀ عربی سامان یافته است و مقا های ابن دیدگاه

آدم(ع) (نوشـتۀ سـید حسـن ترابـی و همکـاران) کـه بـه بررسـی توبـۀ          » عرفای اسالمی
(نوشـتۀ  » تحلیل و تبیین فقهی، حقوقی و عرفانی توبه در اسـالم «اختصاص دارد و مقالۀ 

ی دنبـال  هـایی کـه توبـه را در ادبیـات عرفـان     محمدجلیل رضایی و همکاران) و یا مقالـه 
جـرم،  «وروی ادبیات عرفانی هستند؛ ماننـد مقالـۀ    هایی با رنگاند و طبیعتاً پژوهش کرده

رش و بابـک  (نوشـتۀ فرهـاد کاکـه   » تقصیر و توبه به پیشگاه الهی با نگاه عرفانی سـعدی 
(نوشتۀ زهرا موسـوی  » تجلّی اشارات عرفانی حضرت آدم(ع) در آثار عطّار«پورقهرمانی) و 

گناه توبه تحلیل مقام توبه از حسـنه تـا سـیئه در داسـتان پیـر      «ن فرزاد) و و عبدالحسی
  اصغر میرباقری فرد و اشرف خسروی) (نوشتۀ سید علی» چنگی از مثنوی موالنا

هایی که تاکنون صورت گرفته اسـت، مبحـث مهـم مراتـب     با وجود همۀ این پژوهش
مفصلی از کتاب خود را بـه آن   قدر برای عارفان جدی نبوده که بخش جداگانه یا توبه آن

الی مباحث خود به مراتب توبه و همچنـین،   اختصاص دهند. هرچند به مناسبت، در البه
انـد. اگرچـه پژوهشـگران     هللا نیز توجه نشان داده باالترین سطح آن یعنی توبه از ماسوی

انـد؛ ولـی    عرصۀ عرفان مقاالتی در بررسی و تحلیل نگاه عارفان به جوانبی از توبه نگاشته
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مرتبـه متعـالی توبـه یعنـی توبـه از ماسـوا        دربـارۀ تاکنون تحقیق جداگانـه و مسـتقلی   
ترین مرتبۀ توبـه  رو بر محور تبیین نهاییاساس و ازآنجاکه پژوهش پیشِ اند. براین نداشته

از نگاه عارفان شکل گرفته است، لذا در نوع خود سابقه ندارد و بـه دیگـر سـخن، جنبـۀ     
ترین مباحث مطرح در باب توبـه یعنـی    پژوهش بررسی و تحلیل یکی از مهمنوآوری این 

  ترین مرتبۀ توبه است.عنوانِ نهایی هللا به توبه از ماسوی
  

 شناسی توبهمفهومـ 3
بـاره   فارس درایـن  رجوع و بازگشتن است. ابن یو به معنا» ت و ب«واژۀ توبه مصدر ریشه 

لَالباءُ  الواوُ وَ التّاءُ وَ«آورده:  لِمَةٌ واحِدَةٌ، تَدُلُّ عَ جوعِ یکَ ]. این معنـای  357، ص1 ، ج3[ »الرُّ
لغوی در تعریف اصطالحی آن در شریعت و همچنین، عرفان هم مـأخوذ اسـت. قشـیری    

شناسی توبه پرداختـه اسـت.   مختصری دربارۀ توبه دارد که در ابتدای آن به مفهوم رسالۀ
توبه یعنی رجوع، در تعریف اصـطالحی آن هـم   وی در آنجا پس از اشاره به معنای لغوی 

  نوعی حفظ کرده است. ویژگی رجوع را به
مخصـوص    لسـان اهـل العلـم: نـدم     یفصل فی حقیقة التوبة: التوبة فی اللغة الرجوع و علـ 

قبیح فعله لما تعبد اللّه به من ایجاب الندم علیـه   یشروط و هو ان یکون ندمه عل ییحصل عل
  ].22، ص33مثل ما اقترفه [ یان ال یعود ال ییه و شروطها: العزم علالرجوع ال یو ندبه ال

مسـتملی نیـز    شرح تعـرفِ نظیر کار قشیری در تعریف لغوی و اصطالحی توبه را در 
محتوا و مضمون تعریف باال از توبـه در  مجموع،  ] و در1209، ص3 ، ج43توان یافت [ می

در میان همۀ این تعاریف مشترک اسـت،   نوعی آمده است و آنچه دیگر آثار عرفانی نیز به
  سویِ خداوند متعال است. آن است که توبه رجوع از گناهان و نقائص به

  
  هللا مبانی عرفانی آموزه توبه از ماسویـ 4

هر علمی یک سری قواعد و اصـولی دارد کـه بـه منزلـۀ ارکـان اساسـی آن علـم اسـت.         
هرکدام از مسائل بـا ابتنـای بـر ایـن      جزئیاتِ مسائل علم از این اصول برگرفته هستند و

  اند. ریزی شدهاصول و مبانی پایه
عنـوانِ بـاالترین سـطح از مراتـب توبـه در       ای است که بـه آموزه» هللا توبه از ماسوی«

مسائل علم عرفان عملی مطرح است. طبیعتاً این مسئله بـر یـک سـری اصـول و مبـانی      
توانـد   آن دسته از مبانی عرفانی را کـه مـی   شده در عرفان مبتنی است. در ادامه، پذیرفته
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مثابۀ مرتبۀ نهایی از مراتب توبه تحلیـل کنـد، مفصـالً     های آموزۀ توبه از ماسوا را بهریشه
  کنیم. بررسی می

  
  روح معنای توبه  .4-1

ارمغان نگاه تشکیکی به مفاهیم شریعت است. اهل معرفـت بـر   » روح معنا«قاعدۀ عرفانی 
هـا بـر    داننـد. آن  فشارند و آن را کلید عروج به ساحت تأویـل مـی  میاین قاعده سخت پا 

بر این » بر هم سطوح و بطون تو در توی قرآن و جهان و انسان و تطابق آنها«اساس اصل 
یافته حقایق باالتر اسـت و   نکته تأکید دارند که هر حقیقتی در ظاهر، مثال و نمونۀ تنزل

انـد. بـه زبـان دیگـر،      در اصل و روح حقیقت شـریک الیۀ بیرونی و ظاهری با الیۀ درونی 
انـد.   معانی طولی و درجات معنایی یک شیء در اصل و روح حقیقـت آن شـیء مشـترک   

ای برای امری در مرتبه حسی و هستی مادی به کار رفت، این واژه برای ناچار، اگر واژه به
رود. جز آنکه به کار میآسانی  معانی و حقایق طولی آن امر در مراتب باالتر هستی نیز به

های مختص به مراتب پایین آن امر را در مراتب متوسطه و یا  نیازی نیست قیود و ویژگی
های این سویی که اذهان عمومی رو، الفاظ و واژه مراتب باالتر هستی، سرایت دهیم. ازاین

رود، مـی درستی، در مراتـب بـاالتر بـه کـار      ها انس و الفت بیشتری دارند؛ به مردم به آن
تر، لفظ بـرای روح معنـا و   گویی در لفظ دچار شده باشیم. به بیان روشنآنکه به مجاز بی

حقیقت واحد وضع شده است که در همۀ مراتب هستی به نحو حقیقت، نه مجاز به کـار  
، (مقاله تأویـل  50 نکـ :اساس، روح معنا میان همۀ مصادیق مشترک است [ رود. براینمی

  شریعت، سیدیدهللا یزدان پناه)].عرفانی و اسرار 
بـوده و   1برآیند قاعدۀ روح معنا در مبحث توبه آن است که توبه یک حقیقت شـرعیه 

یک معنای واحد و ثابـت در همـه مصـادیق و افـراد متفـاوت و گونـاگون خـود دارد. آن        
واقع، همان لبّ، اساس و روح معنـای توبـه اسـت کـه در هـر مصـداقی،        معنای واحد در

  دهد. های خاص همان مصداق، خود را نشان می با ویژگی متناسب
توانیم بازگشت و رجوع بدانیم و مانند مستملی، اصلِ  بنابراین، روح معنای توبه را می

 واحدِ بازگشت را در همۀ مراتب پایینی، متوسطه و نهایی توبه تبیین کنیم.
مقدار اخـتالف   مختلف است به» رجوع«آمد، لکن صفت » رجوع«حقیقت،  پس توبه به

احوال و مقامات؛ عام را از جفا به عذر بازگشتن بیم عقوبت را و خاص را از افعال خـویش  

                                                                                                                             
  ].51به [ نکـ :یک مبحث مهم در علم اصول فقه است. برای آشنایی بیشتر با این اصطالح » حقیقت شرعیه«. 1
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تبرّاکردن و به دیدار منت بازگشتن تعظیم مخـدوم را و خـاص خـاص را از کـلّ کـونین      
ن کون را [   ].1210، ص3 ، ج43بازگشتن و عجز و فنا و عدم ایشان دیدن اجالل مکوِّ

سهروردی را بر آن داشت تا در تعریف توبه به نقـل از برخـی    روح معنا قاعدۀ عرفانی
بازگشت از هرچه که در شریعت مـذموم اسـت، بـه آنچـه در شـریعت      «عارفان، سخن از 

نـوعی، روح   کند کـه ایـن تعریـف، بـه     باشد. وی در ادامه، تأکید میداشته » ممدوح است
وان ایـن اصـل و روحِ واحـد را در همـۀ     تـ  ای کـه مـی  کند به گونه معنای توبه را بیان می

 مصادیق آن مشاهده کرد.
ما مدحه العلـم. و   یء ذمّه العلم إل و سُئِل السوسی عن التوبة فقال: التوبة من کل شي

هذا وصف یعمّ الظاهر و الباطن لمن کوشف بصریح العلم... و هذا یستوعب جمیـعَ أقسـام   
  ].543، ص2 ، ج22التوبة بالوصف الخاص و العام.[

درستی به دست آورد، از تعریـف   نکته را که سهروردی از تعریف جناب سوسی به این
التوبـة تبـدیل   «توان اصـطیاد کـرد. از او چنـین نقـل شـده اسـت:        سهل تستری نیز می

]. چنانکـه خرگوشـی   147)، ص11(الجزء4 ، ج31» [الحرکات المذمومة بالحرکات المحمودة
ت کـه توبـه بازگشـت از همـۀ مـذمومات بـه همـۀ        از برخی عارفان چنین نقـل کـرده اسـ   

ـ      یعل بن ممدوحات است. و سئل محمد  یعن التوبة، فقال: التنقّـل مـن المـذمومات کلّهـا إل
]. جناب سلمی هم در تعریف توبه، به روح معنـای آن اشـاره   78، ص14الممدوحات کلها [

  بل صدق است.دهد که بر همۀ سطوح گوناگون توبه قا داشته است و تعریفی ارائه می
کلّ حال محمود. و التوبة إزالـة عمـران کـلّ     یو التوبة الرجوع من کلّ حال مذموم ال

 ].477، ص1 ، ج20االستقامة بعد اإلعوجاج [ یخراب... و التوبة رجوع العبد ال
و روح معنای » توبه«گذاشتن بر روح معنای  الدین کبری نیز با دست اساس، نجم براین

کند. این تعریـفِ جـامع    رجوع به خداوند و خروج از گناهان تعریف می ، توبه را به»گناه«
شامل همۀ مراتب توبه است. در هر مرتبۀ پایین و یا بـاالی توبـه، انسـان از نـوعی گنـاه      

توانـد   گردد. این گناه (در مراتب نخستین توبـه) مـی  خارج شده است و به خداوند بازمی
تواند در مراتب متعـالی و نهـایی توبـه،     د و میگناهان متعارفی همچون انواع معاصی باش

نانیت و وجود تعیّنی سالک باشد؛ زیرا روح معنای گناه هر چیزی است که میان بنـده و   اَ
نانیت و وجود عاریـه  تـرین گنـاه و   ای سـالک نهـایی  خدا فاصله بیندازد و با این تفصیل، اَ
  1شود. ابد و به او واصل میی حجابی است که سالک با توبه از آن به مقام فنا راه می

                                                                                                                             
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست / تو خود «شعر مشهور حافظ اشاره به همین مطلب دارد: . 1

 ].374، ص13» [زحافظ از میان برخی یحجاب خود
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الخروج مـن الـذنوب کلهـا و الـذنب: مـا       یاللّه باإلرادة... و ه یالرجوع إل یو ه التوبة
الطالـب، الخـروج مـن کـل      ییحجبک عن اللّه، من مراتب الدنیا و اآلخـرة. فالواجـب علـ   

  ].91، ص38[  ال یقاس به ذنب  ذنب  اللّه؛ کما قیل: وجودك یمطلوب سو
توان گفت: توبه هر انسانی، متناسب  با استفاده از قاعدۀ عرفانی روح معنا میبنابراین، 

با جایگاه او در مراتب سلوک، دارای شدّت و ضعفِ تشکیکی است و درواقع، توبـه طیـف   
ها به خداوند را شامل اسـت. هرکسـی در هـر     های گوناگون انسانای از بازگشتگسترده

در بازگشـتش بـه خداونـد، توبـه مخصـوص بـه خـود و        مرتبۀ باال و یا پایینی که باشـد،  
بازگشت به «ها اگرچه در اصل و روح معنای متناسب با خود را دارد و هرکدام از این توبه

  زنند.شدت گوناگونی را رقم می مشترک هستند؛ اما مراتب به» خدا
 

  »تر در مراحل باالتر سلوکحضور منازل پایین«اصل  .4-2
ردار   کدام از منازل سلوکی و ازجمله مقام توبه، یک به باور عارفان، هیچ بارمصرف و انقضـابَ
ها محدود و منحصر به ابتدای سلوک و یا هر مرحلۀ دیگـر   کدام از آن نیست و دایرۀ هیچ

هـا وجهـی از وجـوه انسـان      شود. درواقع، هرکدام از این منازل و خصوصـیات آن  آن نمی
ذا هرکدام از منازل با پیشرفت سالک در مراتب کامل و یک ویژگی از کماالت او است و ل

کند و تا نهایت سلوک، به گونه مناسب با هر مرحلـه، بـرای سـالک     سلوک، پیشرفت می
مطرح خواهد بود. این نگاه دقیق و تیزبینانـه بـه مقامـات و منـازل سـلوکی، عبـدالرزاق       

را در ده  لسـائرین منـازل ا کاشانی را بر آن داشت تا هرکدام از منازل صدگانه مطـرح در  
تحلیـل کنـد. او    ـترین مراتب  ترین مراتب تا نهایی و متعالیمرتبه ـ از نخستین و پایین 

 منازل السائرینویژگی هرکدام از منازل را در ده قِسمی که مراحل کلی سلوک در کتاب 
ترتیـب، منـازل    این وتحلیل کرده است و به مبتنی بر آن است، با توضیحی مختصر تجزیه

]. همـین  165-92ص، 36گانه خواجه عبدهللا را در هزار مرتبه تبیـین کـرده اسـت [   صد
بودن منازل سلوکی موجب شده است تا قبـل از کاشـانی، خـود خواجـه      اندیشه ذومراتب

عبدهللا نیز هرکدام از مقامات را در سه مرتبۀ ابتدایی، متوسطه و پیشرفته توضیح دهـد.  
رتبه مزبور، ریشه در عمق تاریخ عرفان اسالمی دارد البته توضیح مقامات سلوک در سه م

 و قبل از خواجه هم وجود داشته است.
، 7از خواجـه عبـدهللا [   گری دارد. او با الهامباره توضیح کامل و روشن این کاشانی در

هـا، سـطوح و مراتبـی در مراحـل بـاالتر      نویسد: هر مقام سلوکی دارای شاخه] می27ص
زمانی که سالک از سطح اولیه مقام خود به سطوح باالتر آن ارتقـا  سِیروسلوک است و تا 
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توانـد بـه    ها و مراتب باالتر محجوب خواهد بود. سالک تنها زمـانی مـی  نیابد، از آن شاخه
های سطح باالتر آن مقام آگاهی یابد که خود به آن سطح بـاالتر   ها و ویژگیفروع، شاخه

تر از آن مقام ای باالتر و باطنیی که سالک به مرتبهیافته باشد. به دیگر سخن، هنگام راه 
شـود و در ایـن حـال،     راه یابد، چشمش به اقتضائات و احکـام آن مقـام بیشـتر بـاز مـی     

تـر،  فهمـد کـه در سـطوح پـایین    چیزهایی از احکامِ ظریف و حساس سِیروسلوک را مـی 
هـای  توانـد کاسـتی   م مـی ها نبود. لذا سالک پس از ارتقا از هر مقـا  وجه متوجه آن هیچ به

]. کاشانی در ادامه، بـرای  105، ص35گذشتۀ خود در آن مقام را تصحیح و جبران کند [
توضیح بیشتر مطلب، ده مرتبۀ توبه را از ابتدا (بدایات السلوک) تا انتها (نهایات السلوک) 

خسـت  کنـد. او مرتبـۀ ن   ها و احکام توبه در هر مرتبه را تحلیـل مـی   شمارد و ویژگیبرمی
دانـد و مرتبـۀ بـاالتر توبـه      توبه، یعنی توبه در مرحله بدایات را، ترک گناهان متعارف می

توبه در مرحلۀ ابواب است که سالک در این مرحله گفتار و رفتارهای غیرضـروری و ... را  
دهد تـا درنهایـت، بـه     طور مراحل باالتر و باالتر توبه را توضیح می کند. او همین ترک می
رسد. کاشـانی بـا تبیـین    م توبه که به تعبیر وی توبه در مرتبۀ نهایات است، میمرتبۀ ده

خـوبی   علمی چگونگی حضور متعالی توبه در مراحـل بـاالتر سـلوکی، ایـن مطلـب را بـه      
 دهـد کـه سـالک در نهایـات، یعنـی در بـاالترین مراحـل سـلوک الـی هللا از          توضیح می

  ].106-105: همان، نکـ [کند  وبه میکثرات در قلب ت ماندن بقایای ماسوا و باقی
  

  »فناگرایی در سلوک«اصل  .4-3
که هدف نهایی و غایت القصـوای   یکی از ارکان و قواعد اساسی در عرفان عملی آن است

حق متعال و فنـای در او اسـت. یـک مریـد حقیقـی از ابتـدای        سلوک الی هللا وصال به 
  قصودی جز رسیدن به حق متعال ندارد.ای و منهادن در وادی محبت و سلوک، اراده قدم
   سود و سرمایه عشق حضرت اوست    ره و رهبر دال محبّت اوست 

ة العین   ]68، ص19در فروغ طلعت اوست [ ینیست    1عارفان که فناست  قرّ
سالکِ بلندنظری که چشم خود را به قلۀ رفیع وصال به حق متعال دوخته باشـد، بـه   

پرسـیدند،  » مرید«از منصور حالج درموردِ تعریف اندیشد. هیچ چیز جز فنای فی هللا نمی
، 21» [یصـل   یحتـ   اللّه عز و جل؛ فال یعرج یبقصده إل یهو الرام«حالج در جواب گفت: 

                                                                                                                             
ة العین عارفان است. برای نمونه حکیم سبزواری بارها در آثار خود تأکید می. 1 ، 18[ نکـ :کند که فنا قرّ

 و...]. 324، ص3و ج 330و144، ص1 ج
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]؛ یعنی مرید کسی است که عزم رسیدن به خداونـد دارد و از ایـن عـزم، دسـت     238ص
اند که مرید واقعـی   ن گفتهدارد تا آنکه به او واصل شود. در شرح سخن حالج چنیبرنمی

کسی است که از همان بدوِ ورودش به وادی سِیروسلوک، مقصود و مطلوبی جز رسـیدن  
ای که هیچ مطلوبِ دنیوی و حتی اخـروی او را از  به خداوند متعال نداشته باشد؛ به گونه

سـینا نیـز در نمـط     ابن ].114، ص46سازد [ سویِ مطلوب حقیقی منحرف نمی حرکت به
روشـنی تبیـین کـرده     های عارف در حق متعال را به، مسئله انحصار خواستهشاراتانهم 

تــوانیم اصــل  ]. ایــن اصــل و قــانون اساســی در ســلوک را مــی375، ص3 ، ج28اســت [
کند تا نقشۀ راه و مقصد اصلی  بنامیم. این اصل به سالک کمک می» فناگرایی در سلوک«

  1را در حرکت سلوکی خود گم نکند.
نـوعی   قاعده اساسی، همۀ مقامات و منازل سـلوکی پـیش از منـزل فنـا، بـه      پیرو این

مقدمۀ همین هدف نهایی هستند و تنها مطلوب بالذات، برای سالک وصول به خداونـد و  
فنای در او است و اما سایر منازل تنها از آن جهت که مقدمه برای رسیدن سالک به ایـن  

  مقام هستند، مطلوبیت دارند.
حقائقها، مطلـوب لـذواتها نیسـت،     یفضائل ف و عزلت و تفرید، مع آنها ترك و تجرید

بل که ترك و خروج و تجرّد و تفرّد و زهد و سلوك مطلوب است لشـهود الحـق و علّـت    
وصول است به مقصد مقصود و مطلـوب و آن معرفـت حـق اسـت       و مراد از سلوك  یغای
، 12نفسـه کـذلک [   یه و هـو فـ  که یعلـم نفسـ   یالوجه االکمل و علم به او به وجه یعل
  ].58و 57، ص5: نکـ ؛ همچنین، 166ص

این قاعده مهم عرفانی باعث شده است کـه هرکـدام از منـازل سـلوکی، در بـاالترین      
وبویی از فنای فی هللا داشته باشند و بـا درنظرداشـتن ایـن اصـل مهـم       سطح خود، رنگ

کنند کـه مراتـب    ای تحلیل می گونه شود که چرا عارفان هر منزل سلوکی را به  روشن می
ای از عبور از کثرات، گذار از انانیـت و فنـای فـی هللا را در خـود     لمحه معموالً نهایی آن

هفـت مرحلـه اساسـی سـیر و سـلوک از      «نگارنده این مطلـب را در مقالـۀ    2داشته باشد.
                                                                                                                             

منصور حالج با استفاده از همین قاعده مهم سلوکِ ابراهیم خواص را نقد کرده است. روزی، منصور . 1
 یو از منزل و مقام او در مراحل سلوک پرسید. ابراهیم چنین جواب داد که س ابراهیم خواص را دید

إذن «سال است که در مقام توکّل به ریاضت مشغولم. حالج زبان به سرزنش باز کرد و به او گفت: 
یعنی عمرت را تباه کردی و باطنت ». اللّه؟؟ یعمارة الباطن فأین أنت من الفناء ف یأفنیت عمرك ف

  ]202، ص15ای؟؟ [کردی. تو چرا هدف و قله نهایی که فنا باشد را فراموش کردهرا آباد ن
خود، در توضیح مراتب نهایی همۀ  اصطالحات الصوفیهاین کار را، چنانکه گذشت، کاشانی در کتاب . 2

 !توان به اینانجام داده است. همچنین، برای نمونه، می منازل السائرینمنازل صدگانه مطرح در 
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  ].18، ص45نیز توضیح داده است [» دیدگاه امام خمینی
ای است کـه سـالک در   ترین مراتب خود، توبهالترین و نهاییاساس، توبه در با  این بر

به دیگر سخن، چهارچوب و شاکله اصـلی مراتـب نهـایی توبـه،      مرتبۀ فنا خواهد داشت.
و ازآنجاکـه هویـت اصـلی    گیرد  های فنای فی هللا شکل می و ویژگی اقتضائاتمتناسب با 

ست، توبـه مناسـب بـا ایـن مقـام      ها امنزل فنا عبور از همۀ کثرات تعینات و حتی انانیت
که خواجـه  بر همین پایه است هللا است و  توبه از کثرات و به دیگر سخن، توبه از ماسوی

مقام   و ال یتمّ«داند.  وکمال، مقام توبه را به توبه از هرچه جز خدا می عبدهللا انصاری تمام
عنـی مقـام توبـه، بـه معنـای      ]؛ ی39، ص7» [1التوبة ممّا دون الحق یالتوبة إلّا باالنتهاء إل
رسد، مگر آنکه به مرتبۀ نهـایی توبـه از هرچـه جـز     وکمال خود نمی واقعی کلمه، به تمام

) توبه را در باالترین سـطح  275که ابوالحسین نوری (متوفای گونه است  خدا برسد و این
  کند: هللا تعریف می خود، به توبه از ماسوی

  التوبة فهو مـا قالـه   یمعن یو خصوص الخصوص ف فامّا لسان اهل المعرفة و الواجدین
ء  یمن کـلّ شـ    حین سُئل عن التوبة فقال: التوبة ان تتوب  رحمه هللا  یابو الحسین النور

  ].93، ص39؛ 44، ص26[ یتعال  هللا یسو
برخی عارفان گناه حضرت آدم را نیز در همین راسـتا، التفـات او بـه غیـر حـق متعـال و       

اند و طبیعتـاً توبـه او را هـم بـه توبـه از مشـاهدۀ کثـرت و         نوعه دانستهتوجه او به شجرۀ مم
خـاطرِ آن اسـت کـه بـه تعبیـر       ها به و همۀ این ]275، ص8[اند  اشتغال به ماسوا تفسیر کرده

ـ که مقصد ایشان اسـت ـ     یتعال اهل سلوك را التفات به غیر حق«خواجه نصیرالدین طوسی: 
  ].29همان، ص نکـ :؛ همچنین، 26، ص27» [به باید کردگناه باشد ایشان را و از آن تو

تـرین  تـرین و کامـل  نتیجه آنکه با توجه به فنـاگرایی و فنـامحوریِ سـلوک، حقیقـی    
  شود. مصداق توبه در مرتبۀ فنا محقق می

  در راه و دانا یکه تا بینا شو       کن تو جانا یز غیر حق تبر

                                                                                                                             
نیز اشاره کرد: خواجه عبدهللا منزل اعتصام را در باالترین سطح خود، به اتصال، یعنی شهود  موارد"

سویِ خداوند معرفی  هللا به ] و نهایت منزل فرار را به فرار از ماسوی44، ص7داند [حق در مرتبه فنا می
از ماسوا و تقوای از ترین مرتبه تقوا را پرهیز ]. همچنین، حکیم سبزواری متعالی45کند [همان، صمی

: یالتقو«اند: ]. چنانکه عارفان صدر اول چنین گفته378، ص5 ، ج17کند [ هرچه جز لقاء هللا معرفی می
] و 181،ص11» [ اللّه یء سو شي  کل  هو التبرّی من یالتقو«) و 98(کتاب التعرف؛ ص» اللّه  ما دون  ترك

 وضیح مراتب نهایی منازل سلوک وجود دارد.دست، در ت شمار دیگری ازاینهای بیالبته نمونه
 ].92، ص1 ، ج34اللّه بالکلیة [ ینویسد: حقیقة التوبة بالخروج إلچنانکه قشیری می. 1



    509   هللا) بررسی و تحلیل مبانی عرفانی باالترین مرتبۀ توبه (توبه از ماسوی

  ]601، ص29[  اساس راه دین است  چنین توبه    همین است  که پیش سالکان توبه
  
  باالترین مراتب توبه در میزان شریعت .4-4

تـرین   هر علمی و ازجمله علم عرفان میزان و ترازوی متناسب با خود را دارد. یکی از مهم
موازین در علم عرفان عملی میزان شریعت است. به تصریح بزرگان عرفان، قانون اساسـی  

ت است و هیچ دستور سلوکی که کمترین زاویه را با شـرع مطهـر   سلوک و ریاضت شریع
کنـد کـه ایـن علـم      عربی به پیروی از جنید تصریح مـی  داشته باشد، پذیرفته نیست. ابن

  کند. ریشه در کتاب و سنت دارد و راه سالمت را ترازوی شریعت ترسیم می
الرسول المیـزانُ   یأُعطانهم [ای الرسل] بُعثوا مبینین فبشروا و أنذروا و کله صدق. و 

ه فال یزل المیزان من یـده الـذی أخـذه      المشروع  الموضوع؛ فمن أراد السالمة من مکر اللَّ
ه عنه: علمنا هذا مقید بالکتاب و السـنة و همـا    عن الرسول و ورثه ...قول الجنید رضی اللَّ

نتیجة عن العمـل  قول الجنید، أن علم العرفان]  یقوله أنه [ای معن یکفتا المیزان. و معن
 1].186، ص4 ، ج2بالکتاب و السنة [

مثابۀ میزان در عرفان عملـی اسـت،    های دینی به حال که روشن شد شریعت و آموزه
سؤال آن است که نگاه این ترازو به مراتب نهایی توبه چگونه است؟ پاسخ به این سؤال را 

اند، بجوییم؛ خـواهیم   کرده که همواره عارفان به آن مراجعه مصباح الشریعهاگر در کتاب 
السّالم ضمن حدیث شریفی در یک تقسیم کلی، توبه را بـه توبـۀ    امام صادق علیهدید که 

عوام و توبۀ خواص و یا به تعبیری، به توبـۀ سـطح ابتـدایی و توبـه در سـطح نهـایی آن       
آن، السّالم، توبه در مرتبۀ نخسـتین و عمـومی    کنند. مطابق فرمایش امام علیهتقسیم می

  توبه از گناهان است؛ ولی توبۀ خواص توبه از اشتغال به هر چیز غیر خداوند است.
ـالَ    عَ ـهِ تَ ـرِ اللَّ غَیْ غَالِ بِ خَاصِّ مِنَ الِاشْتِ بَةُ الْ وْ ... وَ تَ بَةٌ وْ هُمْ تَ عِبَادِ لَ ـةُ   یوَ کُلُّ فِرْقَةٍ مِنَ الْ بَ وْ وَ تَ

نُوب عَامِّ مِنَ الذُّ   ].97، ص4[  الْ
، بـه درگـاه   مناجات خمسة عشـر از » مناجات الذاکرین«السّالم نیز در  علیه امام سجاد

جـز راحـت انـس بـا او و از هـر       جز لذت ذکر او و از هر راحتی به پروردگار از هر لذتی به
                                                                                                                             

بودن شریعت دارد که برای نمونه به دو مورد دیگر آن  عربی تصریحات و تأکیدات فراوانی بر میزان ابن. 1
نِ اتَّخَ«کنیم: اشاره می تَ مَ َرأَیْ واهُأَ فَ   إرادة العبد إذا خالفت المیزان یسو یو لیس الهو»  ذَ ِإلهَهُ هَ
من یده   الشرع  ]. فعبد البصیر ال یبرح میزان305، ص3 ، ج2الذی وضع اللَّه له فی الدنیا [  المشروع

یزن به الحرکات قبل وقوعها فإن کانت مرضیة عند اللَّه و دخلت فی میزان الرضی اتصف بها هذا 
 ].233، ص4 [همان، ج  الشخص
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جز اشتغال به طاعـت او، توبـه کـرده و     جز سرور قرب به او و از هر اشتغالی به سروری به
الی این استغفار مؤید و گواه بسیار روشـنی اسـت بـر    کند. مضامین متع طلب مغفرت می

  هللا است. توبۀ خواص که همان توبه از ماسوی
ـرِ    غَیْ رِ أُنْسِکَ و مِنْ کُلِّ سُـرُورٍ بِ غَیْ احَةٍ بِ كَ و مِنْ کُلِّ رَ رِ رِ ذِکْ غَیْ كَ مِنْ کُلِّ لَذَّةٍ بِ سْتَغْفِرُ أَ

رِ طَاعَتِک غَیْ غُلٍ بِ بِکَ و مِنْ کُلِّ شُ   ].416، ص42[  قُرْ
علـیهم   اللّـه  جستن از همین نگاه، بهترین تحلیل از توبه معصومان سالمعارفان با بهره

هـای گنـاه و   ها بدون آنکه از معنای ظاهری و ظهور اوّلیِ واژه اند. آن اجمعین را ارئه داده
ا بـه  نظر کنند و بدون آنکه عصمت معصومان را نادیده بگیرند، استغفار آنـان ر  توبه صرفِ

تـوان   اند. برای تحقیق دربارۀ سخن عارفان در این موضوع می بهترین وجهی تبیین کرده
انُ«به توضیحاتی که دربارۀ حدیث مشهور  هُ لَیُرَ لَ  وَ إِنَّ ـهَ     یعَ ـتَغْفِرُ اللَّ سْ ـی لَأَ لْبِـی وَ إِنِّ فِـی    قَ

رَّةً عِینَ مَ لَةِ سَبْ وْمِ وَ اللَّیْ ، مراجعـه کـرد. بـرای نمونـه، سـید      دارند ]44، ص17 ، ج41» [الْیَ
تـرین مرتبـۀ طهـارت نفـس     حیدر آملی در توضیح این حدیث بـر آن اسـت کـه نهـایی    

وآله با آنکه معصـوم   علیه اللّه شدن آن از مشاهدۀ ماسوا است و اینکه پیامبر اکرم صلّی پاک
د کـه در  خـاطرِ آن بـو   کردنـد بـه   از گناهان متعارف بودند، هر روز هفتاد بار استغفار مـی 

طریق سلوکِ ایشان مشاهده غیر و لو برای یک لحظه هم گناه اسـت. درواقـع، برگشـت    
ن   ].58، ص4 ، ج10؛ 692، ص9انیت، کثرت و غیریت است [این استغفار به استغفار از اَ

شد که اهتمام ویژه اهل معرفت به میزان شریعت مبنای دیگـری اسـت   ترتیب، روشن  این به
  کند. عنوانِ باالترین مرتبۀ توبه رهنمون می هللا به از اشتغال به ماسوی ها را به توبه که آن
  

  باالترین مراتب توبه در میزان مشایخ سلوک .4-5
 اقتضـائات هـا و   هر منزل و مقامی برحسبِ اوقـات و اسـتعدادهای گونـاگون، ویژگـی    

 متفاوتی را دارد. تشخیص درست جزئیات وظایف هر سـالک در هـر موقعیـت و شـرایط    
]. جایگاه شـیخ و اسـتاد   274، ص25[ خاص، جز از یک پیر و مرشد آگاه، ساخته نیست

در درمان امـراض بـاطنی و معنـوی سـالک هماننـد جایگـاه پزشـک حـاذق در درمـان          
 طـورِ  هـای هـر مریـد و سـالک را بـه      ها و ویژگیهای جسمانی است. او نیازمندی بیماری

ه پیامد ذکرها، اعمـال و مراقبـاتِ گونـاگون    ای که بشناسد و با توجه به احاطهخاص می
های خاص هر سـالک دسـتورهای الزم را بـه وی تجـویز      عرفانی دارد، با توجه به ویژگی

گونه است که شیخ و مراد میزان دیگری در عرفان بـه شـمار    ] و این84، ص49کند [ می
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ل آن هـا و سـخنان مشـایخ دربـارۀ سـلوک و منـاز      جهت است کـه گفتـه   آید و ازاینمی
  کنندۀ نقشۀ راه برای سالکان است. ترسیم

پرسـیدند کـه مریـد را از کلمـات مشـایخ و حکایـات        - قدس اللّه روحه العزیز  - جنید را 
گفتند: ایـن را   ایشان چه فایده؟ گفت: تقویت دل و ثبات بر قدم مجاهده و تجدید عهد طلب.

  »کَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَوَ کُلا نَقُصُّ عَلَیْ« ی: بل؟ گفتیاز قرآن دار یمؤکّد
دهنـدۀ   یسـخنان مشـایخ یـار    ییعن» ارضه یکلمات المشایخ جنود اللّه ف«اند:  و گفته

 یکامل نباشد، اگـر شـیطان خواهـد کـه در اثنـا      یرا که شیخ یا طالبان است تا بیچاره
اه طلـبِ او بزنـد تمسّـک بـه     ر  ییا بـدعت  یبه شبهت  طلب و مباشرتِ ریاضت و مجاهدت

ف      یکلمات مشایخ کند و نقد واقعه خویش بر محـک بیـان شـاف    ایشـان زنـد تـا از تصـرّ
خالص یابد و بسر جـاده صـراط مسـتقیم و مرصـاد      یو هواجس نفسان یوساوس شیطان

  ].31، ص15دین قویم بازآید [
بنای دیگـر  عنوانِ یک م ها در طریق سلوک به بودن مشایخ و سخن آن حال که میزان

مراتب نهایی توبـه خـواهیم دیـد کـه      دربارۀها  های آنعرفانی روشن شد با نگاه به گفته
تـوانیم بـه آمـوزۀ     فقط برای یک نمونه مـی  اند. مشایخ بارها سخن از توبه از ماسوا داشته

نـوعی بیـانگر    که در لسان مشایخ عارفان رائج و دائر شده است و به» توبه از توبه«مشهور 
یمۀ نهایی توبه است، اشاره کنیم. از مرتب (از مشایخ صدر اول تاریخ عرفـان و   1احمد بن رُوَ

) درموردِ توبه سؤال شد و او که مراتب نهایی توبه را در نظر داشت، توبـه را  303متوفای 
در میـان   میـ رُوَ]. ایـن تعریـف   173، ص32؛ 43ص، 26تعریـف کـرد [  » توبه از توبه«به 

یـم را در    است و  بزرگان عارفان مشهور خواجه عبدهللا انصاری نیز این سـخن مشـهور رُوَ
] و کاشانی در شرح ایـن سـخن   38، ص7توضیح مراتب نهایی توبه مطرح ساخته است [

یابـد کـه انسـان از     ورزد که توبه از توبه تنها در صورتی سامان مـی بر این نکته تأکید می
  ].161، ص35متعال پیوسته باشد [ تعلق خاطر به اغیار رسته و با تمام وجود به حق

  

  باالترین مراتب توبه در میزان عقل .4-6
زمان با حرکتی بود که عرفان اسالمی  به موازین علم عرفان هم» میزان عقل«شدن  افزوده

                                                                                                                             
ای در عرفان باز کرد؛ چنانکه خواجه عبدهللا انصاری وی را باید حساب ویژه میرُوَبرای کلمات و سخنان . 1

گوید: داند. خواجه دربارۀ او میاست، برتر می» شیخ الطائفه«، از جنید که در میان عرفا معروف به مراتب به
تر دارم از صد  از رویم دوست ی. و من موئیاست و مه از و ییاران ونمود. از  یرویم خود را شاگرد جنید م«

 ].262، ص6» [جنید
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گرفتن عرفان  عربی در تعامل با عقل آغاز کرد. پس از نضج در دوران بلوغ خود پس از ابن
مثابۀ یکی از مـوازین عرفـان    ان، بلکه در شرایطی خاص، بهنظری، عقل نه معارض با عرف
رفته تکامل یافت تا آنجا که درنهایت، مالصدرا نیـز در سـنت    به شمار آمد. این روند رفته

عنـوانِ یـک اصـل     بـه » شـریعت، عقـل و شـهود   «حِکمی خود بر سازگاری و جمع میـان  
  ].85، ص49جدّ تأکید کرده و اثبات آن را دنبال کرد [ اساسی، به

تواند همان گونـه   به نور کشف و ایمان می 1داشتن موازین عقل منوَّر سالک با دردست
شناسـی  کند، حکیمانه بـه هسـتی   که در عرفان نظری به روش خود هستی را مطالعه می

تـرین تأثیرهـای مثبـت عرفـان      چراکه یکی از مهـم  2سلوک و منازل آن نیز نظر بیفکند؛
های دقیق و عمیق آن  شناسی عرفانی و تحلیلست که هستینظری بر عرفان عملی آن ا

شناسانه از ساختار اساسی منازل سـلوک  کند تا نگاهی کالن و هستی به سالک کمک می
  ].71، ص49و جایگاه خود در این میان پیدا کند [

شناسـی توبـه بـر آن    اساس، صدرالمتألهین در نظام حکمت متعالیه خود در هستی  این بر
نسان در مسیر حرکت جوهری خود به هر مرحله از کمال و خیر هم که برسـد، بـاز   است که ا

وجـود تـو   «کـه گفتـه شـده اسـت:      طـوری  هم در حجاب هویت و تعین خـود قـرار دارد؛ بـه   
» گنـاهِ وجـودش  «؛ بنابراین، بر انسان الزم است کـه در هـر زمـان از    »ترین گناه تو است بزرگ

  ج از حجاب هویت تعیّنی خود و فنای فی هللا قدم بردارد.گونه در مسیر خرو توبه کند و این
ما من درجة فی الخیر و السعادة تحصل للعبد إلّا و ینبغی له أن یتوب عنها بتحصـیل  
درجة فوقها لذاته، فإنّ اإلنسان جوهر متجدد الذات، له فی کل وقت حجاب من هویّتـه. و  

عن ذنـب وجـوده و    ۀکل وقت توبفیجب له فی » وجودك ذنب ال یقاس به ذنب«قد قیل: 
  ].155، ص3 ، ج24استغفار عن غشاوة هویّته [

حکیم بزرگ مولی علی نوری در تعلیقات خود بـر ایـن بخـش بـر ایـن نکتـه تأکیـد        

                                                                                                                             
به » منوّر«یک اصطالح رایج در لسان عارفان است و منظورشان از افزودن قید » عقل منور«اصطالح . 1

عقل آن است که از عقل مشوبی که دچار حجاب اوهام و تخیالت است احتراز کرده باشند. کاشانی 
 ].68، ص36المنور بنور القدس الصافی عن قشور األوهام و التخیالت [  نویسد: اللب هو العقلیم

عربی و  شناسی توبه از دیدگاه ابناند تصویری از هستیبرخی پژوهشگران در همین راستا تالش کرده .2
به توبه در  شناختینگاهی هستی«توان به مقالۀ همچنین، مالصدرا ارائه دهند که برای نمونه می

منتشر شده  های فلسفیپژوهشنشریۀ  202از آقای مرتضی شجاری (که در شمارۀ » عربی عرفان ابن
آقایان » شناسی صدرایی تحلیل فلسفی توبه در پرتو حرکت جوهری از منظر انسان«است) و مقالۀ 

  کرد.آمده است)، اشاره  آئین حکمتنشریۀ  38زاده (که در شمارۀ جواد نظری و هدی ملک
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ورزد که مالصدرا در اینجا سخن از فنا و کنارگذاشتن همۀ کثرات و اکوان دارد؛ زیـرا   می
نای حقیقـی کلمـه) اسـت، جـز بـا گـذار از       رجوع به خداوند که روح معنای توبه (به مع

  پذیر نیست. کونین امکان
یـتمکن مـن    یاللّه ال بد من طرح الکونین و خلع النعلین حتـ  یو بالجملة فالسالک ال

عند اللّه، التی هی لب لبـاب الحیـات، کمـا أضـافها      یاللّه و ینصلح للدخول ال یالرجوع ال
خُلِی فِی«نفسه سبحانه فی قوله:  یال خُلِی جَنَّتِي فَادْ و تلک الجنة االلهیة هی  »عِبادِی وَ ادْ

 ].489الجنة الحقة الحقیقیة [همان، ص
هللا  بنابراین، عقل نیز گواه دیگری است بر صحت ادعـای ضـرورت رجـوع از ماسـوی    

سویِ خداوند در باالترین مرتبۀ توبـه، چنانکـه حکمـا نیـز از تأکیـد بـر آن در بخـش         به
اند. برای نمونـه، خواجـه نصـیر طوسـی در      لسفی خود غافل نبودهحکمت عملی از آثار ف

] و 374، ص5، ج17[ شـرح منظومـه  ]، حکیم سـبزواری در  26، ص27[ اوصاف االشراف
  ] به توبه از ماسوا تصریح دارند.688، ص40[ گوهر مرادالهیجی در 

  
  گیرینتیجهـ 5

کثـرات و فنـای فـی هللا    تـرین مرتبـۀ سـلوک را گـذار از همـۀ       عارفان باالترین و نهایی
ترین مرتبۀ سـلوک الـی هللا اسـت، جـز خـدا      دانند. در مرتبۀ فنا که باالترین و نهایی می

مطرح نیست و در این مرتبه، هرگونه توجه و اشتغال به غیر گناه اسـت. قاعـدۀ عرفـانی    
یل خوبی وجود اصلِ هویت توبه یعنی بازگشت به خداوند را در مرتبۀ فنا تحل روح معنا به
تـر در مراحـل   حضور منـازل پـایین  «کند. از دیگر سو، عارفان بر اساس اصل  و تبیین می
معتقد به حضور توبه در مراحل باالتر و ازجمله در مرحلـۀ فنـای فـی هللا    » باالتر سلوکی

هستند و بلکه بر این باورند که مصداق اتمّ توبه تا پیش از رسیدن به این مرحله، شـکوفا  
که در سلوک الی هللا، فنا مطلوب بالذات  آنجا شود. همچنین، از ق نمینشده است و محق

اند؛ توبه مقدمۀ فنا خواهد بود و لـذا در مراتـب نهـایی آن     و سایر منازل مطلوب بالعرض
موازین مطرح در علم عرفان عملی نیز با آموزۀ توبه کرد. ای از فنا را تجربه توان لمحه می

  سو هستند.تبۀ نهایی توبه کامالً هماهنگ و همعنوانِ مر هللا به از ماسوی
تحقیقات موشکافانه اهل معرفت دربارۀ مراتب نهایی توبـه ثمـرات فراوانـی داشـته اسـت.      

هـا اسـت. از    ازجملۀ این ثمرات تحلیل و تبیین چگونگی توبه معصومان با حفـظ عصـمت آن  
نند در مسیر توبـه، خـود را از   دادن نقشۀ راه به سالکان است تا بتوا دیگر ثمرات مهم آن نشان
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داشتن این معیار، جایگاه خـود در   ها پاک کنند و بتوانند با دردستهمۀ مراتب گناه و آلودگی
ها در منزل توبه با استغفار از گناهان متعارفشـان   منزل توبه را محک بزنند و بدانند که کار آن

 از توبه نخواهند بود، دربابند. نیازگاه بیبه اتمام نرسیده است و بلکه وجهی را که هیچ
توانـد بـه دنبـال داشـته باشـد، ارائـه        هـا مـی  نتیجۀ دیگری که این دست از پژوهش

های عرفان اسالمی در چهارچوبی علمی، تحلیلی، مستند و منسجم است. عارفـان   دیدگاه
ِفهم  کامالً منسجم و قابل ای به تحلیل و تبیین سخنان خود به گونۀمعموالً چندان عالقه

اند. همین امر باعث شده است تا بسیاری از کسانی کـه آگـاهی    برای دیگران نشان نداده
کافی از روحیات و سخنان اهل معرفت ندارند، بسـیاری از مباحـث عرفـانی را حمـل بـر      

اند مبانی  که اهل فنّ توانسته اساس بپندارند؛ درحالیها را سخنانی بی شعریات کنند و آن
  مباحث را تحلیل و تبیین کنند.بسیاری از این 
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