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بررسي حجابهاي عرفاني از ديدگاه ابوعبداللّه نفّري


عظیم حمزئیان -سمیه اسدي
چكیده

شناسايي حجابهاي سلوک و راه هاي گذر از آنها ،از مباحث مهم عرفان عملي است که عارفان در
سير و سلوک ،بسيار به آن توجه داشتهه انت  .حجتابهتاي عرفتاني از موضتوعا
ابوعب اهلل نفّري ،عارف شيعي قرن چهارم است؛ در آيا

قرآن کريم و روايتا

اساستي مت ننرر

امامتان نيت در ايت

باره نکاتي مطرح ش ه است .نفّري در المواقف و المخاطبا  ،ضم تمرک بر حجتاب و انتوا آن،
دي گاههاي ويژهاي را بيان ميکن که برخي از آنها براي نخسهي بار مطرح ميشود.

در اي مقاله با تمرک بر المواقف و المخاطبا

و جسهجو در ديگر مهون عرفتاني ،ضتم بيتان

نرريه هاي مهق مي صوفيه و عرفا ،دي گاههاي نفّري دربارة انوا حجتاب و مهتم تتري آنهتا ،علت
ايجادکنن ة آنها و درنهايت رفع حجاب ،بررسي ميشود .اي مقالته بتا توجته بته نگتار
مهفاو

و ستب

نفّري نسبت به ساير عرفاي مسلمان ،جايگتاه حجتابهتاي ستلوک را از ديت گاه او تبيتي

ميکن  .او مفاهيم و تقسيم بن يهاي مهفاوتي در اي باره مطرح کرده است؛ برخي از اي حجابهتا
اب ا اوست؛ نفّري به بعضي از حجاب ها اولويت و اهميت بيشهري مي ده و ازآراء رايت در ايت

باره ني بهره متيبترد .در مقالت حاضتر بتا توضتي و تشتري مته نمتادي و دشتوار المواقتف و
المخاطبا  ،دي گاههاي نفّري دربارة حجابهاي عرفاني تبيي ميشود.
 اسهاديار فلسفه و عرفان اسالمي دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران ahamzeian.semnan.ac.ir
 کارشناس ارش عرفان اسالمي دانشگاه سمنان ،سمنان ،ايران somayehasadi266@gmail.com
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واژههاي کلیدي
حجاب ظلماني ،حجاب عرفاني ،حجاب نوراني ،رفع حجاب ،نفّري.
1ـ مقدمه
بحث حجاب در مهون عرفاني اهميت بسياري دارد؛ حهي عرفان اسالمي را «شناخت حجتابهتا و
موانع بي بن ه و خ ا و چگونگي رفع ايت حجتابهتا و وصتول بته حت » (خياطيتان)61 :8338،
دانسههان .
مهون عرفاني دربارة موضو حجاب از مح وديتهايي بحث ميکن که مانع سير سال

بهستوي

خ است و يا در سرعت حرکتت عتارف وقفته اي ايجتاد متيکنت  .در نرتر عرفتا جهتان هستهي و
مهعلقاتش ،خود ي

حجاب است .حضر

تمام حجابها اوست؛ اما هيچ ي

ح در پس هر حجابي پنهان استت و در تحليت نهتايي،

از آنها ني نيست .حجاب يا همان شي ء مخلوق ،خ ا نيست؛ ولتي

چون در دار هسهي موجود مسهقلي ج خ ا وجود ن ارد ،آن حجاب جلوه اي از جلوه هاي ح استت.
مهمتر آنکه براي يافه خ ا و ني رؤيت او راهي ج حجاب هاي پوشانن ة او ،وجود نت ارد (چيهيت ،
)692 :8311؛ بنابراي حجابها ديگران را از رؤيت خ ا باز ميدارن (چيهي .)72 :8313 ،
نفّري بيش از هشتت موقتف از مواقتف کهتاب ختود را بته موضتو حجتاب ،رؤيتت وکشتف
اخهصاص داده و مطالب ب يعي در اي باره مطرح کرده استت .ايت مبحتث يکتي از مهتمتتري و
تأثير گذارتري دي گاههاي عرفاني اوست .نفّري تعريف و تقستيم بنت ي مشخصتي از حجتابهتا و
انوا آن ن ارد؛ اما در سراسر کهابش سخنان و دي گاههاي مهمي دربارة حجاب بيان ميکن  .در ايت
اثر ،خ اون ضرور

گذشه و از بي بردن موانع و حجابها را به نفّري ميآموزد .مهون بهجامانت ه

از اي عارف بسيار تخصصي است و تفسير چني مهني بسيار مخاطرهجويانه است (نويا.)8323 :

پژوهشهاي مح ودي دربارة ان يشه هتاي ايت عتارف انجتام شت ه استت .شترح عفيتفالت ي
تلمساني ،از عرفاي قرن چهارم ،تنها شرح نوشهه ش ه بر اي کهاب استت .برختي محققتان معاصتر
مث نويا ،نيکلسون و چيهي  ،فقط بخشهايي از آثار او را تحلي و تفسير کرده ان  .نگارنت گان نيت
مقالهاي دربارة تماي علم و معرفت از دي گاه نفّري به نگار

درآوردهان (رک :حم ئيان و ديگران:

 .)8337چون به آراء نفّري ،عارف شيعي ،کمهر توجه ش ه است ،بررسي ديت گاه هتاي او ضتروري
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مي نماي  .اي نوشهار با بررسي دقي مهون عرفاني و در نرر گرفه دي گاههتاي رايت عرفتا دربتارة
حجابها ،با رو

توصيفي تحليلي انجتام شت  .هت ف ايت مقالته تبيتي آراء نفّتري و آشتنايي بتا

دي گاهها و تعاليم او دربارة حجابهاي عرفاني ،علت ايجاد و چگونگي از بي بردن آنهاست.
2ـ ابوعبداهلل نفّري
ابو عب الّله محم ب عب الّله نفّري از عرفاي شيعي س ة چهارم هجري است .به سبب اينکته عقايت
شيعي در سراسر اثر

آشکار است ،او را شيعه مي دانن ؛ همچني کالمش الهام و اقهباس از سخنان

امامعلي( ) و تأثيرپذيرفهه از ادعي ائمه( ) است .المواقف و المخاطبا
برخي از شتطحيا

و مکاشتفا

اسالمي ،کمهر از وي و اثر

که به دست ما رسي ه استت،

عارفانت او را در بتر دارد .مهأستفانه در تتاريخ تصتوف و عرفتان

ياد ش ه است .در نرر بسياري از محققان ،علت بتي تتوجهي بته ايت

کهاب ارزشمن  ،مه دشوار و رم گون اي اثر است؛ مثالً ويليام چيهي

اجمال و ابهام بيش از حت ن

گفهههاي نفّري را عام اصلي بيتوجهي به آن ميدان « :بيشهر مطالبش را بهصور

نق قول مسهقيم

از خ ا مطرح ميکن و فهم کالم خ اون هميشه آسان نيست»(چيهي .)682 :8311 ،
نفّري در مواقف از حال وقف سخ متي گويت کته در ختالل آن خ اونت او را مخاطتب قترار
ميده و به وي الهام مي کن  .شطحيا

او نشانگر وصول کام اي عارف صوفي به حقيقت استت

که هم حجاب هاي بي انسان و الوهيت را گذران ه است (شتيم  .)899 :8318 ،او در مخاطبتا ،
بهصور

چن مخاطبه ،الهاما

و اشراقا

قلبيا

را در زبان عرفاني بيان کرده است.

3ـ چیستي حجاب
عرفا حجاب را در تعابير و صور هاي مخهلفي مطرح کرده ان ؛ براي نمونته در مرصتادالعباد آمت ه
است« :حجاب عبار از موانعي است که دي ة بن ه ب ان از جمال حضر

جلّت ،محجوب و ممنتو

است» (نجم رازي .)389 :8317 ،عب الرزناق کاشاني ميگويت « :الحجتاب انطبتاق الصتور الکونيته فتي
القلب ،المانع لقبول الهجلي» يعني حجاب ،منطب ش ن صور هاي وجودي بر قلب انستان استت کته
اي صور ها مانع تجلي ح است (کاشاني .)861 :8321 ،در فرهنگ اصتطالحا ابت عربتي آمت ه
است« :حجاب به معناي پرده و پوشش است ،دراصطالح ،مانع ميان عاش و معشوق را گوين ؛ انطبتا
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صور در دل است که مانع قبول تجلي حقاي بود و سبب پوشي گي ميان فيوضا

و تجليتا

حت ّ و

انسان ،چي هايي است که مخالف گوهر نفتس بتوده و بتا وي مشتابهت و مناستبت ن اشتهه باشت »...
(سعي ي .)693 :8313 ،در مصباح اله ايه ني دربارة حجاب آم ه است« :مراد از اسههار ،احهجتاب نتور
حقيقت به ظهور صفا

بشري و تراکم ظلما

آن است» (کاشاني.)863 :8326 ،

نفّري در کهاب خود از ارائ تعريفي مشخص و مسهق دربارة حجاب خودداري متيکنت  ،ولتي
در موقف «حجاب رؤيت» در تعريف حجاب مي گوي « :خ اون مرا فرمود :معنتاي حجتاب ،يکتي
بود ،اسباب آن گونه گون ،و صور آن ف ون بود» (نفّري .)31 :8339 ،با اي توصيف ،حجاب معنتاي
تقريباً واح ي دارد؛ امنا عل  ،عوام  ،صور ها و اشتکال گونتاگون ،آن را پيچيت ه کترده استت .در
مهون عرفاني دربارة اسباب و صور حجاب مفص صحبت شت ه استت .در متوقفي ديگتر خ اونت
نفّري را مخاطب قرار مي ده و صور اشياء ،نفس ،علم ،معرفت و اسماء را حجاب معرفي متي کنت
و بر خاليکردن قلب از هم آنها تأکي ميکن « :و مرا فرمود :م تو را مينگترم و ختواهم کته مترا
بنگري و ب ان که صور اشياء ،حجاب تو نسبت به م هسهن و ب ان کته نفتس توحجتاب توستت،
علم تو حجاب و معرفت تو حجاب و اسماء تو حجابت هسهن ؛ پس هم اينها را از قلبتت بتران و
علم و يا هر موجودي را از قلبت بران و چنان با

که قلبت از ماسواي مت پيراستهه شتود و تنهتا

براي م بهپ » (همان.)93 :
در بررسي سخنان پراکن ة نفّري در آثار  ،مي توان دريافت که او به برخي از حجابها اهميت
بيشهري مي ده ؛ مثالً حجاب نفس ،حجاب علم و حجاب حروف .او نامهناهي بتودن حجتابهتا را
ميپذيرد و بر آن است که هر لحر زن گي در دنيا و آخر

نشانگر کشف دائمي حجاب است.

4ـ انواع حجاب
عرفا حجاب را به انوا مهفاوتي تقسيم ميکنن  .يکتي از بههتري و ملمتوستتري تقستيمبنت يهتاي
حجاب از هجويري است .او حجاب را به دو گروه تقسيم ميکن  :حجتاب رينتي کته ذاتتي استت و
هرگ از بي نمي رود و ديگري حجاب غيني که حجاب صفاتي است« :و بيان اي  ،آن بود که بنت ه اي
باش که صفت وي حجاب ح باش و پيوسهه طبع و سرّ

ح هميطلب و از باط ميگري د ،پتس

حجاب ذاتي که ريني است ،هرگ بر نخي د و معني ري و خهم و طبع يکي است و حجاب صفهي کته
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آن غيني بود ،روا باش که وقهي ،دون وقهي برخي د که تب ي ذا ان ر حکم ،غريب و بت يع باشت و
ان ر غي ناممک امنا تب ي صفت چنانکه هست روا باش » (هجويري.)9 :8323 ،
در تقسيمبن ي ديگري ،به دو نو حجاب بي بن ه و خ اون اشاره ش ه است :ظاهر و باط يتا
دنيا وآخر
«حضر

يا عالم غيب و شهاد

يا عالم خل و امر .در اي باره نفّري اي گونته اظهتار متيدارد:

دوست در موقف مشاه ة حقاي  ،حجاب قتابليهم را برانگيختت؛ ديت م کته حضترتش از

طايفهاي به نفس خويش در حجاب ش و ايشان کساني بون که علتوي و ستفلي [عتوالم متافوق و
مادون] را گوهري يگانه دانن و عالم را تنها وجود حضر

ح يابن و از ديگر طايفه اي بته خلت

خويش در حجاب ش و ايشان کساني بون که علوي و سفلي را تنها صورتي دانن و آن صتور ،
عالم خل بود؛ و چنان دريافهم که گويي مرا فرمود« :ديگر حجابي نبتود» چراکته صتور حجتاب در
عالم امر و در عالم خل بود؛ حجاب طايف نخست در عالم امر و حجتاب طايفت دوم در عتالم خلت
بود و ج اي دو عالم ،عالم ديگري نبود و عالم امر و عالم خل از حضر
عيون ،همه به وجه حضر

ح نرر دارن و حضر

دوستت بتود؛ ديت م کته

ح در پس پتردة اشتياء بتود ،آنگته کته پترده

ي سو کني او را در آن بيني» (نفّري)827 :8339،؛ نفّتري صتور حجتاب را در دو عتالم خلت و امتر
ميدان و معهق است ،خ اون از گروهي که عالم را وجود ح تعالي ميدانن  ،با عالم امتر در حجتاب
است و از گروهي ديگر که عالم را صورتي ظاهري مي دانن  ،با خل خويش در حجاب ش ه است .او
تأکي مي کن که هر دو عالم از جانب ح است و در پس حجاب هر چي ي فقط ح است که وجود
دارد .اي مسئله ،نکه ب يعي است که در عبارا

نفّتري آمت ه استت .در ايت بتاور همته در حجتاب

هسهن ؛ حهي کساني که از بينش عرفاني برخوردارن و در دار وجود ج ح نميبينن .
در تقسيم بن ي عرفا (قيصري ،آملي و )....ازحجابها ،هم به جنب هسهيشناسي عتالم ختار از
انسان توجه ش ه است و هم به مراتب وجودي جهان درون انسان .به بيان ديگر ،ظترف تقستيما ،
گاهي عالم خار از انسان وگاهي عالم درون انسان استت .عارفتان بستياري ،عتوالم مخهلتف دنيتا
وآخر

را حجاب بي انسان و ح مي دانن که توجه و تعل به هري

مي دارد .نفّري مي گوي  ،خ اون مرا فرمود« :هان که دنيا وآخر

از آنها انسان را از خ ا بتاز

و هرآنچه از خل در اي دو بتود،

حجاب اعيان بود و هر عيني از آنها ،حجاب خويش و غير ختويش بتود»(همتان .)699 :در عرفتان
نفّري منرور از اعيان ،اجسام و الوان است؛ يعني هرآنچه به چشم دي ه شود آن را عي گوين .
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4ـ 1حجابهاي نوراني و ظلماني
حجاب نوراني و ظلماني ،تقسيم بن ي ديگري از انوا حجاب است .در سفر روحتاني و ستلوک
عرفاني سال

الي الّله ،مب أ بيت نفس و انانينت است و منتازل آن ،مراتتب تعينتا

آفتاقي ،انفستي،

ملکي و ملکوتي است که از آنها به حجب نورانيته و ظلمانيته تعبيتر شت ه استت (خمينتي:8321 ،
 .)913-939حجب ظلماني به عالم جسماني و حجب نوراني به ماوراي طبيعت و مجردا

مربتو

است .در ح يث آم ه است« :انّ لِلّه سبعي َ الَف حجابٍ مِ نورٍ وظلمهٍ»؛ خ اي مهعال هفهتاد هت ار
حجاب نوراني و ظلماني دارد و ذا

اح يت در آن حجتابهتا (مرتاهر و استماء) مخهفتي استت

(علوي ق ويني .)18 :8321 ،با توجه به اي حت يث ،عرفتاي بت ر
وظلماني بحث کردهان تا سال

دربتارة حجتابهتاي نتوراني

پس از معرفي و شناخت اي حجابها ،آنها را کنار زن .

نفّري ،در فرازهاي مخهلف به حجابهاي ظلمتاني و نتوراني اشتاره متي کنت ؛ امتا منرتور او از
حجاب ،بيشهر حجابهاي نوراني است که آنها را نامهناهي و رفع آن را دشوارتر ميدان .
5ـ حجابهاي نوراني
حجابهاي نوراني ،از واژه هاي رم ي عرفان است .حجاب مانع دي ن است؛ گتاهي آن چيت ي کته
مانع رؤيت ميشود ،به خوديخود ارز

معنوي ن ارد؛ مانن پتول ،جتاه و مقتام؛ امتا گتاهي ارز

معنوي دارد و حجابهتاي نتوراني ناميت ه متيشتود .ايت حجتابهتا ،عبتار انت از هتر مرحلت
سيروسلوک روحاني که توقف سال

در آن ،از صعود به مراح باالتر جلوگيري متي کنت  .مراحت

عرفاني از ي سو مثبت و از سويي ديگر منفي خواه بود؛ از جههي نور و از جههي حجتاب استت
(عاب ي .)91 :8323 ،در فرازي از مناجا

شعبانيه به حجابهاي نوراني اشاره شت ه استت« :حهّتي

تخرقَ ابصار القلوبِ حجب النورِ فهص َ الي مع ن العرمه» (قمي تاب ثراه ،بيتا.)311 :
نفّري ميگوي « :مرا فرمود :حجابها پن گونه انت  :حجتاب اعيتان کته ظلمتت اجستام استت؛
حجاب علوم که بهمق ار عقول هرکس است؛ حجاب حروف که اثبا

ستواي مت استت؛ حجتاب

اسماء که اسم ،غير مسمنا و مسمنا غير اسما است؛ حجاب جه کته ضت ن علتم متي باشت » (نفّتري،
 .)697 :8339او در اي فراز از پن حجاب بر ذا

الهي سخ مي گويت  :حجتاب اعيتان؛ حجتاب

علوم؛ حجاب حروف؛ حجاب اسماء؛ حجاب جه و حجاب دنيا وآخر

و هتر آفريت هاي کته در
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آنهاست .حجاب اعيان ،آن است که هر موجودِ امکاني بتر خويشته و غيتر ختود ،حجتاب استت.
حجاب علوم ني به حجاب اعيان بازميگردد و آن جسهجو در چي هتا و کوشتش در يتافه قتواني
پ ي ههايي مهعي است .حجاب حروف ،حجاب واژگتان و الفتا استت و حجتاب استماء ،همتان
نامهاي الهي است که پرده بر روي مسمناست (حضر

ح ) .حجاب جه  ،آختري پتردهاي استت

که در روز رسهاخي پاره ميشود (نفّري.)681 :8311 ،
از حجابهاي نوراني که نفّري به آن اشاره ميکن  ،عبار

است از:

5ـ 1حجاب آخرت :آخر طلبي و گذشه از مواهب دنيوي براي جلب منتافع اختروي امتري
پسن ي ه است؛ اما در سلوک توقف در آن و آن را انههاي راه پن اشه و فقتط بتراي رستي ن بته آن
تال

کردن ،حجاب است .نفّري در اي باره گفهه است« :مترا فرمتود :حجتاب آخرتتي کته از تتو

برداشهم ،بس بيشهر و ب ر تر از حجاب دنيا بود که از تو ي
مذموم بود و رهايي از آن بسي آسان ،لي

ستو نمتودم ،چراکته حجتاب دنيتا،

حجاب آختر  ،مقبتول بتود و تترک آن دشتوار؛ تترک

مذموم دنيا و مقبول آخر  ،آن بن هاي را س د که تنها مرا خواه » (نفّري .)37 :8339 ،نفّري معهقت
است که حجابهاي نوراني چهبسا دشوارتر از حجابهاي ظلمتاني برطترف شتود؛ زيترا حجتاب
ظلماني مذموم است ،سال

آن را مي شناس و در رفع آن مي کوشت ؛ ولتي حجتاب آختر

چتون

فينفسه ناپسن و مذموم نيست ،در غفلت قرار ميگيرد و عارف در دام آن ميمانت ؛ آنچنتان کته در
فرازي ديگر اي گونه مي گوي ...« :گر به آخر

رو کني و ماسوايم را خواهي ،ايت حجابتت از مت

است که عاب محجوب بود» (همان)29 :؛ به اي ترتيب آخر
اما اگر سال

در مقايسه با دنيا برتر و باالتر است؛

درآن توقف کن  ،به غير ح روکرده ،غيتر او را خوانت ه استت و در حجتاب استت؛

همانطورکه امامعلي( ) عباد

خ اون را براي کسب نعمتهاي اخروي ،عبتاد

تجتار ناميت هانت

(نه البالغه :حکمهها) .اشاره به اي موضتو و اخهصتاص مبحثتي بته آن در مهتون عرفتاني کمهتر
مشاه ه مي شود .قراردادن آخر

در حجاب سلوک ،پيش از نفّري تا قرن چهارم ستابقه ن اشتت و

فض تق م با اوست؛ البهه در مهون عرفاني ،هرآنچه انسان را از خت ا منصترف کنت و متانع ستلوک
شود ،حجاب است؛ اما به طور مشخص از آن حجابها نام برده نش ه است.
5ـ 2حجاب طاعات و عبادات صوري :حجتاب طاعتا

و عبتادا

صتوري از حجتابهتاي

نوراني ديگري است که نفّري بر آن تأکي ميکن ؛ البهه عرفا ني بته آن اشتاره داشتههانت ؛ متثالً امتام
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خميني مطرح مي کن « :اه مناس
نفسانيه و رسي ن به درجا

و اطاعا

و ادارة مشتههيا

صوريه براي تعميتر عتالم آختر

يا خوف از عذاب و رهايي از درکا  ،بهطوريديگر محجوب از حت

و سبي آن مانن » (خميني .)823 :8321 ،نفّري مي گوي « :مرا فرمود :هان که عباد  ،حجابي بود که
م به وصف ع ّة که وح انيت بود ،در فراي آن محهجبم و تعريم حجابي بود کته مت بته وصتف
صتوري حجتاب

غني از تعريم ،در وراي آن محهجبم» (نفّري .)821 : 8339 ،در اي فتراز عبتادا

است؛ خ اون در پس پردة ع تش است و بن گان هرانت ازه کته بخواهنت از طريت عبتادا
ن دي

شون  ،از آن مرتبه نميتوانن فراتر رون ؛ خ اون فراتر از هر موجودي است کته انستانها در

هنگام عباد
عبادا

بته او

آن را مهصور ميشون و يا آن را تعريم و در برابتر عرمتهش کترنش متيکننت ؛ ايت

و تعريم ها حجاب است؛ زيرا حضر

ح فراتر از اينهاست و باز ميگويت « :مترا فرمتود:

اکنون که با چشم باط مرا مي بيني ،آسودن از عبادا  ،از انجام دادن آنهتا بته رستهگاري ن ديت تتر
است ،چراکه حرص بر عباد  ،دلي حجاب است و حرص بر ترک آن دلي شتهود و ستالمت بتا
شهود همراه است نه با حجاب وآن هنگام که از شهود به در آمت ي ،انجتام عبتادا
ن دي

بته رستهگاري

تراست ،چراکه عباد  ،تنبيه قلب بود تا محبت را زن ه کن و ربوبيت را به ياد آورد» (همان:

 .)12-11خ اون به وي ميفرماي  :حرص براي اعمتال عبتادي در هنگتام شتهود و رؤيتت ،نشتان
حجاب است؛ امنا زمانيکه عارف در مقام رؤيت نباش  ،اي عبادا

واجتب استت .نيکلست معهقت

است که نفّري به عارف امر مي کن که فقط عباداتي را به جا آورد که مؤثر و مساع دي ار خ اونت
است؛ هرچن با اي کار از انجام اعمال شرعي واجب بر عامه ،ت زنت ؛ عتارف از طريت احستاس
دروني خود باي تصميم بگيرد تا چه ح ن مکلّف به رعايتت ظتواهر شتر استت (نيکلست :8326 ،
 .)819در موقفي ديگر خ اون به او ميفرماي « :حضور در مقاب م در مقام عبوديت و بن گي ،تتو
را سرگرم خواسهههايت ميکن که همه حجاب است» (نفّري.)98 :8339 ،
5ـ 3عرش :از دي گاه نفّري ،عر

يکي ديگر از حجابهاي نوراني است« :هتان؛ اي ولتي ،تتو

خليفهام در ارض و خلقمي  ،...ب ان که در برزخ ميان عر
تو ،هري

از خالي به عر

مي کنن ؛ پس تو را در عتر

و حقّي ،اگر به عر

مي کنتي ،بتا ميت

حتبس کتنم و عتر  ،حجابتت بتود و

خالي به حبست درآين و در حجاب شون و گر به مَي و شرف عر  ،که فعت تتو شترف عتر
بود ،بازگردي ،اي حجتاب ديگتري بتراي توستت» (همتان .)678 :متراد از عتر

در ايت عبتارا ،
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عر

الرحم است که در قرآن هم به آن اشاره مي شود (الرحم علي العر

اسهوي) ()9/69؛ همتان

اول عالم خل که کلمه يا امر در آن تقسيم نش ه است (ستعي ي .)961 :8313 ،ايت مرتبت وجتودي،
گرچه مقام بلن ي براي سال

است اما ميتوان حجابي نوراني باش و مانع ادامه سلوک گردد.

5ـ 4ذکر :نفّري ذکر را نوعي حجاب مي دانت ؛ زيترا ذکتر نتام و لفرتي از محبتوب يتا نامهتاي
خ است و با حضر

ح (صاحب ذکر) مهفاو

است .او حم  ،ثنا ،اسماء و صفا

وقفه ،حجاب ميدان  .امامخميني (ره) در اي باره ميفرمايت  :متاداميکته ستال
اسمائي و تعينا

صفاتي است ،ابواب تجليا

براي او مهجلي شود ،اي انوار و تجليا

را ني در مقام

در حجتاب کثتر

ذاتيه بر او بسهه است و چون تجليتا

جميع رسوم خلقيه و امريته را فتاني و ستال

ذاتيته اح يته
را در عتي

جمع مسهغرق کن ( .)376 :8321خ اون به نفّري مي فرماي « :گر در مقتام شتهود وقفته ،از ذکتر و
اوصاف و حم و ثناء و اسماءام نگذشتهه باشتي ،در حجتابي و از ذکترم و از وصتفم بته وصتفت
باز گشهه اي؛ چراکه در اي مقام ،ذکر و مذکور صفت و موصوف و اسم و مسمني يکي بتود» (:8339
)29؛ «ذکرم ن دي

تري صورتي است که ظاهر ساخهم؛ ذکرم حجاب استت ،چراکته ذکتر ،متذکور

نيست» (همان)897 :؛ «گر بر عر

و فراي آن باشي در محضر وح انيهي پس از او به او فترار کت

وگر مقام ذکر و باالتر آن را داشهه باشي در حجابي؛ که ذکر يعني که از مذکور غايبي و اي حجاب
بود» (همان)21 :؛ زيرا ب رگان گفهه ان « :م عرفه لميصفه و م وصفه لم يعرفه؛ آنجاکه دي ار است،
گفهار نيست وآنجاکه گفهار است ،دي ار نيست؛ در حال مشاه ه نفسزدن حرام است ،ستخ گفته
چگونه باش » (کالبادي.)891 :8373 ،
5ـ 5مقامات و مراتب عرفاني :ابوسعي خراّز در الصفّا  ،صوفيان را ج و گروهي مي دانت کته
از دي ظاهري فراتر مي رون و زن گي روحاني شخصي را تجربه مي کنن ؛ امنا در ادامت راه مهوقتف
مي شون و اجازه مي دهن که مواهب روحاني ،يعني مقاما

و احوالي که کسب کرده ان  ،آنهتا را از

ياد خ ا منصرف کن  .وي مي گوي « :بعضي خ اي را به ص ق دل اجابت کردن [ ،]...پس به نعمت
ذکر او و آرامش و برکت ناي آم ن  .امنا اي مقاما

و سروري که در آنهتا يافهنت  ،چتون حجتابي

ايشان را از حقيقت معرفت و حقاي تعريم خت اي ع ّوجت جت ا کترد» (نويتا.)681-682 :8323،
نفّري ني مانن عرفاي ديگر ،مقاما

و مراتب را حجاب ميدان  ،البهه ج مقام رؤيت« :مترا فرمتود:

هان که ج رؤيت ،مراتب همگي حجاب بون و در وراي حجتابهتا استهار بتود و هتر ستهري را
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مقامي بود؛ آن

که از مرتبت به معرفت قلبي دست يافهي ،ب ان که آن قلب را معرفهي نبود»؛ «هتان

که محضرم و اه محضرم را مراتب نشاي ؛ چراکه مراتب اعهبتاري و ذهنتي بتود و ثبتو
شايسهه حجاب است ( »...نفّري .)691-692 :8339 ،ب ي ترتيب اي مقاما

مراتتب،

عرفاني ،اگر في نفسته

نگريسهه شود ،حجاب و مانعي براي سلوک است.
5ـ 6کشف :نفّري کشف را ني حجاب مي دان « :اگر هنگام شهود م تصتورکني کته ديگتري را
شهود مينمايي کشف همانن حجاب شود» (همان .)893 :او معهقت استت کته حت تعتالي بتا هتر
آنچي ي که آشکار ش ه است با همان چي محجوب ميشود؛ پس بته دنبتال هتر کشتفي ،حجتابي
ديگر است .مراد نفّري از کشف ،مکاشفا

رهروان طريقت در سلوک است که موجتب گشتودگي

چشم باط آنان ميشود .در اي مکاشفا  ،صور
ملکوتي و يا جبروتي بر سال

بتاطني چيت ي متادي يتا معنتوي بتا جلتوه اي

ظاهر ميشود؛ اي موضو گرچه نيکوست ولي حجاب است؛ زيترا

باز هم ح محجوب ميمان و بهصور

ملکوتي ،مهجلي ميشود.

6ـ حجابهاي ظلماني
حجابهاي ظلماني مي توان از نو تعلقا

قلبي به دنيا باش ؛ هرقت ر ايت تعلقتا

بيشتهر باشت ،

حجابها زيادتر است و هرچه تعل ش ي تر باش  ،حجاب غليظتر و حتذف آن مشتک تتر استت
(خميني .)868 :8321 ،نفّري در فرازي مطرح مي کن که« :مرا فرمود :هم اشياء را آفريت م وآنهتا را
حجاب خويش قرار دادم و تنها بر آن بن ه ظاهر بوم که رسوم از نرر

زداي » (نفّري.)19 :8339 ،

در اي فراز ،او مانن ساير عرفا هم اشياء ،خلت و رستوم را حجتاب متي دانت و در جتاي ديگتر
مي گوي « :مرا فرمود :انوار ذکرم ،ظلمت رسوم ذاکران را زداي تا قُ سيهم را ببينن ( »...همتان)823 :؛
در اي فراز به ظلمانيبودن رسوم و نابودي آنها با نورانيت ذکر خ اونت تأکيت متي شتود .در نرتر
نفّري هم اشياء و رسوم دنيايي ،از حجابهاي ظلماني است .همچني براي او ترتيب اشتياء و نيت
تعينا

آنها حجابهايي است که با پوشان ن معني حقيقي خود ،خ ا را ميپوشان (همان.)611 :

6ـ 1خلق و رسوم آن :خل و رسوم آن از اصلي تري حجاب هاي ظلماني استت .در ايت بتاره
خ اون به نفّري مي فرماي « :گر خل تو را همراهي نماين  ،آتشي شون و تو را سوزن کته ختوبش
حجابي گردد و تو را به آتش حجاب سوزان و ب

عقابي گردد و تو را به آتش عقتاب ستوزان »
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(همان .)819 :مولوي ني دربارة مهل بودن اي حجاب و غلرت آن ميگوي :
زهـــر انـــدر جـــان او مـــيآکننـــد

هرکــه را مــردم ســجودي مــيکننــد

(مولوي)2822/4 :1361،

6ـ 2حجاب دنیا :حجاب دنيا يکي ديگر از حجابهاي ظلماني است که عرفا بر آن بسيار تأکي
کردهان ؛ مثالً موالنا در ترک دنيا و دلبسهگيهاي آن ميگوي :
«چیســ

ني قمـاش و نقـد و نـي فرزنـد و زن

دنیــا از خــدا غافــ شــدن

«نعم مـا صـال » خوانـدش رسـو »

مــا را گــر بهــر ديــ باشــي حمــو

(کاشفي)216 :1381،

نفّري مانن بسياري از عارفان ،دنيا و مهعلقا
پيروان و معهق ان دي ح متي دانت « :آختر

آن را حجاب ميبينت  .او پتادا
پتادا

آختر

را بتراي

دنيتاداراني بتود کته بتر آيتي حت باشتن »

(نفّري)39 :8339،؛ در فراز ديگري مي گوي « :مرا فرمود :سال

را بگوي هان که راغب م در دنيتا،

چون راغب دنيا نيست؛ چراکه راغب دنيا در دنيا ،از م در حجاب دنيا است»(همتان .)676 :نفّتري
بي طالبان و راغبان به دنيا و طالبان و مشهاقان ح تفاو

ميگذارد .در فرازي دنيا را محت غيبتت

و زن ان مؤم ميدان « :مرا فرمود :دنيا ،مح غيبت بود و غيبت زن ان مؤم است» (همان.)898 :
6ـ 3حجاب نفس :رؤيت نفس و انانينت ،از اصلي تري حجابها در وصول به محبتوب و ستير
اليالّله است که در مهون عرفاني مکرّر به آن تأکي مي شتود .عت هاي از عرفتا انانيتت را مهتمتتري
حجاب ميدانن و اي از اهميت آن است؛ چنانکه حافظ ميگوي :
«میان عاشق و معشوق هیچ حاي نیس

تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز»
(حافظ :1332 ،غز )266

خود ،تعبيتر و ترجمت نفتس استت .در مهتون عرفتاني ،نفتس بته معنتي ذا
(سعي ي )113 :8313،و ذا

نيت آمت ه استت

در اينجا ،به خود تفسير ش ه است .رؤيتت نفتس همتان ختودبيني و

انانينت است .ذوالنون مصري ميگوي « :اش ن الحجاب رؤي النفس و تت بيرها .غلتيظ تتري حجتابهتا
خودبيني و اشهغال به خواسهه هاي خود است» .هجويري در توضي آن ميگوي « :صعبتري حجتاب
مر بن ه را رؤيت نفس و مهابعت ت بير آن باش از آنچته مهابعتت وي مخالفتت رضتاي حت باشت و
مخالفت ح سرّ هم حجابها باشت » (هجتويري .)698 :8323 ،پتس ختودبيني و توجته بته رأي و
ت بير خود ،از مهمتري حجابهاست و به همي سبب عارفان بسياري نفس را منشأ گناهان ميدانن .
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نفّري مانن بسياري از عرفا ،نفس ،وجود و هسهي هترکس را بت ر تتري متانع در تحقت ستير
الياللّه مي دان و مطالب بسياري دربارة آن بيان ميکن ؛ نفّري با توجه به ح يث «مت عترف نفسته
فق عرف ربنه» به ل وم شناخت نفس و خودشناسي تأکي متيکنت و خودشناستي را اولتي مرحلت
کشف حجاب مي دان  .وي بيان مي کن « :مرا فرمود :نفس ،حجتاب استت ،هرکته آن را شناست  ،در
آسهان کشف حجاب است» ( نفّري .)31 :8339 ،از دي گاه نفّري نفس حجابي است کته انستان بته
آن محجوب است« :آنکه مترا نبينت محجتوب نفستش استت»(همتان .)11 :وي نفتس را حجتاب
حجاب ها ميدان و به خرو از آن تأکي مي کن « :او به م گفتت :ختود

حجتاب ختودي و آن

حجابِ حجاب هاست ،اگر از آن بيرون بيايي از تمام حجب بيرون خواهي ش و اگتر محجتوب در
آن حجاب باشي آن حجاب ها ني تو را محجتوب خواهنت کترد» (چيهيت )683 :8311 ،؛ در بتاور
نفّري افکن ن حجاب نفس به رفع حجب ديگر ميانجام ؛ زيرا او حجاب نفس و رؤيتت خويشته
را علت هم حجابها ميدان « :اي بن ة م ! چون مرا بيني ديگر تويي نمان  ،نته ستبب مانت و نته
نسب و نه حجاب» (نفّري)832 :8311 ،؛ «اي بن ه! اي خوددوسهي تو است که ميان م و تو پترده
افکن ه است؛ اي «پرده» را از ميانه بردار» (همان.)631 :
نفّري چن بار به نابودي حجاب نفس و گذشه از آن اشاره مي کن ؛ او باقي مان ن حجتاب نفتس
را سبب هسهي ساير حجابها مي دان و در فرازي مطرح ميکنت « :مترا فرمتود :هتان کته گتر مترا
مي خواهي ،نفس را فرو نه که نه در اسماءام و در ملکو

اسماءام و در علوم استماءام نفتس جتايي

ن ارد؛ چراکه نفس را اعهباري نيست ،پس فکن ننفس تو را س د» (نفّري.)832 :8339 ،
نفّري همچني معهق است که انسان محجوب به نفس خويش ،هرچه بين و به آن آگاه شتود و از
آن سخ گوي  ،به خود منسوب مي کن و اي به ثبو انانينت و حجاب مي انجام « :مترا بيننت ! آنتاني
که در حجاب نفس خويش گرفهارن  ،چراکه پن ارن همو را که بينن  ،خودشان هسهن » (همتان)872 :؛
«مرا فرمود ...:نط هر شيئي حجاب آن شيئ است و اي در شمار معارف است؛ چراکه انسان آن

کته

نط کن  ،نط را منسوب به خويش بين و اي به ثبو انانينت انجام و عي حجاب استت» (همتان:
 .)863البهه اي بخش از کالم نفّري ،حجاب حرف است که در ادامه بيان ميشود.

6ـ 4حجاب حرف :حجاب حرف يا حروف ،يکي از حجابهايي است که نفّري در المواقف و
المخاطبا

بسيار به آن مي پردازد .عارفان ان کي به اي حجتاب اشتاره کتردهانت  .نويتا در بررستي
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حجاب حروف از دي گاه نفّري ،به قرن سوم هجري اشاره هايي دارد ،يعني زماني که مسئل حروف،
دامنه اي وسيع يافهه بود و مخلوقنبودن قرآن مطرح ميش  .نويتا معهقت استت کته نتوعي پرستهش
حروف قرآني در حال روا بود .وي سخ اب حنب را نق ميکن کته متيگفتت« :لفرتي بتالقرآن
غيرمخلوق» .زبان عربي ج ء ج اييناپذير وحي بود و اي مسئله ،به آن تق س الهي متيداد و ديت
را به پرسهش ص اي کلما

و حروف تب ي ميکرد .برخي صوفيان چنتي متذهبي را بتت پرستهي

ميدانسهن و با حرفپرسهي آن مخالفت کردن ؛ ولي هيچک ام در اي کار ،به قاطعيت نفّري نبودنت .
او در پي امحاء کام هم بتهايي است که در راه انسان بهسوي خ ا سر بر مي آورد .نويا مي گوي :
انهقاد او مسهقيماً مهوجه نرري نامخلوق بودن قرآن نيست ،ولي غيرمسهقيم به آن متي انجامت (ر .ک:
نويا.)392-391 :8323 ،
نفّري هم موجودا

و ک عالم هسهي را حرف مي دان و سوائيت (غير ح بودن) آنها را مسلّم

مي دان و بر ل وم رفع اي حجاب تأکي مي کن « :مرا فرمود :حرف ،غير از ح استت و هتر امتري
غير از ح  ،حجاب است و هم سواهاي گونتاگون حجتاب انت » (نفّتري .)823 :8339،ستوي ،بته
صور

حرف به ذه ميآي و اي  ،ب ان معني است که هم جهان خلقت از اي منرر براي انسان،

وجود و هسهي را آغاز مي کن ؛ اشياء در آن هري

نامي مي گيرن و نام ،خود ،به يتاري حتروف بته

تلفظ درمي آي « :مرا فرمود :هان که حروف ،معاني خلقيه ان ؛ چراکه به حکم ذه خل شون ؛ پتس
حجاب حروف ،حجاب حکم است و حجاب حکم در فراي علوم استت ( »...همتان .)699 :بت ي
معني جهانِ سوي با خ ا آغاز مي شود زيرا ديگريبودن صفا

ج به ياري نتامهتايي کته بتا ختود

ميگيرن بر انسان ظاهر نميشود و اسماء الهي با حروف تشکي دهن ة آنها وجتود متي يابت (ر .ک:
نويا .)391 :8323 ،اي اسماء الهي ني  ،همه از نو حجاب استت« .مترا فرمتود :هتان کته حترف و
اسمم که حجابن  ،تو را آين و اسم و اسماءام تو را آين  ،هان که در اسم و اسماءام سرّم ,که وصفم
است و سرّ اب اعم که فعلم است ،تو را آي ؛ هان که علم که حجاب است تو را آي ؛ هان که در علم
که شر است ،عهود و وصايايم تو راست و هان که سرّ ،که حکمت علم و اسباب آن استت تتو را
آي ؛ هان که در سرّ ،محادثه و ايماءام تو راست؛ هان که اي همه حرف و حجاب ،تو را از اي مقام
دور سازن ؛ پس آنها را از خويش دور ساز» (نفّري .)689-688 :8339 ،بنابراي سلستله مراتبتي در
اشيائي ظاهر وجود دارد؛ ولي حرف نسبت به آنها نقش جامع دارد.
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حجاب حرف و خود حرف ،در عرفان نفّتري جايگتاهي دارد کته در بتي

عرفتاي ديگتر ديت ه

نميشود .در عرفان نفّري هر چي ي حرف است و آن نماد و رم ي از ک جهان هسهي استت .پتس
حرف اصلي تري حجاب در دي گاه عرفاني اوست« :مرا فرمود :هتان کته حترف ،حجتاب استت و
حجاب ،حرف» (همان)689 :؛ «مرا فرمود :هان که حروف ،دلي علم و علم معت ن حتروف استت؛
چراکه حروف اغيارن و علم بر غيريت درآي » (همان )681 :و حرف نمي توان ما را بهستوي خت ا
رهنمون سازد« :هان که به حرف و ماوراء حرف و محهواي حرف ،معرفهم نيابن ؛ چراکته اعهبتارا
حرف همه حجاب است» (همان)682 :؛ امنا ميتوان از حترف گتذر کترد و ختار شت  .نخستهي
خرو از حرف ،حذف آن بهصور

کام نيست ،بلکه خرو از ظاهر حرف بته بتاط آن استت:

«مرا فرمود :هان که حرف به محضرم نرس ؛ ليت

اهت حضتور از حترف گذرنت و در آن وقتوف

نکنن » (همان.)669-668 :
از نرر نفّري ،خرو از حرف يا سوي (غيرح ) به اشکال مخهلفي صور

مي گيرد يا به صور

نور و تجلّي خ اون و يا خرو از علم و معرفت که آن هم از دي گاه نفّري حجاب ديگري است.
مولوي در مثنوي از اي حجاب ياد کرده است:
«حرف و صوت و گف

را بـرهم زنـم

تاکه بي اي هر سـه بـا تـو دم زنـم»
(مولوي)1338/1 :1361،

6ـ 5حجاب علم و جه
در عرفان نفّري پيون مسهقيمي ميان علم و حرف وجود دارد؛ «مرا فرمود :هان که حجاب علتوم
را ظاهري بود و آن علم حروف است و باطني بود و آن حکم حروف است» (همتان .)699 :نفّتري
ميان اي دو حجاب پيون ي ايجاد مي کن و هر دو را ماسوي مي دان و ل وم گذشه از آنها را بيتان
ميکن که در بحث قب مطرح ش  .او رابطهاي ديگر ميان علوم و اعيتان برقترار متيکنت  .اعيتان در
عرفان نفّري به اشياء اطالق ميشود .او به علمي توجه مي کن که مهوجه خ ا نيستت ،بلکته مهوجته
اشياء است .علم به اشياء يعني سخ گفه از آنها و بيان آنها در اقوال و اقوال معنتايي دارنت کته در
اشياء نهفهه است (نويا .)389 :8323 ،نفّري در اي باره مي گوي که خ اون مترا فرمتود« :هتان کته
حجاب علوم بهمقهضاي اقوال و معاني شان که اخهالف و تغاير است ،به حجتاب اعيتان بتازگردد و
حجاب اعيان بهمقهضاي معاني اعيان و سراير مجهوالتشان ،به حجاب علوم بازگردد؛ چراکه اقوال و
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معاني شان در علوم مطرح مي شتون » (نفّتري)699 :8339،؛ بنتابراي اشتياء استاس علتم را تشتکي
ميده ؛ او نسبتِ ميان علوم و اعيان را مطرح ميکن و اي دو حجاب را علّتت يکت يگر متيدانت :
«مرا فرمود :هان که حجاب اعيان به حجاب علوم منصوب انت و حجتاب علتوم بته حجتاب اعيتان
منصوب است چراکه حجاب هري

به ديگري بازميگردد» (همان).

در دي گاه نفّري علمِ اکهسابي به دست آم ه از راه اسه الل و عق  ،حجاب است .وي در اي باره
مي گوي  «:مرا فرمود :م بر سر راه عقاي عقلي و نقلي ننشسهه ام تا هرکه با عق يا نق قص م کنت
مرا ببين » (همان .)871 :علم حجاب اکبر است و منرور همان علتوم ظتاهري و تقليت ي استت کته
مانع شهود حقيقت ميگردد« :مرا فرمود :هان که علوم ،سراسر حجاب بتود و هتر علمتي از علتوم،
حجاب خويش و غير خويش بود»(همان .)699 :سال

ماداميکته در ايت حجتاب گرفهتار استت،

خ اون او را در عنايت خويش قرار نمي ده  .خ اون به او مي فرماي « :اي عب ! هان ،علمي کته در
آن مرا بيني ،همواره راه به سويم مي برد و علمي که در آن مرا نبيني ،همتو حجتاب فريبنت ه استت»
(همان .)393 :بنابراي باي ميان علم مانع سير الي اللّه و علم ياري رسان به وصال ،تفاو

گذاشتت.

علم براي اينکه حجاب رهايي بخش باش باي در حجاب و با حجتاب خت ا را بينت ؛ در غيتر ايت
صور

علم بيشهر مي فريب و زن اني ميکن  .انسان باي براي دي ن خ ا ،ختود را از همت علتوم و

هم آگاهيها ،نسبت به خود و ديگران و هم اشياء ،تهتي کنت (چيهيت  .)662 :8311 ،در فترازي
خ اون به او مي گوي « :اي عب ! گر علم تو را از علم نران و به علم ج در علتم در نيتايي ،تتو در
حجاب علم خواهي بود .اي عب ! گر از علمي به علمي در حجاب شوي به حجاب قريب ،محهجب
گشههاي و از علمي به حجاب جه  ،محهجب نشوي که به حجاب بعي  ،محهجتب بتوي .اي عبت !
علم و جهلت را به دريا فک  ،تا تو را عب گيرم و امي نويسم» (نفّري  .)631 :8339،به بيان نفترّي،
آنچه که او انجام مي ده انهقال انسانها از حجاب دور (جه يا رؤيتتِ وجته غربتي) بته حجتاب
ن دي

(وقوف بر نور تابناک خ ا) است که از طري حجابها پرتوافشاني ميکن و يا رؤيتِ وجته

شرقي اشياء است (چيهي  .)661 :8311 ،همچني معهق است ،علم به ح در مقتامي کشتف و در
مقامي حجاب است« :اي عب ! حجابي است بود که مکشوف نمي شود و کشفي است کته محجتوب
نيست ،آن حجابي که مکشوف نمي شود ،علم به م است و آن کشفي که محجوب نيست ،علم بته
م است» (نفرّي)637 :8339 ،؛ همي طور جه در عرفان نفّري ازسويي کشف و ازسويي حجتاب
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است .انسان براي رؤيت ح باي خود را از هم آگاهيها رها کنت « :مترا فرمتود :هتان کته جهت
حقيقي که فقط ،ماسوايم است ،شر شهود ربن است و اي صفهي از صفا
جه حقيقي ،ازجمله مشهودا

تجلّي رؤيهم استت و

ح استت؛ چراکته جت حت را ثبتوتي نيستت پتس حاجتب بته

محجوب پيون د و اي صفهي از صفا

تجلّي ذا

است» (همان.)698 :

ع ال ي کاشاني در تقسيم بن ي علم ،آن را سه نو ميدان و ميگوي « :علتم سته گونته استت:
يکي علم توحي  ،...دوم علم معرفت  ،....سوم علم احکتام شتريعت از اوامتر و نتواهي» (کاشتاني،
 .)91-92 :8326يکي از انوا علومي که نفّري آن را حجابي در برابر ح تعالي ميدان  ،همان استت
که کاشاني آن را سومي علم از انوا علوم معرفي ميکن ؛ يعني علم احکام شتريعت .در ايت بتاره،
خ اون نفّري را مخاطب قرار مي ده و به او مي گوي « :هان که نعيم و عذاب معرفهم نيابن ؛ چراکه
اي دو در علم شر بون و علم حجاب بود» (نفّري .)682 :8339 ،او معهق استت عالمتاني کته در
اي علم ميکوشن و اعمالشان براي بهشت و دوزخ يا نعيم و عذاب است ،بته معرفتت حت تعتالي
دست نمييابن و در حجاب علم و اعمالشان باقي مي مانن (همان)16 :؛ در فرازي ديگر متيگويت :
«مرا فرمود :هان که رسول رحمت و رسول عقوبت بر دانش مت احاطته نت ارد؛ چراکته ايت دو از
صور علمان و علم ،حجاب است» (همان.)682 :
نفّري عالِم را محجوب به اي علوم ظاهري مي دان و علم باط را موجب هه

حجاب مي دان

(همان .)21 :منرور نفّري از علم باط  ،معرفت است .او معرفت را ح مي دان و اي گونه ميگوي :
«مرا فرمود :علم ،چون غيريت است ،حجابم است و معرفت چون ح است خطابم استت و وقفته
جايگاه حضورم است» (همان .)33 :از نرر نفّري دريافت چني معرفهي ازسوي خ اونت استت و
نه با تفصي و تفسير يا تعريف سال ؛ همچني مي گوي « :مرا فرمود :هان اي کاتب معرفت ،نته بتا
بيانت معرفت را تبيي و روان کردي و نه با تفسير  ،معرفت را توضتي و تفصتي دادي و نته بتا
تفصيلت معرفت را ترتيب و تأليف کردي؛ چراکه معرفت در لفظ و معنا از م بود» (همتان.)637 :
اي عقي ة نفّري از زبان عرفاي ديگر ني بيان ش ه است ،چنان که ابوبکر کالبادي ميگوي « :اي قيام
شاه به معرفت ،از معرفت ان ر سرّ عارفان ازپس آن حاص آم کته او تعريتف کترد ختود را بته
ايشان؛ اگر تعريف وي نبودي ،نه معرفت بودي و نه شاه معرفت و نه از جمل کتون کستي را بته
وي راه بودي» (کالبادي .)813 :8373 ،همي معرفت که از دي عرفا کمال مطلوب است ،از دي گاه
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نفّري ممک است بي خ ا و عارف حجابي لطيف و رقي ايجاد کن  .حقيقت حجاب معرفت ،فقط
هنگامي مکشوف مي شود که عارف ،از معرفت درگذرد و به وقفه در آي (نويتا .)369 :8323،وقفته،
مقام فناي ذا

طالب در ذا

مطلوب است؛ در اي مقام ،طالب از طلب بازايسه و اي عالي تتري

مقام عرفان است که عب به رؤيت دست مي ياب (نفّري .)89 :8339،خ اونت بته نفّتري متي گويت :
«عالم ،علمش را بين و معرفت را نبين  ،عارف معرفت را بين و مرا نبينت  ،واقتف تنهتا مترا بينت و
ماسوايم را نبين » (همان)32 :؛ يعني نابودي و حذف حجابها در مقام وقفه صور

حجابهاي باال ،مهم تري حجابها از دي گاه نفّري در مواقف و مخاطبا

ميگيرد.

استت .ديت گاههتاي

وي دربارة حجابها در سراسر کهاب او پراکن ه است .وي در بعضي از فرازها به علّت و چگونگي
حجابها اشاره کرده است؛ با توجه به آنها به علّت حجابها اشاره ميشود.
3ـ عل ايجاد يا بقاي حجاب
عرفا ،عوام زيادي براي ايجاد و بقاي حجابها مطرح کرده ان  .نفّري معهقت استت ،حجتابهتا و
عل وجودشان ،گاهي از جانب ح تعالي است؛ او آورده است که خ اون مرا فرمود« :حجتاب تتو
همان چي ي است که م ظاهر مي کنم ،حجاب تو همان چي ي است که م پنهان مي کنم ،حجتاب
تو همان چي ي است که م اثبا

مي کنم ،حجاب تو همان چي ي است کته مت محتو متي کتنم و

حجاب تو همان چي ي است که م کشف ميکنم ،همانطورکه حجاب تو همان چي ي استت کته
م مي پوشانم» (چيهي  .)683 :8311 ،در عرفان نفّري هرچي ي حهي کشف ،نوعي حجاب است و
همه ازجانب ح تعالي و گاهي ازجانب خل است؛ يعنتي اعمتال و افعتال بنت گان ستبب غلرتت
حجابها ميگردد.
موارد زير از عوام ک ور
3ـ 1غفل

دل و غلرت حجاب بي خ اون و انسان دانسهه ش ه است:

و نسیان :غفلت و نسيان بن گان ،يکي از عوام اصلي حجاب است .امامخمينتي در

اي باره مي گوي « :اگر دل از اشهغال به ح و فراغت ،براي توجه به او منصرف گردي  ،اي غفلتت
سرماي تمام شقاو ها و سرچشم تمام نقايص و امناالمراض قلوب است پس ک ور

و ظلمهي به

واسط اي غفلت دل را فراگيرد و حجابهاي غليري بي قلب و ح واقع شود که نور هت ايت در
آن راه نياب » (خميني .)771 :8321،نجم رازي ،نسيان را علت حجاب ميدان که از همتان ابهت ا در
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فطر

انسان قرار داشت (نجم رازي .)612 :8317 ،نفّري مانن عرفا ،اعمال و افعتال بنت ه را ستبب

محجوبي ميدان « :مرا فرمود :هان که ذکرم را بر زبانتت جتاري کت  ،آنستانکته در قلبتت جتاري
مي کني ،وگرنه به اخفاء ذکرم که ترک عم و ظلمت اسهع اد است ،از تو به فع تو که بتراي غيتر
است ،در حجاب ميشود» (نفّري.)662-661 :8339 ،
3ـ 2طبیع

و خوي انساني :از ديگر علت هاي حجاب که برخي از عرفا بيان ميکننت  ،طبيعتت

و خوي انساني است .نفّري هم مي گوي « :مرا فرمود :هان که هماره به حجتاب طبيعهتت محجتوب
خواهي بود ،هرچن که علوم را به تو آموخهه و هر چن که از مت شتني هاي؛ تاکته از ستوايم ،ستويم
منهق شوي( »...همان.)691 :
3ـ 3مالحظه غیر در سلوک :نفّري ،بارها علت اصلي حجاب را دي ن غير حت ذکتر متيکنت :
«هرکه مرا مرش خويش نبين و به م تعلت نگيترد ،حقّتم را ادا نکترده و بته ماستوايم روآورده و
حقيقت را پوشان ه و شرک ورزي ه و هم وجوه کفر و شرک ،حجاب بود» (همتان)839 :؛ «و مترا
فرمود :هرکه به ج ئي از هسهي تعل خاطر ياب  ،هم هسهي بر او روآورد و حجابش گردد» (همان:
)868؛ «با محبت به اغيار بيهت را از م محجوب نسازي» (همان.)29 :
3ـ 4غیب

از حق :نفّري ،غيبت را از ديگر عوام حجتاب متيدانت کته بته دنبتال طلتب ايجتاد

مي شود« :هان که از رؤيت و غيبت هري

را که خواهي گ ي ؛ گر رؤيت را خواهي ،ب ان کته رؤيتت

به طلب نبود و گر غيبت را خواهي ،ب ان که درخواست نمودن باعتث غيبتت ازحت استت ،هتان کته
غيبت ميان م و تو قاع ه اي است که هرچه را ذکر نمايي از مت محجتوب استت( »...همتان.)683 :
برخي ديگر از عرفا ني مانن نفّري ،خواسهه و طلب را حجاب اعرم دانسهه ان  ،براي مثتال« :آن پيتر را
گفهن  :خواهي تا خ اون را ببيني ،گفها :نه،گفهن  :چرا؟ گفت :چون موستي بخواستت ن يت و محمنت
نخواست ب ي  ،پس خواست ما حجاب اعرم ما بود از دي ار ح تعالي ( »...کالبادي .)739 :8373،
نفّري فراوان تأکي کرده است که علّت و سبب هم حجابها درنهايت فقط خ اون است؛ زيرا
فاع مطل و نهايي اوست ،آنگونه که خ اون در فرازي به او مي گوي « :اي عب ! هان که اشياء نته
در حجاب و نه در وصلت توانن کرد؛ چراکه حاجب و موص منم؛ وصف و صفت طري اتّصال و
انقطا ان » (نفّري.)323 :8339 ،
3ـ 5امتحان بندگان :نفّري در فرازي ديگر ،امهحان ح تعتالي را علتت حجتاب متي دانت « :مترا
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فرمود :هان که م اي همه حجاب سويت روانه مي کنم؛ براي امهحان تو؛ هان که منم آموزگار
چگونه عم کني آن

که

که حجابها تو را آين ؛ چراکه مصطفاي مني» (همان.)688 :

3ـ 6شدت ظهور :در بسياري از مهون عرفاني ،علتت احهجتاب حت از خلت  ،انکشتاف تتام و
ظهور ح است ،از فر ظهور در اخهفاست و تجلي ح سبحانه تعالي ستبب استههار خلت

ش

است و اسههار

موجب ظهور خل (کاشاني .)836 :8326 ،برخي گفهه ان که خل به حجاب قتائم

است ،اگر حجاب برخي د ،مهالشي گردد؛ باز سرّ به مشاه ه قائم است چون حجاب يابت مهالشتي
گردد (کالبادي .)819 :8373 ،در اي باره خ اون به نفّري مي گوي « :اي عب ! حرف فروافه و دنيتا
و آخر

فروري د و هم هسهي بسوزد و تجلي ح آشکار شود ،آني که هيچچيت او را نبتود؛ گتر

نبود که به آنچه محهجب ش ه ،آشکار شود و به آنچه آشکار ش ه ،محهجب شتود ،هتيچچيت بتاقي
نمي مان و هيچچي فاني نمي ش ؛ و گر به آنچه آشکار بود ظاهر مي ش  ،آنچه بر آن ظتاهر شت ه را
اب يهي پي ا نبود ( »...نفّري)623 :8339،؛ بنابراي وي معهق است که اگر اي حجابها و ظهتورا
نبود ،هيچ چي ي نه فاني مي ش و نه باقي مي مان و همان چي ي که علّت حجاب و حجاب استت،
همان علّت کشف و ظهور است.
2ـ راههاي رفع حجاب
کشف ،در معناي حقيقي خود ،خرو چي ي ازحجاب است و صاحب کشف آن چي را بتهگونته اي
ادراک ميکن که پيش از آن ادراک نکرده است .هفهاد ه ار حجاب بي بن ه و خ اون وجتود دارد؛
سال

از هر حجاب که عبورکن  ،معرفهي مناسب آن مقام به او بخشي ه مي شود (ر .ک :نجتم رازي،

 .)389-386 :8317عرفا عموماً معهق ن همانطورکه تبعيت از هواي نفس استاس دوري از ستلوک و
مانعي ب ر در رسي ن به اوست ،مهابعت شر و عق عام اصلي سلوک است؛ هر ق مي که فترد در
پيروي از هواي نفس بردارد ،به همان ان ازه از ح دور مي شود و حجابي در رؤيت حقيقت مي گتردد
و بهعکس ،هر ق مي که بر خالف مي نفس و هتواي آن بتردارد بته همتان انت ازه حجتاب برطترف
ميشود و نور ح در جان انسان جلوه ميکن (ر .ک :خميني.)813-829 :8321 ،
2ـ 1رياض

و تقواي الهي :رياضتهاي شرعي ،مجاه

ها و تقواي الهي ،ستال

را بته رفتع

حجابهاي ظلماني و نوراني توانا ميکن  .نفّري ني با تأکي بر اي موضو مي گوي « :هان کته اگتر
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اه حضور نباشي ،خواطر که اغيارن تو را آين  ...لي

تنها راه رهايي غايبان ،از اغيتار ،مجاهت

بود» (نفّري)668 :8339 ،؛ «اي عب ! نه رؤيهي بتود و نته ذکتري؛ تقتوايم ورز و محجتوب مبتا »
(همان« .)378 :در پايان روزه ،که رقّت حجاب جسم و روشني وجود سال

بود مرا بطلب تتا مترا

بيني» (همان.)873 :
2ـ 2توبه :توبه يکي از راههايي است که بن ه را به سوي ح مي برد و فرد از اي طري ميتوانت
ق م بر نفس خويش و تعلقا

نفساني گذارد؛ نفّري ني به آن اشاره دارد« :اي عب ! هتان کته ستويم

هر طريقي را بپوي تاکه محهجبانه ،مرا به ص ر مقام رؤيت بيني؛ برمي گردي دچار تفرقه متي شتوي؛
بلوايت تو را همراه است؛ آمرز

مي خواهي و توبه مي کني؛ برايت طريقي به توبه مي گشايم که آن

را بپيمايي؛ محجوبت ميسازم؛ برميگردي ،عارضت ميشتوم ،توبته متيکنتي ،برايتت طريت توبته
مي گشايم ،م ام تو را با حجابها به سويم برميگردانم و م ام برايت ابواب راههاي توبه مي گشايم؛
چراکه تو را مجوز حجاب داده ام و از پايان ابواب تو را بتاال متي کشتم» (همتان .)339 :او توبته را،
راهي به سوي خ ا ميدان و در فرازي ديگر ميگوي « :مرا فرمود :اي تائب به ظهور

قيام کت تتا

برايت بابي به سرور گشايم ،اي تائب به قرآنت قيام ک تا برايت بابي به امان گشايم؛ اي تائتب بته
دعايت قيام ک تا برايت بابي به کشف حجاب گشايم» (همان .)662 :در اي فراز او به دعاي تائب
اشاره دارد وآن را راهي براي محو حجاب ميدان .
2ـ 3گسست از تعلقات مادي :نفّري در مواقف و مخاطبا  ،بارها به ل وم گسسته از هرگونته
تعلقا ِ مادي ،معنوي و روحاني اشاره ميکن و معهق است تا هنگامي که رستوم خلقيتت در بنت ه
باقي است ،او هرگ به دي ن خ اي تعالي قادر نخواه بود« :همها

خل بود و خل نهوان که مترا

بين » (همان .)893 :ع ال ي کاشاني ني با توجه به همي مسئله مي گوي « :مشاه ه از کسي درستت
آي که به وجود مشهود قائم بود ،نه به خود چه موجودا

زمان ار و حتاد

را طاقتت تجلّتي نتور

ق يم و ازلي نهوان بود ،تا شاه در مشه فاني نشود و ب و بتاقي نگتردد مشتاه ة او نهوانت کترد»
(کاشاني .)838 :8326 ،در مواقف آم ه است« :مرا فرمود :گر مرا نبيني و خويش را بينتي ،قتائم بته
قيوميت م نباشي» (نفّتري)67 :8339 ،؛ «هتان کته از غيرحت درآي تاکته از حجتاب درآيتي و از
حجاب درآي تاکه از بع درآيي و به شهود وحت انيت از قترب درآي تتا خت اي را بينتي» (همتان:
 .)666وي ل وم رفع حجابها را بهصور

پي درپي بيان مي کن  ،زيرا هر حجابي ،حجابي ديگتر در
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خود دارد و براي همي سال

دائم در خرق حجابهاست.

ب يهي است که چون حجاب مخلوق خ است پس بن ه زماني مي توانت از آن رهتايي يابت کته
خ ا آن را کنار زن ؛ فقط با نور ه ايت خ ا حجابها رفع ميگردد .کوشش بن ه بيخواستت خت ا و
ارادة او هيچ ثمري ن ارد .نفّري فراوان ارادة خ ا را باعتث زدودن حجتابهتا و رؤيتت متي دانت  .او
مي گوي « :مرا فرمود :گر تواني که طرح حجاب کني ،به کجا طرح حجاب کني؟ پس طرح و طتارح و
مطروح و جا ،همه حجاب بون  ،پس قائم و ثابت به م با

تا از تو طرح حجاب کنم ،کته آنچته را

م طرح کنم ،آن را بازگشهي نبود و تو را ره نمايم که آنچه را م ره نمايم ،گمره نشود» (همان.)29 :
8ـ وساي و ابزار رفع حجاب
8ـ 1انوار و تجلیات الهي :در باور نفّري ،خ اون با انوار و تجليا

خود ،حجاب بنت گان را رفتع

ميکن « :اي عب !  ...نورم را بگير تا با تو همراه باش  ،و با آن در ظلمت آن حجاب ره پويي؛ هتان کته
هر حجابي ،ظلمت است زيرا نور ،از م است و نور ،منم؛ منم نور آسمانها و زمي ؛ پتس از نتورم بته
م پناه بر و از حجابم به نورم پناه بر» (همان)396 :؛ «مرا فرمود :هان که تجلّي اغيتار و حجتابهتا را
محو ميکن » (همان« .)669:مرا فرمود :آن

که نورم بر تو تجلّي ياب  ،حجابم ،حجابت را زايت ستازد

و از رؤيت عالم خل بروي و به امهحانم درآيي وآن عالم اسماء الهي و صتفا
)33؛ «مرا فرمود :آن

ربنتاني بتود» (همتان:

که تو را از م  ،شهود ج ئي تجلّي وح انيهم رسي و از تو طرح حجتاب شت ه،

در انهرار شهود کلّي تجلّي و طرح کلّي حجاب نمان که هرگ تو توان تحمت آن را نت اري» (همتان:
)29؛ بنابراي  ،در عرفان نفّري تنها راه زدودن حجابها ،نور خ اون است که به سالکان اي اجتازه را
ميده تا از چيسهي حجابها آگاه شون و از آن براي رهايي از ماسوي بهره برنت  .نهيجت ايت رفتع
حجاب ،حال توصيفناپذير يا فوران بسيار معرفت شهودي است (چيهي .)667 :8311 ،
8ـ 2جذبات و توفیقات الهي :عرفا به نقش جذبا
حضر

ح را نه ازطرف بن ه و مجاه ا

و توفيقا

او بلکه از عنايا

مي دانن  .شيخ ابوالحس خرقاني گوي « :راه به حضر

الهي تأکي دارن  .آنان وصول به

بي علّت و الطاف و جذبا

الوهيتت

دو است :يکي از بن ه به ح و يکي از ح

به بن ه؛ آن راه که از بن ه به ح است همه ظاللت بر ظاللت است و آن راه که از ح به بن ه است
همه ه ايت بر ه ايت است» (نجم رازي.)339 :8317 ،
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نفّري مانن عرفا ،به قيوميت ح و خواست و ارادة الهي در وصول به حضر
ميکن « :مرا فرمود :آن
با

که خواهي تا اسم و ذکر به خاطر

که نفي اسماء و صفا

عبوديهت را ثبا

خطور نکن  ،شهود نور ذاتم را متالزم

کن  ،اي نفي ،به م است نه به تو؛ و آن

دهم و ثبا

يابي و اي ثبا

ح  ،بارها اشاره

که اسمم و ذکر منهفي ش ،
کته

به م است نه به تو»؛ «و مرا فرمود :هان ،آنت

اسم و ذکر را نفي کردي ،تو اجازه حضور در محضرم را مي يابي ،چراکه نفي آنچه نمي ست د ،از آن
کردي؛ لي

آن

که تو را اسم و ذکر به خاطر ناي  ،تو را اتّصتال حضتورم بتود و آنت

کته تتو را

اتّصال حضور است ،عي حضور ش ي» (نفّري)692 :8339،؛ همچني در فترازي ديگتر متي گويت :
«حصول وقفه ،اکهسابي نيست ،بلکه موهبهي الهي است» (همان.)31 :
11ـ غاي

رفع حجاب

11ـ 1وصو به حق

نهايت هم احوال شريف و سير در مقاما عالي ،وصول به حت تعتالي استت .در مصتباح اله ايته
اتّصال دو نو است :اتّصال شهودي و اتّصال وجودي؛ «اتّصال شهودي ،وصول سرّ محبن استت بته
محبوب در مقام مشاه ه  ...و اتّصتال وجتودي ،عبتار

استت از وصتول ذا

محتبن بته صتفا

محبوب و اتّصافش ب ان» (کاشاني .)739 :8326،تقريباً هم عرفا ،بر اي باورن کته ستال

بعت از

طي مراح و منازل و کشف حجابها و فناي وجود بشري ،به ح واص و بتاقي بته بقتاي الهتي
ميگردد .در مواقف دربارة بقاي بع از فنا اينچني آم ه استت« :تجلّتي و شتهود آيتاتم در آفتاق و
انفس ،به محو و فناي مشاه انجام و ثبا

مشاه  ،قائم به ذا

م است» (نفّري.)67 :8339،

عارفي در معني فنا گفهه است« :معني فنا آن باش که بن ه را سهانن از هر رسمي کته او را بتوده
است و از هم مرسوما

او را ج ا کنن ؛ يعني رسم ،خل راست و حقيقت حت تعتالي راستت ،و

حقيقت ح ناگردن ه است ،چنانکه ح تعالي ناگردن ه است ،پس از آن گشه احتوال خلت او را
ج ا کنن » (کالبادي)769-761 :8373 ،؛ بنابراي فنا ،نهايت سيرالي اللّته و بقتا ،بت ايت ستيرفياللّته
(کاشاني .)761 :8326،زماني که سال

از وجود خويش و صفا

بشتري ختود کتامالً فتاني شتود،

سير الي اللّه به انهها مي رس و سير في اللّه آنگاه محق مي شتود کته ستال

در پتي فنتاي مطلت  ،از

اوصاف بشري ،مهصنف به اوصاف الهي و مهخلّ به اخالق ربناني و الهي گتردد .خ اونت بته نفّتري
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ميفرماي « :فاني شو تا مرا بيني ،بي ار شو تا خويش را بينتي کته در حجتابي ،هتان کته در حجتاب
هرگ مرا نبيني» (نفّري .)893 :8339،وي همچني ميگوي « :ستبب معلتول نِستب بتود و ستبب و
طلب مهالزم بون  ،مادامکه نسب بود ،سبب هم بود و مادامکه طلب بود ،سبب هم بتود و تتا طلتب
بود م بوم و مادامکه مرا نبيني تو هم بوي ،آن
ديگر طلبي نيست وآن

که مرا دي ي ،ديگر نباشي وآنت

که طلبي نبود ،سببي نبود ،و آن

کته تتو نباشتي،

که سببي نبتود ،نستبي نبتود وآنت

اح ي را نسبي نبود ،ديگر اح ي و حجابي نباش » (همان .)863 :نفّري بر فناي سال

کته

بسيار تأکيت

مي ورزد و معهق است تا وقهي بن ه کامالً ماسوي را ترک نگوي و از خلقيت فاني نگردد ،نمي توان
به رؤيت ح دست ياب  .وي مي گوي  :وقهي بن ه ع م خويش را درياب  ،از رؤيت اغيار فارغ شتود
و آنچه از علم و حکمت آي از خود دور سازد؛ چني بن هاي پس از فراغت از اغيار ،ولّي شود.
توضيحا

نفّري دربارة وقفه پيش تر ذکر ش  .در عرفان نفّري واص به ح تعالي ،واقتف استت

نه عارف؛ يعني همان کسي که در مقام وقفه وقوف ميکنت و بته همتي ستبب او متيگويت « :مترا
فرمود :عارف نهوان  ،که ق ر و قرب واقف را درياب » (همان)31 :؛ «مرا فرمود :واقف کته رستوم از
ذا

زدوده ،به حقيقت يگانه رسي ه و عارف که برخي رسوم در او مان ه ،هنوز در دو گانگي است»

(همان)« .عارف را قلب که رسوم است بود و واقف را ح تعالي بود» (همتان)33 :؛ از ديت گاه وي
کسي که به مقام وقفه ،ميرس  ،فاني در ذا

و باقي به ذا

حت متي گتردد (همتان)36 :؛ «واقتف

چنان شود که از جنس بشري به در آي » (همان .)33 :بنابراي او وقفه را مقامي مي دان کته وصتول
و رؤيت ح تعالي در آن ممک است« :مرا فرمود :وقفه ،باب رؤيت است ،هرکه واقف بود مرا بين
و هرکه مرا بين  ،واقف بود و آنکه مرا نبينت واقتف نبتود» (همتان) .خ اونت او را مخاطتب قترار
مي ده « :حقيقت ح را ج واقف که عي ح است نبين » (همان .)313 :اي فتراز اشتاره بته آيت
«اليري اللّهَ الّا اللّه» دارد و دوباره مي گوي « :مرا فرمود :م به هر موجودي ،بيش از خود
ن ديکم و واقف بيش از هر موجودي به م ن دي

بته وي

است ،چراکه از حت ّ چته چيت بته حت تعتالي

ن ديکهر است؟» (همان)33 :
11ـ نتیجهگیري
با بررسي دي گاههاي نفّري دربارة حجابهاي عرفاني ،مشخص ش که در دي گاه عرفاني او مسئل
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باره استت .وي ازحجتاب

حجاب جايگاه مهمي دارد و بخش عريمي از مباحث و افکار

در اي

فراتر مي رود و معهق است که حجابها نامهناهي هسهن و سال

هتر لحرته حجتاب دائمتي اي را

کشف ميکن  .او هرچي ي را که خ اون ظاهر ميسازد ،بهمن لت حجتاب متيدانت  ،بنتابراي حهتي
کشف را حجاب ميبين .
نفّري به برخي از حجاب ها ،اهميت بيشهري مي ده ؛ ازجملته :حجتاب نفتس ،حجتاب علتم و
معرفت و حجاب حروف .طرح برخي از حجابها ،مث

حجابهاي آخر  ،ذکر ،کشف و عتر ،

پيش از وي سابقه ن اشهه است .دربارة حجابهاي نوراني و ظلماني ،بيشهر بر حجابهتاي نتوراني
تأکي مي کن ؛ دربارة حجب ظلماني ،هم اشياء و مراتب آنها ،خلقيت و رسوم آنان ،نفس و انّانيتت
بشر ،دنيا و مهعلقا

آن و ...را ج و اي حجاب مي دانت  .نفّتري حجتابهتاي نتوراني را نامهنتاهي

دانسهه است و رفع آنها را چهبسا دشوارتر از حجب ظلمتاني متي دانت ؛ زيترا عمومتاً حجتابهتاي
ظلماني مذموم و حجابهاي نوراني مقبول است.

نفّري با تأکي فراوان و مکرّر در مواقف و مخاطبا
هسهي و موجودا

از حجاب حروف ياد مي کن  .او کت عتالم

را از جمل حروف مي دان و به سوائيت آن تأکي متي کنت ؛ همچنتي بته لت وم

گذشت از حرف و خرو از آن اشاره دارد؛ نفّري ميتان حتروف و علتم ،پيونت مستهقيمي برقترار
مي کن و هر دوي آنها را ماسوي مي دان  .او مانن بقي عرفا علم ،معرفت و جه را حجاب مي دانت
و بر عبور از هم آنها تأکي مي کن  .براي وصول به ه ف ،توصيه مي کن که سال

بايت هريت

از

اي موانع و حجابها را در ديگري افکن و آنها را از راه خود دور کن تا به خ ا منههي شود.
نفّري عل اصلي حجابها را توجه به غير و دي ن ماسوي متيدانت ؛ همچنتي اعمتال و افعتال
بن گان و غفلت آنان از خ ا ،از ديگر علّتهاي حجاب در دي گاه اوست؛ او تأکي کرده استت کته
علّت و سبب هم حجابها درنهايت خ اون است و بر اي باور است که همان چي ي کته عامت
حجاب است ،علّت کشف و ظهور ني هست.
نفّري همانن ساير عرفا ،رياضتهاي شرعي ،مجاهت
زدودن حجابها مي دان و بارها به گسسه از تعلّقا

 ،توبته و  ...را ،راهتي بتهستوي خت ا و
مادي و معنوي تأکي کرده است .وي بتر آن

است که حجاب مخلوق خ است و بن ه زماني مي توان از آن رها شود که خ اون بتا نتور هت ايت
خويش آن را رفع گردان و کوشش بن ه ،ب ون خواست پروردگار بتي نهيجته استت .در ديت گاه او،
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خود رفع حجاب مي کن  .در نرر نفّتري ستطوا

خ اون با انوار و تجلّيا

الهي ،موجب فناي عب ميگردد و عارف قائم به ذا
مي کن که تا سال

ايت انتوار و تجلّيتا

ح ميشود .نفّري همچون ساير عرفتا تأکيت

فنا نشود و خلقيت را کامالً ترک نکن  ،بته وصتول حت و رؤيتت جمتال الهتي

دست نميياب ؛ اي فناي در ذا

و بقاي به ح  ،ج با موهبت و توفيقا

الهي صور

نميپتذيرد.

کسي که با عنايت و الطاف خ اون به اي جايگاه ميرس  ،در مقام وقفه ساک متيشتود و آن فترد
واقف است ،نه عارف .او به تفاو

عارف و واقف اشاره مي کن و مقام واقف را عالي تتر از عتارف

مي دان  .در عرفان نفّري ،واقف در مقام وقفه به وصول و رؤيت حت دستت متييابت و از جتنس
بشري به درميآي و بيش از هرچي ي به ح ن دي

ميشود و صفهي الهي ميگيرد.
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دانشگاهي .
 -63نيکلس  ،ر.ا ( .)8326عرفان عارفان مسلمان ،ترجمته است اللّه آزاد و علتي نقتويزاده ،مشته :
دانشگاه فردوسي.
 -67هجويري ،علي ( .)8323کشف المحجوب ،تصحي ژوکوفسکي، .تهران :طهوري ،چ سوم.

