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:چکیده
و تصوف چهارم و پنجم هجرى، عرفانيدر سده

بسیارى از مشایخ رونق زیادي داشت؛ن خراسادر
خواجه . ندپرورش یافتن سرزمین ایدرصوفیه 

حدیث و از و انصاري از مشایخ بزرگ عرفانعبداهللا
. روددر این عهد به شمار میان تصوفصاحب نظر

نثر و نظم فارسینآمیختبا در هم عبداهللا خواجه
؛در زبان فارسی ایجاد کردنشیندلو سبکیشیوه 

او در ادبیات آهنگیننثر فصیح و با این ابتکار
صد «اوهاي کتابترین از مهم. فارسی ممتاز گردید

به زبان فارسی در عرفان عملی و سیر و »میدان
تاکوشیده این کتابدرنویسنده . سلوك است

مراحل و مقامات سلوك را از بدایت تا نهایت به 
دان یا صد میصدقالبترتیب و توالى تکاملى در

اى که هر مقام مکمل مقام منزل طرح کند، به گونه
پیشین باشد و سالک طریق با احراز لوازم و شرایط 

در این .ارتقا به مقام باالتر گرددۀشایست،هر مقام
عبداهللا هاي عرفانی خواجهمقاله به برخی اندیشه

هاي مقامات و اصطالحات بندياشاره شده و تقسیم
. اي عدد سه بررسی شده استعرفانی بر مبن

هاي خواجه عبداهللا با کاربرد آیات گفتهمستندسازي
صدمیدانقرآنی و بیان برخی از خصوصیات سبکی 

. از دیگر مواردي است که بدان پرداخته شده است
،میدانصد، عبداهللا انصاريخواجه:کلیدواژه

. عرفانیات و اصطالحاتمقامبنديتقسیم
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Indicators of style in the "SAD

MEYDAN"of Khajeh Abdullah Ansari"

Ali Keramati Moghamadm2

Abstract
In the fourth and fifth centuries Sufism
was flourished in Khurasan. Sofia
elders in this land had grown and They
Taught disciples. Khajeh Abdullah
Ansari,is the great mystic of this era.
Khajeh Abdullah combined prose and
Poem and he created a new style in
Persian. His prose is pleasant. "Sad
meydan" is the most important books
of Khwaja Abdullah  on the Persian.
He wrote this book on mysticism and
Sufism.  The author has tried to
regulate journey from beginning to the
end in a hundred steps.  So far
adequate has not been done research
on this valuable book. In this paper has
mentioned some of the mystical ideas
of Khajeh Abdullah. Classification on
mystical terms based on the number of
three has review and critique. The use
of Quranic verses and the Lightness
characteristics is also expressed.
Keywords:Khajeh Abdullah Ansari,
Sad meydan ،Classification , mystical
terminology.
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مقدمه
حدیث و از و از مشایخ بزرگ عرفانعبداهللا خواجه

چهارم و پنجم يدر سدهان تصوفصاحب نظر
عالقه به قرآن و شریعت را در آغاز او. استهجرى

آموخت و سپس نزد استادانى پدر خویش حال از 
ر شیبانى چون قاضى ابومنصور ازدى، یحیى بن عما

حمزه معروف بنمحمدبنواعظ، ابواسماعیل احمد
عبداهللاباکویه شیرازى، ابوعبداهللابه شیخ عمو، ابو

)342: 1370جامی، .رك(طاقى و ابوالحسن بشرى
از میان این استادان، ارادت . حدیث و تفسیر آموخت

به ابوالحسن خرقانى و عبداهللا خواجهو عالقه 
از دیگران بوده و تعالیم و طاقى بیش عبداهللابو

ارشادهاى ایشان در احوال و افکار و آراى عرفانى 
در . دارترى داشته استتر و دامنهوى تأثیر ژرف

شریعت و از خرقانى ،از طاقىعبداهللا خواجه واقع، 
عبداهللا دیدار خواجه. حقایق طریقت را آموخت

انصاري با خرقانی از آغاز با نوعی جذبه و شوق 
در خود رامشایخ خواجه عبداهللا، .ه بوده استهمرا

خویش را، اما پیر ستهنداحدیث و علم شرع بسیار
نمود معرفی میدر تصوف، شیخ ابوالحسن خرقانى

دانست مییگانه و غوث روزگار و قبله وقتو او را 
را دید، حقیقت میاگر خرقانى را نو معتقد بود که

عبداهللا «: استآوردهدر رسائل خود . فهمیدمین
گنجی بود پنهانی، کلید آن گنج به دست ابوالحسن 

ي آب زندگانی، چندان تا رسیدم به چشمه. خرقانی
انصاري،(».خوردم که نه من ماندم و نه خرقانی

1372 ،1 :391(
عبداهللا خانقاه مشهوري داشته و جامی خواجه 

وآمد عارفان و صوفیه به مکرر از خانقاه او و رفت
او ) 368: 1370جامی،.رك.(ا سخن گفته استآن ج

نرفااعومکتبى را به وجود آورد در تصوف 
اج، محمد کالباذى، ابونصرسرّ:اى چونبلندآوازه

ابوعبدالرحمن سلمى و ابوالقاسم قشیرى در این 
هریک به سهم خویش بر غناى کهمکتب درخشیدند 

. عرفان اسالمى افزودندتصوف و میراث 
عبداهللا بر بسیاري از ي خواجهطرز و شیوه

براي نمونه . بزرگان پس از خود تاثیر گذاشته است
ي آن که خالصهتوان یاد کرد می» تفسیرالهروى«از 
. شودمشاهده می»البراراهکشف االسرار و عد«در

عبداهللا خواجهگذشته از شریعت، به آنچه نزد میبدي
اشته دشده، نیز نظر تعبیر به طریقت و حقیقت مى

از »االسرارکشف«در بسیارى از جاهاى. است
، »طریقتعالمِ، طریقتپیرِ«: به القابعبداهللا خواجه 

طریقت و جمال اهل حقیقت شیخ االسالم پیرِ«
.گردیده استو سخنانش نقل شده یاد »انصارى

)15: 1373انزابی،.رك(
عبداهللا در زمان حیات خویش با این که خواجه 

ولی عجیب است که عطار در شهرت داشته 
جز موارد معدودي به او و شرح ء،االولیاتذکره

اي از کتاب خود را حالش نپرداخته و باب جداگانه
این در حالی است که از . به او اختصاص نداده است

مذهب خواجه عبداهللا، سخنان او و حتی از استاد او، 
سخن گفته و ) 6: 1363عطار،.رك(یحیی بن عماد،

یاد کرده ) 658:همان(»پیرِهري«او با عنوانحتی از
و صد میداندر میان آثار خواجه عبداهللا، . است

هاي سبکی آن کمتر مورد توجه و نقد و ویژگی
با توجه به . بررسی پژوهشگران قرار گرفته است

ضرورت شناخت بیشتر این اثر در محافل علمی و 
یق ي دقدانشگاهی، در این مقاله نگارنده با مطالعه

به استخراج خصوصیات سبکی این اثر صد میدان
.استپرداخته

عاشقانه شورسخن پیر هرات آکنده از شوق و 
اى عبارات رنگین و موزون او پارهیاست و گاه

؛ علت این گذاردچون غزلى شورانگیز در دل اثر مى
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هاي منحصر به فرد او توان در ویژگیتأثیر را می
خشک متعصبی نبود بلکه آخوند «دانست چرا که او 

هیک نفر عالم و صوفی محقق و متمکّن بود که سع
کشی رویی و لطافت سخن و بیان دلصدر و تازه

داشت که معاصران و حتی مخالفان او هم آن را 
براي نمونه با ) ج:1341انصاري،(» .پسندیدندمی

که چگونه لفظ توان دریافتتأمل در مناجات زیر می
عبداهللا در هم تنیده خواجهو معنی در سخنان

:اندشده
عاجز و سرگردانم، نه آنچه دارم دانم، و ! الهى«

. نه آنچه دانم دارم
اگر بر دار کنى رواست، مهجور مکن؛ و ! الهى

. اگر به دوزخ فرستى رضاست، از خود دور مکن
هرکه را خواهى براندازى، با درویشان ! الهى
. دراندازى
توفیق بازداشتى؛ و از طاعت فرمودى و ! الهى

معصیت منع کردى، برآن داشتى؛ اى دیرخشم 
. زودآشتى؛ آخر مرا در فراق بگذاشتى

دل و بى. دل و دوست یافتن پادشاهى است
)70: 1367انصاري،(».دوست زیستن گمراهى است

در نثرعبداهللا خواجه ابتکار 
و آمیخت را در هم عبداهللا نثر و نظم فارسیخواجه 

خود را با فصاحت و بالغتی توأم با مالحت نثر 
شیوه و او با ابتکار خویش . ساختنشیندلعارفانه 

در زبان فارسی ایجاد سبک جدیدي
نثر فصیح او در )186: 1375خطیبی،.رك.(کرد

. استممتاز از دیگرانادبیات فارسی مختص و
اش هاي مسجع او همراه با ایجاز هنرمندانهنوشته

این شیوه را سعدي در گلستان به .قابل اعتناست
هاي نوشتهترین معروف.اوج کمال خویش رساند

نشینعبداهللا انصاري، مناجات شیرین و دلخواجه 

هجري در زبان قرن پنجمنثر مسجع است که تا او با
.استفارسی بدین سبک ساده و مؤثر سابقه نداشته

ي به سبب مناجات نامهعبداهللا خواجه بیشتر شهرت 
به نثر مسجع و روان فارسى آنها رااوست که

نثر او در مناجات نامه، مانند یک شعر . نگاشته است
آکنده از شور و ذوق و جذبه و عرفان است و 

، 1370بهار،.رك.(خواند»ر منثورشع«توان آن را مى
از »تمهیدات«در کنارتوان را میو آن) 240: 2

از »لمعات«لى، غزااز »سوانح«همدانى، هالقضاعین
.قرار دادجامىاز »لوایح«عراقى و 
االسالم نخستین فردي است که مقامات شیخ

عرفانی را در صد میدان یکجا و به صورت منظم 
فراهم آورد؛ هر مرتبت آن را به ده درجه تقسیم و 
هزار مقام را مشخص کرد، براي هر یک تعریف مانع 

نطقی و و جامعی وضع فرمود و از آن یک تسلسل م
این ) ب: 1341انصاري، .رك.(علمی ارائه نمود

مقامات در طی زمان دستخوش تغییر و تحول شده 
گاهی این . شده استها کم و زیاد و تعداد آن

ها به فراموشی سپرده شده بندي آنمقامات و تقسیم
براي مثال عطار . ها را احیا نموده استي آنو دیگر

عرفانی در قرن هفتم ي مقامات نیشابوري احیاکننده
.بندي جدیدي از آن ارائه داده استاست که تقسیم

عبداهللا در تصوفطریقه خواجه 
عارفان عصر خویش سرآمدانصارى،عبداهللا خواجه 

جمال «برخی او را ) 336: 1370جامی،.رك(.تاس
) د:1341انصاري،(»حافظ اهل سنت«و » عصر
در آن عهد وى در فقه و حدیث و تفسیر. اندنامیده

يآوازه. یافتشهرتداشت و یار بزرگ مقامى بس
جا رسید که خلفاى بغداد برایش علم و تقوایش بدان

را » شیخ االسالمى«ظاهراً لقب. فرستادندخلعت مى
ق به او 474نخستین بار خلیفه عباسى، المقتدى، در 
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داد و از آن پس این لقب براى پیر هرات علم شده و 
)ه:همان.رك(.سترسمیت یافته ا

اقوال و خودي شگفت حافظهبا عبداهللا خواجه 
از زبان خودش .ه استشتداحفظ اشعار زیادي را 

من صدهزار بیت به تازي از شعراي «:نقل شده
عرب چه متقدمان و چه متاخران به تفاریق یاد 

در شرح یک «:اندگفته)338: 1370جامی،(».دارم
ي جاهلیت ن دورهلغت قرآن چهارصد بیت از شاعرا

)د:1341انصاري،(».عرب را ایراد داشت
عبداهللا خواجه هاى روش تعلیم و مقصد کوشش

چون اغلب مشایخ بزرگ آن عهد جمع میان شریعت 
و طریقت بود و سعى بلیغ داشت تا آراء و آداب 
. سالکانه را با موازین احکام و احادیث موافق سازد

رنگ ظاهر بی«در عبداهللا تصوف راخواجه در واقع 
: 1،ج1372انصاري،(؛دانستمی»جنگو باطن بی

:این نکته را حافظ تکرار کرده است) 387
الم همت آنم که زیر چرخ کبودـــغ

ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
)37غ:1373حافظ،(

سلوك طریقت و حصول يالزمهعبداهللا خواجه
حقیقت را پیروى از شریعت و طریقت دور از

که چنان. دانستمیباهى و گمراهى تشریعت را 
اصل تصوف الزم گرفتن کتاب و سنت است «:گوید
و دست از رخصت و تأویالت ...کردن بدانو کار

)241: 1، 1372انصاري،(».بداشتن
دور از طریقت و تهى از به او شریعت اعتقادبه 

چنان کهدماندل و جان مىبه تن بى،حقیقت عرفانى
کار است و حقیقت حقیقت بیشریعت بی«: دآورمی
يرساله«در) 421:همان(».شریعت بیگار استبی

دل و بهطریقت را،تنبه شریعت را ، واردات
کند و در تشبیهی دیگر تشبیه میجانبه حقیقت را 

شریعت آب است و حقیقت، آفتاب، «:ویدگمی

: 2همان،(».جهان زنده به آب است و روشن به آفتاب
466(

سیر و سلوك عارفانه و استغراق در حقایق 
روحى آزاد و طبعى پرشور و گداز به وى ،عرفانى

و قیود تعصب برکنارش یداده بود که از تنگ مشرب
داشت و با آن که در ظواهر شرع از مذهبى می

کرد و در استحکام اصول و حفظ خاص پیروى می
موازین آن مجاهدت داشت، در عالم فکر و رأى 

فتار حدود تقلیدى نبود و در طریق وصول به گر
کماالت روحى و معنوى، از راه و روش پیران 

هاى اصحاب علوم کرد، نه از شیوهطریقت پیروى می
عرفان او نیز تلفیقى معتدل میان طریقه صحو . ظاهر

چنان که . و طریقه سکر، میان عبادت و عشق است
االسالم صوفی مهذب متمکن شیخ«:اندگفته

المشربی بود، او اعتدال و انصاف را با تحقیق سیعو
وى نه زاهد ) ي:1341انصاري،(».داداز دست نمی

است که از دنیا روى در هم کشد و در افراطی 
ي عزلت و ریاضت نشیند و نه یک باره عاشق زاویه

و سرگشته است که در غلبه سکر و جنون دست 
زنه چون حالج و بایزید است که ا.افشانى کند

دم زند و نه »ما اعظم شأنیسبحانى«و » اناالحق«
خود را در پیچ و خم افکار وحدت وجودى گرفتار 

»خود حقیقى«نفسانى و »خود«همچنین، تمیز. سازد
میان صفات انسانى و کماالت ربانى، در حقیقت 

است و وى عبداهللا خواجه اساس آراى عرفانى 
و صفات نفسانى و ترك آثار »خود«دست شستن از

ق کامل به اخالق الهى را تنها راه بشرى، یعنى تخلّ
این اندیشه را .آوردنیل به مقصد غایى به شمار مى

:دهدحافظ در اشعارش انعکاس می
اشق و معشوق هیچ حائل نیستــان عـــمی

تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز
)266غ:1373حافظ،(
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شود غبار تنمي جان میحجاب چهره
وشا دمی که از آن چهره پرده برفکنمخ

)342:همان(
نفسانى خودى است که سالک »خود«در واقع، 

حقیقى خودى است که به »خود«باید از آن بمیرد و 
یابد کهپیوندد و به حق هستى و زندگى مىحق مى

این » همه نیستند جز از وى، مگر همت به وى«
.وصول به حق و بقا به اوستو خودى نویافته

شور و شوق عارفانه، درد و سوز فراق و آرزوى 
خواجه مایه و پایه اصلى عرفان،دیدار و وصل

این خاصیت در مناجات و اشعار و در .استعبداهللا
:گر استبرخى رسائلش به حد کمال جلوه

الهی، اگر بهشت چون چشم و چراغ است، بی «
.دیدار تو درد و داغ است

ی، دعوي دار نیستم و الهی، اگر مرا در دوزخ کن
. اگر در بهشت کنی، بی جمال تو خریدار نیستم

آن هبند. بیزارم از آن طاعت که مرا به عجب آرد
)75: 1367انصاري،(».معصیتم که مرا به عذر آرد

ي طوبی و قصر حورباغ بهشت و سایه
کنمبا خاك کوي دوست برابر نمی

)353غ:1373حافظ،(
وش بباررود اي ابر خطا پآب رو می

ایمکه به دیوان عمل نامه سیاه آمده
)366:همان(

به معیار سنجش و مهمترین رکن طریقت عشق 
عشق در تصوف مقابل عقل در فلسفه . رودشمار می

ي تقابل عشق و عقل عطار در اسرارنامه درباره. است
:سرایدو برتري عشق نسبت به عقل می

خرد آب است و عشق آتش به صورت
ا آتش ضرورتــازد آب بـــــــــنس
رد گنجشک دام ناتمامی استـــــــخ

رغ معانی استـــق سیمــــولیکن عش

)432: 1373صارمی،(
عبداهللا با تفکر فالسفه به حدي مخالفت خواجه 

خشم و تعصب او بر ضد یک واعظ که در «بود که
ماه رمضان به هرات آمده بود و شیخ در کالم او 

ي عظیم بود، فتنهبوي فلسفه شنیده 
) 73: 1357زرین کوب،(»برانگیخت

مخالفت عرفا با فالسفه پیوسته در آثار عرفانی 
:  ي تضاد عقل و عشق انعکاس یافته استدر چهره

عشق این جا آتش است و عقل دود
امد درگریزد عقل زودــق کـــعش
ل در سوداي عشق استاد نیستـعق

ار عقل مادر زاد نیستــــعشق ک
)187: 1372طار،ع(

وآتش گرفتهعشق در نظر این پیر پرسوزِ
ي همه مراحل سیر و سلوك است و عارف، الزمه

آغاز تا انجام طالب را به سوى پیوندى است که از
هاى کشاند و در این راه او را از هوسمطلوب می
پاالید و از آثار و صفات بشرى پاك و نفسانى مى

.سازدشایسته وصال نهایى می
امود بپرداختهــرچه مرا بــــــاز ه

امت بود بشناختهــتا هر چه ز دوس
امق دوست بگداختهــدر آتش عش

امزآن بیش بسوختم که بس ساخته
)1372،2:342انصاري،(

ي عشق را مایه«تقریبا تمامی عارفان اسالمی، 
) 5: 1382اشرف زاده،(»تفاوت بین فرشتگان و انسان

: دانندمی
عشق نداند که چیست اي ساقیفرشته

واه جام و گالبی به خاك آدم ریزــبخ
)266غ:1373حافظ،(
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عبداهللا وصال معشوق حقیقی را برتر از خواجه 
:گویدداند و میهر چیز می

الهی، من به حور و قصور ننازم، اگر نفسی با «
.سازمتو پردازم از آن هزار بهشت می

شناختم، اکنون آن پنداشتم که ترا میالهی،
.پنداشت و شناخت را در آب انداختم

هاي یاد تو غرور است، و همه الهی، همه شادي
)75: 1367انصاري،(».غمها با یاد تو سرور

صد میدان
در منثور راثآترین مهمیکی از » صد میدان«کتاب

در این رساله از هزار . سیر و سلوك عرفانى است
صد میدانهست راه به مقام که میان انسان و خدا

البته در . گویدمىرسد که شیخ از آنها سخنمى
ها نوعى تکلف ادیبانه و تقسیم این منازل و میدان

هاي یکی از اهمیت.ه استبه کار بردعالمانه هم 
. در این اثر است» هزار اصطالح تصوف«کتاب بیان 

ي میادین و اللغهبدین جهت این کتاب در واقع فقه
رود که کلمات آن کوتاه و سلوك به شمار میمنازل 

از . گیردسمبولیک است و رنگ اشاره به خود می
اند که اثري دیگر در این رو شاگردانش از او خواسته

عبداهللا در خواجه. نوشته شود» صد میدان«تفسیر 
ي شاگردانش مباحث را شرح نمود؛ پاسخ به خواسته

ء شده، در واقع السائرین که در عربی امالکتاب منازل
هاي کتابی است که صد میدان را شرح و طریقه«

سازد و از جانبی سیر سلوك را بیشتر روشن می
عرفانی پندارهاي روحانی شیخ را نشان 

ي عبداهللا دربارهخواجه ) ط:1341انصاري،(».دهدمی
از آشنایی تا «:گویدمیصد میداني وجه تسمیه

اهی تا به دوست داري هزار مقام است، از آگ
گستاخی هزار منزل بخشیده بر صد 

)7: 1386همان،(».میدان

. هاي تصوف تشریعی استاز کتابمیدانصد
پیر هرات در این اثر مراحل سیر و سلوك را از توبه 

) 1386:21انصاري،(.کندشروع و به بقا ختم می
هللا مباحث آن را از عبدایکی از شاگردان خواجه

گفتارها و امالی و تقاریر استاد انشا فرموده است و 
االسالم را در ترتیب و تبویب ابتکار نخستین شیخ

.دهدمقامات اهل تصوف نشان می
براي شناخت صد میدان ناگزیر به شناخت کتاب 
دیگري از خواجه عبداهللا هستیم و آن اثر همان کتاب 

ي این دو کتاب باید ارهدرب. استالسایرینمنازل
السائرین به زبان فارسی و منازلصد میدانگفت که
هر دو کتاب، در عرفان عملی و . استعربیبه زبان 

و » صدمیدان«درعبداهللا خواجه . سیر و سلوك است
مراحل و مقامات تاکوشیده است » منازل السائرین«

سلوك را از بدایت تا نهایت به ترتیب و توالى 
صد میدان یا صد منزل طرح و قالب یکى در تکامل

اى که هر مقام مکمل مقام پیشین تنظیم کند به گونه
باشد و سالک با احراز لوازم و شرایط هر مقام و 

.سیر در درجات آن شایسته ارتقا به مقام باالتر گردد
منازل «به منزله طرح مقدماتى صدمیدان

زدیک به نعبداهللا آن راخواجه است که » السائرین
. تحریر کرده بودالسائرین منازلسال پیش از 27

تر گردید و در ترتیب و در این فاصله پخته«فکر او 
تقسیم ابتکاري خویش تجدید نظر کرد و مراتب 
مردم را در سعی و رسیدگی در این راه به نگاه غایر 
دید و فرقی بین مرید و مراد قایل شد و مقام هر 

ق چنین تشخیص یکی را در نهایت تدقی
عبداهللا بعد از این مدت و خواجه ) و:همان(».داد

تجدید نظر کلی اثر پیشین براي نوشتن 
ها را کاهش یا افزایش السائرین برخی میدانمنازل

هاي میدان: براي مثال. داد و برخی را جابجا کرد
هست، » صد میدان«تقوا، مداومت و اطالع  را که در 



29سیدعلی کرامتی مقدم، انصارىعبداهللاخواجه»صدمیدان«سبکیهايشاخص

هایی اورد و در مقابل میداننی» منازل السایرین«در 
حزن، سکر، صحو و وجود را که در صد : چون

السائرین اضافه میدان نیست، در منازل
)ز:همان.رك.(کرد

تر بوده و رنگ السائرین دقیقتعاریف در منازل«
تصوف دارند و نکات متعلق به هر منزل به خوبی 

» .شرح شده و زوایاي تاریک را روشن ساخته است
)ح:1341همان،(

سبک صدمیدان
، مراحل و ي موجزصدمیدان با نثرعبداهللا در خواجه 

در حالی . کندبیان میبراي متصوفه منازل سلوك را 
السائرین تعبیر مولف از هر منزل که در منازل

کتاب با استناد آغازدر . تر از صد میدان استکامل
میان عبد و «:کهآن، مبنی بر)ع(به سخن خضر

چنین )1: 1386انصاري،(»هزار مقام استموالیش 
هاست که روندگان و آن هزار مقام منزل«:گویدمی

ست که به اشرط هر منزل آن. روندبسوي حق می
از ...توبه صورت در شوي و به توبه بیرون آیی

ست و از آگاهی اداري هزار مقامآشنایی تا دوست
و این جمله بر صد میدان. تا به گستاخی هزار منزل

آغاز :گاه خواجه فرمایدآن)4:همان(».نهاده آمد
حرکت سالک توبه ـ میدان اول ـ و پایان سیرش، 

در این راستا براي .باشد- یعنی میدان صدم - فنا 
هایش به سخنان اولیاءاهللا و عارفان تبیین اندیشه

کند و به مقبولیت و پیشین استناد می
رو ایناز. ها توجه خاصی داردبخشی آنمشروعیت

عارف 43نویسنده جدا از اولیاءاهللا در صد میدان از 
و صوفی به طور مستقیم یا غیر مستقیم یاد کرده 

از لحاظ سبک نویسندگی )325: همان.رك.(است
توان دو نوع باید گفت که در صدمیدان می

: ي کلی براي آن بیان کردخصیصه

در دیگر توانکه میهاي عمومیویژگی-الف
. توان یافتن دوره نیز میآثار آ

مربوط به ساختار که هاي اختصاصیویژگی-ب
ها توان آنان است و نمیدرونی و محتوایی صد مید

هاي دیگري که در آن دوره نوشته شده را در کتاب
. است، یافت

هاي عمومییژگیو
ترین ایجاز و اختصار در مباحث از مهم-1

. استهاي سبکی در کتاب صد میدانخصیصه
در این راستا . جمالت در این کتاب کوتاه است

شوند؛ ي لفظی یا معنوي حذف میافعال به قرینه
بدان که علم زندگانی است و حکمت «: مثل
ها به عبداهللا در توصیف میدانخواجه) 8:همان(».آیینه

. ایجاز گرائیده و از ذکر جزئیات پرهیز نموده است
ت که با یک نگاه این ایجاز و اختصار به حدي اس

ها بنديتوان براي این تقسیمسطحی به متن می
نمودارهاي گوناگون ترسیم کرد بدون این که نیاز به 

.حذف عبارتی داشته باشیم
اغلب جمالت کوتاه و تعدادشان نیز کم است 
ولی هرگاه نویسنده خواسته توصیف را به اطناب 
بکشاند، به حشو انجامیده و سخنانش ناقص گشته 

از میدان . میدان هشتم میدان جهاد است«:مثل. است
صبر میدان جهاد زاید و جهاد باز کوشیدن است با 

و جاهدو فی اهللا حق . نفس و با دیو و با دشمن
با دشمن به تیغ، با : جهاده و جهاد را سه رکن است

)30: 1386انصاري، (».دیو به صبرنفس به قهر، و با
عبداهللا در صد به احتمال باید گفت که خواجه

ها متمرکز شده و به بندي میدانمیدان بیشتر بر تقسیم
این جهت در این موارد از توجه به لفظ باز مانده 

از طرفی نیز چون نویسنده در آغاز کار بوده و .است
سال 27که - السائرین نسبت به زمان تالیف منازل
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توان این مسئله تر بوده میجوان-فاصله افتاده است
هاي او ناشی از ناپختگی و منسجم نبودن اندیشهرا 

.در آغاز این مسیر دانست
توان پذیرفت و آن احتمال دیگري را نیز می

ي اول را الحاقی به شمار آوریم و فرض که جملهاین
اند را اضافه کردهکنیم که کاتبان و نسخه نویسان آن

خوانی ندارد؛ از ي کتاب همچرا که با سبک و شیوه
اند، هاي زوج بدون شماره نقل شدهجا که میدانآن
ي اصلی ها را جملهي دوم این میدانتوان جملهمی

را جابجا متن به شمار آورد و پنداشت که کاتبان آن
سیرجانی نسبت به اختالف نسخ تصحیح . اندکرده

تواند ي تصحیح حبیبی دلیلی بر این ادعا مینسخه
.باشد
هاي ز بارزترین ویژگیایضاح پس از ابهام ا-2

: ارکان توبه سه چیز است«:سبکی صدمیدان است
پشیمانی در دل، و عذر بر زفان و بریدن از بدي و 

شوند در این مسیر اگرچه کلمات تکرار می» .بدان
توبه سه اقسام«: آور نیست؛ مثلولی این تکرار مالل

ي ي عاصی و توبهي مطیع و توبهتوبه: چیز است
ي مطیع از فراوان دیدن طاعت است و عارف؛ توبه

) 9:همان(» ...ي عاصیتوبه
هاي جابجایی ارکان جمله از دیگر ویژگی-3

توبه بازگشتن است به «: سبکی  صدمیدان است؛ مثل
این کار بیشتر براي آهنگین شدن نثر، ایجاد » خداي

هاي سجع. شودجع و زیبایی لفظی انجام میس
هر چه «شود؛ ظاهر میخواجه عبداهللا در چند لخت

از وي آید، بدان شکر واجب دیدن و هر چه وي را 
کنی، عذر واجب دیدن و اختیار وي را صواب 

».دیدن
کاربرد کلمات کهن و تاریخی از دیگر موارد -4

، »دوم«به جاي » دیگر«: قابل ذکر است؛ مثل
ایستادن «به جاي » استادن«، »سوم«به جاي » سدیگر«

به » دوکان«، »سوم«به جاي » سیم«، »و متوقف شدن
.»دکان«جاي 
ي کهن و کاربرد حروف اضافه به شیوه-5

ابراهیم را علیه «؛ »از«به معنی » را«: تاریخی؛ مثل
» :السالم گفت

کاربرد کلمات و جمالت عربی؛ اضرار، -6
.مستحق، احتقار

ها به کاربرد افعال اسنادي از دیگر فعل-7
در این میان بسامد » است«فعل . مراتب بیشتر است

.بسیار باالیی دارد
یکی از : کاربرد آیات قرآن در صد میدان-8

ي متون تصوف کاربرد آیات مختصات برجسته
ي قرآن به آیه143در صدمیدان، . هاستقرآنی در آن

عبداهللا درهر خواجه ) 313: همان.رك.(کار رفته است
ان مفهوم، ضمن استدالل با آیات قرآنی به بی«میدان 

هاي آن ارکان و اقسام هر منزل و مقام و نشانه
او قصد دارد با این ) همان،بیست و یک(».پردازدمی

ي خویش را در این شیوه تمام اصطالحات عارفانه
بندي به آیات قرآنی مستند نماید و با این تقسیم

در . ي شرعی و اعتقادي ببخشدها جنبهپشتوانه به آن
هاي متفاوتی را به کار نیز شیوهکاربرد آیات قرآن

:گیردمی
ي برخی از آیات با حرف ربط به جمله-الف

ي قبل قبل پیوند داده شده است و بدون آیه جمله
صحت قصد و درستی آهنگ، تخم «: ناقص است

و من یخرج –تعالی –کار است و بناي آن؛ قوله 
د الموت فقمن بیته مهاجراً الی اهللا و رسوله ثم یدرکه

)24:همان(».وقع اجره علی اهللا
ي مستقل و برخی آیات به صورت جمله-ب

هفتم میدان صبر : براي تایید سخن قبلی آمده است
)27:همان(»وان تصبروا خیر لکم«.است

- تعالی–قال اهللا «ات قبل از آن در برخی آی-ج
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) توحید(میدان شصت نهم ) 210:همان. (آمده است
.ونه نیستولی بیشتر آیات این گ

ها یک آیه نقل شده اگر چه در بیشتر میدان-د
ها دو آیه پشت سر هم ذکر  است ولی برخی از میدان

. از میدان یقین میدان بصیرت زاید«:شده است؛ مثل
قل هذه سبیلی ادعوا الی "تذکروا فاذا هم مبصرون

و ) 65: همان(» ...اهللا علی بصیره انا و من اتبعنی
از ) 67:همان(بیست و یکم، توکل،همچنین در میدان 

ها، از در برخی از میدان. چند آیه استفاده شده است
آیه استفاده شده است مثل میدان هشتاد و یکم، 4

یا در میدان نود و چهارم از ) 250: همان(اعتصام،
)290:همان.رك. (شش آیه بهره گرفته است

میدان چهل و هشتم بدون آیه آمده است، - ه
و همچنین میدان پنجاه و ) 148ص(، میدان خطرت

ها با این که امکان در این میدان) 177:همان(هشتم
اي درج گیري از آیات وجود داشته ولی هیچ آیهبهره

.نشده است
ي قرآن، در میدان پنجاه و چهارم به جاي آیه- و

)166:همان.(حدیث استفاده شده استاز 
دان عبداهللا در صد میدان در هر میخواجه -9

ي آن نقل فرمودند، میدان اي دربارهبعد از این که آیه
: اندتقسیم کرده...)نوع، بخش، فایده ورکن،(را به سه
میدان هفتم : اندبراي  برخی سه رکن آورده-لف

. اندسه رکن براي صبر بیان نموده
میدان : اند؛ مثلبراي برخی سه قسم آورده-ب

)عارفانانبیا، توحید،(سوم اقسام انابت
ها براي هر رکن سه نشان در بعضی میدان-ج

میدان سوم براي هر قسم انابت : اند؛ مثلذکر کرده
.سه نشان آورده است

میدان : برخی براي هر رکن سه فایده مثلدر -د
: از آن سه چیز زاید... صبر بر بال«:هفتم گفته است

)27:همان(».بینایی دل، علم باریک، نور فراست

هاي دست یافتن ها نیز راهبرخی میداندر - هـ
: به هر کدام از ارکان سه گانه را بیان نموده است

اول رکن به سه چیز توان : میدان دوازدهم
)42:همان.(یافت
ها مواردي که باید آن میدان، در برخی میدان- و

میدان : در آن جا رعایت شود، ذکر شده؛ مثل
نفس، دل : دتجرید در سه چیز بای«. چهاردهم تجرید

)48:همان(».و سر
در ذکر آیات گویا قصد نویسنده آوردن -ز

بخشی از آیه بوده که نام میدان در آن آمده است و 
لذا بسیاري از آیات را بدون توجه به محتوا، به 
صورت ناقص و بدون این که معنی کامل آن را در 

. نظر داشته باشد، ذکر کرده است
افت که هدف از کاربرد توان دریاز این پدیده می

ها بوده است تا داراي آیات استنادبخشی به میدان
» یا ایتها النفس المطمئنه«: ي دینی باشند؛ مثلپشتوانه

) 160:همان(در میدان پنجاه و دوم، میدان طمانینت،
در میدان پنجاه و سوم، » ال یفترون«و یا ترکیب قرآنی

)163:همان.رك(مراقبت،
در صد میدان به جاي این ي معترضهجمله-10

که بعد از اسم و مرجع خود بیاید با اندکی فاصله و 
روح القدس را «:مثل. آیدتاخیر بعد از اتمام جمله می

: 1386انصاري،(»در جواب وي-السالمعلیه-گفت
166(

هاي اختصاصی ویژگی
آید؛ ها از دل میدان دیگر پدید میبرخی میدان-1

میدان «:گیرندین گروه قرار میهاي زوج در امیدان
از میدان صبر، میدان جهاد . هشتم میدان جهاد است

ها مستقل و برخی میدان) 30: 1386انصاري، (».زاید
هاي فرد در این مجموعه قرار میدانهستند؛

نویسنده به این شیوه سعی کرده ترتیب .گیرندمی
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» .هفتم میدان صبر است«:.ها محفوظ بماندمیدان
) 27: همان(

ها، خودش تقسیم نشده است برخی میدان-2
از میدان ورع، میدان )تقوي(میدان شانزدهم: مثل

کهینان و میانیان و : ندامتقیان سه قوم:تقوي زاید
و بعد هر قوم را به داشتن سه صفت .مهینکان

)54: 1386انصاري،.رك. (توصیف کرده است
. اندها به سه باب تقسیم شدهبعضی میدان-3

علم یقین : و این سه باب است«:مثل میدان نوزدهم
است، و عین یقین است، و حق یقین 

میدان بیست و هفتم : و نیز)62:همان(».است
.به همین شیوه تقسیم شده است) 84:همان(

اند؛ مثل بندي شدهها درجهمیدانبعضی-4
یک : توکل بر سه درجه است«:میدان بیست و یکم

و یکی بر ضرورت و یکی بر درجه بر تجربه است
)67:همان(».حقیقت است

ها اصول آن را نویسنده در بعضی میدان-5
اصول حقایق «:برشمرده است؛ مثل میدان هفتادویکم

)238: همان(».اندسه
: ها وجوه آن را برشمرده، مثلبعضی میدان-6

وجدي : وجد بر سه وجه است: میدان هشتاد و نهم
ست دل را، و وجدي است است نفس را، و وجدي ا

)275:همان(»جان را
ي سبک صد میدان ي دیگري که دربارهنکته

ي شرح و توضیح براي هر که شیوهبرجسته است این
ي واحدي ندارد؛ برخی میدان متفاوت است و شیوه

: ها عبارتند ازاز آن
ي برخی به یک جمله یعنی نام و شماره-1

دان صبر است؛ و ان هفتم می«: اندمیدان اکتفا کرده
که بدون هیچ توضیح و حرف » تصبروا خیر لکم

: 1386انصاري،. رك. (ربطی آیه را نقل کرده است
27(

ي میدان، ها بدون ذکر شمارهبرخی از میدان-2
بلکه به صورت ترتیبی از این میدان به میدان بعدي 

از میدان ارادت میدان قصد «:پردازد؛ مثلمی
)24:همان(»زاید

ها فرد آنترتیبهایی که شمارهمیداندر 
: مثل. ، شماره برایش ذکر شده است)1،3،5،7.(است

میدان پنجم میدان ارادت . میدان اول توبه است
هاي زوج از هفتم میدان صبر است ولی میدان. است

ي آنها ذکر آیند و شمارههاي فرد بر میدل میدان
وبه، میدان از میدان ت«:آمدهدر میدان دوم :شودنمی

از «:یا در میدان چهارم) 11:همان(» .دمروت زای
) 18:همان(».میدان انابت میدان فوت زاید

ها این شیوه رعایت ي برخی از میداندرباره
و نویسنده از آن غفلت ورزیده است و تعداد نشده 

اند؛ یاد شدههاي زوج به شمارهمعدودي از میدان
.میدان هشتم و میدان صدم: مثل

گیرينتیجهبحث و 
عبداهللا انصاري در صد میدان سبک منحصر خواجه 

هاي ي خاصی میداناو با شیوه. به فردي دارد
گوناگونی را براي طی مراحل عرفانی و سیر و 

ها را در قالب یکصد سلوك تدوین نموده و آن
بندي و تبیین براي این تقسیم. کندمیدان ارائه می

هاي اولیاءاهللا و بزرگان هاصطالحات تصوف به گفت
ترین استنادبخشی از برجسته. کندتصوف اشاره می

هاي سبکی در این اثر است؛ در اغلب شاخصه
آیه متناسب با ها براي هر کدام از میادین یک میدان

شود تا اثبات نماید که آن عنوان و نام آن ذکر می
نویسنده با این شیوه . باشداصطالح یک نام قرآنی می

قصد دارد بین شریعت و تصوف پیوند معناداري 
هاي برقرار نماید که این تالش ناشی از اندیشه

هر . باشدعبداهللا میخواجه ي عارفانه و صوفیانه
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هاي بنديمیدان داراي یک زیرمجموعه و تقسیم
ها را بنديبندي و درجهمختلف است که این شاخه

طریق بر مبناي عدد سه انجام داده و از این 
اي پدید آورده که هزار اصطالح تصوف را اللغهفقه

از لحاظ سبکی در صد . در آن بیان نموده است
اگرچه . میدان با ساختارهاي متفاوتی روبه رو هستیم

هاي مهم این اثر است ایجاز و اختصار از شاخصه
ولی گاهی نیز یکنواخت نبودن سبک جمالت به 

زمانی که : نمونهشود؛ برايوضوح در آن مشاهده می
جمالت پشت سرهم باشند، چنین وضعیتی مشاهده 

نشان زهد در «:آورددر میدان دوازدهم می. گرددمی
ي کوتاهی در فاصله» .دنیا سه چیز است

و باز » .زهد در خلق را سه نشانه است«:گویدمی
نشان زهد در خود سه چیز «:نویسداندکی بعد می

ت ساختار در این جمال)46:همان.رك(» .است
.بندي گوناگون و ناهمسان استتقسیم
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