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:  سپاسگزاری
نی خویش از زحمات  ربحسب وظیفه اخالقی و وجدا

بی ردیغ و مساعی خالصاهن افضل مستطاب آاقی دکتر 
خلیل بهرامی قصرچمی که از آغاز ات پایان این ارث مرا 

یاری نمودند و همچنین از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر 
رپیسا داوری که ارشاد اهی سودمند خویش را ربمن ارزانی 

داشتند سپاسگزارم هرچند که رد ادای حق ایشان، زبان را 

توان گفتن و قلم را یارای نوشتن نیست.
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»تقدیم هب حضرت دوست که هرچه هست از اوست«

تقدیم هب:
آخرین اختر اتبناک آسمانی، حضرت حجت بن الحسن، مهدی 

موعود )عج( و خانواده مهربانم که با صبوری مشوقم بودند.
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چکیده:
وجد از منازل و حاالت سیر و سلوک به شمار می  رود که بعضی عرفا آن را منزل ششم 
و بعضی آن را مقام بیست و نهم و بعضی میدان هشتاد و نهم می دانند که سالک پس از 
درک آن به شهود حضرت حق نائل می  شود و از آثار کشف و شهود عرفانی است. وجد 
زائیدة عطش و نتیجة کشف است و از میدان اطالع، میدان وجد حاصل آید. هرگاه کشف، 
ناگهان پدید آید و سالک را به خود مشغول سازد حالت وجد را در پی خواهد داشت و گاهی 
سماع قرآن باعث ایجاد حالت وجد در سالک می  شود. البته وجد اقسامی دارد ازجمله وجد 
ُملک و وجد لقا. معمواًل عوام برای وجد ارزش زیادی قائل اند و با دید مثبت به آن نگاه 
می  کنند و با مطالعة متون عرفانی متوجه می  شویم که عرفا وجد را از منازل و مراحل و 
حاالت سیروسلوک معرفی می  کنند؛ و هر وجدی جذب های الهی است که با هموار کردن 
راه برای فتح قلعة وجود آدمی، قلعة وجود به تصرف حق تعالی درمی آید و وجد به وجود 
مبدل می  گردد. وقتی وجد، به نهایت برسد قلمرو وجود آغاز می  گردد. صاحب وجد نباید 
وجد را به خود نسبت دهد در این صورت به سرچشمة توحید راه نمی  یابد که گفته اند: توحید 
اسقاط اضافات است. همان گونه که وجد مقدمة وجود است، تواجد، مقدمة وجد است؛ و این 
تحقیق بر آن است که جایگاه و اهمیت منزل وجد را در متون عرفانی قرن پنجم و ششم 

با روش اسنادی – توصیفی روشن سازد.



وجد در متون عرفانی 10

مقّدمه
ازجمله مواردی که در عرفان توصیه و تأکید می  گردد و به عنوان یکی از مراحل سلوک 
از دیدگاه برخی از عرفا معرفی می  شود دعوت به وجد است که برخی از عارفان آن را یکی 
از مهم ترین منازل برای وصال و شهود به حق می دانند. به نظر برخی از اهل معرفت، وجد 
توصیف ناپذیر است و با ذوق و چشیدن به حس درمی آید و هرچه در توصیف آن، کوشش 
بیشتری شود، از حقیقت آن دورتر می  شوند و زبان در کام کشیدن، رساتر از نطق و سخن 
گفتن دربارة آن است و اعتراف به تقصیر، نهایت علم است. کسی که از طعم و ذوق آن 
سؤال می  کند، سؤال از محال می  کند؛ زیرا طعم و ذوق، با وصف به ادراک در نمی آید، بلکه 
با چشیدن و استفادة از آن می  توان بدان دست یافت. احوال عارفان، پایان ندارد و نمی  توان 
از همة حاالت آن  ها سخن به میان آورد. ایمان، یقین، حقایق، محبت، شوق، قرب و وجد از 
مقولة »َولََدیَنا َمِزیٌد« در آیة کریمة »لَُهم َما یََشاُؤوَن ِفیَها َو لََدینَا َمِزیٌد« )ق/35( هستند 

که با کسب آدمیان حاصل نمی  شوند بلکه عطایای الهی هستند.
وجد ازجمله آثار کشف و شهود عرفانی هست و در وجد، روح در خود احساس انگیزش 
و ظهور می  کند، حتی ممکن است بدن باروح باال برود در این حالت ترس بزرگی بر انسان 
غالب می  شود. همچنین عارف به سبب حالت وجد در دل خود، طالب عالم وحدت و مقام 
حقیقت خود می  گردد و به عالم قدس جذب می  شود. در این حال، اگر توجه به وحدت بر 
او غالب باشد، وجد او را مسلوب االختیار و بی هوش می  گرداند و اال هوشیاری او برقرار 

می  ماند.
بعضی وجد را به زبانة آتش تشبیه کرده اند و منشأ آن را شوق دانسته اند زیرا شوق از آثار 
محبت است و محبت هرچه قوی تر باشد شوق هم قوی تر است؛ اما آنگاه که واردی غیبی 
بر دل آید آتش محبت را بجنباند و برافروزد و در هر اندامی اثری مناسب کند؛ به طوری که 
چشم را به گریه کردن، پای را به دویدن، دست را بر صورت نواختن و زبان را به فریاد 
کشیدن آرد. آتش اشتیاق وقتی در دل مشتعل شود دل آدمی را بسوزاند و ممکن است او را 
دیوانه کند و دچار جنون گرداند و یا او را شیدا و بیابان گرد کند یا جان او را بستاند به گونه ای 
که همام بن غالب با شنیدن اوصاف پارسایان از زبان امام علی )ع( نعره ای برآورد و جان او 

که شعله ور از محبت بود از کالبد جسم به سوی ملکوت اعلی پر کشید.
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عارف و غیر عارف از نگاه و نگرش خود به کشف حقایق هستی می  پردازند و هر یک به 
ترتیب دو ابزار برای کشف شهود را به کار می  گیرند؛ اما در یکی وجد با عشق و عطش به 
تکامل و در صدر می  نشیند و در یکی با استدالالت و براهین عقلی نتایجی می  گیرد که با 

کشف و شهود متواجدان سازگار نیست.
سالک در منزل و حالت وجد تجربه ی قرب یا فنای واقعی را کسب می  کند و این منزل 
عرفانی بامعرفت، مکاشفه، ذوق، شوق، محبت، قلق، هیمان، دهشت، عطش مالزمت دارد.

نتیجه اینکه یک انسان آگاه و روشن ضمیر به وجود ناشی از وجد دست می  یابد و این رساله 
به شناختی هرچند جزئی به معرفی منزل و حالت عرفانی وجد می  پردازد و درنهایت وجد 
عارف به خاطر رسیدن به کمال معرفت، عشق و شهود به تجلیات الهی و وجود حق هست.

این پژوهش در چهارفصل شامل موارد ذیل است:
و  اهمیت  موردتحقیق،  مسئله  تبیین  و  بررسی  به  تحقیق  کلیات  عنوان  با  اول:   فصل 
ضرورت تحقیق، روش و اهداف و فرضیات تحقیق، موانع و محدودیت  های تحقیق و پیشینة 
تعاریف  و  به کاررفته در تحقیق  مفاهیم و اصطالحات  بیان  به  پرداخته شده و همچنین  آن 
آن  ها ازجمله تعریف محبت، وجد... پرداخته شده است تا خوانندگان در هنگام مطالعه با آن  ها 

آشنایی داشته باشند.
 فصل دوم: در این فصل به چیستی وجد، منشأ و خاستگاه وجد، انواع، درجات، وجوه و آثار 
و پیامد های وجد، ویژگی  های اصحاب وجد و وجد مبتدیان و منتهیان ... پرداخته شده است.

 فصل سوم: مهم ترین مباحث مطرح شده در این فصل به این شرح است: تبارشناسی 
مواجید، تفاوت میان وجد، وجود و تواجد، فرق میان وجد و حزن، وجد و شطحیات عرفانی، 
وجد اهل سلوک، وجد و عشق، دیدگاه اسماعیل مستملی بخاری درباره وجد و تواجد، وجد، 
سماع موسیقی در نزد اوحدین کرمانی، مقامات چهار گانة واجدین در نزد ابوبکر واسطی، 
کاربرد سماع در وجد و حالت صوفیان، آرا و نظرات مختلف در مورد سماع و تواجد و نیز 

آثار سماع... مطرح گردیده است.
 فصل چهارم: در این فصل نیز به نتیجه گیری از فصل  ها و مطالب پیشین در راستای 
پرداخته شده  قبلی مطرح گردیده،  آنچه در فصول  به سؤاالت تحقیق و جمع بندی  پاسخ 

است و همچنین پیشنهادهایی برای ادامة کار محققین و دانش پژوهان ارائه شده است.
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فصل اّول

کلیات تحقیق

1-1 بیان مسئله
وجد در لغت به معنای یافتن، شدت حب، شور و هیجان عشق، ذوق، خوشی بسیار، حب 
و حزن آمده است؛ اما صوفیان درباره ی حقیقت آن، سخن فراوان گفته اند که با مطالعه 
و بررسی آثار عرفانی مشاهده می  کنیم، وجد یکی از حاالت و منازل سیروسلوک است و 
هرگاه کشف، ناگهان پدید آید و سالک را به خود مشغول کند، حالت وجد را در پی خواهد 
داشت. وجد حالتی است که سالک را مجذوب می  کند و واردی است غیبی که از حق تعالی 
از هیئت خود بگرداند به احداث وصفی غالب چون حزنی یا فرحی  بردل آید و باطن را 
باشد، اما شطح نیست و هر چه واجدان، قوی دل باشند و به بال عادت کرده و انس گرفته 
باشند، از آنچه بشنوند یا ببینند، به جنبش درنمی آیند و ناآرامی واجدان ناشی از ضعفشان 
است. عارفان و صوفیان ضمن بیان سّرسماع، برای وجد، به صورت تفکیکی و جداگانه چند 
منشأ قائل شده اند و هر عارف و سالکی، فارغ از هر نوع نگاه و مشربی به وجد، به منشأ، 
عالمت ها، جایگاه و اهّمیت آن و... نظرات متفاوتی داشته اند. بعضی خوف از عذاب الهی، 
درد فراق و شوق را سه منشأ وجد دانسته اند و بعضی برای وجد سه منشأ قائل شده اند که 
عبارت اند از: محبت، رجاء، خوف. بعضی وجد را یکی از ده عالمت برای نماز آراسته به 
زیور کمال به شمار آورده اند. بعضی وجد را یکی از سه مقام در باب آثار سماع و آداب آن 
می دانند. بعضی وجد را از اشارات به شمار آورده و آن را واردی غیبی دانسته اند؛ و بعضی 
خلسه و وقت به معنی عرفانی آن را مقارن و محفوف به دو وجد می دانند: وجدی بیش 
از آن و وجدی بعدازآن؛ زیرا اولی به ظاهر عدم وصال است و دومی به دلیل فوت وصال. 
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صوفیان نیز وجد را حاصل و نتیجه سماع می دانند.
 بدیهی است بین وجد عارفانه و وجد غیر عارفانه تفاوت زیادی وجود دارد؛ بنابراین باید 
تعریف، منشأ و نتایج آن دو نیز متفاوت باشد. در این پژوهش سعی بر آن است که جایگاه 
وجوه اختالف و تمایز این دو وجد را با توجه به دیدگاه عرفای بزرگ و صاحب نام قرن 5 

و 6 روشن نمایم.

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق
لذا  است،  سلوک  و  سیر  طریق  در  عرفانی  منازل  و  حاالت  از  یکی  وجد  ازآنجایی که 
سعی شده ضمن بررسی اجمالی نظرات و موضوعات گوناگون عرفای قرن پنجم و ششم 
درزمینه ی مذکور جمع آوری و بیان گردد. هرچند که در آیات قرآن و سخنان ائمه معصومین 
)ع( تدبر و تعمق همیشه مورد تأکید بوده است؛ اََفال َیَتَدبَرُوَن الُقرآن )نساء /82( آیا آن  ها 

درباره ی قرآن به دقت نمی  اندیشند؟
همچنین تبیین همخوانی سخنان عرفای اسالمی با آیات قرآنی و این که منازل سیر و 
سلوک ازجمله منزل وجد تا حد زیادی تأثیر خود را از قرآن کریم برگرفته است ازجمله 

ضرورت  ها و اهمیت انجام تحقیق به شمار می  رود.

1-3-روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی – اسنادی هست که بامطالعه ی کتب عرفانی باألخص تألیفات 
عرفانی قرن  های 5 و 6 هجری و فیش برداری از آن  ها به تجزیه وتحلیل آن  ها پرداخته شده 

است.

1-4-اهداف تحقیق:
الف( هدف کلی )اصلی( بررسی و تبیین منزل وجد در متون عرفانی قرن 5 و 6 هجری.

ب( اهداف جزئی )فرعی(.
1- بررسی نقش و جایگاه وجد در سیروسلوک عرفانی.

2- بررسی رابطه بین وجد، معرفت و مکاشفه.
3- بررسی رابطه بین عطش، وجد و دهشت.

4- بررسی رابطه بین سماع، وجد و کشف و شهود.
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1-5-پرسش  های تحقیق
مقصود از وجد در عرفان عملی اسالمی چیست؟. 1
وجد در متون عرفانی قرن 5 و 6 هجری از چه اهمیت و جایگاهی برخوردار است؟. 2
نقش وجد در سیروسلوک عرفانی چیست؟. 3
چه ارتباطی میان وجد و سماع وجود دارد؟. 4
چه رابط های میان وجد، عطش و دهشت وجود دارد؟. 5

1-6- فرضیه  های تحقیق
به نظر می  رسد وجد در عرفان عملی اسالمی اهمیت و جایگاه ویژ های دارد.. 1
خاصی . 2 جایگاه  و  اهمیت  از   6 و   5 قرن  عرفانی  متون  در  وجد  می  رسد  نظر  به 

برخوردار است.
به نظر می  رسد وجد در سیر و سلوک عرفانی نقش بسزایی دارد.. 3
به نظر می  رسد میان وجد و سماع ارتباط وجود دارد.. 4
به نظر می  رسد میان وجد، عطش و دهشت ارتباط وجود دارد.. 5

1-7-کاربرد تحقیق
مطالعة این تحقیق می  تواند دریچه ای دیگر از بررسی مقامات و منازل و احواالت عرفانی 
را در قرن پنجم و ششم بر روی جویندگان این راه بگشاید و بیشتر برای دانشجویان رشته 
عرفان اسالمی و زبان و ادبیات فارسی و بعدازآن افرادی که دارای تحصیالت حوزوی و 

دانشگاهی در رشته  های علوم قرآنی می  باشند مورداستفاده قرار می  گیرد.

1-8- محدودیت  ها و موانع تحقیق
در ابتدای کار ازیک طرف به دلیل عدم آشنایی باکار پژوهش به شکل علمی آن و از 
طرف دیگر پیچیدگی موضوع تحقیق که از مسائل غامض در علوم و معارف اسالمی هست 
تا حد زیادی دچار سرگردانی شدید شده بودم؛ زیرا هیچ تحقیق، مقاله یا پایان نام های که 
به طور مجزا یا مشابه در زمینة تحقیق باشد نیافتم. عدم وجود کتب منبع و مرجع قدیم در 
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سطح شهر و یا در کتابخانه  های بزرگ استان خوزستان از دیگر محدودیت هایی بود که 
با آن مواجه بودم. عدم اطالع بعضی از کتابداران نسبت به مسئله ی تحقیق و پژوهش و 
نحوة استفاده یک محقق از کتابخانه مشکالت کار تحقیق را مضاعف می  نمود. از دیگر 
موانع محصور بودن موضوع تحقیق در یک دامنه ی زمانی معین بود که بزرگان آن دوره 
بنابراین وقتی  از جنبة نظری و علمی آن پیشه کرده بودند  بیشتر  را  جنبه عملی عرفان 
می  خواستم در رابطه با موضوع، مباحث نظری را بررسی کنم، کار بسیار مشکلی بود چون 
اکثراً مطالب خود را به زبان رمز و یا زبان عربی نگاشته بودند؛ و از همه مهم تر به نثر و قلم 
قدیم که مملو از اصطالحاتی بود که فهم هر یک خود یک فرهنگ نامه خاصی را می  طلبید. 

به طورکلی ادبیات آن زمان با ادبیات روان امروزی کاماًل باهم متفاوت است.

1-9-پیشینه تحقیق
 با توجه به اینکه تاکنون مقاله، پایان نامه و رساله ای در خصوص منزل وجد به چاپ 
نرسیده است مطالبی به صورت پراکنده جهت انجام این پژوهش از منابع ذیل استخراج و 

استفاده  شده که به اعم آن  ها اشاره گردیده است.
محیی الدین محمد ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه که در سال )1381 ش( در . 1

تهران توسط انتشارات موال به چاپ رسیده و محمد خواجوی آن را ترجمه نموده 
است، به وجد اشاره کرده است. در این اثر آمده است: وجد باعث رفع حجاب از دل 
و سپس مشاهده غلبه شوق هنگام وجود حالوت ذکر می  شود و گاهی وجد ثمره 

اندوه در قلب است.
گل بابا سعیدی در کتاب فرهنگ اصطالحات ابن عربی که در سال )1384 ش( در . 2

تهران توسط انتشارات شفیعی به چاپ رسیده است، اشاراتی به وجد داشته است. در 
این اثر آمده است: در اصطالح صوفیه وجد واردی است که از جانب خداوند تعالی به 
باطن فرد صوفی برخورد می  کند و او را از شهود حق از اوصاف خود غایب می  سازد.

توسط . 3 تهران  در  ش(   1383( سال  در  که  قشیریه  رساله  در  قشیری  ابوالقاسم 
انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده و توسط ابوعلی حسن بن احمد عثمانی 
ترجمه شده و توسط بدیع الزمان فروزان فر تصحیح گردیده است، اشاراتی به وجد 
داشته است. در این رساله آمده است: ابتدای وجد، تواجد است و وجد یافتن است و 

مواجید به مقدار ورد ها است.


