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 چكيده
س وررئال و   یه ا  جل وه  کنن د،  یم   ادی  از آن  ینینش   است که معموالً متصوفه در دوران چله  یزیانگ شگفت اتیواقعه از تجرب

کش   و   یخواننده را با ن و   کنند، ینقل م نیکه سالک هایی شمرد. واقعه یادب یآن را ژانر توان یهاست که م در واقعه ینینماد
از  گ ر ید یا و س تاره  س ازد  یآش نا  م    کن د،  یکام ل در  م    یداریب ای یداریخواب و ب نیب یکه سالک در حالت یشهود  رفان

پ ژوه  قص د دارد ت ا واقع ه را از منر ر  رف ان و        نی. ادیآرا یم ها دهیرا  در د رانیکهکشان پر راز و رمز   رفان و تصوف ا
را شرح، و تفاوت آن  یاصطالح  رفان نیرهگذر ا نیکند و خوانندگان را با اقسام و مراتب آن آشنا سازد تا از ا یتصوف معرف
مورد توج ه   یواقعات ،یسالکان مبتد یبرا ژهیو بهنادرست  باشد و  ای. واقعه ممکن است درست دینما انیو مکاشفه ب ایرا با رؤ
و  دهیش ن  ده،ی  ک ه س الک د   ییزه ا یرخ داده است، تا فراخور چ  خیآن هم در حضور ش ینینش چله ی که در دوره ردیگ یقرار م

 ده د  یم   یواقعه رو زین قتیطر رانیپ ی. البته برادینما ییو راهنما تیکند و هدا ریو تفس لیاو تأو یها را برا حس کرده واقعه
است ک ه   یدیکل ای دینما یو ره م کند یم یاست که روشنگر یچراغ ی سالکان به منزله یکه خود معبر و شارح آنند. واقعه برا

 .  دیگشا یرا بر آنها م یو معنو یماد ای یو روح یبسته سؤاالت جسم یدرها
 

 .ایواقعه، سلو ، کش ، شهود، رؤواژگان کليدی:          

 
 مقدمه   

شاهد غیب آشکار گردد و های جسمانی است تا  ها و زدوده شدن زنگارها و کدورت کش  به معنی یکسو رفتن پرده
ه ا ب ه کن ار     آیند؛ ابتدا پ رده  نقاب به جلوه درآید، معموال اصطالح کش  و شهود در  رفان در پی هم می معشوق بی

 نامند.شود. این پیدایی را در  رفان  کش  و شهود یا مکاشفه و مشاهده می رود و سپس شاهد غیبی آشکار می می
کن د ت ا در    چندین کف  آهنی از مجاهده و همت به پای جسم و جان  م ی   سالک برای رسیدن به کش  و شهود 

ها یاریگرش باشند و بفرسایند که شاید به دیداری برسد و در فراز مه گرفته آن ارتفاع پس از ش هود   صعود به آن قله
 بفهمد که:

 دست همه اهل کش  و ارباب شهود/ از دامن ادرا  تو کوتاه بود
 رویان بوستان الهی است. منزل نیست و تنها تصاویری از مه یعنی شهود نیز آخرین

هایی اس ت ک ه    ها و گاهی اوقات شنیده واقعه باید در مدخل کش  و شهود مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا آن نیز دیده
را ب رای  های اولیه سالک است و او  افتد. به  بارت دیگر واقعه دیده ی سلو  بر جان سالک اتفاق می در مراحل اولیه
کن د ت ا    ها، با دنیای مادی قطع رابطه می نشینی ها و چله ها و  زلت سازد، سالک پس از تحمل ریاضت شهود آماده می

هایی برسد که از  الم درون،  الم روح، یا جهان غیب آمده است و او را در آستانه بین غیب و به مشاهدات یا شنیده
رساند و نقاط ضع  و ق درت   ت زیادی دارد زیرا او را به خودشناسی میشهادت قرار دهد.  واقعه برای سالک اهمی

بخش د ک ه ب ا مالحر ه     ای از  الم روحانی به او میبینی تازه سازد و در مراتب باالتر جهان شخصیت او را نمودار می
 توان به این موضوع پی برد. هایی از واقعه بهتر می نمونه
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 تعریف واقعه
 ام سوخته قدم دریای ت  کز منم، شد ز آب حیات/ آن گر شنیدی که کسی سوخته

 ام سوخته همبه جمله بُوَد، و بودست ام از دل پرسوزو، بدو/ هرچهدوزخی ساخته
 امبسوزد دلم از غصه که کم سوخته سوختم هر چه بدیدم ز تر و خشک، هنوز / می

   ام!سوخته ام!ام! سوختهزنم از واقعه بر من بمگیر/ چه کنم سوختهگر دمی می
 (31: 1386) مرسهروردی،

رستاخیز و ... آمده است. اما در  رفان کامالً معنایی اصطالحی دارد  آمد،  قیامت، پی  حادثه، واقعه در لغت به معنیِ
واقعه امور غیبی است که بر اهل خلوت آشکار شود. یا چیزی است ک ه س الک در   » و در تعری  آن چنین آمده که: 

 (779:  1383)سجادی، « استغراقِ حال با حق ببیند.اثنای ذکر، و 
تواند اموری را ببیند، یا به رمزهایی پی ببرد و معموالً بین خواب و  پس واقعه حالتی است که سالک در آن حال می  

گیری و  زلت سالک و همراه با ریاض ت نف س و    ی گوشه افتد. واقعه در طول دوره بیداری یا بیداری کامل اتفاق می
 کند. گردد که او را فارغ از تماشای  الم محسوسات می آید، و جهانی بر او کش  می ی جان پدید می تصفیه

 خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است/ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است
 (48:  1381)حافظ، 

 ک ه  افتد اتفاق حالتی آن، در استغراق و ذکر اثنای در گاه گاه را خلوت اهل» الفنون آورده:  همچنان که صاحب نفائس
 و ن وم،  حال ت  در را ن ایم  ک ه  چن ان  شود، کش  ایشان، بر غیبی امور حقایقِ از بعضی و شود غایب محسوسات، از

 را آن ده د؛  دس ت  معن ی  ای ن  ش ود  غای ب  ک ه  آن ب ی  حض ور  حال در که بود گاه و خوانند «واقعه» را آن متصوفه
 (39: 2ق،ج1379الدین آملی، شمس«).خوانند «مکاشفه»

بدیهی است که حضور در اینجا در مقابل غیبت است یعنی حضور داشتن در پیش گاه ح ق ک ه خ ود اص طالحی در      
ای ب االتر از واقع ه اس ت      رفان است و با بیداری که در مقابل خواب است، متفاوت است. حضور در  رف ان مرتب ه  

تواند شاهد غیب را نراره کند، که معموالًدر  رای رفتن به حالی فراهم آورد، مییعنی سالک بدون این که مقدماتی را ب
هایی نایل گردد که صحت و سقم آنها نیز ب ه نر ر ش یخ     پردازد تا به دیده واقعه چنین نیست و سالک به تمهیداتی می

 وابسته است.
 

 اقسام واقعه 
 اند:واقعه و رؤیا را در عرفان سه گونه دانسته  
 هن وز  و اس ت  مس تور  غی ب  یپرده در که حالی تصویرِ خیال، از پیراسته روحِ یدیده با سالک که: مجرد کش  -1

 یپ رده  از ی ا  افتد، می اتفاق شهادت  المِ در بعینه هادیده همان آن از پس و. بیندمی واقعه یا خواب در نگشته آشکار
-غی ب  حک م  در برای  ها دیده این پس است، غایب آن دیدار از بیننده ظاهری حواس چون  اما آید، می در به غیب

 ب از  را دفینه آن برود جایگاه آن به بیداری در وقتی و دهند، نشان او به را ایدفینه جای خواب در که کسی مانند. اند
 .یابد
 غیب ی  س روش  شنیدن با یا  و باشد، آن یدریابنده روح بصیرتِ و بین  یعنی شود؛ دریافته مشاهده با اگر کش  این
 در روح که چرا است درست قطعاً کشفی دریابد، چنین را آن روح گوشِ یعنی باشد، صوتی همراه  افکندن دل در یا
 آن در نادرس تی  اس ت و (ح واس  و خی ال  چون دیگر قوای با آمیختگی بدون بودن تنها)تفرید در کش  از قسم این
 .ندارد راهی
 وابس تگی  دلی ل  ب ه  نفس که دریابد را غیبی اموری واقعه یا خواب در انسانی روح که است کشفی: مخیّل کش  -2

 تخی ل،  نی روی  ب ا  و. نماید دخالت و اندازی دست آن در و باشد، انباز و شریک روح، های دیده در امور آن به داشتن



 3/       نگاهی نو به تاریخ بيهقی بر اساس مقایسه با رمان تاریخی رابعه؛ اثری از حسينقلی مستعان 

 الزم معبِِّ ری  ی ا  شیخ پس بپوشاند، های دیده تن بر نموده ذخیره حافره یقوه در که خود حسی های یافته از لباسی
 ی ا  خواب این و دریابد را روح یدریافته حقیقت و بگذرد خیال نگارهای و نق  از خوی  بصیرت نرر با تا آیدمی
 .کند تفسیر و تعبیر را واقعه
 و اس ت  دریافت ه  را آن روح نیست؛ زی را  محض کذب اما باشد نادرست موارد بعضی در است ممکن کش  نوع این

 روحانی ادراکات با نفسانی تمایالت روح، دریافتنِ و دیدن حال در که آن یکی گردد؛می متمایز دسته دو به این خود
 ای درس ت  واقع ه  ای ن  ص ورت  آن در که بپوشاند، روحانی هایدریافته یپیکره بر لباسی خیال تنها و نگردد، آمیخته

  جملگ ی  و خ ورد  پیون د  روح انی  ادراکات با نفسانی هایوابستگی که آن دوم. است و اگر رؤیا باشد رؤیایی صادق
 و باش د  صادق یا کاذب است ممکن خواب یا واقعه نوع این آیند که نرر در آورد،می تصویر به خیال که صورتی در

 .  است( آن جز یا پیر کسوت در) کارآزموده دانایی تعبیرِ و تفسیر به محتاج
 چی ره  دل ب ر  نفسانی هایگرای  که است کشفی آیدبرمی نام  از که گونه همان: مجرد خیالِ یا تنهایی به خیال -3

 و امی ال  ای ن  واقع ه  ی ا  خ واب  هنگ ام  در ماند، باز ا لی ملکوت و غیب  الم به نگرش از روح آن تسلط با و گردد
 پوشش هایی  هاآن اندام بر متخیله ی قوه که جایی تا شود،می ترقوی گذرد،می شخص ذهن در آنچه یا نفس پسندهای
 اگ ر  خی ال  ای ن . بیندمی رؤیای   الم در بعینه را ها خواسته که این یا نشیندمی هاآن تماشای به و پوشاندمی متفاوت

یعن ی رؤیاه ای آش فته     «أح الم  اض غا  » آن ب ه  باش د  خ واب  در اگ ر  و اس ت  «ک اذب  ایواقع ه » باش د  واقعه در
 (160-158: 1370( و )جامی، 176-173:1376گویند.)محمود کاشانی، می
 

 بينان      بندی واقعه با توجه به مراتب واقعه دسته
رسدد   ها با واقعاتی که بر دل موحددان مدی   یابند، اما این واقعههایی را درمی نوشان واقعه کشان و دردی ریاضت

 کند:    بينان را به دو دسته تقسيم می قابل قياس نيست؛ عرفان واقعه
تواندد   آید؛ این واقعه می ی دل و تربيت روح پدید می ای که بر اثر بسياری ریاضت نفس و تصفيه واقعه -1

هد و بعضی از امور غيبی بر آنها کشدف گدردد؛ در چندين    برای راهبان، برهمنان، فيلسوفان و ... رخ د
هدای حيدوانی و بهيمدی را م دو      یابدد و صدفت   ها، صفات روحانی غلبه مدی  حالتی از کثرت ریاضت

هدا   رسداند و نورهدای روح بدر آن    های خيال رهایی داده، به تجلّی می گرداند، و روح را از حجاب می
رسداند و سدبب نجداتن آندان      ها را به قُرب و قبول حق نمی هایی آن گردد؛ اما چنين واقعه مكشوف می

گردد. بلكه شاید آنان را بيشتر در کفر و گمراهی فرو برد، و از تعالی بازدارد. چدون شدرک خدود     نمی
گردد و از هستی انسدانی   های آن یگانه با خبر نمی سبب حجاب است و مشرک هيچ گاه از انوار صفت

 آید. خود به در نمی

آید،  ی آفاق و انفس در نظر یكتاپرستان می های آشكار و روشن خداوند در آینه هایی که زیباییِ نشانه عهواق – 2
که حواس دنياوی سالک از کار افتاده است، الهدام ربادانی هکده در     شود؛ در حالی و سبب ظهور حق بر آنها می

رسد، و نظر دل یدا روح   سالک می ازای گشایش و روشنی و پرهيزکاری نفس به دل سالک رسيده است( بر دل
بنددی نمدوده اسدت( و بدر درسدتی و       افتد.هالهاماتی که خيال آن را به بهين صورتی نقش او بر این الهامات می

شدد،   ای که سبب کفر بيشترِ مشرک مدی  گردد، و آن واقعه های خود واقف می نادرستی نفس و پيشرفت و کاستی
هُو الذی اَنزل الساكينةَ فی قلوب المؤمنين لنيَزدادوا ایماندا  مد    »شود. د میسبب کرامت و زیاده گشتن ایمانِ مواح

 ( 4فتح: «هایماننهِم

یابد و هستی انسانی خدود را در تجلّدی نورهدای     های شرک رهایی می مواحد با نور وحدانيت از تاریكی حجاب
 رسد.   گرداند و به مقام وحدت می آن ذات یگانه م و می
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 جدا مانده / من و تو رفته و خدا ماندهکی بود ما ز ما 
 پس زبانی که راز مطلق گفت/ راست جنبید کو انا الحق گفت

 (161: 1369(و )مایل هروی،296:  1380)نجم رازی،
 

 مراتب واقعه
و مراتب سلو ِ سالکِ غیر  ی مقامِ سالک متفاوت است ها در واقعه به اندازه واقعه نیز چون شهود مراتبی دارد و دیده

کن د،    شود. سالکی که بدون رسیدنِ جذبه به او، به طلبِ خوی  آغاز به س لو  م ی   ها سنجیده می مجذوب در واقعه
 نماید.   ها نمود می سیر و سلوک  با ترتیبی همراه است که این ترتیب در واقعه

دارد. پاسخ  رفا به این سؤال این اس ت ک ه کش  ِ    ای برای سالک  شاید این سؤال پی  آید که دیدن واقعه چه فایده
های زشت و زیبای خ وی  در   رسد و با دیدن صفت تر به خودشناسی می هایی دارد؛ او سریع وقایع برای سالک فایده

ه ای خ ود    های تأویلی و یا چگونگی سیر و سلو  و موانع راه خود، با راهنمایی پیر به رفع مشکالت و کاستی قالب
 .پردازد می

 مراتب این واقعات چون این شعر موالناست:
 زدم سر حیوان به مردم نما ز / و شدم نامی و مردم جمادی از

 شدم؟ کم زمردن کی ترسم؟ چه شدم/ پس آدم و حیوانی از مردم
 پر و بال مالیک از برآرم بشر/ تا از بمیرم ی دیگر حمله
 وجهه اال هالک شیء جو/ کل ز جستن بایدم هم ملک ز و
 شوم آن ناید، وهم اندر چه شوم/ آن قربان ملک از دیگر بار
 راجعون  الیه که: انا ارغنون/ گویدم چون  دم گردم  دم پس

 (3906-3901دفتر سوم: ابیات 1387)زمانی، 
 اند:مرتبه دانسته 7گذر سالک از مقامات را در واقعه 

س تاره و   -6اف ال  و اج رام س ماوی   ص فات   -5صفات آتش ی  -4صفات هوایی -3صفات آبی -2صفات خاکی -1
 صفات حیوانی. -7خورشید و انوار

 
 وجودی عناصرِ از گذر

بيندد کده از    نخستين  گُذرِ سالک بر عناصرِ وجود است. زمانی که  از صفات خاکی گذر نمایدد در واقعده مدی   
رد. وقتی به برکتن ذکدر،  گذ ها و کوهها می ها، تل ها، شكسته آید و بر خرابه های تاریک بيرون می ها و جای کوی

های دلپدذیر و مانندد    ها و کوهها و خاک شود، گذرش بر سراهای زیبا و شهرها و آبادی تر می عنصرِ خاکش پاک
هراسد و بده برکدت    بيند که از گذشتن بر آن می های تيره می گذرد، ابتدا آب افتد. وقتی بر صفات آبی می آن  می

بيندکه به آسانی  ها و حوض و دریای صافی و ... می های روان و چشمه بگردد و آ تر می ذکر، عنصر آبيش پاک
گذراندد( وقتدی بدر صدفات      گذرد.هگاهی با شنا راهی هزار ساله را به یک ل ظه می گردد و می در آن شناور می

بيندد کده پدرواز در آن     گذرد، ابتدا هواهای گرفته و ابرهای تاریک و آذرخش و تندری سهمگين مدی  هوایی می
بيند که آنچنان کده دلِ او   ناممكن است و پس از پاکیِ عنصر هوایی، فضاهایی وسي  و هوایی پاک و صافی می

هدای   گذرد، ابتدا آتدش  ها پرواز کند. وقتی بر صفات آتشی می تواند برود و بدود، یا بر فراز وادی خواهد، می می
کشدد و   ترسد، حتی گداهی فریداد مدی    ا بسوزاند میهای آن که مبادا او ر بيند و از شعله تاریک بسيار و دود می

هدای آتدش و    ها و خرمن ها و برق ها و مشعل ها و شم  تر شود، چراغ گریزد، وقتی عنصرِ آتش وجودش پاک می
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هدا بگدذرد. پدس از     تواند بدون ناراحتی از این آتدش  برد و می بيندکه از دیدار آن لذّت می های آتشی می وادی
ها ناخوش و مكدر بيند باید بداند کده تیييدری ندامبلوب در بدا نش      این عناصر در واقعهمراحل هر زمان که  

جا گفتده   ای به شره و لذتن نفس خورده، یا سخنی بی ایجاد شده، یعنی هواهای نفسانی بر او غلبه نموده، یا لقمه
با ارادت و م بت یداد کندد   و ... ؛ و برای پاک گردانيدنِ عناصر وجودی باید به ذکر خفی روی آورد و شيخ را 

 (161:  1369، هروی( و همایل 296: 1380و آدابِ سلوک و خوردن را نگهدارد. هنجم رازی، 
 

 گذر از عناصر وجود و رسيدن به عناصرِ افالک
گوین د. ای ن    می« مرگ بزرگ آخر»گردد که به آن  گذر از  ناصرِ وجودی یا جسم انسانی به مرگ اختیاری ممکن می

 معراج است؛ و انسالخ سالک از جسد خود. مرگ همان
گی رد ک ه    خودی بر سالک چیره گ ردد؛ ام ا در ح الی ق رار م ی      اختیاری و بی در این مرحله ممکن است در ظاهر بی

الیقین برس د. در ای ن    الیقین به  ین دانسته و  لمِ بدان داشته است،  یاناً ببیند؛ یا از  لم تواند آن چیزهایی را که می می
ه ای اف ال  و اج رام     برص فت  iی ته ذیبِ ق وای ِ فلک ی اس ت.     گردد. اکن ون مرحل ه   مرحله خرد با روح یکی می

ه ا را   ی کدورت این قوا آن بیند و به اندازه گذرد و آسمان و افال  و ستارگان و ... می های وجودی خود می و َآسمان
این نیروهای فلکی نی ز چ ون  ناص ر وج ودی پ ا  و      بیند. تا زمانی که  بیند. خسوف و کسوف می صافی یا تیره می

ه ای اف ال . پ س از  ب ور از      طاهر گردند. پس از این زمان  روج روح است از آسمانی به آسمانی و دیدار گردش
« قلم»و «نور احمدی»، «نور محمدی»، «لوح»ی انوار ستارگان و ماه و خورشید، به ترتیب به  ملکوتِ افال  و مشاهده

i ش ود.  م ی « جذبه»گردد. و پس از آن است که سیرش تبدیل به  گویند؛ منور می می« خفی»به آن که صوفیان  i  مای ل(
 (162: 1369هروی، 

مرگ اختیاری همان موتوا قبَل أن تموتوا است.  روجی است ک ه انبی ا و اولی ا پ ی  از م رگ طبیع ی آن را تجرب ه        
آید تا رفع حجاب کند.  روج پیامبران دو نوع است ب ه   کنند. چون جسم حجابِ آدمی است و باید از جسم برون می

روح بی جسم و به جسم و روح هر دو. اما  روج اولیا تنها به روح است. و سالک باید سه شرط را داش ته باش د ت ا    
اس ت. جذب ه،    روشس لو ،  « .   روج »و « جذب ه »، «سلو »در خورِ پیشوایی گردد و آن سه شرط  بارت است از 

 (59: 1381است.)ر. : نسفی،  بخش وج، است و  ر کش 
 های صوفیه مکرر آمده است: های معراج  در کتاب داستان
روح من سیزده روز بماند. آنگاه به قالب آمد. و قالب در این مدت همچ ون م رده افت اده ب ود و     » فرمود که: شیخ می

چند روز افتاده بود. دیگران گفتن د   کرد. و روح چون به قالب آمد، قالب برخاست و خبر نداشت که هیچ حرکت نمی
گفت روح من ده روز بماند. آنگاه به قال ب آم د و ه ر     سیزده روز است   آنان که حاضر بودند   و  زیزی دیگر می  

نس فی،  «)چه در این ده روز دیده بود جمله در یاد او بود. و گفته شد روح هریک تا به مق ام اول خ ود   روج کن د.    
1381 :59) 
 
 ها در واقعه مشاهده الوان و رنگ  
ی نورهای رنگین همچون شهودِ نور است، سالکان در  رفان بسیار از مش اهده ن ور س خن    ها هم مشاهده در واقعه  
ها را از هم ب از   توان آن اند که به زحمت می گویند.)باید در نرر داشت که شهود و واقعه گاهی چنان در هم آمیخته می

 شناخت(
ها نشانگر دگرگونی احوالِ سالک است. نور حقیقی از هر رنگ و شکلی  اری است. منش أ آنچ ه ب ه     نگدگرگونی ر

آید، ذکر، وضو، نماز یا پرتو روحانیت است. آنچه به صورت چراغ و شمع و مانن د آن   صورت برق و لوامع پدید می
این نورها در حقیقت چراغ و شمع دل دیده شود، والیت شیخ یا حضرت نبوت است یا نور قرآن و  لوم و ایمان. و 
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است که بدین مواهب منور گشته است. قندیل و مشکات هم هم ین تعبی ر دارد. ان واری ک ه چ ون س تارگان دی ده        
ی پیامبران، اولیا و گاه پرتو انوار حق تعالی، نور دل، نور  ق ل ی ا ن ور     شود، اخالق پسندیده و ارواح پا  و طیبه می

شود بیشتر نور دل است و آیینه و قندیل و مانند آن صورتِ دل چنین کسی  ورت ماه دیده میایمان است. آنچه در ص
شکل و رن گ و هیئ ت اس ت.     است. آفتاب اغلب روح است، اما در حجاب. و چون از حجاب در آید نور روح  بی

آید.)ب ه   لکی در نرر م ی های ف اندازد و به صورت ی دل می ها،  کسی بر آیینه گاهی پرتوی  انوار حق  از پس حجاب
آورد ک ه دلی ل    ی صفای دل( و گواه این که نور حق است یا اغیار این است که نور حق ذوقی در جان پدید می اندازه

iبر آن است که دل بدان نور منور گشته است. i i  
 
 گذر از صفات حيوانی   

آن صفتی که بر او غالب اس ت را   های خود ی  بور از صفات حیوانی وجودش است در واقعه وقتی سالک در مرحله
بین د. اگ ر    بیند. مثالً اگر حریص باشد، حرص را در صورت حیواناتی چون موش و مور و ... می به شکل حیوانی می

بیند. و دیگر صفات ب ه هم ین قی اس م ثالً کب ر در       بخیل باشد، بخل را در صورت حیواناتی چون سگ و بوزینه می
شره در صورت خرس و خو  و ش هوت در ش کلِ االغ، ش یطنت در ص ورت      صورت پلنگ، غضب در شکلِ یوز،

 کند. شیاطین، مکر و حیله در هیئتِ روباه و خرگوش و... جلوه می
گ ذرد و اگ ر ای ن     اگر این حیوانات در قدرت باشند و بر او چیره گردند، بدان معنی است که از این صفات در نم ی 

گذرد. اگر این حیوانات را کشته و مرده ببیند، باید سر  فات حیوانی خود میی او باشند یعنی از ص حیوانات زیر سلطه
بر آستان  جز و  بودیت نهد و متابع سنت نبوی  مل نماید تا نور جذبه از  الم غیب بر وجودش نور افکند و او را 

 (163:  1369( و )مایل هروی،295: 1380ی واصالن قرار دهد.)نجم رازی،  در زمره
ت که چندین هزار  الم دیگر است که سالک باید از آن گ ذر نمای د و در ه ر   الم مناس ب هم ان   الم        باید دانس

ش ود و ه ر ج ای مناس ب آن مق ام      آیند و گاهی یک نوع واقعه در چندین مقام دیده می مشاهدات و وقایع پدید می
آید ج ز  ها و اختالفات بر نمی تفاوتای متفاوت از جای دیگر دارد. هر کسی از  هده تشخیص این  ای به معنی اشاره

شود. از ای ن رو اس ت ک ه ط ی     شناس نیست، بند و حجابی بازدارنده می شیخی کامل. و وقایع برای سالکی که واقعه
 پذیر نیست. همرهی خضر امکان این مرحله بی

نِ  گرمیِ طل ب اس ت،   مثالً آت  در چند مقام داللت بر چند معنی دارد: گاهی  بور از صفات آتشی است، گاهی نشا
ی صفت غضب است، گاه نشان از چیره گشتنِ صفتِ شیطنت و زمانی نور ذکر است که چون آت  است گاهی غلبه

ی صفات بشری است، گاهی آت ِ قهر و گاه آت ِ هدایت چنان که برای موسی بود، یا آت  شوق است که سوزاننده
ی نی آت  معرفت، یا آت ِ والیت و یا در مفهومی غیر از هم ه سوزاند، و زماگاه آت  محبت است که جز حق را می

 (377-378: 1380ها. )نجم رازی،  این
 

 تفاوت خواب دیدن و واقعه
افتد در حالی که  رؤیا دیدن یا خواب دیدن با واقعه متفاوت است؛ رؤیا در به خواب رفتن فیزیکی کامل فرد اتفاق می

 دهد.    ا زمانی که سالک بیدار است  رخ میواقعه در حالی بین خواب و بیداری و ی
 داند:    رفان  فرق میان خواب و واقعه از دو جهت می

 شود. از نرر صورت و ظاهر؛ که واقعه آن چیزی است که بین خواب و بیداری یا در بیداری تمام دیده می .1

 از نرر معنی؛ که خود به دو صورت است: .2

کند که   اری   حجاب خیال بیرون آمده باشد، و روحی آن را ادرا  می ی روحانی: آن چیزی است که از واقعه -ال 
 از صفات بشری باشد.
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الم ؤمن  یَنر  ر   » بیند به تأییدِ نور الوهیت رس یده باش د و مص داقِ     ی ربّانی: زمانی است که آنچه روح می واقعه -ب
 (  290-289باشد.)همان: « بنوراهلل

ی تخیل هم کارگزاری صریح داشته باشد، تنها در رؤیاهای  بشری نباشد و قوهتواند  اری از صفات  در رؤیا روح می
افتد روح  اری از صفات بشری اس ت. ام ا در واقع ه  نص ر خی ال و       ای که به صورت کش  مجرد اتفاق میصادقه

ک ه در  آفرینی داشته باشند در غیر اینصورت واقعه تنها صورت تخیل و توهم س الک اس ت    صفات بشری نباید نق 
 آید. مریدان تازه کار بسیار پی  می

 
 تفاوت واقعه و مكاشفه

های مجرد است و حض ور دل در ش واهد   الم غی ب، خواج ه  ب داهلل        مکاشفه دریافت روح  ارف از حقایق جهان
( را متناس ب ب ا   10نج م: «)ف أوحی ال ی  ب ده م ا أوح ی     » ی  داند و آیهانصاری مکاشفه و وحی را از یک دست می

(  مکاشفه استقالل روح است هنگ ام دی دار جه ان غی ب در     124ق:  1417داند )خواجه  بداهلل انصاری،  شفه میمکا
مکاشفه  بارت است از تفرد روح ب ه مطالع ه   »گوید:  که پیراسته از تعلقات جسمانی  باشد.  زالدین کاشانی می حالی

 (171: 1376کاشانی، «)مغیبات در حال تجرد او از غواشی بدن.
ویژه در واقعه و رؤیا، نفس با روح همراه است؛ اما در بعضی مواقع چ ون   های سالکان در بیشتر اوقات بهدر مشاهده 

 مکاشفه و شهود، روح، مستقل و بدون شراکت با نفس است.  
ه ا. ام ا مکاش فه، هم واره      به همین  لت واقعه گاهی درست و صادق است و گاهی نادرست و دروغ، مث ل خ واب  

 (171: 1376( و )کاشانی،1370:157است.)جامی، صادق 
 

 جایگاه واقعه در سلوک
واقعه نیز چون رؤیا از نخستین مراحل سلو  است و سالک هنوز قابلیت مکاشفه در بی داری کام ل را نیافت ه اس ت.     

توان د   که سالکی در نهایت مکاشفه و حتی گذشته از کش  و شهود و رس یده ب ه وص ال نی ز م ی      البته گذشته از این
های ص ادق دلیل ی ب ر دوب اره ندی دن آنه ا        اموری را در رؤیا یا واقعه ببیند. یعنی گذشتن از مرحله رؤیابینی و واقعه

کرامت، فتوح « گوید که: القضات می های روحانی سالک بی  از این مرحله گشته است.  ین نیست بلکه اکنون قدرت
گردند و از  ها التفات نماید، حجاب راه او می هستند و اگر ولی به این های روی آورنده به اولیا  و واقعه نخستین حال
i«ها در گذرد. ماند. پس باید از این قربت حق باز می v ،(46: 1371)همدانی 

 
 آداب واقعه

ی پختگ ی خ ود برس د.      خوانی بگذراند ت ا ب ه مرحل ه    سلو  آداب و رسومی دارد و سالک در هر مرحله باید هفت
های صادق به معنی این است که سالک استعداد کش  و شهودرا دارد؛ پس طبق نرر  رفان س نتی ای ران    واقعهدیدن 

ه ای  تأیی د گ ردد؛  واقع ه معم والً حاص ل از        ه ا و ش نیده   کند ت ا ص داقت گفت ه    نشینی می تحت تعلیم پیری چله
نشینی، ذکر گفتن، در میان گذاشتن دی ده   دهد، آدابی چون چله هایی است که مرید تحت نرارت شیخ انجام می تمرین
 ها با شیخ و ... . و شنیده

نشینی است. گاهی سالکان و مشایخ برای رفع مشکلی یا ی افتنِ پاس خِ س ؤالی چلِّ ه      ترین آداب واقعه چله از مهم -
 vشد. نشستند و معموالً در واقعه به آنان پاسخ داده می می
 بی ان  تفص یل  ب ه  خود خاص رسوم و آداب با گزیدن خلوت و نشینی چله یا اربعین مراسم  رفان های کتاب تمام در
 و بنشیند خلوت در اند کرده تعیین روز چهل را آن درازای که مدتی کم دست  باید سالک معتقدند  رفا و است شده
 ه م  س ال  چن دین  به گاهی که) ها نشینی گوشه یا و ها چلِّه این البته  گردد آشنا خود درون  الم با تا بپردازد مراقبه به



 1396 بيرجند اسفند -نهمين همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبيات فارسی /      8

 ش یخ » آم ده اس ت:    المحج وب  کش   شود، در  تکرار است ممکن سالک یک سلو  طول در بار چندین (رسید می
 روز چه ل  ه ر  ان در  و بداش تی  چل ه  چه ار  س ال  هر و پوشیده درشت پالسی سال بیست( رض) خفی  بن محمد
 (  57:  1376هجویری، «)حقایق.  لوم غوامض از بکردی تصنیفی

کرد، در قرآن نیز از اربعین س خن   خواهد طلوع مخلص سالک جان و دل در اشراق آفتاب رهگذر، این از معتقدند و
 ب ا  خدا ی و ده که  است آمده ا راف یسوره 142 و بقره ی سوره 51 آیاتِ در قرآن در موسی داستان در رفته است،
 اس تغفار  و ذک ر  ب ه  ش بانروز  40 اله ی،  امتح ان  از پس داوود که است آمده نیز تفسیرها در و. بود شب چهل موسی
 viبود. مشغول

viهای خود را با شیخ در میان گذارد تا شیخ درستی یا نادرستی آن را بیان دارد. مرید باید واقعه  - i چون واقعه مانند(
  باشد.(مکاشفه نیست و ممکن است با تمایالت ذهنی و قلبی مرید یا به  بارتی دیگر هوای نفسانی او آمیخته 

مرید باید هنگام کش ِ واقعه چه در خواب و چه در بیداری به شیخ ِ رجوع کند. و شیخ نی ز بای د اس رار مری د را      -
 نگه دارد و در خلوت درستی یا نادرستی واقعه را برای  شرح دهد:

مرید خجل ت زده گ ردد،    ویژه واقعات نامعتبر را در حضور جمع واگویه ننماید تا داند به آنچه از واقعات مرید می»  
 (9:  2ق، ج1379)آملی،  «بلکه در خلوت آن حال را تحقیر کند.

اش را در جهت نگاهداشتِ دل شیخ انجام دهد و یاری از دل او بخواهد که فتوحات غیبی و نس یم    مرید باید مراقبه  
ی   الم ش هادت     هن وز آل وده  ی دل شیخ بر دل او رسد، چون در آغاز راه است و دل و جانالطاف الهی از دریچه

گ ردد ت ا از    ی  الم غیب است و هر لحره از فضل و رحمت ربّانی سرش ار م ی  است در مقابل شیخ که دل  پرورده
واس طه پ ذیرش    توجه دل مرید به دل شیخ مددهای غیبی به دل مرید نیز برسد و به آن پرورش یابد. تا ک م ک م ب ی   

شراباً طهورا برسد. در بدو امر اگرچه شراب همین شراب است اما در ج امِ   ی سقاهم ربهمفیض حق یابد و به درجه
شود. و پس از آن ساقیِ حق، شراب طهور را در جام نب وت پی امبر در ص ورتِ ش هود     والیت شیخ به او نوشانده می

 (285-284: 1380نوشاند.)نجم رازی،  واسطه به سالک می بی
طع تعلِّق از پیرامون  نماید و خالصانه  درون و سِرِّ خود را در محضر حق الذکر باشد و ق همچنین مرید باید دائم -

یک: استغراق در ذکر و غیبت از محسوس ات. دوم:   »داند:  شرایط واقعه چنین می الفنون نفائستصور کند. صاحب 
 (39:  2آملی، ج«)ی اغیار. وجود اخالص و تجرید سِرِّ از مالحره

 
 ی واقعه فایده

ه ای خ اص از او    داشتند و با واداش تن او ب ه ریاض ت     رفان به سالک، پیران مرید را در خلوت میچرا در آموزش 
ها در سلو  راهگشایی برای مرید بود. البته نبای د از   و ... را تجربه کند؟ حتماً دیدن این واقعه« واقعه»خواستند تا  می

ها استادان بعدی بودن د یعن ی    دیدند که همان گشا میشماری از مریدان وقایعی ره نرر دور داشت که تنها  ده انگشت
استعداد ذات ی   ها، بی ها و ممارست استعداد فطری در این راه جزو ملزومات اصلی سلو  است و انجام همه مجاهدت

 برد.که  به لط  حق در وجود سالک  به ودیعه نهاده شده است راه به جایی نمی
 
 از جمله فواید واقعه  
شناس د ت ا    های خود را م ی  ها و ضع  گردد و قدرت سالک با دیدن واقعه به احوال خود واق  می ؛خود شناسی -1

 های خود  با کمک راهنمای  برآید. در جهت رفع معایب و نیرومندتر کردن نقطه قوت
وج ود   های دلی و روحی  و ملکی، شرب و ذوق و شوق را در ؛ واقعههای این دنیا هایی فراتر از لذت یافتن لذت -2

های نفسانی و جس مانی   نهایت و تر  لذت سازد و او را  به تمنای آن چش  و کش  و مستیِ  بیسالک پدیدار می
 انگیزد. بر می
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رسد که های صفات حق می ؛ بعضی از وقایع از فیض والیت شیخ یا حضرت نبوت یا تجلِّیفنا و بقا یافتن سالک -3
در وجود جسم و روح خود نیست بلکه طیران او در غیر خود اس ت و   فنا بخ  است و این مرحله دیگر سیر سالک

 (296الی  268: 1380یابد و مقصود سلو  همان بقای حقیقی است.)نجم رازی،  اینجا تا فنا نشود، بقا نمی
 

 هایی از واقعه نمونه
ه ا،   ش اره ش د، واقع ه   گون ه ک ه ا   های تصوف ن داریم، چ ون هم ان    ها در کتاب های بسیار زیادی از نقل واقعه نمونه

شد و شیخ یا مراد باید به آن واق  شده، مری د  نشینی سالک بر او واقع می ی چلهرویدادهایی است که بیشتر در دوره
که بسیاری از این مطالب  شخصی و محرمانه بود پس الجرم در جایی  را ارشاد نموده و دستگیری کند، و از آن جایی

کن د و   ی مرید حضور دارد و هم ان ج ا مری د از او کس ب تکلی   م ی       ر واقعهشده است.گاهی شیخ دمکتوب نمی
ه ای   ی واقع ه ش ود؛ از جمل ه   ها هم آمده که به آن اشاره می خواهد. اما با این همه مواردی از نقل واقعه راهنمایی می

بواالس حاق ک ازرونی،   های شیخ محمد ابوالمختار نوبندجانی است. او زیر نرر شیخ بزرگی چون ا بسیار جالب، واقعه
ه ای او مرات ب و    توان از خواندن واقع ه  کند. میاش بر او روی داده نقل مینشینیهای خود را که در روندِ چلهواقعه

 ها را دریافت: مقامات و تأویل واقعه
ص ورت   گرفت ولی سرانجام بر آن شد که ب ه  این سالک پی  از آمدن به کازرون، در هر واقعه از استادی هدایت می

ی جالب این بود که وقتی به حضور شیخ رسید، دید ک ه   حضوری از محضر مرشد   شیخ کازرونی   بهره گیرد، نکته  
 نشینی چنین است. های او در یک چله داد، شرح واقعه او همان پیری است که او را در واقعه تعلیم می

گفتند که مرد این کار نیستی، اما شیخ  ساندند و میتر شب اول: در واقعه جما تی را دید که او را از  اقبت خلوت می
را دیدکه شمعی به دست آمد و به او گفت: مردانه باش و از راه باز ممان و روانه شو. و آن جما ت از ص دای ش یخ   

 چون نمک در آب حل گشتند و به جای نماندند.
ترس د و  کردند. می ای ویران میر سنگی قلعهنهادند و به ه بیند که سنگ در منجنیق می شب بعد در واقعه قومی را می

ی س لو   ایستد ک ه ای ن نش انه    ها مرید در حال حرکت است، و با هر مانعی می کند)در این دسته از واقعه توق  می
ی کند که منجنی ق، کب ر اس ت ک ه قلع ه     دهد، شیخ برای  چنین تأویل می بیند و حال را شرح می اوست( شیخ را می
کن د،   نشینی، سبب کبر تو گردد بهتر است که نباشد. و وقت ی او کب ر را انک ار م ی     کند، اگر خلوت مل را خراب می

 گردد. ها به صدای شیخ نیست می ی منجنیقهمه
ترس د و   س وزند، ب از ب ا دی دن آن م ی      های بزرگ می افکنند و خانهی نفت میبیند که قاروره شب دیگر قومی را می

ی حسد است، حسد چنان کاره ای نی ک را   کند که این قاروره د که چنین برای  تأویل میبین ایستد، تا شیخ را می می
گوید ک ه   ورزی تر  خلوت کن و او در پاسخ می کند که آت  هیزم را. اگر به کسی حسادت میسوزاند و تباه می می

 نشیند. حسد بر کسی ندارم. و باز در مقابل آواز شیخ آت  فرو می
رسید ه ال   شد ناو  را دید و به هر که میانداختند، چنان که به سختی می بیند که ناو  می شب بعد گروهی را می

جوی د   ی پیامبر استناد م ی  کند و به گفته بیند که ناو  را ریا تعبیر میایستد تا شیخ را می ترسد و باز می شد، باز میمی
ساده در شب تاریک است، ریا در انسان پنه ان اس ت و    ای بر سنگیتر از راه رفتن مورچه که ریا بر امتان من پوشیده

 دهد که هیچ ریایی در من نیست. کند. اگر خلوت تو به ریا است ترک  کن! و او پاسخ میکردارشان را تباه می
دهد که مترس که کار بر تو آسان گشته است. پس  در این جا به دلیل نداشتن کبر و حسد و ریا شیخ به او بشارت می

رساند.  شیخ محمد چن ین ادام ه داد   یابیم که تزکیه و تهذیب نفس در ابتدای سلو  چگونه به سالک یاری میدر می
گذش ت. ت ا ش ب    ها ب ر او م ی   که تا شب سی و پنجم  هر شب در مقامی بود که اجازه گفتن آن را نداشت، و واقعه

های ج وان و  های سپید و رویآمدند با جامهاش  و پنجم، در حجره مرشدیه سحرگاه در واقعه جما تی در حجرهسی
 (425الی  413:  1333های خوش... . )محمود ابن  ثمان،بوی
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 در خواست فتوح در واقعه
viمریدان و اطرافیان شیخی گرسنه مانده بودند. i i    شیخ از آنها خواست به خلوت بروند و از خداوند تقاض ای فت وح
اسخی دریافت نمود و آنچه دیده بود  یعنی سی دایره را بر کاغذی کشید. کنند. تنها یکی از مریدان از خلوت خود، پ

ه ایی   ها را بر دای ره  یک سا ت بعد شخصی آمد و کاغذی نزد شیخ نهاد که سی سکه در میان آن بود و شیخ آن سکه
iگفت: این فتوحِ شیخ اسما یل است. نهاد و می که آن مرید کشیده بود می x  ،(87: 1386) مر سهروردی 

 
 دیدن واقعه براثر نور پير و اثر سخن او

 جای ب و   -ان د  دی ده  ها، چیزهایی خاص م ی  زده، وقت آنان که پرتو سخن ما بر ایشان می»گوید:  شمس تبریزی می
دهد اگ ر تنه ا    و نورهایی خاص بر دست و بر دیوار. )یعنی ببین که در وجود خودم چیست؟( و ادامه می -ها واقعت

ک ردم، ب ه رقِّ ت     زن ی و اگ ر نف اق م ی     کنی و فریاد م ی  خیزی و جامه چا  می به تو برسد برمی بویی از آن سخنان
)ش مس  x«گریستی. چون راستی را گفتم، هیچ نک ردی تنه ا حی ران گش تی.     آمد و می آمدی و حال در تو پدید می می

 (158-157:  1375تبریزی، 
 

 هشدار بر قناعت در واقعه
ک ه   ش ود. ب ه جه ت ای ن     اند داده نمی ی غذایی که اولیای حق بر آن نشسته ن بر سفرهدر واقعه به سالک اجازه نشست

ی غذا و جامه نیز در این واقعه تعبی ر از کس ب    سالک در قنا ت با آنان همداستان نیست.)البته مشهود است که سفره
 باشد.( معنویات و تعلق بر متاع دنیا می

واقعه در جامع بغداد که در بهشت شدمی، و جم ع اب رار و ص لحا برمای ده     چنان دیدم به »جریری رحمه اهلل گفت:  
نشسته بودند، خواستم که نزدیک ایشان روم، مالیکه مرا منع کردند، گفتم: این من ع از به ر چیس ت؟ گفتن د: ایش ان      

بک ردم ک ه ت ا در    ای. از آن روز ب از، ن ذری   اند و تو صاحب دو جام ه اند که در دنیا به یک جامه قنا ت کردهقانعان
 (151: 1386 مر سهروردی، «)حیات باشم، بی  از یک جامه ندارم.

 
 نمودن مقام و منزلت شيخی دیگر در واقعه

ی ارواح مشایخ سیری تمام داشت. از او نقل ش ده ک ه در می ان ارواح    الدین  مر سهروردی، در مکاشفه شیخ  شهاب
دانستم چه س ری اس ت، حت ی     یافتم. نمی کردم تا روح شیخ مرشد)ابواالسحاق کازرونی( را ببینم، نمیمشایخ نگاه می

در گمان افتاده بودم تا پس از دو سال سلو  بر دوام از حق تعالی خواستم این سِرِّ را بر من مکشوف گرداند. پس از 
جان که روح شیخ را نبینی که روح او در حض رت  دو سال در واقعه دیدم که مرا گفتند که خود را بی  را از این مرن

ه ای خل ق را    ی خالیق تا حاجتحق تعالی ایستاده است، بی حجابی، و گوشی بر حق دارد و گوشی دیگر بر جمله
 (431: 1333به گوش حق برساند.)در آن دنیا نیز دستگیرخالیق است.()محمودبن  ثمان، 

 
 تأویل ی بی واقعه

نشست تا مگر جوابی آید تا باالخره در واقعه به او گفتند که ف الن ش هر،    شکلی در چله میجنید بغدادی برای رفع م
شود حتی اگر صد چله ب رآری.   ای از بندگان ماست و مشکل تو جز به دست او حل نمی احمد زندیق است، که بنده

د ص دیق کجاس ت؟)در   پرس ید: احم    برخاست و  زم آن شهر کرد و از ادب و معرفتی که داشت، تأویل ک رد و م ی  
تأویل شنیده بود اما به تأویل برد(. دو ماه در آن شهر سرگردان بود و کسی خب ری از احم د ص دیق     واقعه سخنی بی

به سوی آن روان شد و آواز قرآن)داس تان یوس  ( را   « به در آن مسجد ویران بگذرم»نداشت. تا به خاطرش آمد که 
پرسم )یعنی پرسید احم د   تأویل از او می آمد با خود گفت: بی بیرون میشنید و دل  از جای رفت. جوانی از مسجد 
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شنوی... در آن ویرانه رف ت، از دور بنشس ت، ت ا م دت      زندیق کجاست؟( جوان گفت: صدای قرآن خواندن  را می
احم د تبس م   داند که من جنیدم؟  جنید در دل گفت: از کجا می«. أهالً بالجنید» درازی،... بر جنید رحم آورد و گفت: 

کنم اگر بیاید به او چه گویم؟... )ش مس   کرد و گفت: چگونه ندانم؟ از روزی که آن مشکل برایت ایجاد شد فکر می
 (158-157: 1375تبریزی،

 
 دیدن نورها و عروج سالک در واقعه

ت؛ الهیج ی در  ه ا اس    ی نوره ا و رن گ  های واقعه، مشاهده همانگونه که در مراتب واقعه آمد یکی از زیباترین دیده
 شرح انا الحق در توضیح این بیت که:

 خواهی که شود کش  برت سِرِّ اناالحق/ فانی ز خودی باش و به حق باقی مطلق
 دهد: ای از واقعات خود را چنین شرح می به تناسب موضوع واقعه

ب ه غای ت   الی و     ی ذکر و اوقات، مراقب شدم. در واقعه دیدم که خانق اهی اس ت   شبی پس از نماز تهجد و وظیفه
بی نم ک ه تمام ت   الم ب ه هم ین        گشاده و این فقیر در آن خانقاهم. به یک بار دیدم که از آن خانقاه بیرون آمدم. می

« ان ا الح ق  »اند و جمیع ذرات موجودات به کیفیتی و خصوصیتی ترتیب که هست از نور است و همه یک رنگ گشته
توانم نمود. چون این حال مشاهده نمودم، مستی و بی خ ودی و ذوق   نمی گویند که کماینبغی تعبیر از آن کیفیات می

ای در پ ای ای ن    خواستم که در هوا پرواز نمایم، دیدم که چیزی مانند کن ده  و شوق  جب در این فقیر پیدا شد. و می
زدم تا آن کن ده   می زدم و تر، پای خود را بر زمین می شود. به اضطراب هر چه تمام فقیر است، و مانع من از  روج می

از پای این فقیر جدا شد و همچو تیری که از کمان سخت بجهد، بلکه به صد مرتب ه زی اده از آن، ای ن فقی ر   روج      
نمودم و رفتم. چون به آسمان رسیدم، دیدم که ماه منشق شد و من از میان ماه بگذشتم و از آن حال و غیبت، حضور 

 کردم.
 ی  شق  مرا بربود خوش  اقبت اندر میان کشمک / جذبه

 در دلم تابنده شد انوار حق/ گشت جانم واق  اسرار حق
 بازدیدم از کمال  شق و ذوق/ جمله ذرات جهان از تحت و فوق

 خودی منصوروار / هر یکی گویان انا الحق آشکار از کمال بی
 کرد پرواز از قفس شهباز جان/ بال بر هم زد گذشت از آسمان

 (316: 1371)الهیجی،
 

 نشينی همشاهده انوار و نور سياه( ای دیگر از الهيجی در ایام چله واقعه
طلبد. و  گذرد و او در کناره آن دریا ایستاده و چیزی می نهایت نورانی می دید که دریای آب روان در میان صحرای بی

آمد که جایی مجلس ی اس ت و   روند.)در نررش  ها متوجه جایی، تند و همواره می دید که تعداد بسیار زیادی از انسان
روند(، یکباره دید که در گنبدی بزرگ است و اطراف و جوانب آن از بزرگی پیدا نیست و این گنبد پُ ر از   به آنجا می

توان درست نگاه ک رد. و او در فض ای آن پ رواز     گردد و نمی کند که چشم خیره می نور است و آن چنان تشعشع می
ریخت.)ب دون   توانست چشم بگشاید و حق تعالی پیوسته شراب در دهان  م ی  نمیکرد و چنان سرمست بود که  می

ی  الم از آسمان و زمین و  رش و فرش  هاست که چنین است. ناگاه همه رسید که سال توق ( و به دهن  چنان می
د و ب س، و ح ق   تعین، تنه ا  ِلم ی ب و    و ... نوری واحد متمثل به رنگ سیاه شدند و خود را نیز همین نور دید و بی

دانست که تمام اولیا  با او غرق این نور و از این نورند  ریخت و می تعالی دریاهایی شراب از همین نور در کام  می
ی موجودات  الم، از زمینی ت ا آس مانی و از مج رد ت ا م ادی هم ه        پیمودند. ناگاه دید که همه و با او در این نور می

ش عور ش د. آن گ اه دی د ک ه       کشید و فنای سرمدی یافت، و مطلقاً فانی و ب ی  شراب شدند و او همه را الجر ه سر
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ی   الم ق ائم    ی چیزها  اوست. و هر چه هست اوست و غیر از او چیزی نیست و همه حقیقت واحد جاری در همه
و ب ه  ی ذرات موجود جاری است، و همه به ظهور او ظاهرند. بعد از آن، از آن حال واق   ش د    به اوست و در همه

 (523-522)همان، xiخودی بود. خود باز آمد و چندین روز در آن سکر و بی
 

 خوردن مكان و شخص در واقعه و تعبير آن
ی مستنصریه را خورده  یکی از صوفیان)ابوبکر طوسی( در دفتری که واقعات خود را نوشته بود، آورده بود که مدرسه

است و صوفی دیگری که آن را خوانده بود حیرت زده شد و از شیخ دیگری )شیخ  الءالدوله س منانی( پرس ید ک ه    
از خود را بیان کرد که در واقعه پیامبر بر م ن آم د و    ای دیگر این چگونه امکان پذیر است؟ و شیخ در پاسخ او واقعه

سالم کرد و من نیز برخاستم و او را سالم کردم و بزرگ داشتم. و آن حضرت به من گفت: از من چیزی بخواه. و ب ا  
خواستم، حضرت اصرار فرمودند و من تقاض ای خ وردن ایش ان را     وجود امتناع من که هیچ گاه در غیب چیزی نمی

اجازه دادند و تا زانو حضرت را به آسانی خوردم، چون به زانوها رسیدم، بسیار کار دشوار شد. و زانو تا پای نمودم، 
ای بر من  ارض گشت که تا آن زمان تجربه  را به زحمت خوردم و وقتی از آن واقعه باز آمدم. در همان لحره تجلی

 نکرده بودم. 
صورت حضرت رسول، سنتِ آن حضرت است و پا محل استقامت اس ت و  پردازد؛ که  بعد به تعبیر این دو واقعه می

شود؛ یعنی این که استقامت داشتن در سنت او دشوار است ولی چون در واقع ه خ ورده    تر خورده می که پا سخت این
ت رسد. و و مدرسه مستنصریه نیز صور اش می شد؛ یعنی با وجود سختی ولی باالخره استقامت در آن به دستِ بیننده

 (34تا:  گردد.) الءالدوله سمنانی، بی  لمِ آن شیخ بوده که به قدر استعداد بر او روشن می
 
 نتيجه    

هایی ک ه در محض ر پی ری     ها و ریاضت های کش  و شهود در  رفان است و سالک با مجاهدت واقعه یکی از شاخه
باید به شیخ اط الع داده ش ود، ت ا ص حت و      کند که این شواهد هایی را تجربه می ها و شنیده کند، دیده هادی طی می

ه ای    ه ا و ش نیده   بینی، سالک، شیخ را نیز حاض ر و ن اظر ب ر دی ده     سقم آن را بررسی نماید، گاهی در روندِ واقعه
اند، اما این موضو ی است که در ک ل   بینی را در ابتدای راه سالک دانسته های  رفان واقعه که در کتاب بیند. و با این می

ی او بر کاری باش د؛ چن ان ک ه     تواند دری برای گشای  سؤاالت سالک یا رهنما و مژده دهنده یا ترساننده می سلو 
 یابند.   شیوخ کبار نیز به واقعه از پسِ پرده آگاهی می

 هایی زیبا از ادبیات سورئال و ی دیگری که در واقعه و مانند آن باید در نرر داشت ادبیات غریب آن است؛ جلوه نکته
تواند واقعه را به  نوان نو ی ادبی در ادبیات جهانی معرفی کند،  رفان ایران در کل زبانی رم زی   زبان سمبولیک، می
شود، در نهایت باید گفت سخن از واقعه نی ز چ ون دیگ ر     های شهودی بسیار رمزآلودتر و زیباتر می دارد و در جلوه

نری ر   توان در آن راهی گشود تا از مناظر بی با  صای پژوه  میآلود است، اما  مباحث سلو ، گذرگاهی لغزنده و مه
 .آن لذت برد

 
 نوشت:پی
 

                                                           
iگذرد به  ناصر فلکی  زمینی میی  الم در او گنجانده شده و چون از صفات نفسانی و  ناصر  . چون انسان جهانِ اصغر است و از همه

 رسد و باید از این نیز گذر کند. درون خود می
ii اختیاری مرگِ بدین ولیکن آخر، بزرگ مرگ به اال نیابی خالص و نرهی تمامی به آتشی و آبی و بادی و خاکی وجودِ از تو که . بدان 

 گذر وجود های آسمان و اجرام و افال  صفات بر چون و. دانی می  قالً که چیزها آن بینی  یاناً و مغلوب، و شود فانی تو وجود از بعضی
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 و یابد متغیر و مکدر گفتیم که را چیزها این وجود فلکی، قوای کدورت قدر به و بیند، ثوابت و سیارات و کواکب و افال  و آسمان کند

 1369هروی مایل...) و خواهد او دلِ که چنان بیند پریدن و رفتن ها آسمان بر را خود گردد پا  قوا این چون بیند، کسوف و خسوف

:162) 
iii این از ای نمونه نیز واقعه های نمونه در و 163،164: 1369مایل هروی،  و 304 الی 299: 1380نجم رازی، :  .ر بیشتر اطالع . برای 

 است. آمده وقایع دست
iv خاصیت سه درین سلو  صاحب و ولی اگر و است؛ ایشان حالت اول واقعه، و فتوح و خوانند کرامات که خاصیت سه این را . اولیا 

 تا قربت از و درگذرد ها خاصیت این از ولی که باید. شود او راه حجاب و بیفتد قربت از که باشد آن بیم ماند، ساکن و شود متوق 

 و قمر شق چون نباشد دیگری که باشد قادر برچیزی آنکه یکی: است خاصیت سه را رسالت اما. تا ثری  رش از که چندانست رسالت

 احوال که آنست دوم خاصیت. ای خوانده که بسیار معجزات و درآمدن، بنطق ایشان با بهایم و آمدن بدر انگشتان از آب و موتی احیای

 و مالیکه صولت و گور  ذاب و میزان و صراط و دوزخ و بهشت چنانکه باشد معلوم معاینت و مشاهدت طریق به را او جمله آخرت

 در را او خیال، در اما و صریح اما غیب،  الم ادرا  از  در است مبذول را  المیان  موم هرچه که آنست سوم خاصیت. ارواح جمعیت

 (  46 :1371همدانی، .)است -السالم و الصلوة  لیهم -رسل و انبیاء خاصیت سه هر این. باشد حاصل دانستن و ادرا  آن بیداری
v مشکل »که دید واقعه بار چند. بود نشسته چلِّه در مشکلی برای بونجیب: آمده مقاالت در مثالً، یافتند؛ می جوابی زحمت به نیز . گاهی 

 چون پس:»گفت.« نبینی را او تو» که آمد بانگ «بینم؟ کجاش   او    جب زیارت به بروم: »گفت.« شیخ فالن از الِّا نشود، حل هیچ تو

شمس، )«آیی در او نرر در و ببیند، را تو او که باشد! گرد می حضور و نیاز به ص  به ص  و درآ جامع در و آ برون چلِّه از:»گفت«کنم؟

1375 :34) 
vi گیران؛ گوشه و نشینان خلوت آداب ذکر . 243: 1388سراج طوسی،  به شود رجوع نشینی چله یا نشینی خلوت بیشتر از اطالع . برای 

 106الی100: 1386سهروردی،  و چلِّه شرایط بیان در 104:  1381 نسفی، خلوت؛ شرایط در .163: 1376کاشانی، 
vii بیان معرفت و وفور  لم کمال به شیخ  زِّت، حضرت از باشد الهامی واقعه آن اگر. ندارد پوشیده شیخ از خود وقایع از ای واقعه . هیچ 

 مرید که باشد آن واقعه بسی: که دانست بباید و. کند زایل او اندرون از زود باشد، شبهتی آن در اگر و کوشد آن اجرای و امضا در و بکند

 رساند،  رض محّل به واقعه آن شیخ، حضرت در چون. شد نتواند واق  آن بر مرید و باشد آمیخته بدان نفس هوای که نماید روی را

 و. شود خالی شبهت و ربیت از و بماند مزکِّیو  مصفِّی واقعات ساحت تا کند مستأصل وی اندرون از هوی مادّة آن حال قوّت به شیخ

 پی  در آنگاه و برخواند، استخاره د ای بلکه. نرود شیخ نزد در ناگاه که باید مرید و. کامل شیخ حضور نور به الِّا ندهد دست حال این

 (172: 1386 سهروردی،.)بود خواهد او کالم مستمع شیخ که رود شیخ
viii  پرداختند، چون شیخ ابوالحسن خرقانی، برخی دیگر که  درآمد و خوردن از دسترنج خوی  می. بعضی از شیوخ خود به کسب

ها و مریدانشان را در قالب فتوحات بر آنها  رضه کند و البته اگر فتوح نبود  تعدادشان بیشتر است معتقد بودند خدا باید روزیِ آن

رنج و  نمایانی که بی شک باید گفت صوفی کیبایی مریدان بود، بیورزیدند و شاید این یک روش برای سنج  توان و ش شکیبایی می

 زحمتی طفیلی دیگران بودند در تاریخ ایران کم نیستند.
ix حاضر اصحاب وقتی که دوستی مرا کرد حکایت که آنست ما شیخ اصحاب از دارم سماع من آنچه لطای  از: گفت اهلل رحمه . شیخ 

 حق تا کنید سؤال  زِّت حضرت از و کنید رجوع خلوت به: گفت را ایشان شیخ. نبود حاضر طعام و بودند طعام محتاج غایت به بودند و

 میانِ از آن از بعد. کردند رجوع خلوت به اصحاب شیخ، اشارت وفق بر. آورید من نزدیک بیابید که فتوح هر و فرستد فتوح را شما تعالی

 از کم یا سا تی از بعد دادند، من به فتوح آن در واقعه: گفت او، بر دایره سی دست، در کاغذی و نام، اسما یل آمد، می شخصی اصحاب

 ها دایره بر درست درست کاغذ میان در بود تعبیه درست سی. بگشود سرش بنهاد، شیخ نزدیک کاغذی و درآمد  در از شخصی سا تی،

 (87 :1386سهروردی، ) . بود این معنی به که سخنی یا «اسما یل شیخ فتوح هذا: »گفت و می نهاد می
x  .(،273-272: 1375 شمس )در.  خضر و محمد جز آمد نفاق را انبیا اغلب! است نفاقی  جب نفاق این: گوید می نفاق ی باره در و 

 اغلب و شدن رنجه اندکی سبب این که گفتن، تأویل به و کردن دگرگونه را راست سخن که این یعنی: گفت باید نفاق مورد در توضیح

 خدا که کسی مگر. حالتی نه و آید رقِّتی نه شود گفته تأویل بی سخن اگر و آورد می پدید او در حالتی و ذوق و گردد می سالک آمدن رقت
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 را تأویل بی ای واقعه کردن تأویل واقعه های نمونه در و( 158: 1375شمس،. )رساند او به را راستی لذت و قابلیت به کرد مخصوص را او

 .ببینید
xi شو جهان خود در خود بگذارو جهان         شو مکان و کون از برتر ره یکی:              بیت شرح . در  

 بیند می  و نور این غرق را خود و بیند می سیاه نوری در غرق را  الم تمام و است واقعه این شبیه که پردازد می ای واقعه شرح به الهیجی

 آید می نائل حق دیدار به که رود می باال آنجا تا و...  و رود می باال به ساله هزار چندین راهی کش  هر با و اند بسته او در نور از ریسمانی

 شکلی به نیز دیگر ای واقعه در (193،194: 1371الهیجی،.)گردد می کش  او بر آفرین  های و حکمت گردد، می باقی بعد و فانی سپس و

 مأة، ثمان و خمسین و اثنین ی سنه در: آید می در به آن از ناشی خودی بی از(زمان امام)پیر هدایت به و کند می تجربه را فنا الهیجی دیگر

 از پر شهر آن تمامت و کنم می سیران معرم شهری باالی بر و روم می هوا در که دیدم غیبت حالت در بودم، معتک  که اربعین ایام در

 کرده، آسمان جانب به روی هوا از یکبار به. کرد توان نمی آن شرح که است منور چنان  الم و است مشا ل و فانوس و چراغ و شمع

 آنجا از باز. نمودم مشاهده مرتبه آن در بسیار غرایب و  جایب و شدم آسمان آن  ین من که دیدم و رسیدم اول آسمان به و نمودم سیران

 هر به و نمودم  روج آسمان هفت تا همچنین و. شد منکش  من بر غریب اسرار و. شدم دوم آسمان آن  ین باز و رفتم دوم آسمان به

 سیران لطی  نورانی  الم در که دیدم گاه آن. شد می مشاهده نهایت بی غرایب و  جایب و شدم می آسمان آن  ین رسیدم، می که آسمان

 و افتاد موجودات تمامت در آت  تجلِّی، آن هیبت و  رمت از و نمود تجلِّی کی ، و کمّ بی نور صورت به حق حضرت و نمایم می

 خود به  الم آن در هم که دیدم آن از بعد. شدم مطلق فانی و سوختم و افتاد حقیر این در آت  گاه آن. شد ناچیز و بسوخت  الم مجموع

 :خواندم می بیت این زنان، نعره و فریاد خود بی و مست و آمدم

 دگر بار بینمت کی من، سوز ای من ساز ای من/  افروز جان ماه وی من، سوز  الم شاه ای
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  اسالمى.  ارشاد و فرهنگ . چاپ دوم. تهران: وزارتالفصوصنقش شرحفیالنصوص نقد (.1370 بدالرحمن.) ،جامى .3

 شاه.    لی . خطیب رهبر. چاپ سی و دوم . تهران: صفیدیوان حافظ(. 1381الدین محمد.) شمس ،حافظ .4

 . محمد خواجوی. تهران: دارالعلم.   السائرین منازلق(. 1417خواجه  بداهلل انصاری.) .5

 جلدی(. چاپ نوزدهم. تهران: اطال ات.    6)دوره شرح مثنوی معنوی(. 1387کریم.) زمانی، .6

 . چاپ هفتم. تهران: طهوری. فرهنگ اصبالحات و تعبيرات عرفانی(. 1383سجادی، سید جعفر.) .7

ی مهدی محبتی. چاپ دوم.  تحشیه رینولدنیکلسون. ترجمه . تصحیح واللم  فی التصوف(. 1388سراج طوسی، ابونصر.) .8

 تهران: اساطیر.

. تحریرامیر اقبال سیستانی. به اهتمام  بدالرفیع حقیقت. تهران: شرکت مؤلفان و مجلس چهلتا. سمنانی، شیخ  الءالدوله. بی .9

 مترجمان ایران. 

چهارم. تهران:  لمی  انی. به اهتمام: قاسم انصاری. چاپ. ابومنصور اصفهالمعارف عوارف(. 1386 مر.)الدینسهروردی، شهاب .10

 فرهنگی.

 . جعفرمدرس صادقی. چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.مقاالت شمس(. 1375الدین محمد تبریزی.) شمس .11

 آستان اسالمى پژوهشهاى مشهد: بنیاد . دوم . مترجمان. چاپالجام  جام  تفسير ترجمه (. 1377حسن.) بن فضل ،طبرسی .12

  رضوى. قدس
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 الدین همایی.  چاپ پنجم. تهران: هما.   . تصحیح جاللالهدایه مصباح(. 1376 زالدین محمود.) ،کاشانی .13

 . برزگر خالقی و کرباسی. چاپ اول. تهران: زوار.  شرح گلشن راز شبستری(. 1371الهیجی.)  .14

 م(. چاپ نخست. تهران. گفتار. .)مجمو ه چند رساله  رفانی قرن هشتدر شبستان عرفان(. 1369نجیب.)، مایل هروی .15

 مجلس. کوش  ایرج افشار.تهران: چاپخانه به .الصمدیهاسرارفیالمرشدیهفردوس (.1333 ثمان.) بن محمود .16

 . به اهتمام محمد امین ریاحی. چاپ نهم. تهران:  لمی فرهنگی.مرصاد العباد(. 1380الدین رازی.) نجم .17

 . تصحیح حق وردی ناصری. چاپ دوم. تهران: طهوری. زبدة ال قایق(. 1381نسفی،  زیزالدین. ) .18

 . تصحیح ماژیران موله. چاپ سوم. تهران: طهوری. الكامل االنسان (.1371. )                .19

. تصحیح ژوکوفسکی. مقدمه قاسم انصاری. الم جوب کشف(. 1376الجالبی.)  ثمان بن  لی هجویری غزنوی، ابوالحسن .20

 چاپ پنجم. تهران: طهوری. 

 . مقدمه و تصحیح  فی   سیران. چاپ سوم. تهران:کتابخانه منوچهری. تمهيدات(.1371القضات.) همدانی،  ین .21

 

 


