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 پیشگفتار
 

 آن تهأویف  ی نگهارش  کهه  اسهت  اسیا در لموی لرفان مبانی گرامی، ةخواننب ری  پیش کتاب
 کهه  طرحهی  براسهاس  ی مره  احمب احمب  دکتر مرحوا «سمت» سازمان مدترا یسئر نسر بنابر

 کتهاب  لنهوان  از کهه  چنهان . ههب  نههاده  حقیهر  ةلههب ه به  کهرد  ارائهه  «سهمت » سازمان به نگارنبه
 آن بهر  اسهیا  در موهی ل لرفهان  که است قوالب  ی اصول مبانی، بررسی آن مدتوا  ،آژب برمی
 میرفهت  راه راهیهان  ی سهاوکان  سهووک  ی سهیر  ةندو ی زژست ریش تبییی همچنیی ی است مبتنی

 لرفهان  در کتهابی  ،کتهاب  اژهی  :کهه  داههت  توجهه  باژب اساس اژی بر هود. می تنسیم آن براساس
 لارفهان  ها  دستوراویمل ژا بکن ارائه سووک ی سیر در لموی یژها نسخه نبارد بنا ی نیست لموی
 ی احکهاا  ی وهوازا  ی لرفهانی  منهازل  ی مقامهات  بهه  ژها  دههب  ارائه مخاطبان کردن لمل قصب به را

 ابزارهها   ی سهووکی  هها   ههیوه  برخی به ضریرت به بنا گاه ،هرچنب .بپردازد ژک هر مقتضیات
 هها   کتهاب  از برخهی . نیست لرفانی اخیق در کتابی همچنیی ست.ا رفته اهارت سووک ی سیر

 بهه  امها  ،نیسهتنب  لرفانی مقامات ذکر ژا دستوراویمل حای  که با اژی لموی لرفان در هبه نگاهته
 در کهه  التهباوی  حهب  از فراتهر  ژینهی  ؛کننب می مترح آن لرفانی حب در را اخیقی فضاژل نولی
 ی درجهات  ،لرفهانی  اخهیق  مباحه   به کتاب ابتباژی فصل در. هود می تیرژف متیار  اخیق
 .پرداخت خواهیم متیار  اخیق با آن تتفای ی آن اقساا

 تصهو   ها  سوسوه نقب ی بررسی ژا طرح ی تصو  تارژ  در کتابی کتاب، اژیهمچنیی 
هها    سوسهوه  اغوهد  ژا همه که ا  مبانی ژینی ،بپردازدها   آن مشترک یجه به دارد تیش بوکه نیست
در آخهرژی بخهش    هرچنهب  .کننهب  ی مرالهات مهی   دهنهب  می قرار مبنسر خود  لموی ها  هیوه در

 نگاهی از بیرین به نهادها  صوفیانه ی آداب ی رسومشان انباخته هبه است.
زژست ی سبکی از زنبگی بها لوهم لرفهان لموهی کهه       به مثابه هیوةبیی لرفان لموی باژب 

 ةههیو بیهان قوالهب اژهی    هاژی برا  طی صدیح اژی طرژق ی  اویملا  آموزهی حای  دستور رهته
ی اثر  مکتوب ژا نقوی            انب وزیما  آنان که در طرژقت سیر کرده. قائل هبتفایت است نیز زژست 

 در               انهب وزیمها    م زدهوه ی آنان که در لرفهان لموهی ق  یهمچن انب. نگذاهتههفاهی از خود به ژادگار 
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 انب. رفانی نیز در هر دی بخش قرژی توفیق بودهال ،هرچنب ؛انب ر قبا ننهادهایج اژی مسی
 در لرفهان  سووک ی سیر زژربنا  لموی اصول نیز ی نسر  مبانی ،کتاب اژیدر  نهاژتدر
 سیسهل  اغوهد  ی اسهیا  جههان  بزرگ لارفان زژست ةهیو یها   دستوراویمل مبنا  ی نیز اسیمی
 مبهانی  جموهه  از نسهر   مبهانی  ههامل  مبهانی  اژهی  .ههود  مهی  یاکهای   ههاژی  نمونه ذکر با ،تصو 

هها    آن ههناختی  انسهان  مبهانی  خصهوص ه به  ی اوهیهاتی  نیمبها  نیهز  ی ههناختی  جهان ،یجودهناختی
 .است هبه تبییی لارفان سووک ی سیر در مبانی اژی تأثیر ةندو نیز بخشی در .هود می

 بهه  بده   مهورد  موضوع تیرژف اهمیت به توجه با  کویاتمقبمات ی م نخست فصل در
 حکمهت  ی اخهیق  بها  یلموه  لرفهان  تمهاژز  ی  لموی ی نسر م آن اقساا ی ابیاد ی لرفان تیرژف
 ،لهاا  لموهی  لرفهان  هها   نسهاا  مشهترک  قوالهب  ی اصول همچون مهمی مباح  همچنیی ،لموی
 لرفهان  هها   نسهاا  درنهاژت ی اسیمی لموی لرفان ها  نساا دژنی، خاص لموی لرفان ها  نساا
در همیی فصل بهه اجمهال ادیار تهارژخی لرفهان لموهی ی ربهط        .است هبه پرداخته هییی لموی
 ی اقسهاا  لرفهان،  ی دژهی  بهیی  نسهبت  دیا فصهل  در ی لرفان ی تصو  متهرح ههبه اسهت.    تشی 
 اژهی  ههبهات  دفه   نیهز  ی حقیقهت  ی طرژقهت  ههرژیت،  مبده   آن تناسد به ی دار  دژی مراحل
. اسهت  هههب  هاههار  آن هها   هیوه اقساا ی لرفان زبان به اجمال بهها انت در ی هبه پرداخته مبد 
 اخهیق  آن ضهمی  در کهه  ژافتهه  اختصهاص  اخهیق  ی حکمهت  ی یلمو لرفان نسبت به همچنیی
 ههبه  بیهان   سهووک  از پهس  سهووک،  هنگهاا  سهووک،  از پیش اخیقم آن ةمرحو سه ی لرفانی
 لرفهان  در نسهر   لرفهان  نقش ژینی ،استمربوط  لموی لرفان نسر  مبانی به سوا فصل .است
 هناسهانة  انسهان  مبهانی  بهه  فصهل  همهیی  در .است هبه بد  یارد اژی هاژی نمونه ذکر با که لموی
 وهذات  ی ادراکهات  انهواع  ،آن قهوا   ی     ه  ن ف س   مراتهد  آن، اهمیهت  ی      ن ف س میرفت ،لموی لرفان
 بهه  سهب   وتاژف ی نورانی  ی ظومانی ها  حجاب درنهاژت ی      ن ف س در اراده ی لقل جاژگاه ،     ن ف س
 .هب خواهب پرداخته      ن ف س تیاوی درجات لنوان

 لرفهان  بنیهادژی  لناصهر  بهه  آن اصهول  ی اهبا  ،سووک ی سیر نلنوا با چهارا فصل در
 ههب   مبده   بها  سپس ی آن آغاز ی سووک ی سیر تیرژف با ابتبا که است هبه پرداخته لموی
 اژهی  ذکهر  ضهمی  در .ژابهب  مهی  ادامهه  سهووک  ی سیر ماتامق ی مقارنات برخی نیز سووک ی سیر
 هها   ندوه نقب ی بررسی به لمل، در میاسی لرفان سووک ی سیر ها  یژ گی ی مبانی ی ماتامق
 آغهاز  سهووک  ی سهیر  مبهبأ  از کهه  پرداختهه ههبه   سهووک  ی سهیر  مقامات ی منازل ی لرفانی هبه
 ی تشهرژح  ضهمی  سهپس  .اسهت  هامل را طرژق رهریان تفایت ی ساوکان اقساا مباح  ی هود می

 منهازل  هها   بنهب   تقسهیم  انهواع  ی لرفهانی  مترتهد  ی متهبرج  مقامات به مقامات ی احوال تفایت
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 ی منهازل  از ا  نمونهه  لنهوان  بهه  پهنجم ی هشهم   فصل در .هود می پرداختهها   آن مبنا  ی سووکی
 در کهه  چنان .است هبه پرداخته تفصیل به  لشقم مدبت مقاا ی توبه مقاا دی به لرفانی مقامات
 مدبهت  ی توبه نیژی مورد دی بهتنها  احوال ی مقامات بیی از هود، می میحسه اخیر فصل دی ذکر
 لرفهانی  میهانی  کهه  ندهو   بهه  احوال ی مقامات همة توضیحکه  اژی چه است؛ هبه اکتفا  لشقم
 دههوار  بسهیار  نباههب  نهاممکی  اگهر  انهبک،  حجهم  اژی با کتابی در ،کنب منتقل خوبی به راها   آن
 ههبه  ادهد انتقهال  مباح  اژی از ناقص اطیلاتیتنها  دست اژی از آثار برخی در که چنان .است
 .است

 از بسههیار  ژهها همههه اجمههاوی ذکههر ةدغبغهه کههه مبرسههانی ی اسههاتیب هههود مههی توصههیه
 نصههیراوبژی خواجههه االهههرا   ایصهها  ةرسههاو دارنههب، را لرفههانی احههوال ی مقامههات، منههازل

 تههبرژس هفههتم تهها پههنجم فصههول تههبرژس هنگههاا را دسههت اژههی از مههوجز رسههاالتی ژهها طوسههی
   کننب.

 تیرژهههف ضهههمی یاسهههت  ههههبه متهههرح سهههووک ی یرسههه ابزارهههها  تمفهههه فصهههل در
 آثههار آن، ی اقسههاا ی فکههر همچنههیی ،آن مراحههل ی اهمیههت ی مراقبههه بههه آن اهههبا  ی رژاضههت

 اجمههال بههه ر ی جههوعه، سههسههکوت ،لزوههت بههه نیههز ی تفصههیل بههه آن هههراژط ی اقسههاا ی ذکههر نیههز
 بیههان ضههمی کههه اسههت راه آفههات ی لرفههان هناسههی آسههید در مشههته فصههل .اسههت هههبه پرداختههه
 انههواع بههه ی هههود مههی پرداختههه نیههز لرفههان هههبه ی لرفههان بههیی تمههاژز بههه اصههیل لرفههان ههها  بنیههان
 ی تههارژخی نهادههها  بههه هههمن فصههل. هههود مههی اهههاره سههووک اصههل ههها  دامگههاه ی آفههات

 از دارد اختصههاص تصههو  اهههل ی لرفهها مناسههک یههها   ییژههآ ی لموههی لرفههان اجتمههالی
 .نشینی چوه ی اربییی ی سماع جموه

 بههه بتوانههب اسههیا در لموههی لرفههان مبههانی میرفههی مسههیر ازههها   گههاا نخسههتیی اژههی اسههت امیههب
 . باهب توفیق قرژی حبید  تا آن گوناگون ابیاد بیان ی ناب لرفان تبییی ی میرفی

 مههتی گرامههی خواننههبگان نیههز ی همکههاران ههها انتقاد یههها  پیشههنهاد از کههه اسههت یاضههح
 گرامهههی فاضهههل ی مدقهههق از اسهههت الزا اژنجههها در. کنهههیم مهههی اسهههتقبال آن تکمیهههل راسهههتا  در

بخشههی از فصههل سههوا   ی منههههشههم،  ههها  فصههل تههأویف کههه زارع کمپههانی مهههب  آقهها  جنههاب
ههها   اقسههاا سههاوکان تهها تفههایت    ماز چهههارا فصههل از بخشههیاوههنفس لرفههانی  ی   مبخههش لوههم 
گههریه ادژههان  مدتههرا دبیههر مدمههود  یحیههب دکتههر همچنههیی ی داهههتنب لهههبهه بهه را رهههریان طرژههق 

ی نگههارش بخشههی از  هفههتم فصههل پاژههانی بخههش ههها  فههیش ةتهیهه بههر لههییه کههه «سههمت» ی لرفههان
 طههرح منههاب  بههه ارجههاع سههاز  ژکسههان ی کوههی یژههراژش ،ا مبدهه  جههوع تههماز مبدهه  سههکوت  آن
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 .  کنم قبردانی ی تشکر داهتنب لهبهه ب راها   ی نیز استخراج نماژه لوفص  پاژان سؤاالت
 کهه  دکتهر مدمهود ههی     ی یکیوهی   هاد دکترجناب آقا   مدترا انارهمک از همچنیی

سهرکار خهانم دکتهر     نیهز  ی کردنب ارائه را دقیقی ی تأمل درخور ها پیشنهاد ی بازبینی را اثر کل
 تهبیژی  در اژجادههبه  تأخیر رغم لوی که «سمت» لرفان ی ادژان گریه مبژر مدترا ،مویده میوم

 چنهان  که مره  احمب احمب  دکتر حوارم از درنهاژت ی بودنب آن تأویف مشوق همواره اثر اژی
 .کنم می قبردانی ی سپاسگزار  بودنب کتاب اژی تهیة اصوی مشوق هب گفته آغاز در که

 
 العالمین  هلل رب و آخر دعوانا ان الحمد
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