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  طهارت از منظر عارفان مسلمان
  

  ∗∗مني مهدي مؤ                 ∗فاطمه طباطبايي
  

  چكيده
در . يم شده استدر شريعت اسالم، طهارت به دو بخش ظاهر و باطن تقس

جه از  و اين دوگرفته است،و حقيقت دين را دربركه طريقت دانش عرفان نيز 
كيد بيشتري شده ه باطني آن تأهرچند بر وج اي برخوردار است؛اهميت ويژه

 .است طهارت باطني ي در نزد عارفان مسلمان، طهارت ظاهري مقدمه. است
هي است كه موجب رهايي انسان از  شرط دريافت فيوضات اال نيزطهارت

- در عالم درون و برون مي،وابستگي به كثرات و سبب نزديكي او به افق وحدت
كند و در نتيجه نسان معاصر را تهديد مي ا، جدي ناپاكي كه خطرجا آناز . شود

هاي عملي بازگشت به  تبيين راهشود،هي ميمندي او از فيوضات اال مانع بهره
 در اوج بحران اخالق و معنويت جهان امروز، از ،پاكي و سالمت انسان و جامعه
تا پاكي و است در اين پژوهش سعي شده . اهميت خاصي برخوردار است

هاي همچنين شيوه  و وجوه ظاهري و باطني و مراتب آن وودشپيراستگي تعريف 
  . از منظر بزرگان معرفت بررسي شود،دستيابي به آن
مراتب  -4  ، طهارت باطن-3  ، طهارت ظاهر-2 ، عارفان مسلمان-1 :واژهاي كليدي

 .طهارت
 

  مقدمه. 1
ن مسلمان، از نظر عارفا. استطهارت يكي از مفاهيم محوري در تصوف و عرفان اسالمي 

تر از آن، شرط پذيرش اعمال عبادي در نزد خداوند  شرط صحت عبادات و مهمدنبوطاهر
  .است

  ، االهيبر اساس اهميت پيراستگي ظاهر از امور ناپاك و پيراستگي باطن از تصرفات غير 
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34 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
 همواره اين موضوع مهم مورد توجه بزرگان معرفت قرار گرفته و ،در طول چهارده قرن

، به تناسب مشرب در اين آثار. ختلفي از آثار آنان را به خود اختصاص داده استهاي مبخش
 طهارت ظاهر و نيز طهارت باطن تأويل، به  حاالت روحي و ذوقيات عرفانيعرفاني و

  .پرداخته شده است
 تبيين انگيز نهفته در وجود او، ن درون انسان، شناخت مراتب شگفتآشنايي با جها

مهم در  از جمله مباحث ،هاي آنو بيان روش) طهارت باطني(ن ماهيت پيراستگي درو
هايي كه زشتي، ناپاكي، ظلمت و هرگونه تصرفات غير روشبحث طهارت و مراتب آن است؛ 

 او ،دهد گسترش مي وجود او را زدايد، هاي عالم درون مي را از تمامي مراتب و پديدهاالهي
 انسانيت او را رهاند، ادي دروني و بيروني ميمهاي مادي و غير تزاحم كثرتيرا از تنگنا

 اين . حقيقي و فطري اوستي ه كه خواسترساند مي و به توحيدكند ميشكوفا و تثبيت 
به . استوقفه  تالش مستمر و بيي ه است كه نتيجاالهي فيوضات ي ترين درجهمقام عالي

خواهد  ر مهمي را در پي بسياي هشناسان شناسانه و روان طهارتي، نتايج جامعه يقين جنس
  .داشت

، در رفع مشكالت له پذيرفته است كه فضايل اخالقيشناسي اخالق، اين مسأ رواندر 
عارفان مسلمان نيز بر . آوردثر است و آرامش روحي را براي او به ارمغان ميرواني بشر مؤ

دهد تا از مي، اين امكان را به انسان االهي كه طهارت از رذايل و تصرفات غيراين باورند
كند، به دهند، نجات پيدا ند و واقيعت او را تشكيل نميد اويد بر وجوكثراتي كه امور زائ

 آرامش فردي و اجتماعي خاتمه دهد و پيامدهايهاي  به تنشوحدت وجود خود برسد،
از اين رو پرداختن به موضوع پاكي و . روحي و تعالي انسان را در اجتماع جاري سازد

  .استبوده  همواره ضروري ،هاي كسب آناهسالمت و ر
  

  طهارت از منظر عارفان مسلمان. 2
و  پاكي از آلودگي نقيض نجاست و به معني ،در لغت» طَهرَ«و » طَهرَ«طهارت از ريشه 

  .استشدن به اخالق نيك  آراسته
 برتري است براي ةو الطهار) 504 :، ص4: ، ج6 ( نجاست استي كننده الطَّهر نقض«

 گروهي و المطهرون) 506: ص، 4، ج6 (هر پاكي استشود و التَّطَزي كه تطهير ميچي
و طهارت نقيض نجاست ) 506: ، ص4، ج6(»  مطهرند از ادناس و ارجاسهستند كه پاك و

  .)152:  ص،7: ج، 36(است 
قتي ، يعني جامع اخالق محموده است و ومن طاهر و مطهر است مؤگوييوقتي مي«
  .)39:  ص،24(»  استمؤمن يعني خالف ،ر خبيث استگويي كافمي
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  نظافت عكس «: كندابوهالل عسكري در بيان اختالف ميان نظافت و طهارت عنوان مي

تواني بگويي او  ميكه آن چه .شودآلودگي است و در معاني اخالقي و عرفاني استفاده نمي
 ولي ،للباس و بدن بخوانيتواني كسي را نظيف ا يا مي)يعني زيباست(نظيف الصورت است 

  .)39:  ص،24(» تواني بگويي نظيف االخالقنمي
 :است نظافت بابشود كه در اين معنا از دو حديث مشهور نبوي نيز استخراج مي

 »الطهور نصف االيمان «:و در اهميت طهارت) 291:  ص،9: ج، 29(» النظافة من االيمان«
 تفاوت ميان نظافت و طهارت  در بيان،يث هر دو حد صورت ظاهريِ.)115:  ص،1: ج، 7(

، نظافت  در اين دو حديث)ص( رسول گرامي اسالم.ت و بر اهميت طهارت داللت داردسگويا
  .  استكرده  و طهارت را نيمي از آن ذكري از ايمان دانستهرا جزئ

 تعاريفي را بيان ،هاي درونيبرخي عرفاي اسالمي از طهارت باطني و نيز پليدي
 اي خاص است بدن به شيوهوشوي اعضاي  شست،طهارت ظاهري در اصطالح شرع :ندا كرده

  .)61:  ص،13(
شود، در آثار  با طهارت قلب و نفس نيز ياد مي،در تعريف طهارت باطن كه از آن

 يترين تعريفترين و مانعجامع. خورد تعابير گوناگوني به چشم مي،مختلف عرفاني و اخالقي
ي طهارت  درباره ،)ع(ين عليمؤمن است كه اميرالآن، است ريف ديگرعا تي كه دربردارنده

كار بردن احكام ه  ظاهر است با بي  تزكيه،بدان همانا طهارت نفس«: نفس بيان كرده است
پاك االمر هست و شريعت حقّه و انقياد به اوامر و نواهى خداوند بر حسب آنچه كه در نفس 

شود براى دريافت   مى، مستعدين پاكى آن است كه نفس اي يدهها از اخالق و فا كردن بدي
 نفس زيور ، به كرمش و منّتش به صور قدسى كه اين چنين،فيض از طرف خداوند بر او

  .)321:  ص،15 ( »شود با كماالت نفسانى مى
كند كه صفت تنزيه نظافتي معنا مي نيز با عنايت به اين تعريف، طهارت را عربي ابن
  .)330: ص ،1: ج، 4( است

به طور كلي طهارت با اين تعريف در نزد عارفان مسلمان، پاكي و تنزيه باطن از 
  . آماده شوداالهي براي دريافت فيوضات ،هاست تا نفس پليدي

 ،عارفان اسالمي افزون بر نجاسات ظاهري كه شرع مقدس آن را تبيين كرده است
  .اند داشتهتعريف نجاسات و ارجاس باطني اشارههمواره به 

 و از آن بايد استان سن مهلك اكه داند ميباطن پليدهمان صفات  غزالي نجاسات را
  .)83:  ص،25 (دوري جست

 با اتصاف آدمي به مكارم اخالق، از ، كه تنهاداندها را اخالق نكوهيده مي  آنعربي ابن
  .)378: ، ص1:ج، 4( شوند درون آدمي زايل مي
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36 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
  كند و شرك و هرگونه معصيتي ياد ميرا  باطني  خباثت،الدين ميبدي از نجاسترشيد

  .)606:ص،1ج،32( يا خبث عين است يا خبث صفت،خباثت از نظر او. داند ميرا مصداق آن 

   :گويدوي در تعريف خبث عين مي
خدا آن را  خبث شرك است كه ، و آنشود مي نزايلهرگز  خبثي است كه خبث عين

 ؛دياينك جاويد در دوزخ بمان . إِنَّما الْمشْرِكُونَ نَجس أَنْ يشْرَك بِه إِنَّ اللَّه اليغْفرُ:مرزدآ يمن
 جز جاى ، و بهشتپذير نيست  طهارت و نجاست عين است،نمشركاكه نجاست  رو ناياز 

  .)606:  ص،1: ج، 32 (پاكان نيست
پذير است و به  كه از نظر وي، طهارت كند تعريف ميمعصيت خبث  را نيزخبث صفت

  .)606: ، ص1، ج32( شود تقسيم ميكبائرو صغاير دو قسم 
 از ،توبهغسل داند كه جز به يي ميهاعصيت و پليديمحسن فيض نيز نجاست را ممال

  .)17: ، ص26 (شود نميانسان پاك
د كه تا سالك دان نجاساتي ميجزءهاي آشكار و پنهان را  آلودگيي همه )ره(خميني امام

 .)56:  ص،9 (نخواهد داشت اي از حضور در محضر خدا بهره ،ها پاك نشود از آن
 تمامي ي  دربردارنده،به طور كلي نجاست باطني در نزد صاحب نظران عرفان اسالمي

اتصاف كه جز با  استي ظاهر و باطن  ، كفر و گناهان، در مرتبه اخالق پست،پليدصفات 
د، ود و تا اين طهارت حاصل نشوش تطهير نميشتوبه، از باطنغسل  آدمي به مكارم اخالق و

 .شودسالك اليق حضور در محضر پروردگار نمي
  

  ارتباط طهارت ظاهر با طهارت باطن. 3
الدين  شيخ نجم. ط سخن به ميان آمده استاين ارتبا،ازجاي آثار عارفان اسالمي در جاي

كند ميكه حال باطن سرايت   چنان.كند در باطنطهارت ظاهر سرايت مي«:نويسد ميكبرا
و  «:نويسد اين دو طهارت ميي  رابطهي ه نيز دربارخميني امام ).34:  ص،33(»در ظاهر

  .)72: ، ص9 (»طهارات قلبيه و روحيه است براي كمل» ظلّ «،تطهير اعضاى ظاهريه
 عزالدين . طهارت ظاهر برخوردار استطهارت باطن از اهميت بيشتري در قياس با

  :نفس و تطهير باطن اشاره كرده استكاشاني به اهميت طهارت 

بعضي از متزهدان و متشبهان متصوفه باشند كه در تطهير ظاهر مبالغه نمايند و در «
 و ، تسامح و تساهل روا دارندتطهير باطن از نجاسات غل و غش و حقد و حسد و غير آن

ي برهنه راه اند كه پا از صحابه بوده،چه.  است)ص( اصحاب رسولي  منافي سيره،اين معني
 به نهايت ، در تطهير باطن،ولكن همه... خواندند وسجاده نماز مي بي،رفتند و بر زمينمي

  .)453 - 452: ص ص،23 (»انددرجه كوشيده
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  اخالق ناپسند همچون كفر، حسد، صدرالدين شيرازي نيز طهارت قلب از نجاسات و 

  .)240:  ص،7: ج، 19 (ده استاسراف را مقصود شارع مقدس از كل عبادات ذكر كربخل و 
 بر سالك إلى اللّه پس« :دسنوي ظاهر ميبر در بيان اهميت طهارت باطن خميني امام

 ي  و ارجاس باطنيهرذايلاز ارجاس صوريه، از امهات ] ظاهر[ الزم است كه در وقت تطهير
ي [له فاضي  مدينه، و ارتياض شرعى، خود را تطهير كند و با آب رحمت حق شيطانيه

 است، نمايد كه تا تطهير از ي قلب كه محلّ تجلّى حق شو دهد و تصفيهو را شست] وجود
 ي  مقدمه، زيرا كه تطهير ظاهرنيايد، تطهير از احداث ممكن نشود؛ارجاس خبيثه حاصل 

  .)78: ، ص9 (»تطهير باطن است
  

   از منظر عارفان اسالمي، طهارت ظاهرتأويل. 4
 و فقها و ارد، تنها مخصوص علماي شيعه نيست باطني داين امر كه طهارت اسرار

  . اند جز صورت ظاهري تفسير كرده،علماي عامه نيز طهارت را به وجوهي
ها، طهارت  طهارت از گناهان، بتجوزي طهارت را بر وجوهي چون بن  سبطكه آنچه 

ظاهر، باطن، ( چهار وجهجرجاني نيز طهارت را بر   عالمه.ارددو فحشا بيان ميقلب از ريب 
  .)2721 - 2720: صص، 31 (كند  ذكر مي) و عالنيهسر

 نزد عارفان عه و اهل سنت به آن اذعان دارند، كه فقهاي شيوجه ظاهري طهارت
  :دشو  ميبررسي نظر برخي از اين عارفان ، در اين بخش.استداراي مراتب مختلفي ،اسالمي

   اول تأويل .1 .4
 و زوائد تن هاپليديساختن بدن و لباس از  ت ظاهر، پاكر فقهاي اسالمي، طهارنزد اكث

طهارت ( و طهارت با خاك) طهارت مائيه(  كه به دو صورت طهارت با آبشده استذكر 
 نزد برخي  كهاستاين قسم طهارت، شرط ورود و صحت عبادات . شودحاصل مي) ترابيه

حامد غزالي  ابو.ستا طهارت ي  نخستين مرتبه،عارفان اسالمي و عالمان علم اخالق
) زوائد( و فضوالت) هاپليدي(  طهارت ظاهر از احداث و اخباثطهارت راي  مرتبهنخستين 
  .)281:  ص،25 (داردبيان مي

كند، ظاهر و باطن تقسيم ميي  مرتبهگاه كه طهارت را به دو  رشيدالدين ميبدي آن
نخست طهارت ظاهر، اقسام ي  بهمرت در  كهدارد اقسامي را بيان مي،براي هر كدام از اين دو

 طهارت از حدث و جنابت و طهارت از فضوالت تن، چون ناخن و نجاست، آن را طهارت از
  .)46: ، ص3، ج32( كندموي و شوخ و غير آن ذكر مي
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38 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
ي  مرتبه مرتبه قائل شده و در ذكر اين مراتب، چهارمهدي نراقي نيز براي طهارت مال

اول :  چهار مرتبه است،براي پاكي: گويدو مياست  داده نخست را به طهارت ظاهر اختصاص
  .)290: ص ،35 (...ها و چيزهاي زائد ها و نجاست ها و پليدي ساختن ظاهر از حدث پاك

   دوم تأويل.2. 4
بودن طهارت ظاهر بر  ، نظر فقهاي اسالمي را در متوقف در معناي طهارت ظاهرعربي ابن

دهد كه مفهوم  ارائه ميها آن اما تعريفي از ،كندميپيراستگي از احداث و نجاسات بيان 
  .كامالً متمايزي در طهارت ظاهر است

 »اخالق نكوهيده و مذموم«و نجاسات را » وصف نفسي بنده«، حدث را عربي ابن
 و طهارت )طهارت از حدث (معقول المعني  طهارت ظاهر را به دو طهارت غيراو. داند مي

  .)378:  ص،4 (كندتقسيم مي) استطهارت از نج(معقول المعني 
  است،معقول المعني نام نهاده اكبر در شرح طهارت از حدث كه آن را غير شيخ

تواند از حقيقت خودش  بنابراين شيء چگونه مي.حدث وصف نفسي بنده است« :گويد مي
 و چون عينش شوداز حقيقت خودش پاك شود، عينش منتفي مي) شيء( پاك شود؟ اگر

يم طهارت از گوي؟ از اين رو مياست مكلف به عبادت چه كسي ، در آن صورت،شدمنتفي 
  ).378: ، ص4( »استحدث، غيرمعقول المعني 
 در ، آن است كه تمام اعضاي وجود،عربي ابن طهارت از حدث نزد ،بر طبق اين تعريف

  .ها نباشد و آثاري از منيت در آن) 378: ، ص4( عبادت حضرت حق باشند
، عربي ابنديگري از طهارت ظاهري است كه در نزد ي  مرتبهجاسات نيز طهارت از ن

نجس، اخالق پست و «: گويد ميآن وي در شرح .ارت معقول المعني نام گرفته استطه
اسات، طهارت به مكارم اخالق پس طهارت از نج. استنكوهيده بوده و معقول المعني 

  .)378: ، ص4( »است
اين وجوب را چند ؛ هرداندخالق نكوهيده را واجب ميالدين طهارت از نجاسات ا محي

  ).378: ، ص4( داندعبادات نميشرط الزم در درستي 
كه بر اساس است ه شداشراق عنوان  اكبر با عنايت به گفتار شيخ ظاهراً اين بيان شيخ

 نكوهيده طهارت معنوي انسان را تطهير باطن از اخالق ،الدين سهروردي شيخ شهاب ،آن
  .)230:، ص8 (كندميعنوان 

   سوم تأويل.3. 4
 آناي از عارفان اسالمي كه در ذكر وجه ديگري از معناي طهارت ظاهر، بيان نظر عده

  از آن جمله عبدالرزاق . نمايداند، ضروري ميرا منوط به تطهير از پليدي معاصي بيان داشته
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، 21( داردرتكاب معاصي بازا او را از اداند كه خدكاشاني است كه طاهر الظاهر را كسي مي

  ).183: ص
بندي كه از مراتب طهارت در كتاب شريف تقسيمآن  در  نيز،)ره(خميني امام رااين وجه 
  .دكن  طهارت مطرح ميي  نخستين مرتبهدارد،بيان مي ةآداب الصلو

ن ها بياطهارت را براي سالك الي اهللا، رفع موانع و ناپاكيي  مرتبهاولين  )ره(خميني امام
 اتصاف سالك به طهارت و حصول به طهور و عالم نور ذكر ي د و اين امر را مقدمهدارمي
  ). 56: ، ص9( دكنمي

و موانع نزد ايشان، آلودگي قواي ظاهري ) هاناپاكي( قذوراتي  مرتبهبدين ترتيب اولين 
ي  همرتباعلي است و بر اين اساس اولين  نفس به لوث معاصي و نافرماني حضرت حق جل و

: ، ص9( هاي ابليس است  كه از دام استهاي معاصيشدن از اين ظلمتطهارت نيز رها
، 10(  دستيابي به اين مرحله از طهارت را مخصوص اهل ايمان دانسته)ره(خميني امام .)56
 است  نام نهاده»شدن او به اوامر حقه و مؤتمراالهيشدن به سنن  متسنن« را آن و )34: ص

در ذكر  )ع(صادق ، از بيان نوراني امامهراً اين معنا در طهارت ظاهرظا). 61: ، ص10(
  ).43: ، ص11(  اخذ شده استمصباح الشريعةطهارت در كتاب شريف  اول ي مرتبه

   چهارمتأويل .4 .4
 وجه ديگري را نيز در بيان ،عربي ابن يكي از شاگردان و شارحان مكتب ،حمزه فناري

 در طي مراتب سلوك، آن را بر ، توضيح طهارت ظاهرو دراست طهارت ظاهر قائل شده 
  :داردو هر كدام را اين چنين بيان مياست  مرتبه تقسيم كرده چهار
  ؛ها ها و چرك  طهارت بدن از پليدي.1
  ز ادراكاتي كه نياز به آن ندارند؛ها ا كردن آنحواس و آن عبارت است از آزاد طهارت .2
   اعتدال، شرع و عقل قرار دارد؛ي يرهن از دا از تصرفاتي كه بيروا طهارت اعض.3
  . طهارت زبان.4

  . ارزش ؛ يعني سخنان بي نيستمهم آنچه در برابرسكوت با تطهير زبان : اول
  ). 28 - 27: ، ص20( داردمراعات عدل در آنچه از امور بيان مي: دوم

حي بر توان شر مياست، مختص شده يك اعضا اين مراتب طهارت را كه به تطهير يك
  . است بيان داشتهعربي ابنكه دانست همان دو وجه طهارتي 

 كه طريق كرد بايد به اين نكته اشاره ،تأويل اين چهار ي ه درباركه آن مطلب ي خالصه
 طهارت ظاهر  چه در، در تعريف آنان از طهارت، خاص هر كدام از اين عارفان بزرگوارعرفانيِ

كه كدام سخن از طهارت  ي اين  بنا بر اين درباره. استهگذار بودو چه در طهارت باطن، تأثير
  توان گفت كه  اما ميتوان ارائه داد،تر است، اظهار نظر خاصي را نميتر و متقنظاهر جامع
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40 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
  .  در عرفان اسالمي استآن بيانگر اهميت ،اهتمام عارفان مسلمان به طهارت ظاهر

سير و سلوك الي اهللا، طهارت باطن  نظرانِ  نزد بسياري از صاحب،كه بيان شد چنان
 از ، نخستي از اين رو تطهير ظاهر در مرحله). 57: ، ص9( متوقف بر طهارت ظاهر است

ث معاصي و  تطهير از لو، و طبق نظر برخي عارفان مسلمانها و نجاسات ظاهريپليدي
جه به  مراحل ابتدايي ورود به طهارت باطن است و بدون تو جزءگناهان و اخالق مذموم،

  . امري گزاف است،گفتن از طهارت باطن ، سخنتطهير ظاهر
  

   از منظر عارفان مسلمان،مراتب طهارت باطن. 5
 .ن اسالمي اختالفات نظر وجود دارد ميان صاحب نظران عرفا،در معناي طهارت ظاهر

 هر كدام از عارفان .كند يمدر ذكر مراتب طهارت باطن نيز اين اختالف نظرها خودنمايي 
 مشرب عرفاني و حاالت در پياند، سلمان با عنايت به برداشتي كه از طهارت ظاهر داشتهم

 ها اند كه به برخي از آن بندي از مراتب طهارت باطني ارائه دادهتقسيمنوعي روحي خود، 
  :شوداشاره مي

  بندي اول   تقسيم.1. 5
ز كثافات و نجاسات آن دسته از عالماني كه طهارت ظاهر را متوقف بر تطهير جوارح ا

 از گناهان تطهير اعضا را مختص آن ، اول طهارت باطني  در ذكر مرتبه،اندظاهري دانسته
  . دانندمي

 آن را بر ، كه در اين سلك قرار دارد، در بيان مراتب طهارت باطنكشف االسرارصاحب 
اني گناه طهارت جوارح از ، آني  نخستين وظيفه و مرتبه.كند  وظيفه تقسيم ميسه

رشيدالدين ميبدي . است...  نامحرم وبهكردن، نگريستن  خوردن، خيانت همچون دروغ، حرام
داري اوامر   حرمتبرداري و شدن به فرمان  آراستهن مقام از طهارت باطن رارسيدن به اي

  ). 46: ، ص3،ج21(داند مي »پارسايان« و اين مرتبه را مخصوصاست حضرت حق ذكر كرده 
دوم ي  مرتبهبندي از طهارت باطن اشاره داشته و  نيز به اين تقسيمهادي سبزواريمال

چون كبر، حسد، ) 24 - 23: ص، ص17(اي  ، تطهير قلب از اخالق نكوهيدهآنرا براي مراتب 
اي بر دل كننده ، اثر مخصوص و ويرانكه هر كدامذكر كرده است ... ريا، حرص، دشمني و

  ). 46: ، ص3: ، ج32( سالك دارد
توان در آثار  مي،كه براي تطهير از اين ارجاس توصيه شده استرا هايي  از راهيكي 

 به شخص سالك توصيه ، كه براي طهارت از نجاسات اخالق مذمومجا آن  يافت؛عربي ابن
 تو را ي هاي نكوهيدهگيري، تمام صفت  اگر صفتي را يافتي كه چون آن را به كار:كندمي
  مذموم و ( پس آن مانند غسلي است كه تمام صفات.  كار گيرد، آن صفت را بهكنل ميـزاي
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  ).384: ، ص4( گيردتو را فرا مي) نجس

از  سوم ي  يعني مرتبه،سوي اهللا  دستيابي به طهارت از ماي  مقدمه،اين مرتبه از طهارت
: گويد ميبارههادي سبزواري در اين مال. بندي ذكر شده استطهارت باطن در اين تقسيم

كه از تطهير قلب از  رسد مادامي اهللا نميةسوي اهللا و به معرف  به طهارت از مالكشخص سا
  ). 24 - 23: صص، 17( اخالق رذيله و آراستن آن به اخالق حميده فارغ نشود

  نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود/  خانه يكي استكعبه و بت ،چون طهارت نبود
ي  مرتبهر از تطهير از گناهان بيان شده و در ت سخت، اخالقرذايلاز اين رو تطهير از 

 به »متقيان« در شمار ،دوم طهارت باطن قرار گرفته است و سالكان واصل به اين مقام
سوم طهارت باطن، ي  مرتبهدر نزد اين صاحب نظران، ). 46: ، ص3: ، ج32( آيندحساب مي

چه جز خداي  از هراست» دل« و »رس« طهارت ،آيد و آنمقام نهايي آن به حساب مي
  .)46:  ص،3: ج، 32 ؛837: ، ص34 ؛390 : ص،35( تعالي است

اي همچون مالهادي  آن چنان داراي اهميت است كه عده،اين مرتبه از طهارت
 انداحمد نراقي آن را مخصوص پيـامبران و صديـقان دانستهسبزواري و مالمهدي و مال

 مقام سوختن ،يگر همچون ميبـدياي دو نزد عده) 24–23:ص ص،17 ؛837: ، ص34(
، 32 (حجاب جدايي ميان سالك و محبوب و مقام خلوت با حضرت احديت ذكر شده است

  ).46: ، ص3: ج
  :توان ارائه كردبه طور كلي اين مراتب را در نمودار زير مي

  
  بندي دومتقسيم .2. 5

بندي  تقسيم،ربيع بن الدين اكبر و محي ديگر از عارفان اسالمي همچون شيخاي دسته
  .  و عقل شده استسراي به طهارت  نيز اشارهآن كه در اندديگري از طهارت درون ارائه داده
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42 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
بندي طهارت، آن را به دو عربي به هنگام تقسيم ، ابنةفتوحات مكيدر كتاب مشهور 

 سر عقل و  و طهارت معنويه را شامل طهارت نفس.كندقسم حسيه و معنويه تقسيم مي
  .)331: ص، 4 (داندمي

هاي  آن است كه تطهير عقل از انديشه،اي كه در اين بخش بايد به آن اشاره كردنكته
  . جايگاه ويژه و مهمي دارد، نزد علماي اخالق و عارفان اسالمي،باطل

نشدن به نتايج افكار ديگران و عجايب علوم و اسرار مقيدرا حمزه فناري طهارت عقل 
 طهارت عقل را چنين شرح ،تنزيالت موصلية نيز در كتاب عربي ابن  ).27: ، ص20( داندمي
  : دهدمي

  للدعاوي علي االنام ظهوره فـرض اهللا نعمـه و عذابـاً
  .)47:  ص،5(يظهـر اهللا ذاتـه للبـصيـرة  قم فطهر بالعلم عقلك حتي

ر دل در اين بيان، تطهير عقل تا آن اندازه مهم دانسته شده است كه ظهور ذات خدا ب
 ،عربي ابن اين طهارت از منظر .است ممكنسالك، تنها پس از تطهير عقل او به علم حقيقي 

  .ه استشد براي انسان ذكر االهيدليل نجات از عذاب و رسيدن به نعمات 
 ، كه انسانشودشود كه به اين امر دقت گاه مشخص مي اهميت اين مرتبه از طهارت آن

چرا كه حيوان موجودي داراي شهوت و غضب و بدون   حيوان است؛برزخ ميان فرشته و
انسان تنها موجودي است . بدون شهوت و غضبو  و فرشته موجودي داراي عقل استعقل 

 به مالئك و اين موجود زماني.  شهواني و غضبي استي وهكه هم داراي عقل و هم داراي ق
از گردباد غضب و طوفان  را  و آن باشداي به عقل دادهد كه اهميت ويژهرسعالم باال مي

 چرا كه انسان كند؛ علم حقيقي تطهير ي كننده ، به آب سالم و پاك شهوتي كننده ويران
هاي شهوت و غضب، عقل سليم خويش را اي جز عقل خود ندارد و اگر با پليدي سرمايه

  . راهي براي نجات نخواهد داشت،آلوده سازد
ن است كه گوهر عقل را از دزد غارتگر  آ، انساني وظيفهكه بر اين اساس گفته شده 

توان  اين مراتب را در نمودار زير مي،به طور كلي .1كندتطهير آن را شهوت و غضب حفظ و 
  :ارائه كرد
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  سوم  بنديتقسيم .3. 5

بندي طهارت،  به هنگام تقسيمسالمي همچون عبدالرزاق كاشانيتعدادي از عارفان ا
 و طاهر السر طاهر الظاهر، طاهر الباطن، دسته، يعنيچهار صاحبان طهارت باطن را به 

 چنين بيان ،و در توضيح هر كدام) 138:  ص،21( دنكنعالنيه تقسيم ميال و سرطاهر ال
  :دارندمي

  .داردد او را از ارتكاب به گناهان بازطاهر الظاهر كسي را گويند كه خداون
بستگي به  يطاني، آرزوها و دلهاي شطاهر الباطن كسي است كه خدا او را از وسوسه

  . داردديگران غير از حق باز
  . از حق غافل نباشد، كسي است كه آنيسرطاهر ال

شدن به اين مرتبه را خاص پيامبران و صديقان  ل اسالمي نائگفته شد برخي عارفان
  را تطهير از نظر به غيرسر عربي نيز طهارت الدين محي .)390:  ص،3: ج، 35(اند دانسته

  .)331: ص، 4 (داندمي
 مراحل در آخرين  عارفان اسالمي آن را كه واالست يكي از مراتب،اين مرتبه از طهارت

 ي  مرتبهنه هشتم از ي  آن را در مرتبه نيزحمزه فناري. دكنن ياد ميشانهاي بنديتقسيم
  .)29:  ص،20 (كندطهارت باطن بيان مي

 ي  حقوق حق و خلق كه بر عهدهدادن مجا آنكسي است كه به  عالنيهال و سرطاهر ال
 همانطور كه مالحظه ،بندي در اين تقسيم.)138:  ص،21 ( به طور كامل قيام كند،اوست

 دو مرتبه از طهارت كه ذكر شده است سر طهارت ،ترين محور طهارت درون اصلي،شودمي
  : استبه اين مقوله اختصاص يافته
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44 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
  چهارم بندي  تقسيم.4. 5

، در آثار ي كه عبدالرزاق كاشاني از مراتب طهارت ارائه داده است، با اندكي تغييرمراتب
طهارت ( بخش سه قاضي سعيد طهارت درون را به. شود نيز مشاهده ميقاضي سعيد قمي

  .)589 - 588: صص ،1: ج، 27 (كندم مييقست )سر عقل و نفس و
 »سفساف االخالق «ازو از تطهير نفس  وي طهارت نفس را پاكي درون دانسته

 ه استآوردبه ميان سخن  ،شدن و آراستن آن به معالي اخالق و مزين) هاي اخالقي پستي(
  .)589 - 588: ص ص،1ج، 27(

و «: گويد كه ميجا آن توان مشاهده كرد؛عربي مي ين تعبير را عيناً در مصنفات ابنا
  .)331: ص، 4 (» النفس من سفساف االخالق و مذمومهاطهارة

 و علت وجوب سفساف االخالقكرد، مفهوم اي كه در اين بخش بايد به آن اشاره نكته
  .طهارت نفس از آن است

 است هر كار حقير  سفساف، به معناي هر چيز بد و نامرغوب وي در نزد ارباب لغت، واژه
  اخالق، معناي ضد معالي و مكارم اخالق راي  اين كلمه در كنار واژه.)155:  ص،1: ج، 6(

  .)155:  ص،1: ج، 6 (دهدمي
  : نقل شده است كه فرمود)ص(در حديثي از رسول گرامي اسالم

: ص، 14(يا يبغض سفسافها ) 67: ص، 7( ان اهللا يحب معالي االمور و يكره سفسافها
را دوست هر امري  فضائل و معالي خداوند متعال ، با استنـاد به ايـن حديث نوراني.)73
  .هاي آن اكراه داردپسندي و از سفساف و نادارد

 ،شدن به معالي آن  اخالق و مزينرذايلتطهير نفس از اين مرتبه از طهارت درون، يعني 
  . استشده به امري الزم براي سالك تبديل ،نزد عارفان اسالمي

است  دومين مرتبه از طهارت درون نزد قاضي سعيد قمي، طهارت عقل است كه عبارت
كه شرح آن ) 13:  ص،28 ( و باطلناك كننده، آلوده، شبهه مراهاي گهاز دوري از انديشه

  .گذشت
 سر طهارت ،كند از آن ياد ميقاضي سعيد قمي در طهارت درون،اي كه سومين مرتبه

كه مورد ) 589:  ص،1: ج، 27(سوي اهللا است  سبت دادن امور به مااز نظر به غير خدا و ن
  .ه استتوجه عبدالرزاق كاشاني نيز بود

 حروف تهجي قرآن  از»طاء«قاضي سعيد قمي در شرح حرف ين مرتبه از طهارت را ا
  : گويد اين حرف ميي درباره و كريم نيز بيان داشته است
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 ؛»ة جوارح عن مخالفات عن جميع االغيار و طهارسر الةطهارالطاء قيل انه يشير الي «
ارت جوارح از مخالفت با امر گويند طاء اشاره دارد به طهارت سر از جميع اغيار و طهمي

  .)336:  ص،2: ج، 27 (خداوند
  بندي پنجم تقسيم .5. 5

از مراتب طهارت در  )ره(خميني امام كه شود اشاره ميبندي به دو تقسيم،در اين بخش
  : است ارائه دادهةالصلو سر  وةآداب الصلوكتاب شريف 

وارح از قذارات و معاصي  طهارت ظاهر جي اول، مرتبه: بندي اول تقسيم.1. 5. 5
  . نفسانيه است

، يعني  تطهير از قذارات،شدها ذكر   همچون ديگر عالماني كه نظر آني دوم، مرتبه
  .)57:  ص،9 ( استاخالق فاسد و ملكات خبيث

 و عالج آن را  استاول بيشتر دانستهي  مرتبه فساد اين مرتبه از قذارات را از )ره(امام
تر از  مهم، اين رو اهميت اين مرتبه از طهارت را نزد اصحاب رياضتاز. داند ميتر نيز سخت

اخالق فاسده را « :كند چنين ارائه مي،نآن را به سالكاداند و راه رسيدن به اول ميي  مرتبه
 »وشو داد  علم نافذ و ارتياض شرعي صالح از لوح نفس شستي با آب طاهر و پاكيزه] بايد[
  .)57:  ص،9(

آن علمي كه تقوا را نتيجه « : استعربي ابناي به اين گفتار  اشاره،ان امامظاهراً اين بي
إِنْ تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم ، )282، بقره( و اتَّقُوا اللَّه و يعلِّمكُم اللَّه( االهي در بيان ، بخشدمي

را )  و احوالقلوبصفات و ( گانههاي سهكننده است و محل زايل آن علم ،))29، انفال( فُرْقاناً
   ).383: ، ص4( »سازدپاك مي
كه ) 35:  ص،10(داند  ميدستيابي به اين مرتبه از طهارت را خاص اهل باطن  )ره(امام

  .)61:  ص،9(»اندشدگان به فضائل اخالق و فواضل ملكات متحلي«،اصالن به آن، ونزد ايشان
  مالاحمد ميبدي، مالهادي سبزواري، ين  چون رشيدالدييد بيان بزرگانيدر تأ)ره(امام

و از قلب با  طهارت قلب از غير حق بيان ي سوم طهارت باطن را مهدي نراقي، مرتبهو مال
 ي ه باعث فساد هم،كه فساد آنكرده است  مملكت وجودي انسان ياد ي»ام القرا«عنوان 

  .)57:  ص،9 (ستاو تمام قذارات در شود و قذارات آن نيز مبدأوجود آدمي مي
 و منشأ اند  توجه به خود و عالم بيان كردهتعلق به غير حق وهاي قلب را ايشان آلودگي

 اين محبت ي تا ريشه«اند و معتقدند كه  دانستهتمامي اين ارجاس را حب دنيا و حب نفس 
شود و راهي به سر منزل مقصود در قلب سالك است، از محبت خدا اثري در او حاصل نمي

  .)57:  ص،9( »كندپيدا نمي
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 »اصحاب حقيقت«دستيابي به اين مرتبه از طهارت باطن را خاص  )ره(خميني امام
 سپس آخرين مرتبه را در اين تقسيم بندي، طهارت از ارجاس .)35:  ص،10 ( استدانسته

  .دكن جهل مركب بيان مي
ان آن تو  نمي،هفت درياد كه با دان ي قذرات معنوي مي  جهل مركب را باالترين مرتبهاو

وي  .)58:  ص،9 ( عاجز بودندكرد و انبياي عظام نيز از تطهير آن از ميان خلقرا تطهير 
ظن به اصحاب اهللا و ارباب معرفت و مبدأ سوء انكار مقامات اهل ي  ريشهاين آلودگي را

، گام برنداشتن  را در وجود انساننكوهيده وجود اين ي و نتيجه) 58: ، ص9( ددانقلوب مي
كه (و آتش عشق ) كه چراغ راه هدايت است(كردن نور فطرت  سب معارف، خاموشدر راه ك

  .ندك و خلود در ارض طبيعت ذكر مي)براق عروج به مقامات است

  
ي  راه اول تطهير از پليدي جهل مركب و رسيدن به اين مرتبه )ره(خميني امام از منظر

ست كه اين پليدي را از ها مات آنو تذكر مقا )ع( كملطهارت، تفكر در حال انبيا و اولياي
  .دهد ميوشو شستباطن قلب 

 ، و مقامي كه هست، در هر حدراه ديگر تطهير از اين رذيله آن است كه شخص سالك
 از تلبيسات بزرگ ابليس ،به آن قانع نشود و بداند كه وقوف او در حدود و قناعت در معارف

  .)59:  ص،9 (و نفس اماره است
 يعني تطهير ارجاسي چون حب نفس و ، مقام آخر از مراتب طهارت دستيابي به دووي

داند كه نتـايج مي) 61:  ص،9 (»نمودن قلب به حق تسليم«حب دنيا و جهل مركب را 
 نوراني است و  تسليم به حق قلبِاو،چرا كه از منظر  براي سالك به همراه دارد؛ ياريبس

 تمام مملكت ، و بر اساس نورانيت آنكند مي سرايت و قواي باطن ، به ديگر اعضانورانيت آن
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 و شود ميالهوتي  االهيرود كه قلب،  تا جايي پيش ميشود و نور و نور علي نور مي،وجود

  .كندمي  وجود شخص تجليحضرت الهوت در تمام مراتب باطن و ظاهرِ
 هويـدا ، به كلي فاني و مختفي و ربـوبيت،در اين حال، عبوديت در شخص سالك

  . شوند عالم محبوب او ميي هدهد كه هم و انسي دست ميآرامش به قلب انسان  وشود مي
ها در  دهد و لغزش به او دست مياالهي، جذبات پس از اين ايجاد محبت در وجود او

و از اين مرحله، گردد  مي مستور ، در ظل تجليات حبي ذات احديت.شود نظرش مغفور مي
:  ص،9 (كندود و لياقت ورود به محضر انس را پيدا ميشبدايات واليت برايش حاصل مي

  .اهللا  رزقنا اهللا ان شاء.)61
بندي ديگري كه از مراتب  در تقسيم )ره(خميني امام: تقسيم بندي دوم .2. 5. 5

 ،20( بندي فناري كند، ظاهراً با عنايت به تقسيم ارائه ميةالصلو سرطهارت در كتاب شريف 
 درجه تقسيم و براي هر نه مرتبه و نهن كوي الي اهللا را در سالكاي خدا و ، اوليا)27: ص

فناري متفاوت است كه  بندي، اين مراتب با تقسيمگاه. كند مي تطهيري بيان ي  مرتبه،كدام
  .شود داده ميتوضيح 

 از مراتب طهارت، تطهير ظاهر جوارح از ارجاس معاصي و اطالق شهوت نخستين مرتبه
.  ذكر شد، يعني طهارت ظاهراين مراتببندي اول  در تقسيم، آن توضيح كهو غضب است

  .)34:ص،10( خاص آنان استوند دا مي»اهل ايمان«ن به اين مرتبه را واصال)ره(خميني امام
 براي شخص سالك ،دومي را كه از مقامات طهارت در سير و سلوك الي اهللاي  مرتبه

 آنه است كه شرح هاي معنوي پليديت از كثافات اخالق ذميمه و  طهار،ندك ميبيان
  ).35: ، ص10( نددا مي»اهل باطن«خاص را قسم امام اين .گذشت

 مضله االهي ضاوس شيطاني و ارجاس باطله و آراي تطهير از خواطر و وس،سومين مرتبه
ي   همان مرتبه، به احتمال زياد و)35: ، ص10(  است»اصحاب حقيقت« است كه خاص

  . است يعني طهارت ذهن ،يفنار بندي دوم تقسيم
 تنزيه از تلوينات و طهارت از تقلبات ،ها ارباب قلوب است كه طهارت آني  مرتبهچهارم، 

اين نزديك است به . )34: ، ص10( و تطهير از احتجاب به علوم رسميه و اصطالحات است
  .و اسرار يعني طهارت عقل از افكار ديگران و علوم ؛بندي حمزه فناري تقسيم سومِي مرتبه

 است و ةآداب الصلو، مطابق با كتاب سر الصلوةبندي امام در كتاب تا اين مرتبه، تقسيم
  .بيان شده است سر الصلوة فقط در كتاب ، بعديي پنج مرتبه

  .دآورر به ميان ميارت باطني، امام سخن از اصحاب س پنجم از مراتب طهي در مرتبه
داند كه در كالم مي) 115:  ص،12(تقياء االخفيا  را اسرخواجه عبداهللا انصاري اصحاب 

 الَّذينَ إِذَا حضَرُوا .إِنَّ اللَّه يحب الْأَتْقياء الْأَخْفياء:  از آنان اين چنين ياد شده است،رسول خدا
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48 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
لَم يوا لَمإِذَا غَاب رَفُوا ووا عفْقَدنَ.يونْجى مدالْه ابِيحصم مهقُلُوب مظْلم رَاءنْ كُلِّ غَبخداوند  ة؛ م

  وشوند شناخته نمي،شوند گاه آشكار مى آنان كه هر؛پرهيزكاران گمنام را دوست دارد
 از هر تاريكى نجات . است هاى هدايت هايشان چراغ  دل. ناپديد نگردند،هرگاه پنهان شوند

 درجه براي اين سهو  طبقه سهاهللا خواجه عبد. )174:  ص،74: ج، 29 (كنند  ميپيدا
 از منظر ، خداي اولياي كه مراد از اين طبقه اين. )115:  ص،12 (كنداصحاب بيان مي

 طهارت ، به طور واضح مشخص نيست، اما به هر رو،چه كساني هستند )ره(خميني امام
، 10( شودمتوقف به تنزيه از احتجاب از مشاهدات بيان مي )ره(خاص اين طبقه نزد امام

  .)35: ص
 تا آن اندازه است كه شهودات غيبي و اين مرتبه از اولياتوان گفت مقام از اين سخن مي

  . و اهللا اعلم. كنندشود و ايشان بايد از اين حجاب نوراني گذر ها حاصل مي  بر آن،رباني
 فناري، يعني طهارت روح بندي ششم تقسيمي  نزديك به مرتبه،اين مرتبه از طهارت

  . است
 طهارت خاص  كهآيدن به ميان ميباششم، سخن از اصحاب محبت و مجذوي  مرتبهدر 

  ).35: ، ص10( استت و تطهير از حجب خلقيه ، تنزيه از توجه به غير و غيريها آن
يت مدارج و  اصحاب واليت است كه تطهير از رؤمخصوصهفتم، ي  مرتبهطهارت 

مرتبه از طهارت درون را تنزيه از نهايت اين  امام. مقامات و تنزيه از اغراض و غايات است
  . ندكتعينات تجليات اسمائيه و صفاتيه بيان مي

مراد امام از اصحاب محبت و مجذوبان و همچنين اصحاب واليت شايد دستيابي به 
 اين است كه براي اين افراد نيز ،آيددست ميه  بباشد، اما آنچه از فحواي كالمشل مشك

  . كندتطهير  ها آناز  خود را بايد خدا  كه اولياياب نوراني وجود داردچندين حج
-سخن به ميان مي» ارباب صحو بعد المحو و تمكين« از ، امامي هشتم مرتبهدر بيان 

  .دآور
آيد،  از طي منازل سلوك به دست مي، عرفاي اسالميهاي آنچه از متن بيانات و گزارش

غيبت و «از طي مقاماتي چون ، پس ن است كه سالك در مراتب انتهايي سير الي اهللاي
  .شود نائل مي»صحو«به مقام » حضور

، حال است محق و صحو سه مقام محو و ،مقام غيبت و حضور كه به نظر بدايت
، ن دليل است كه عارف در اين مقامخبري به اياين بي. استخبري از خود و اطراف خود  بي

  : چنين است، و زبان حالشدر محضر پروردگار حاضر
  آيـدكـه يـاد خـويشتـنم در ضميـر مي  /رو ن چنان به تو مشغولم اي بهشتيه آن

  :گويد اين مقام ميي دربارهحافظ 
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    چون هر خبر كه شنيدم رهي به حيرت داشت

  خبرياز ايـن سپس من و سـاقي و وضع بـي
و گاه به حال عادي باز شود  مي بر او مستولي ، نيست و گاهاين مقام در سالك دائم

  .دگرد يم
 رسيدن  كهشود نائل مي»محو«به مقام ، سالك پس از گذشتن از مقام غيبت و حضور

  . شودو از خود فاني مي است به جايي كه در ذات حق محو عارف
شود و سالك  ميمحو» او«، در »من«، به عبارت ديگر در اين مقام و در اين مرتبه

الرزاق كاشاني اين مرحله عبد. كنددرك نمي ، از وجود خود مانند ديگران من را ديگر،عارف
  .)127 : ص،22 (كند عال بنده در فعل حق تعالي ذكر ميرا فناي اف

، اين مرحله مقام  نيز محو شودي من مانده اگر اين محوشدن به حدي برسد كه آثار باقي
. )127:  ص،22 ( است فناي وجود بنده در ذات حق تعاليمحقْ. شودمي  ناميده»محق«

ي شخص عارف در ذات احديت  و مربوط به فنا هر دو باالتر از مقام غيبتو و محق مح
  ).127: ، ص22( اند حضرت حق

و  جز صفت حق ،بيند  هيچ صفتي براي هيچ چيزي نمي،)محو(ي اول  عارف در مرحله
  ).127: ، ص22( حق ، جزكند  هيچ چيزي مشاهده نمي،)محق( ي دوم مرحلهدر 

ذات پروردگار، ممكن است از شدن در دو مقام و طي مسير فنااز طي اين عارف پس 
تنزل كند و به حالت خلقي نه به اين معني كه از حالت اول . دبازگرد» بقا«به » فنا«حالت 

بقاي «، »فناي في اهللا«ت به اين معني است كه عارف پس از  بلكه اين بازگش؛دخود بازگرد
  .)154: ، ص30 (كند پيدا مي»باهللا

 ،شود كه به اصطالح، مقام صحو ناميده مياست حالت محو و محق برتر ازقا كه اين ب
 بدون تغير ، حال عارف در اين مقام.شودمقام صحو بعد المحو يا جمع الجمع خوانده مي

  : ايشان گفته استي دربارهالدين خوارزمي   كه تاج چنان.ماندباقي مي
162: ص ،16( تد زمين برخيزدگر چرخ فرو ف/  ر نكنندفارغ بنشينند و تغي(.  

، 18 ؛649:  ص،1ج، 18(  قائم به حق است،به عبارت ديگر شخص عارف در اين مرتبه
في «؛ يعني سفر است تفسيري از سفر چهارم از اسفار اربعه  اين مقام.)1098:  ص،2ج

مردم  در ميان مردم و با .، اما با حق عارف در ميان خلق است، در اين سفر.»الخلق بالحق
:  ص،30 ( را به سوي حق سوق دهدان آنكه آنپردازد از براي ها مي است و به امور آن

141(.  

ب همين تعريفي باشد كه ارائه  اگر مقصود امام از اين اصحابنابر توضيحات ذكرشده،
تنزيه از «ند و آن ك براي واصالن به اين مقام بلند عرفاني نيز، تطهيري را بيان ميشد،
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50 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
رؤيت «ها   كه مقام آناست» ي تجليات بعضي بر بعض تطهير از غلبه«و»  التمكينتلوين بعد

  .)35:  ص،10 (است »مظهريت احدية الجمع
بيت  طهارت اهل ،پردازدبه شرح آن مي )ره(خميني امامنهمين مرتبه از طهارتي كه 

كس  هيچ ، آخر حيات اين عالمي  كه از ابتدا تا لحظهاست )ص(گرامي پيامبر مكرم اسالم
  .نداردقدرت ورود به اين مرتبه را 

ارت كه عنوان شد،  مرحله از طههشت تمامي ، براي كمل اوليا)ره(خميني اماماز منظر 
  : استو مخاطبان آن زير  ي  خاص آيه، آخر آني  اما مرحلهيافتني، محقق است و دست

كه تنها ) 33، احزاب ( تَطْهِيرًا  لْبيت و يطَهرَكمإِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب عنكُم الرِّجس أَهلَ ا
  .ندارد توان رسيدن به آن را ، و احديچهارده ذات مقدس استمختص 

 جز پـاكي از ، رسول اهللابيت اهل بـه باال، ي  بر اين باور است كه آيهسيدحيدر آملي
 زندگي روزمره، چه در مقام و چه در حال و چه درشود،  موجب نقض و پستي ميچههر

  .)122:  ص،2 (توان نسبت داد و اضافه كردنمي
 .نيست )ع( معصوماماماناز اين رو هيچ كس را ياراي ورود به اين مرتبه از طهارت جز 

يقَاس نَحنُ أَهلَ الْبيت لَا:  فرمود)ع(ينمؤمنشايد اشاره به اين مقام باشد كه حضرت اميرال
دنه نبي مرسلي و نه ملك مقربي و نه عبد هيچ احدي، فرمايش نوراني، بر طبق اين  .2بِنَا أَح
  . اعلماهللا و. شود مقايسه نميايشان با ،ها  و نه مافوق و مادون آنمؤمن
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  گيري نتيجه. 6
جهان . سم كوچك او نهفته است عالم كبيري در ج:انگيزي است انسان موجود شگفت

 ي هبردارندتنوع است و دنياي كوچك انسان، در و مشمارهاي بي  از عوالم و پديدهپر  خارج
  .  عالمي پيچيده و گسترده است،مراتب متعدد مادي و مجرد كه هر يك

 به زندگي خود ادامه ،هم آميخته و در تزاحم مدام او با كثرت دروني و جهان بيروني، در
 خود را در  يا وجودهاي مادي و معنوي،در اين تزاحم و غوغا و قبض و بسط. دهدمي
يا براي رسيدن به تعالي و كند ترين مرتبه از مراتب وجود خويش متوقف ميينپاي

برد و در سير   وجود خود را باال مي،گاه. كند تالش ميي وجود ندي از باالترين مرتبهم بهره
گيرد و پابست  قرار ميردد و گاه، در سير نزولينوميصعودي، هستيِ درون و بيرون را در

رود و لذت رسيدن به مقام  حس و طبع خود فراتر نميي هشود و از مرتب طبيعت ميزمين
تر باشد، وجود انسان پاييني  مرتبهچه از نظر عارف مسلمان، هر. كندانساني را درك نمي

  .شودكثرات وجود او بيشتر مي
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52 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
ز ، يكي ا)االهياز توجه به غير خدا و تصرفات غير (عمل طهارت و پيراستگي وجود 

ها و ها و زشتيچه انسان خود را از پليديهر.  خروج و گذر از اين كثرت استهاي راه
 وجودي ي هرود و سع باال ميي وجودش ههاي ظلماني و حتي نوراني پاك كند، درج حجاب

طبيعت مادي وجود ي  مرتبه اما تا در شود، وحدتش بيشتر مي، به تبع آنكند وپيدا مي
 زيرا با اميال و افكار و نيازهاي ف است، در مقام كثرت است؛ارج متوقخود و جهان خ
 .ماند در ميان متكثرات سرگردان مي،شود و هر لحظههاي متعدد مواجه ميمختلف و پديده

ر صدد طهارت خود از اين هنگامي كه د. اين متكثرات در كثرت وجود انسان نمود دارد
 پيرايد و در حركت صعودي لماني ماده ميهاي ظ آيد و وجود خود را از حجاب كثرات برمي

كند، علم و هاي ظلماني و نوراني پاك مي ، مراتب وجود خود را از حجاب)سير و سلوك(
  آنآورد و وجودي بيشتري براي او به ارمغان ميي ه سعاين علم. شود بيشتر ميمعرفتش

  . شودنيز منجر به عمل بيشتر مي
 به وحدت وجود خود و به مقام انساني ،تدريجسپس انسان در اين سير صعودي، به 

از كثرت طبع و گذر از اين كثرات شامل خروج . شودتر و وجودش خدايي ميخويش نزديك
ر، ، همچون نفس، قلب، عقل، سرفت از كثرت ديگر مراتب وجود جسم و همچنين برون

  .خفي و اخفي است
ها را  ها و صفات آن و ويژگيانسان با رسيدن به مقام معرفت نفس، ماهيات اين مراتب

ي مهم را  ه سه وظيفبعد. شودوجودش آشنا ميي  مرتبهشناسد و با عالم و موجودات هر مي
ها ها و آلودگي براي پاكي و پيراستن آن مرتبه از پليدي، از يك طرف:شوددار مي عهده

سپس، . دارده ميرساند و از تصرف غير خداوند، دور نگاكند و آن را به كمال ميتالش مي
 وحدت ،در نهايت. سازدتر ميكثرات مراتبِ خود را به افق وحدت وجود خويش نزديك

  . انانيت باقي نمانداي ازسازد تا هيچ شائبهوجود خود را در ذات احديت حق متعال فاني مي
بخشيدن به  ، در وضوحروز و روشمند آثار عرفاي مسلمان بازخواني و بازسازي به

 به مقام توحيد و تعالي انسان، براي سان امروز از اين كثرات و ورودشذر انچگونگي گ
  . علمي و بشريت استي هترين خدمت به جامع  مهم، آرمانيي هرسيدن به جامع

  

  ها شتياددا
، )ع(الحسين بن مسجد علي: بادي، تهران، دربندآاهللا سيدمحمد ضيا ـ درس اخالقي آيت1

  .1391فروردين28
  .)66: ص، 3(ة و فينَا معدنُ الرِّسالَيقَاس بِنَا أَحد فينَا نَزَلَ الْقُرْآنُنَحنُ أَهلَ الْبيت لَا:قَالَ)ع(عنْ عليـ 2
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