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پیشگفتار

ــلوک عارفان می باشد. تسلیم یعنی  ــیر و س ــلیم و رضا یکی از مراحل مهم س بحث تس
گردن نهادن به تمامی اوامر الهی و قبول بی قید و شرط آن. و رضای بنده از خداوند این 
ــت که آنچه از قضای الهی می گذرد ناخوش نداشته باشد و رضای خدا از بنده به این  اس
است که بنده فرمان او را به کار گیرد و از اموری که نهی کرده اجتناب ورزد. چون فرمان 
ــان و حفظ منافع وی است، باید مورد پذیرش همه قرار گیرد.  خدا که برای مصلحت انس
ــلیم و رضا و همچنین پیروزی انسان بر مشکالت از  ــی آثار و درجات و مراتب تس بررس
جهات مختلف و تا چه حدودی این فضیلت اخالقی کارساز بوده؛ مورد بررسی قرارگرفته 
است. البته این بررسی با هدف اصلی مقایسه تسلیم و رضا از دیدگاه عرفای قرن  پنجم تا 
هفتم هـ.ق.  و نقش آن در زندگی انسان دنبال  شده است که با توجه به هدف های جزئی 
ــلیم و رضا به طور جداگانه پرداخته شده و آنگاه تبیین دیدگاه  ــی مقام تس تحقیق به بررس
ــم و هفتم هـ.ق. در مورد تأثیر تسلیم و رضا در زندگی افراد  عرفای قرن های پنجم و شش
ــت که وقتی عارف در برابر خداوند  ــت. نتایج حاصله حاکی از این اس صورت گرفته اس
تسلیم شده باشد از هیچ حادثه ای دچار اضطراب و تشویش نمی شود؛ چون فقط خداوند 
ــرار می دهد و همه حوادث را به نوعی به مصلحت خویش می بیند و هیچ  ــه گاه ق را تکی
ــتی، در او ایجاد آرامش کرده و او از  بیم و خوفی به خود راه نمی دهد و این نگاه به هس

حق راضی و خداوند نیز از او راضی می گردد. 
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مقدمه 

ــاند مقام  ــان را به معبودش می رس در دنیای پرهیاهوی امروزی یکی از مقاماتی که انس
ــلیم ورضا است. تسلیم و رضا در اسالم سابقه ای دیرینه دارد و مسیری طوالنی در دل  تس
تاریخ پیموده است و بر مبنای همین سابقه طوالنی است که در این مکتب پخته و صیقل 
از آب درآمده و حتی مجالی برای پرداختن به مسائل دینی و اعتقادی را نمی دهد و برای 
ــلیم و رضا و آثار و  ــت. اگر از تس ــش جا را تنگ کرده اس هرچیز دیگر جز تالش و کوش
ــود آن را از قرآن مجید و روایات و احادیث ائمه اطهار  مراتب درجات آن  صحبت می ش

)ع( و خبر نیز بیگانه نمی یابد.

ــده و مباحث آن مربوط به مقایسه تسلیم و رضا و  ــاله در شش فصل تنظیم  ش این رس
ــپس تأثیر و  ــت. س مراتب و درجات آن از دیدگاه عرفای قرون پنجم تا هفتم هجری اس
نقش تسلیم و رضا جهت قرب الی اهلل مورد بحث قرارگرفته و نتایج حاصله نیز در پایان 

آورده شده است. 

ارائه مطالب در شش فصل این تحقیق به شرح زیر می باشد.

ــامل بخش ها زیر می باشد؛ بیان مسئله، اهمیّت و ضرورت  فصل اول: کلیات تحقیق ش
ــق، فرضیه های تحقیق، کاربرد و  ــش های تحقی تحقیق، روش تحقیق، اهداف تحقیق، پرس

نتایج تحقیق، موانع و محدودیت های تحقیق. 

فصل دوم: شامل ادبیات تحقیق، بیان مفاهیم و اصطالحات و پیشینه تحقیق است.
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ــلیم از دیدگاه عرفای قرن های 5تا7ه ق. شامل تعریف تسلیم، منشأ و  ــوم: تس فصل س
مراتب و انواع تسلیم، تسلیم از نظر عرفا قرن 5 تا7 ه.ق، تسلیم از نظر ائمه )ع(، تسلیم و 
ــلیم و توحید، تسلیم در برابر حق تعالی، ارتباط مقام های رضا و  فضیلت اهل آن، رابطه تس

تسلیم با توکل و ... است. 

ــامل تعریف رضا و ثمرات  ــارم: رضا از دیدگاه عرفای قرون 5 تا 7 ه.ق، ش ــل چه فص
ــیدن به  ــأ و درجات و مراتب رضا، راه رس آن، معنی رضا به قضای خدای عزوجل، منش
ــا، انواع رضا، مراتب رضا در نزد عارفان، طریق تحصیل رضا، رضا صفت امامان )ع(،  رض
ــدن وی به رضا، رضا در  ــام رضا، رضا در کالم امام رضا )ع(، علت ملّقب ش ــت مق حقیق

قرآن کریم و ... است.

فصل پنجم : مقایسه تسلیم و رضا از دیدگاه عرفا قرون5 تا 7هـ.ق. شامل حقیقت رضا، 
فرق مقام تسلیم و رضا، مقایسه تسلیم و رضا از نظر عرفا، تشیّع و مقامات عرفانی تسلیم 
و رضا درقرون 5 تا 7 در بختیاری، مقام تسلیم و رضا از منظر عرفای قرن 5 تا 7هـ . ق.

فصل ششم: شامل نتیجه گیری، پیشنهادها و منابع و مآخذ می باشد.



]]]

]]]

فصل اول

ادبیات تحقیق





1۷

1-1- بیان مفاهیم و اصطالحات

1- رضا: از نظر لغوی به معنای خشنود شدن و راضی شدن می باشد. رضا در اصطالح 
عرفا به  منزله شادمانی دل به جریان قضا است. ذوالنون مصری درباره رضا می گوید: رضا 
شاد بودن دل است در تلقی قضاء، آن  که به قسمت راضی شود داننده تر به نفس خویش 

است. 

هجویری می گوید: رضا بدایت مقامات می باشد و برائت احوال یک طرفش در کسب 
و اجتهاد و طرف دیگرش در محبت و غلیان است. )هجویری،  1374: 219(.

ــلیم در لغت به معنِی در مقابل کسی تسلیم و مطیع محض بودن و در  2- تســلیم: تس
اصطالح عرفا مقام تسلیم، فوق مقام توکل می باشد. چون در توکل، سالک در انجام امری 
ــلیم قطع آن تعلق  ــوده و تعلق خود را به آن کار باقی می داند. اما در تس ــدا را وکیل نم خ
نموده تا هر کاری که آن را به خود متعلق می شمارد؛ متعلق به او می داند. در مرتبه تسلیم 
سالک طبع خود و موافق و مخالف آن را جمله به خدا واگذارد. یعنی دار مقام او را طبعی 

نیست که موافق و مخالفی باشد.)ابن عربی، 1357: 156(.

ــیر است، میان مبدأ و منتهی است.  ــالک: ِسیرکننده به  سوی خدا مادام که در ِس 3- س
)سجادی، 1386: 708(.

سالک در اصالح عرفا به معنای سیرکننده به  سوی خدا که مادامی در سیر و سفر است 
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ــت که علم او به درجه عین الیقین  ــالک کسی اس ــت. گفته اند که س میان مبدأ و منتهی اس
ــت که به طریق تصفیه از مراتب کثرت به  ــیده باشد. بعضی می گویند سالک کسی اس رس
ــتغرق شده باشد و  ــته و تجلی احدیت در بحر وحدت فانی و مس ــیر رجوعی در گذش س
ــت که در اثر مواظبت به مقامات و طی مدارج معنوی و تحمل ریاضت ها، در  ــی اس کس

طریق وصول به  حقیقت است.

ــت. و در اصطالح عرفا: ثقه در  ــوی به معنای اعتماد و اطمینان اس ــه: از نظر لغ 4- ثق
ــکیل  ــاس توکل و تفویض را تش ــد که پایه و اس ــت همان اعتماد و اطمینان می باش حقیق
ــبت به پروردگار و هر آنچه برای بنده مصلحت دیده  می دهد و اعتماد و اطمینان بنده نس
باشد، انجام می دهد و ثقه غیر از توکل و تفویض و تسلیم است. )ابن عربی،156:1357(.

ــی باز گذاشتن،  ــتن، کار به کس ــی گذاش 5- تفویض: از نظر لغوی به معنای کار با کس
حاکم گردانیدن کسی در امری و واگذاری و تسلیم، سپردگی و اختیار مقابل جبر.

ــت و معنی وی وسیع تر و  ــارت تفویض لطیف تر اس تفویض در اصطالح به معنای اش
ــت و از توکل، صاحب تفویض تمام از حول و وقت بیرون آمدن است و  ــاده تر اس دلگش
ــبیل اطالق به وی گذارده که خود  ــپرده در تفویض جملة کارها بر س کار ملک به مالک س
را در آن هیچ مدخل ندانند و تصرف و اختیار نکنند و در واقع توکل شاخص از تفویض 
ــاهدة انفراد حق است به  ــامل وی است و نیز تفویض مش ــد که به جهت عموم ش می باش
ــط در هر  ــاکنی و تأثیر قبض و بس ــکین هر س ــرف او در تحریک هر متحرکی و تس تص

مقبوض و مبسطی. )سجادی، 1383: 371(.

ــراف کردن به عجز و  ــی و اعت ــی اعتماد کردن و اعتماد نمودن بر کس ــوکل: یعن 6- ت
ناتوانی خود و کار خود را به خدا واگذاشتن به وکیل.

ــت و از مقاماتی است که هم  به اعتقاد عرفا مقام توکل از عالی ترین مقامات مقربین اس
ــوار است. توکل  ــیار دش از جهت علم و فهم آن غامض و هم در عمل به  جا آوردن آن بس

از فروع توحید است. یعنی توحید حقیقی اصل در پدید آورنده توکل است.
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ــختی ها و  ــت از: بردباری کردن در برابر س ــای لغوی عبارتس ــر در معن ــر: صب 7- صب
نامالیمات ها. صبر شکیبایی سالک در برابر سختی ها و انتظار فرج از جانب خداوند است. 
سهروردی می گوید: صبر بر انواع است؛ صبری است بر نعمت و صبری است بر معصیت 
و صبری است بر ضواء و صبری است بر سراء و صبری است بر محمدت و صبری است 
ــه آیه ذکر صبر کرده  ــختی ها. حق تعالی در قرآن کریم در نود و س بر خمول و تواضع و س
است و از محاسبه و مراقبه و صبر نفس صافی می شود و به مقام طمأنینه می رسد و چون 

طمأنینه در وی حاصل شود به مقام رضا می رسد. )سهروردی، 1364: 128(.

ــوع و  8- ایمان: تصدیق و وثوق و اطمینان و مقابل کفرات و به معنی خضوع و خش
انقیاد و تصدیق مطلق و فضیله و ثبات آمده است. )سجادی، 1383: 171(.

ــت: اصل ایمان اقرار زبان است با تصدیق قلب  ــرح تعرف از زبان عرفا آمده اس در ش
ــخر قلبند  ــت که ارکان مس ــخن آن اس ــت و معنی این س ــتن فرائض اس و فرع او کار بس
ــد.  ــد جوارح را انقیاد باش ــاهده باش ــخر حق و هم به آن مقدار که قلب را مش و قلب مس

)گوهرین،1380: 205(.

ــد اندر طلب حق. چون  ــتغراق محل اوصاف بنده باش و در جمله ایمان بر حقیقت اس
ــد و سلطان آن  ــک فانی ش حقیقت معرفت اند در دل عارف حاصل آمد و طایت ظن و ش
ــه گوید و کند و نگرد همه اندر  ــخر خود گردانید تا در هر چ ــواس و هوای وی را مس ح

دایرة امر باشد. )هجویری، 1374: 137(.

1-2- پیشینه تحقیق

ــالم و عرفان اسالمی مباحث تسلیم و رضا فوق العاده  در آموزه های تربیتی، اخالقی اس
ــت و در تعالیم آموزش های غیردینی این گونه مفاهیم پیدا نمی شوند. ولی  حائز اهمیت اس
ــأله خدا و پرستش حق است  ــلیم و رضا و اساس مس ــائل تس در تعلیم و تربیت دینی مس
ــده است از آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر )ص( و ائمه  ــائل مطرح ش قطعًا این گونه مس
اطهار )ع( استفاده می شود که همه اعمال و حرکات و گفتار و حتی نفس کشیدن و افکار 
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و نیات انسان در نامه اعمالش ثبت می شود. کلمات تسلیم و رضا با مشتقات آن ها در قرآن 
ــالم اولیه بحث تسلیم و رضا مدنظر عرفا  ــده که از بدو اس مجید آمده و همچنین باعث ش

و سالکان در راه خدا باشد.

ــاله ها و مقاالتی در خصوص تسلیم و رضا نوشته   ــت که کتاب ها و رس الزم به ذکر اس
ــتند؛ اما آن هایی که به  ــت که البته به طور مستقیم عین موضوع این پایان نامه نیس ــده اس ش
ــی عرفانی تسلیم و رضا پرداخته اند؛ می توانند بیانگر بررسی روند تحقیقات مختلف  بررس

در این زمینه باشند که در ذیل اشاره ای به پاره ای از آن ها می شود:

- ابن عربی ازجمله کسانی است که تعریفی از مفهوم تسلیم و رضا را به  عنوان یکی از 
احوال یا مقامات عرفانی به دست داده است و در کتاب فتوحات مکیه می گوید: رضا 
ــنودی خداوند از بنده به میزان عمل او طبق احکام شریعت بستگی دارد. کسی  و خش
ــرعی اش وارد نکرده است، رضای کامل است و کسی  که هیچگونه خللی به اعمال ش
ــانده،  از رضای  ــت، به همان اندازه که به اعمالش رس که در آن ها خللی وارد کرده اس
ــود. ابن عربی درباره تسلیم می گوید: هرکس ایمان  ــبت به او نیز کاسته می ش خدا  نس
ــالم آورده است و هم تسلیم در برابر خدا شده است و هم احساس کرده  آورد هم اس
ــت  یافته است  ــی دو طرف را در خود جمع کند، به هر دو نیکی دس ــت. و هر کس اس
ــدن حقیقی به درگاه پروردگار، کارهای معجزه آساست. )شعرانی،  ــانه تسلیم ش و نش

.)468 :1388

- جرجانی معتقد است: »رضا« را شادی دل به گذشتن سرنوشت می داند »سرور القلب 
بمر القضاء« و »تسلیم« را انقیاد برای امر الهی و ترک اعتراض در نامالیم، و نیز استقبال 
قضا با رضایت، و ثبوت و آرامش در هنگام نزول بال بدون تغییر در ظاهر و باطن فرد 

معرفی می کند. )جرجانی، 1368: 49(.

- تهانوی نیز می گوید: که رضا نزد اهل سلوک عبارت است از لذت بردن در بالست و 
از قول صاحب اسرار الفاتحه، رضا را خروج از رضای نفس و به در آمدن در رضای 

حق می داند. )گوهرین، 1380: 52(.


