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Abstract 

This study analyzes the mystical attribute of sincerity in terms of the states of spiritual journey in 

some of the most important mystical works up to the ninth century A.H. This study, in a 

descriptive-analytical method, shows that sincerity, in the words of some mystics, has undergone 

content transformation in each of the three levels of spiritual journey. As in the first state of the 

journey (differentiation), it has a positive nature, requiring effort. At this level, the seeker strives to 

take on moral virtues and avoid moral vices, and is known as purifying (mukhliṣ). In the second 

state (annihilation), the Divine attraction annihilates the seeker from their metaphorical existence 

and all their attributes. Therefore, sincerity in the mystic finds a negative sense, meaning that they 

are no longer assumed as purifying, but as purified (mukhlaṣ). In the third state (persistence), the 

mystic becomes the manifestation of the Divine attributes and names. Hence, sincerity after being 

negated in the second level, again finds a positive but evolved meaning. Also, the trait of purifying 

here is allowed to be attributed to both God and the mystic. The results of this study shows that 

although most mystics’ statements about sincerity are consistent with the characteristics of the 

differentiation state, some others’ words extend sincerity to the states of annihilation and 

persistence, too. 
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 اه حکیم سبزواری آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگدانش 
Email: farhanizadeh.majid@gmail.com 

 چکیده
ترین آثار برجستۀ عرفانی تا از منظر مراتب سیروسلوک در برخی از مهم این پژوهش به تحلیل صفت عارفانۀ اخالص

دهااک کااه اخااالص در تحلیلی نگارش یافته، نشااان می  –توصیفی    پردازد. این بررسی که با روشیقرن نهم هجری می
که در مرتبااۀ گانۀ سلوک دچار تحول و تبکل محتوایی شکه است؛ چنانسخن برخی از عارفان، در هریک از مراتب سه

مکارانه دارد. در این ساحت سالک در اتصاف به اخالص و پرهیااز از نخست سلوک )فرق(، ویژگی ایجابی و کوشش
شود. در مرتبۀ دوم )فنا(، جذبۀ الهی سالک را از وجود مجااازی آن کوشش داشته، با وصف مخِلص شناخته می  آفات

تاارک  یافته، اتصااافش بااه اخااالصسازد؛ لذا، اخالص در عارف خصوصیتی سلبی و تنزیهی و همۀ صفاتش فانی می
گااردد؛ هاار اسااماص و صاافات الهاای میشود. در مرتبۀ سوم )بقااا(، عااارف مظشود و با وصف مخَلص شناخته میمی

یابااک. همینااین، وصااف یافتااه، نمااود میشکل ایجابی، اّما تحّول رو، اخالص در عارف پس از سلب، مجکدًا بهازاین
ه سااخنان دهک با وجود ایاانشود. نتیجۀ این بررسی نشان میمخِلص در این مرتبه هم بر عارف و هم بر حق جایز می

بر مرتبااۀ ای از آنان از اخالص عالوه های مرتبۀ فرق، مطابقت دارد؛ اما سخنان عکها ویژگیبیشتر عارفان از اخالص ب
 پوشانی دارد.فرق، با خصوصیات مرتبۀ فنا و بقا هم

 اخالص، مراتب سیروسلوک، مرتبۀ فرق، مرتبۀ فنا، مرتبۀ بقا. :واژگان کلیدی
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 مقدمه   .1
فراخور جایگاااه و درک   فت که شمار زیادی از عارفان، بهتوان دریابا کنکوکاو در منابع اصیل صوفیه می

انااک و خصوصاایات آن را از الّله و نیل بااه توحیااک پرداختهخود به توصیف صفت اخالص در جهت سیر الی
تر در این زمینه گویای آن است که عکۀ معکودی از عارفااان انک؛ اما کاوش ژرف های گوناگون برشمردهجنبه

تری از معانی معرفتی که گویای مراتااب واالی توحیااک اساات، های ژرف که، به الیهدر توصیف صفات یادش 
های سیروساالوک عارفانااه در پیونااک اساات؛ طور صریح و گاه تلویحی، با همااۀ ساااحتانک که بهیافتهدست
رو، صفت اخالص در مختصات فکری این دسااته از عارفااان، از منظاار مراتااب سیروساالوک عارفانااه، ازاین

 یابک. تفسیر و تحلیل میقابلیت 
 بیان مسئله .1.1

شناسانه به تحلیل صفت عارفانۀ اخالص از منظر مراتب این پژوهش درصکد است با رویکردی معرفت
ترین آثار منثور و منظوم عرفانی ادب فارسی تا قرن نهم هجری بپردازد. از آن جا سیروسلوک عرفانی در مهم

فرد و احکااامی متفاااوتی های منحصربهفرق، فنا و بقا، ویژگی  که هریک از مراتب سیروسلوک، یعنی مراتب
ها نمودی ویژه یافته، با احکامی متفاوت ظاهر دارنک؛ لذا، بررسی صفت اخالص، در هریک از این ساحت

 گردد.می
 روش و سؤال پژوهش  .2.1

زیاار تحلیلی و با توجه به نکات مذکور، در پاای پاسااخ بااه ساا االت    –روش توصیفی  پژوهش حاضر به
 :است

گانۀ سیروسلوک یعنی مراتب تفرقه، فنا و بقااا وجااود چه ارتباطی میان اخالص عارفانه و مراتب سه -
 دارد؟
گانۀ تفرقه، فنا و بقااا، دارای چااه رویکردهااا و خصوصاایاتی مفهوم اخالص در هریک از مراتب سه -

 است؟
 ضرورت و اهمیت تحقیق .3.1

تر از هنکسااۀ فکااری برخاای از ساز شناخت درسااتروست که زمینهها، ازآنگونه پژوهشضرورت این
شناسی صفت اخااالص از موضااوعاتی اساات عارفان در باب صفات عرفانی است. همینین، مقولۀ معرفت

توانااک نظر دارنک؛ لذا، بررسی دقیق در ایاان زمینااه میهای آن، اختالفکه اهل عرفان دربارۀ برخی از ویژگی
 انک.عرفانی باشک که به بحث در صفت اخالص پرداخته –ز متون ادبی بستر مناسبی برای درک بهتر آن دسته ا

های پنهان و ژرف معانی و مفاهیم انتزاعی موجود در برخاای از روست که الیهاهمیت این پژوهش ازآن
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هایی را کااه در راه شااناخت صاافت اخااالص ها و پیییکگیکنک و دشواریصورت روشن تبیین میآثار را به
 سازد. ای مرتفع میانکازهوجود دارد، تا 

 پیشینۀ پژوهش  .4.1
ست که پژوهش در زمینۀ تحلیل صفت اخالص از منظر مراحاال مختلااف سیروساالوک عرفااانی گفتنی

کاارم ها بکین شرح اساات:  ترین آنهای مستقلی از اخالص، انجام شکه که مهمسابقه است؛ اما پژوهشبی
(، کیفیاات اتصاااف صاافت 1388اف مخلصین«)عبادی و محمکرضا پاشاپور در »مفاهیم اخالص و اوص

نامۀ خااود بااا عنااوان السادات آقادادی در پایانکننک. سمانهاخالص را به سالک از منظر اهل عرفان تبیین می
(، ساایر عرفااانی مفهااوم 1393»اخالص در متون منثور عرفانی فارسی از آغاز تا پایان سکۀ پنجم هجری«)

هااای عرفااانی زاده در »جلوه کنااک. همینااین، مجیااک فرحااانیرساای میاخالص را در منابع عرفانی منثور بر
تعالی را در اشعار (، امکان اشتراک این صفت بر بنکه و حق1395اخالص در اشعار عبکالرحمان جامی«)

(، 1399مقالۀ »اخالص در بینش عرفانی و ارتباط آن با سایر مقامات«)ماه نظری در   کنک.جامی تحلیل می
گاااهی از امااور دیگااری، از جملااه   معتقک است برای نیل به اخالص عالوه بر انجام اعمال و عبااادات، بااه آ
سازد، نیاز است. همینین، تحقااق اخااالص در گاارو هایی که سالک را از اخالص دور میشناخت حجاب

ها و موانع گذر داده، ادراک وسایط و صفاتی است که استمکاد به این وسایط و صفات، سالک را از حجاب
 کنک.تر میه مراتب اخالص نزدیک ب

گانۀ تفرقااه، فنااا و روست که صفت اخالص را برای نخستین بار در مراتب سااهنوبودن این پژوهش ازآن
شاامرد. همینااین، باارای گانه برمیهای این صفت را در هر مرتبااه از مراتااب سااهبقا بررسی کرده، شاخصه

عرباای، مولااوی و جااامی از منظاار عارفااانی چااون ابن  نخستین بار به معرفت اخالص در مرتبۀ بقای باللااه،
 پرداخته است.

 شناسی تحقیقتأملی در اصطالح .5.1
 اخالص .1.5.1

یشۀ لغوی و اصطالحی اخالص1.1.5.1  . ر
کردن، دوستی ویژه داشتن، دوستی خالص داشتن، خلوص نیاات خالص معنایواژۀ اخالص در لغت به

معنای از ریشااۀ »خلااص« و بااهتسمیۀ اخااالص    (. وجه1/1535)دهخکا،  داشتن، عقیکۀ پاک داشتن است
(. همینااین، دو واژۀ خااالص و خلااوص نیااز از مشااتّقات 4/187خالصه و چکیکۀ کااره اساات)فراهیکی،  

(. اخالص در اصطالح، عبارت است از رهایی و تنزیااه دل از 1/625باشنک)راغب اصفهانی،  »َخَلَص« می
طور کلی، اخالص از (. به5و مککر نمایک)جرجانی،  هرگونه آلودگی و ککورتی که صفای آن را مشوب دارد 
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منظر عارفان دو گونه است؛ گونۀ نخست، آن است که بنکه خود را از جانب خلق خالص کنک و روی به حق 
آورد، او را مخِلص نامنک و فعلش را اخالص گوینک، و آن متشکل است از اخااالص در گفتااار، اخااالص در 

ات شاارعی و اخااالص در احااوال و واردات قلباای. بخااش دوم، عبااارت از کردار، اخالص در اعمال و عباد
وجه نبینک؛ بلکااه همااۀ اعمااال را ازآن هیچاخالِص اخالص است و بکان معناست که سالک عمل خود را به

 (.1/94تعالی دانک)گوهرین،  خکای
کااه نااک؛ چنانکنبرخی از عارفان اخالص را امری نهان و اسرارآمیز میااان خکاونااک و بنااکه توصاایف می

از مکد و لطف حق در جان بنااکه رازی الهی میان خکاونک و بنکه است که   اخالص   عقیکۀ برخی از ایشان،به
گاه است تا نابودش سازد و نه نفس گیرد و  نشأت می نه فرشته از آن مطلع است تا بنویسک و نه شیطان از آن آ

 (.1/328میبکی، ؛ 292ر، منّو ؛ 31بر آن اشراف یابک تا آن را بگردانک)قشیری، 
گااردد؛ ترین صفاتی است که سالک بکان متصااف میترین و صعبباور عارفان، اخالص از سهمناک به

معتقکنااک هاایچ وصاافی ورزیکن در عمل، بسیار دشوارتر از انجااام عماال اساات؛ لااذا،  تا جایی که اخالص 
)غزالاای، احیاااص علااوم الااکین، تر از اخالص بر نفس نیست؛ زیاارا نفااس را در آن نصاایبی نیساات  سهمگین

 (.325؛ قشیری، 14/187
 . اخالص در قرآن2.1.5.1

کااه مشااتقات ریشااۀ در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که به مفهااوم اخااالص اشاااره کاارده اساات؛ چنان
مرتبه در قرآن به کار رفته است. از جمله آیاتی که داللت بر اخااالص   31آیه و در مجموع    30»خلص« در  

یَن«)البینة:میدارنک،   َه ُمْخِلِصیَن َلُه الکِّ ( و همینااین: 5توان به این آیات اشاره کرد: »َوَما ُأِمُروا ِإالا ِلَیْعُبُکوا اللا
یُن اْلَخاِلُص «)الزمر: ِه الکِّ  (.3»َأاَل ِللا

 انک که منظااور ایاان اساات کااه خکاونااکبرخی از مفسران، اخالص و خلوص را مقابل ریا شمرده و گفته
نیازترین شریکان اساات؛ انک: چون خکاونک بیپذیرد. در تبیین این مطلب آوردهتعالی تنها دین خالص را می

گااذارد)گنابادی، آورنکه را به شااریک خااود وامیلذا، در هرچیزی که برای او شریک قرار داده شود، او شرک
2/196 .) 

ربوط به توحیک عبادی شاامرده و لیاال آن ق( نیز خلوص در این آیات را مها.1402طباطبایی)م،  عالمه  
کس یااا هاایچ چیااز را باارای ها در عبادات خود، هاایچکردن این است که انسانگفته است: منظور از خالص

خکاونک شریک قرار نکهنک و این امر به پیامبر اکرم)ص( اختصاصی نکاشااته و خطاااب فراگیااری اساات کااه 
 العرفاا نمخزن(؛ امااا در تفساایر  17/233؛  158-3/157)طباطبایی،  شااودها میشامل حال همااۀ انسااان

احتمال داده شکه است که منظور از دین خالص، کلمۀ توحیک و شااامل تمااام مراتااب توحیااک باشااک؛ یعناای 
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تعالی در هر چهار مرتبۀ توحیک، توحیک لاتی، صفاتی، افعالی و عبادی، از مثاال و نااک و عااکیل و نظیاار، حق
 (.177-11/176اصفهانی، منزه و مبرا است)بانوی

 . اخالص در روایات3.1.5.1
عنوان احادیث قکسی در باب اخالص وجود دارد روایات مهم و مشهوری از پیامبر مکرم اسالم)ص( به

که نشان از عظمت جایگاه اخالص نزد ایشان است. از جمله اینکه اخااالص سااّری الهاای اساات کااه میااان 
از اسرار من است که آن را در دل کسی از بنکگانم کااه اخالص سّری  اش توصیف شکه است:  خکاونک و بنکه

 (.133دهم)شهیکثانی،  دوستش دارم، قرار می
ه اربعااین از دیگر احادیثی که بر اخالص در م من داللت دارد، می توان بااه حااکیث: »ماان اخلااص للااّ

ایاان روایاات،   ( اشاره کرد. باار اسااا 8/46«)مازنکرانی،  صباحًا ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه
 شود. های حکمت در دل و جان بنکۀ مخِلص میاخالص سبب جوشش چشمه

همینین، حضاارت رسااول)ص( در تعریااف مفهااوم اخااالص، آن را اسااتقامت و پایااکاری در راه دیاان 
انک: »اینکه گویی »ربی الّله ثم َفاسااتِقم کمااا ُاماارت«، یعناای فقااط خااکا بگااویی و راه راساات توصیف کرده

 (.2/473 الی، کیمیای سعادت،گیری«)غزپیش
دارای قلباای ک: نخساات اینکااه  ن شاامرهای بنکۀ مخِلص برمیآن حضرت)ص( چهار نشانه برای ویژگی

زنک؛ سوم، همۀ کوشش خود را صرف انجام کارهااای نمیسلیم است؛ دوم، از اعضا و جوارحش گناهی سر
 (.21رسک)حرانی/ کنک؛ چهارم، آزارش به کسی نمیپسنکیکه می
 شناسی مراتب سیروسلوکاصطالح. 2.5.1

 . فرق1.2.5.1
فرق یا تفرقه ساحتی است که در آن توجه بنکه به خلق و مشاهکۀ بنکگی است و آن هنگااامی اساات کااه 

( و در طاعاات حااق، بااه کسااب خااویش 890تعالی نزدیکی بجویک)کالبادی،بنکه با اعمال خویش به حق
گر، فرق »احتجاب است از حق به خلق؛ یعنی همااۀ خلااق سخن دی بنگرد و آن را به خویش نسبت دهک. به

رو، برخی عارفان معتقکنک مرتبۀ فرق، به خلق (؛ ازاین290الوجوه غیر دانک«)سجادی، بینک و حق را من کل
شود که مقااام فاارق عبااارت از مشاااهکۀ عبااودت و بنااکگی اساات و آن اشاره دارد. نیز گفته می  –بکون حق    –

 (. 2/133المکیة، عربی، الفتوحاتابن)برخالف مقام جمع است
 . جمع2.2.5.1

عرباای، »جمع« معمواًل در مقابل اصطالح »فرق« است و این مقام به حق بکون خلااق اشاااره دارد)ابن
معنای »رفع مباینت و اسقاط اضافات و ِافراد شهود حق«)کاشانی، (. نیز جمع به2/133المکیة،  الفتوحات
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خلق، و این مرتبۀ فنااای سااالک اساات؛ چااون تااا جمع »مشاهکۀ حق است بی  ( است. بنابراین، مرتبۀ128
(. بنااابراین، مقااام مرتبااۀ 290خلق نیست«)سااجادی،  زمانی که هستی سالک بر حال باشک، شهود حق بی

 الّله است.جمع، منطبق بر مقام فنای فی
 الجمع )فرق ثانی(جمع. 3.2.5.1

از مرتبۀ شهود خلق توسط عارف به قیام حااق اساات؛  الجمع از مراتب سیروسلوک است و عبارتجمع
کنک، که در هرجا به صفتی دیگاار قااادم شااکه یعنی عارف حق را در همۀ موجودات و مخلوقات مشاهکه می

(. صاحب ایاان 292تر از مقام جمع است)سجادی، است. این مرتبه، همان مقام »بقای بالّله« بوده و کامل
شود و اگر به چشم جمااع نظاار افکنااک، مشاااهکۀ ک، از نظر به جمع سلب نمیمقام اگر به دیکۀ تفرقه نظر کن

نامنااک این حالت را فرق ثانی نیز میشود؛ بلکه هر دو نگرش برایش جمع شکه است. تفرقه از او مفقود نمی
ا ایاان بینک؛ زیاار. عارف در این مرتبه جمع را در مقابل تفرقه نمیتر از جمع استای باالتر و کاملو آن مرتبه

آمیزش با خلق و عزلت از خلق باارایش یکسااان ساحت مشتمل بر جمع و تفرقه است و صاحب این حال،  
 (.1/574؛ تهانوی، 33)کاشانی،کنکرو، آمیزش با خلق را نکوهش نمیاست؛ ازاین

 
 بحث .2

 مرتبۀ تفرقه و کثرت .2.1
ساایر ساایر اخالص از صفات محمود و پسنکیکۀ عرفانی و اخالقاای جهاات ترقاای روحاای سااالک در م

الّله و نیل به قرب الهی است. سالک در این مرتبه که سیر از کثرت به وحکت و از خلق به حق و از فرق الی
به جمع است، سعی دارد تا با کسب این صفت حمیکه و پرهیااز از آفااات و موانااع تحقااق آن، بااه ساارمنزل 

گوینک؛ و کسبی صفت اخالص سخن میمکارانه  های کوششمقصود برسک. غالبًا عرفا در این مرتبه از جنبه
هایی که سالک بایک آن را با سعی و مجاهکت کسب کنک. اکثر عارفان صفت اخالص در اعمال یعنی ویژگی

توجهی بااه دنیااا و اهاال آن و نیااز، داننک که عمل و عبادت سالک توأم با نیت صادق، بیرا هنگامی میسر می
 مخلِِ  شک. بنابراین، سااالک بااا رعایاات اعمااال بااه وصااف پرهیز از مکر نفس و دوری از ریا و عجب با

 شود.شناخته می
 . نیت خال 1.1.2

المرص خیر من عمله«، معتقکنااک بنیاااد اخااالص باار نیاات برخی از عارفان با تکیه بر مفهوم عبارت »نّیة 
(. 2/269شاامارنک)مکی، اخالص میصادق استوار است؛ لذا، اخالص بااکون عماال را بهتاار از عماال باای

تعااالی بنااکه بااا حق معنای صااکق نیااتهااا.ق( اخااالص را بااه161)م، ادهاام خی از آنان ماننااک ابااراهیمبر
هااا.ق(: »نیاات، 245(. همینین، به باور ابوتراب نخشبی)م، 14/187داننک)غزالی، احیاص علوم الکین، می
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سک و به تن به یااک کااار باایش هزار کار بر بیکار نبود. مرد به نیت به صک کار و به  کار بیکاران است و بیکاری
 (.79نتوانک رسیکن«)قالنسی/ 

 ساختن عمل . پنهان2.1.2
ساختن اعمال و احوال از مشاهکۀ دیگران بوده و بر این باورنک که برخی از مالمتیان صوفی در پی پنهان

لت را در که به اعتقاد آنان، مالمتی منزلت و فضیعمل خالص، آن است که از رؤیت خلق نهان باشک؛ چنان
ها لذت باارده، در حفاا  آن ساختن آندانک و از نهانتمسک به اخالص و کتمان احوال و اعمال خویش می

چنااان کااه شااونک، آنشان واقف گردد، دچار وحشاات میطوری که اگر کسی بر اعمال و احوالکوشک؛ بهمی
گاااهی داشااته، لحظااه(. بنابراین، مالمتی بر خویش و  1/83کار از انجام گناه)سهروردی،  گناه ای از َخلااق آ

 توجه و نکوهش نفس غافل نیست. 
 . پرهیز از اغوای نفس 3.1.2

بکیهی است که پرهیز از نفس از شروط اساسی برای تحقق عمل خالص نزد عارفان است. بنابراین، بااه 
تحقااق  واسطۀ کوشش و سعی بنکه جهت پرهیز از وسوسه و اغوای نفسباور آنان، عمل و عبادت خالص به

اخااالص، ق( در بیااان اخااالص مریااک، معتقااک اساات کااه هااا.298کااه جنیااک بغااکادی)م، یابااک؛ چنانمی
(. بااا ایاان 14/188ها و آفات آن است)غزالی، احیاص علااوم الااکین، اعمال و طاعات از آلودگی  ساختنپاک 

هیز از نفس، عمل سبب نفس فریبنکه و اغواگر است؛ لذا، پرهای اعمال و طاعات بهوصف، ککورات و آفت
در توصیف اخالص عموم، بر پرهیز  ق(ها.368)م، ابوعثمان مغربیخالص و پاک را در پی خواهک داشت. 

؛ 315از حّ  نفس در اعمال و طاعات تکیه دارد: »اإلخالص ما الیکون للنفس فیه حااّ  بحال«)قشاایری، 
هااکت و تااالش باار پاااک و نیااز، سااالک را باار مجا  ق(هااا.618)م،  (. عطااار نیشااابوری1/84سهروردی،  

 کنک:از ککورات نفس و صفات لمیمۀ آن توصیه می شکنخالص
 »کااار کاان مخلااص شااو از غااش و عیااوب

 
 زآن کااااه باااار دبااااه نیایااااک درز خااااوب« 

 
(427نامه، )عطار، مصیبت  

ها.ق( آفات زیادی در مسیر تحقق اخالص در عمل و عبادت نهفته است و نفس 712نظر مولوی)م،  به
 ها و اعمال سالک رسوخ کنک. توانک با اغراضی پنهان در عبادتیمکار آدمی م

 »بهااار ایااان بعضااای صاااحابه از رساااول
 کاااااو چااااه آمیاااازد زاغاااارا  نهااااان

  

 ملاااااتمس بودناااااک مکااااار نفاااااس غاااااول 
 جااااااان« هااااااا و در اخااااااالص در عبادت

 
 ( 17)مولوی، مثنوی، 
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هااای ب بنکه از آلودگیعمل و کس  ساختننیز در تعریف اخالص، بر پاک و منّزه   ق(ها.871)م،  جامی
کیک دارد.   نفس فریبنکه تأ

 »چیساات اخااالص آنکااه کسااب و عماال
 

 پاااااک سااااازی ز شااااوب نفااااس دغاااال« 
 

 ( 86)جامی، هفت اورنگ، 
 ندیدن طاعت و اخالص .1.3.1.2

تااوجهی و نکیااکن یکی از مصادیق پرهیز از اغوای نفس در جهت تحقق اخالص و عماال خااالص، بی
برخی از عارفان در توصیف اخالص، بر تالش بنکه جهت نکیااکن طاعاات و   رو،طاعت و عمل است؛ ازاین

کیک داشته و از ایاان سااخن باار تاارک خااودبینی و غاارور نظاار دارنااک؛ چنان لوالنااون مصااری)م، کااه  عمل تأ
دانک)سااهروردی، ق(، اخالص را عبارت از نسیان و فراموشی بنکه نسبت به مشاااهکۀ اعمااالش میها.246

یعناای   اساات)همان(؛  های اخالص، ترک چشمکاشت بنکه از ثواب اخاارویز نشانه( و معتقک است ا1/84
درایاان ترک چشمکاشت پاداش عمل، نشانۀ نکیکن طاعت و عمل جهت تحقق اخالص اساات. همینااین،  

عقیااکۀ (. به70»اإلخالص ارتفاع رؤیتک من الفعل«)کالبااادی، گویک:    ق(ها.330)م،  بن احمک  رویم  باره
دهک که صاحب آن نه در دنیا و نه در آخرت، میاعتنایی بر کسب و عمل، هنگامی رخ بیتوجهی و  رویم، بی

 (. 316؛ قشیری، 85/ 1ای از فرشتگان نطلبک)سهروردی،  در قبال آن، پاداشی نخواهک و بهره 
دانک؛ لذا، مخِلص نبایک به اخالص خویش تکیااه مولوی مسیر سالک مخِلص را پرخطر و سهمناک می

ص، تنهااا بایااک بااه کنک؛ زیرا   هنوز از خود خالص نگشته و از بنک نفس نرسته است. در نتیجه، سااالک مخلااِ
 فضل و کرم الهی نظر داشته باشک.

 در خطاار باشااک ز دام  »زآن کااه مخلااص
 حااک اسااتزن بیکه در راهست و رهزآن  

  

 تااااا ز خااااود خااااالص نگااااردد او تمااااام 
 آن رهااااک کاااااو در امااااان ایاااازد اساااات«

 
 ( 209، )مولوی، مثنوی

الّله از مکر نفس و نیز آفات اخالص ایمن نیساات. ایاان همینین، به اعتقاد جامی، مخِلص در سیر الی
گاااه بااوده، از رؤیاات اخااالص و  راه بسیار پرخطر و مملو از دام و نیرنگ است؛ لذا، مخِلص همواره بایااک آ

 افتک. انتسابش به خود پرهیز کنک؛ وگرنه در وادی شرک و گمراهی می
ص اگاااارش آیااااک پاااایش »وا  ی مخلااااِ

 دیااک اخااالص ز خااود اشااراک اساات
  

 خطااااااار دیاااااکن اخاااااالص ز خاویااااااش 
 نعااااات اشاااااراک ناااااه از ادراک اسااااااات«

 
 ( 537)جامی، هفت اورنگ، 
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 »ماارد مخلااص نگشااته از خااود پاااک  
 نفساااش از چااارک شااارک ناشاااکه صااااف

  

 باشاااااک اخاااااالص او هماااااه اشاااااراک 
 دارد اخاااااالص را باااااه خاااااویش مضااااااف

 
 (87)همان، 

 توجهی به خلق و غیرحق. بی2.3.1.2
طور کلاای، تااوجهی بنااکه بااه خلااق و بااهبیبرخی از عارفان در توصیف اخالص در عمل و عبادت، بر  

کیک ویژه غیرحق   که فضاایل عیااا )م، انک؛ چنانانک و در این نگرش بر ترک ریا و شرک نظر داشتهکردهای  تأ
دانک. نظر مردم را ریا میا شرک، و ترک عمل برای جلبالتفات خلق رسبب جلبق( انجام عمل بهها.187

احیاااص علااوم  شود که خکاونک بنکه را از این دو آفت حفاا  کنااک)غزالی،باور او، اخالص هنگامی واقع میبه
بودن (. لوالنون مصری نیز معتقک است که یکی از مصادیق تحقق اخالص در بنکه، یکسان14/188الکین،

ص، 1/84اوست)سهروردی،    مکح و لم عموم در نظر (؛ یعنی ستایش و نکوهش دیگااران باارای بنااکۀ مخلااِ
اخالص: »تبراکردن بود از هرچااه دون خااکای  ق(ها.283)م، تعبیر سهل تستریهمینین، به  یکسان است.

دهااک کااه بنااکه در همااۀ عقیکۀ جنیک بغکادی اخالص هنگامی رخ میبه(.  349اإلولیاص،  بود«)عطار، تذکرة  
 (.70در آن است، تنها حق را بخواهک: »اإلخالص ما أریک به الّله من أی عمل کان«)کالبادی،  اعمالی که

ساختن غیرحق در مسیر اخااالص در توصیفش از اخالص، بر خارج   ق(ها.535)م،  همینین، سنایی 
کیک دارد:   به حق تأ

 »زخماااۀ اخاااالص اناااکر صاااکر جاااان 
 

 بااااااار ناااااااوای ال اال خاااااااواهم زدن« 
 

 ( 480)سنایی، 
دانک که عبادتش خالص برای خکاونک باشک و ای را به اخالص متصف میبنکه  ق(ها.638)م،  عربیبنا

تعالی مخِلص کسی است که در عبادتی که لاتی اوست، تنها خااکای  نظر او،عملش را به خکاونک بسپارد. به
و موجااودات را شااریک   یااک از اشاایاصرا بخواهک و ایاان عبااادت را باارای او خااالص کنااک و همااراه او، هیچ

 (.394-7/393؛ همو، ترجمۀ فتوحات، 2/221عربی، الفتوحات المکیه، نسازد)ابن
شااود کااه سااالک بااا ، ساابب میهای دنیااای آنعقیکۀ جامی، قطع توجه به خلق و ترک دنیا وابستگیبه 

 گاه توحیک را بیابک:صفت اخالص، استحقاق سجود بر قبله
   »تااااا تاااارک عوایااااق و عالیااااق نکناااای
 در قبلااااااۀ توحیااااااک ز روی اخااااااالص 

  

 قطاااااع نظااااار از کااااال خالیاااااق نکنااااای 
 یااااک سااااجکۀ شایسااااتۀ الیااااق نکناااای«

 
 (2/411)جامی، کلیات دیوان، 
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 ساحت فنای در عشقالّله و مرتبۀ فنای فی .2.2
الّله، فنای در عشق، مقام فیدومین مرتبه از مراتب سیروسلوک ساحتی است که در میان عارفان به فنای 

مشهور است. در این مرتبه، کشش و جذبۀ الهی وجااود سااالک را درنوردیااکه، او را از همااۀ   وحکت و جمع
شود. در واقع، عارف در ایاان رو، اختیار و کوشش و تکبیر عارف از او منتفی میکنک؛ ازاینصفاتش فانی می

در این مرتبه، صاافت مرتبه از شکت توجه و نظر به حق، از توجه به عالم و نیز از خود غایب است. بنابراین، 
یابک. همینین، سعی و اهتمااام باار کسااب اخااالص از او میاخالص در عارف خصوصیتی سلبی و تنزیهی 

شااود. درایاان باااره شود. بنابراین، رویکرد اخالص در این مرتبه به ترک و فنای از اخالص تعبیر میساقط می
گویااک: الّله مییف درجۀ واالی اخالص اهلکه جنیک بغکادی در توص انک؛ چنانبرخی از عارفان سخن گفته

اآلثااار و العین عنو هو االستغراق فاای  رؤیة قیامه  عن  غیبته  العبک عن رسومه برؤیة قیامه بقیومه، بل»هو فناص
(. بااه نظاار 105الصوفی«)غزالی، مجموعة رسادل اإلمام الغزالی، االستتار و هو َفقک حالالّتخلص عن لوث

که صوفی در ایاان درجااه از اخااالص الّله باشک؛ چناناز اخالص، مترتب بر مرتبۀ فنای فی  آیک این درجهمی
شود که از رسوم بنکگی، فانی و حتی از رؤیت بنکگی خویش هم غایااب ای در مشاهکۀ حق غرق میگونهبه

( 218الفعل«)سااراج،  عن  و فناااؤک   است. همینین، جنیک در سااخنی دیگاار اخااالص را »ارتفاااع رؤیتااک 
 کنک.  توصیف می

 سبب مکاومت در نظاار بااهفراموشی مشاهکۀ خلق بهابوعثمان مغربی در توصیف اخالص خواص آن را 
عقیکۀ او، آنیه از اعمال که از صاااحبان اخااالص خاااص، ظاااهر به(. 316کنک)قشیری، خالق توصیف می

التفات به اعمال آن معزول و بیشود و ایشان از ها از ایشان آشکار میها نیست. طاعتشود، گویی از آنمی
هااای یادشااکه (. با این وصف، همۀ ویژگی1/84؛ سهروردی،  315انک)همان،  التفاتو عبادات خویش بی

ه و فیدر توصیف باال، نظیر: دوام رؤیت حق، سلب طاعت، ترک اخالص و نساایان از خلااق، باار فنااای  اللااّ
 مرتبۀ وحکت داللت دارد.

دانااک. او مقایسۀ نگرش صوفی با مالمتی، اخااالص را حااال مالمتاای میق( در  ها.623سهروردی)م،   
کردن عمل، حضور دارد؛ اما دربارۀ صوفی از تعبیر »غاب فاای سبب کوشش در پنهانمعتقک است مالمتی به

دانااک)همان( و ایاان کنک و او را غادب از اخالص خویش و رؤیاات آن میإخالصه عن إخالصه« استفاده می
 ای دیگر از مصادیق رویکرد اخالص در مرتبۀ فنا باشک.انک نمونهتوتوصیف هم می

تعااالی شکگان جایز نیست؛ زیاارا حقعربی، وجود اخالص جز از مخَلصین، یعنی خالصبه عقیکۀ ابن
کنک. بنابراین، پااس از رهاشااکن رو که به آنان عنایتی خاص نمایک، آنان را از ربوبیت اسباب دنیا رها میازآن

عربی، الفتوحااات شااونک)ابنشااونکگان متصااف میبوبیت اسباب، بااه مخَلصااین، یعناای خالصاز رؤیت ر
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ص جااز از روی 7/396؛ همو، ترجمۀ فتوحااات،  2/221المکیه،   (. همینااین، بااه باااور او، عبااادت مخلااَ
رو، صاحب این مشاهکۀ حق در هر مشهکی از مشاهک معّین نیست و حق در هر مظهری ظاهر است؛ ازاین

نیساات میااان او و مشااهودش حجااابی ببینااک و همینااین، قااادر بااه تمییااز چیاازی از چیااز دیگاار   حال قادر
عرباای آنیااه سااخن ابن  .(7/400؛ همو، ترجمۀ فتوحات،  2/222عربی، الفتوحات المکیه،  باشک)ابننمی

 گشااتنشااکن و خالصدهک نخست، مخَلصالّله و مقام وحکت پیونک میدربارۀ اخالص را با مرتبۀ فنای فی
شکن عارف از مشاهکۀ ربوبیت اسباب اساات کااه مشاااهکۀ بنکه به عنایت حق است؛ دوم، رهایی و خالص 

ظهور حق را برای بنکه در پی دارد؛ سوم اینکه، هیچ حجابی میان عارف با حق نیست؛ لذا، عارف جز حااق 
شااکت توجااه بااه   سااببرو، بهبینک و در این رؤیت، حتی از مالحظۀ خویش هم عاجز است و  ازاینرا نمی

 حق، قادر به تمییز و ادراک غیرحق نیست.
ه کنک که مختص مرتبۀ فنااای فیق( در مسئلۀ اخالص به نکاتی اشاره میها.601روزبهان بقلی)م،   اللااّ

عقیکۀ او، مادامی که در محب نصیب و لااذت مشاااهکۀ محبااوب باااقی مانااکه باشااک، هنااوز او در است. به
واسطۀ کلی زایل نشکه است. با این وصف، محب بهمحب و محبوب به  محبوب فانی نگشته و حجاب میان

شود که محااب را از رو، بر محبوب واجب میاین حجاب از ادراک اسرار توحیک قکم محجوب است؛ ازاین
مقام خود جکا کنک تا محب از نفس خویش رسته، در بذل وجود خود از التفات موجودات در توحیک حااق، 

گردیکن از نفس و بذل وجود محااب و (. بر این اسا ، خالص50-49قلی شیرازی،  پاک و خالص گردد)ب
دنبال آن الّله اساات کااه بااهشکن از التفات به موجودات در ساحت توحیک، از مشخصات مرتبۀ فنای فیپاک 

 آورد.ادراک اسرار توحیک قکم را برای محب به ارمغان می
صاایقل و ناخالصاای اساات کااه منزلۀ آینااۀ بیشک، بهطبق دیکگاه مولوی سالکی که بر وصف مخِلص با

منزلۀ صیادی است که هنوز نتوانسته ماارت توحیااک را توانک تصاویر را منعکس کنک. همینین، مخِلص بهنمی
 شکار کنک و کماکان در پی آن است. 

ص اساات  »آینااۀ  خااالص نگشاات او مخلااِ
 

 مااارت را نگرفتاااه اسااات او مقااانص اسااات«  
 

 ( 209)مولوی، مثنوی، 
 گیرد. شود و در مقام امنیت الهی قرار میاما هنگامی که مخِلص، مخَلص گردد، نجات یافته، رها می

 »چون که مخِلص گشت مخَلص باز رساات
 

 در مقااااام اماااان رفاااات و باااارد دساااات« 
 

 (209)همان، 
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د الهاای اساات مکیافتن بنکه از اخالص خویش بهمعنای خالص در واقع، تعبیر مخَلص در بیت فوق، به
آیک که این مفاهیم با ساحت فنااای که نتیجۀ آن رهایی و نجات از نفس و شکار مرت توحیک است. به نظر می

الّله متناسب باشنک؛ زیرا هنگامی که سالک مخِلص است هنوز در مرتبۀ تفرقه است، ناچار بااه تااالش و فی
ص گردیااک، وا ه رد وادی وحااکت و فنااای فیسعی در کسب اخالص ملزم است؛ اما هنگااامی کااه مخلااَ اللااّ

 گردد.تعبیر موالنا، مخَلص میشود و از خویش و فعل خویش فانی و بهمی
الّله و وحکت است، ساحت های ترک اخالص در اشعار موالنا که مبتنی بر مرتبۀ فنای فییکی از نمونه
سااوزانک؛ خود گرفته و می منزلۀ آتش سوزانی است که وجود عاشق را درکه این ساحت بهعشق است؛ چنان

شود. بنابراین، همۀ صفات عاشااق رو، رسم دوگانگی برافتاده، هستی مجازی عاشق نیز از او ساقط میازاین
 شود. نظیر اخالص و ریا در پرتو تجلی عشق از او زایل می

 و ریااااا بیاااارون شااااکم  »تااااا زاخااااالص 
 

 و ریااااا اقبااااال عشااااق«  جااااان اخااااالص  
 

 (  510)همو، دیوان کبیر، 
بین خااویش خااالص شااود، در مقااام وحااکت، عقیکۀ جامی، هرگاه عارف از وجود مجازی و کثاارتبه

یابک. در واقع، دولت اخااالص زمااانی باار عااارف روی وجودی حقانی یافته و به حقیقت اخالص دست می
 نمایک که از نفس گسسته و فانی در حق شود.می

 »هارکاااه از باااود خویاااش یافااات خااالص 
 

 اّرف بااااه خلعاااات اخااااالص شاااااک مشااا  
 

 ( 29)جامی، هفت اورنگ، 
جامی در اشعارش، از مقام مخلص به کسر و فتح الم سخن گفته و با ظرافاات خاصاای دو واژۀ کساار و 

گرش تعالی بنکه را از نفس مکااار و حیلااهشیوۀ ایهام استعمال کرده است. او معتقک است هرگاه حقفتح را به
ص، بااه شود. بهاستی او به فتح و پیروزی تبکیل میبرهانک و فانی سازد، کسر و ک  تعبیر دیگر، از وصف مخلااِ

 یابک.وصف مخَلص اعتال می
 »چااون رهاناااک حاقاااش ز نفاااس دغاااال
ص ص کناااون شاااود مخلاااَ  باااود مخلاااِ
 بلکااه چااون خااود ز نفااس ناااکس رساات

 

 کساااار المااااش شااااود بااااه فااااتح بااااکل 
 دهاااااکش مخلصااااای ز خاااااود مخلاااااص

 سااااتکساااار او فااااتح و فااااتح او کساااار ا
 

 (87)همان، 
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کنک؛ مگر هنگامی که ایاان صاافت همینین، جامی عمل مخِلص را مملو از کاستی و خلل توصیف می
ص در بنااکه به ساابب در او دچار تحول و تبکل شکه، به وصف مخَلص، متعالی گردد. بنابراین، صفت مخلااِ

ص در عارف به عنایت مجاهکه و سعی خویش در عمل، با کمی و کاستی توأم است. همینین، صفت مخلَ 
 آورد.و فضل حق بوده، که پیروزی و دولت را برایش به ارمغان می

ص همااه نقااص اساات و خلاال  »کااار مخلااِ
ص ز وی و فاااتح ز توسااات  کسااار مخلاااِ

  

 کساااار او تاااا نااه بااه فااتاااح اساااات بااا کل 
 کسااار او هسااات بااه فاتاااح تاااو درسااات«

 
 (537)همان، 

 مرتبۀ بقای بالّله  .3.2
شک، اخالص در مرتبۀ فرق و کثرت در محب، صفتی اکتسابی بوده و به مجاهااکه و سااعی   که بیانچنان

گردد؛ اما در ساااحت نمودن عمل نیاز دارد. در این مرتبه، سالک به وصف مخِلص مّتصف میاو در خالص
خااویش رو، از اخااالص شود؛ ازاینالّله، سالک از صفات و افعال خویش فانی میفیدوم، یعنی مرتبۀ فنای 

کننااک. در که عرفا از آن به اخالص از اخالص تعبیاار میگردد؛ چنانکه محصول کسب اوست نیز، فانی می
شود. در ساحت سااوم، یعناای این مرتبه، وصف مخِلص در سالک تحول یافته، به وصف مخَلص تبکیل می

شااود. فات حق آغاااز میمرتبۀ بقای بالّله، که نتیجۀ مراتب پیشین است، حرکت و سیر عارف در اسماص و ص
شود. بااا ایاان وصااف، عااارف پااس از الّله متخلق میدر این ساحت، او به صفات الهی متصف و به اخالق

ص مشاااهکه و ادراک میگشتن در مرتبۀ فنا، حقمخَلص کنااک. از ایاان تعالی را در مقام بقا بااه وصااف مخلااِ
اعتباری که مظهاار تجلاای صاافت و هکننکۀ عارف(، خکاونک است و عارف بمنظر، مخِلص حقیقی )خالص

 شود. فعل حق است مجازًا، نام مخِلص بر او اطالق می
ف، مظهاار و مجااالی به عقیکۀ ابن عربی، اعمال و طاعات بنکه، از جملۀ افعال الهی است و بنکۀ مکلااا

ف، خالق عماال و اجراکننااکهظهور فعل حق است؛ ازاین را  تعااالیاش، یعناای حقرو، شایسته است که مکلا
عرباای در کااه ابنمشاهکه کنک، یعنی خلق اعمال را از جانب حق ببینااک و ظهااور فعاال را در خااویش؛ چنان

داد؛ زیاارا گویک که او یارانش را به آشکارکردن طاعات فرمان میتوصیف شیخ خویش، ابومکین مغربی، می
(. بنابراین، 7/399فتوحات،  ؛ همو، ترجمۀ2/222عربی، الفتوحات المکیه،نزد او فاعلی جز خکا نبود)ابن

تعالی و برای او خالص کنک و قصک حقدانک که عارف عمل را تنها بهعربی غایت اخالص را هنگامی میابن
کنک، شریک نسازد؛ بلکه عملش را خلق خکا بکانک و آن می خودش را هم در عمل، به اینکه اوست که عمل

باشک. سپس، خویش را محلی برای آن عمل کااه ماازین بااه تر مخَلص گردیکه  مستلزم آن است که بنکه پیش
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ص کننااکهشااود و عملیابک. پس آن عمل خالص نامیااکه میاخالص است، می اش، یعناای خکاونااک، مخلااِ
(. بنااابراین، در 7/397ترجمۀ فتوحااات،؛ همو،  222-2/221،  الفتوحات المکیهعربی،  حقیقی است)ابن

دانااک و اخااالص را بااه اص دارد، عارف خویش را محل فعل الهی میبالّله اختصاین مقام که به مرتبۀ بقای  
دانک. در نتیجه، مخِلص صفت خکاونک اساات و از آنجااا کااه بنااکه در ایاان مقااام مظهاار خکاونک متصف می

 شود. سبب امتنان و عنایت الهی مجازًا به وصف مخِلص متصف میصفات و افعال الهی شکه، به
هایی وگوی میان عاشق و معشوق،  به مفهوم اخالص اشااارهگفت  در توصیف  غزلی ت شمسمولوی در  

که در این مقام، عاشق در نجوایی که با معشوق دارد همۀ صفات خویش را به معشااوق منسااوب دارد؛ چنان
 کنک.  می

 »ای تااو چااو خورشاایک و شااه خاااص ماان
 

 ماااان« کفاااار ماااان و توبااااه و اخااااالص   
 

 ( 791)مولوی، دیوان کبیر، 
معتقک است اخالص برای عاشق، تولکی روحانی و نگرشی معنااوی بااه همااراه دارد؛   همینین، مولوی

کنک؛ لذا، همه را به معشوق نسبت طور کلی، وجودش را از معشوق و ازآن او مشاهکه میزیرا جان و دل و به
 دهک.می

 کااه از آن روز کااه زادم   »منم آن بنکۀ مخِلص
 

 و دادم«وجااان را بااه تاا وجان را ز تااو دیااکم، دلدل 
 

 (668)همان، 
راسااتا باشااک؛ زیاارا در بالّله یا بقااای در عشااق همآیک این درجه از مکارج قرب، با مرتبۀ بقای  به نظر می

شود؛ یعنی صفات شواهک فوق، اخالص به وصف فاعلی بر معشوق و به وصف مفعولی بر عاشق اعتبار می
طیفه توسط عاشق نیز نشانۀ دیگری در اشاره بااه عاشق به اصالت ازآن معشوق است. همینین، ادراک این ل

 معرفت مرتبۀ بقا دارد.
توان اسااتنباط کاارد، بالّله مینکتۀ دیگری که از اشعار موالنا در خصوص مفهوم اخالص در مرتبۀ بقای  

سبب شکت توجه بااه حااق، همااۀ اعمااال را از حااق و ظهااور این است که پس از اینکه عارف خالص شک به
 کنک.او مشاهکه میصفات و افعال 

 »کی برگشایی گوش را کو گوش مر مااکهوش را
 

ه مااا یشاااص«   مخِلص نباشک هوش را جز یفعل اللااّ
 

 (59)همان، 
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کنااک، کااه در مرتبااۀ شناختی از مفهوم اخالص اشاااره میعربی، به جنبۀ معرفتگویا متأثر از ابن  جامی
س از اینکه مخَلص گشت، یعنی از اخااالص خااود عقیکۀ او، سالک مخِلص، پشود. بهبقای بالّله تفسیر می

کننااکه( مشاااهکه و ادراک به عنایت حق خالص یافت، در مقام بقای بالّله، حق را مخِلص حقیقی )خالص
رو که بنکه مظهر اسماص و صاافات بینک. بنابراین، ازآنکنک. همینین، اخالص حق را در خویش ظاهر میمی

 شود.شکل مضاف، اطالق میالهی شکه، به او نیز وصف مخِلص به
 »گااار باااه اخاااالص خاااود شاااود حاضااار
ص آیااک، ولاای بااه حااق نااه بااه خااود  مخلااِ
 مخلاااااص مخلصااااای کاااااه در قااااارآن
 در عباااااارت باااااود دو صااااایغه ولااااای

 

 بینااااک اخااااالص حااااق ز خااااود ظاااااهر 
 باااه حاااق آماااوزد ایااان سااابق ناااه باااه خاااود
 انبیاااااااا راسااااااات ناااااااازل انکرشاااااااان
 در حقیقااااات باااااود باااااه یاااااک معنااااای«

 
 ( 88گ، )جامی، هفت اورن 

 »زآنکااه آن فعاال گرچااه فضاال حااق اساات 
 مظهااااااار آن تاااااااویی و در ظااااااااهر

  

 مبتناااای باااار قضااااای ماساااابق اساااات 
 ساااااااری احکااااااام ظاااااااهر و سااااااادر«

 
 (86)همان، 

 نتیجه .3

گانۀ سیروساالوک توان به این نتیجه رسیک که اخالص در هریک از مراتب سهبا دقت در این پژوهش می
که عموم عارفان، به خصوصیات تفاوت با دیگر مراتب دارد؛ چنانفرد و احکامی معرفانی، نمودی منحصربه

انک و شونکۀ اخالص که در پیونک با مرتبۀ فرق یا کثرت است، توجه داشااتهمکارانه و مراعاتایجابی، کوشش
از اهتمام و سعی سالک جهت اتصاف به اخالص و پرهیز از موانع و آفات آن در راستای اعااتالی معنااوی و 

آیک، در مرتبۀ فاارق یااا کثاارت، سااالک بااا وصااف انک. آنیه از سخن آنان برمیب الهی سخن گفتهنیل به قر
شود. این وصف گواه بر تالش و کسب اوست کااه اقتضااای مرتبااۀ کننکه، شناخته میمخِلص، یعنی خالص

 تفرقه را دارد.
، عربی، سهروردی، ابنابوعثمان مغربی  بر این، شمار محکودی از عارفان، ماننک: جنیک بغکادی،  افزون

های سلبی و تنزیهاای بر توجه به احکام مرتبۀ تفرقه یا کثرت، به ویژگی عالوه  روزبهان بقلی، مولوی، جامی،
هااایی کااه انک. از ویژگیالّله یا مقام وحااکت اساات، نیااز توجااه داشااتهاخالص که در پیونک با مرتبۀ فنای فی

اخالص، اخالص از اخااالص و زوال مجاهااکه و کوشااش اساات. اقتضای این مرتبه را دارد، عبارت از ترک  
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الّله، کشش و جذبۀ الهاای وجااود سااالک را فراگرفتااه، او را از آیک، در مرتبۀ فنای فیآنیه از سخن آنان برمی
شود. این وصف گواه شونکه شناخته میکنک. بنابراین، با وصف مخَلص، یعنی خالصهمۀ صفاتش فانی می
 به عنایت الهی است که اقتضای مرتبۀ فنا و وحکت را دارد. بر فنای اوصاف بشری

عربی، مولوی و جااامی، عااالوه باار التفااات بااه خصوصاایات همینین، دستۀ سوم از عارفان، ماننک: ابن
بالّله یا مقااام یافتۀ اخالص که در پیونک با مرتبۀ بقای و تحول  های ایجابی، تبکلمراتب تفرقه و فنا، بر ویژگی

هایی که اقتضای این مرتبااه را دارد، عبااارت از مشاااهکۀ انک. از ویژگیکثرت است، عنایت داشتهوحکت در  
آیااک، در تعالی و نیز ظهور این صفت در بنکه است. آنیااه از سااخن آنااان برمیعنوان صفت حقاخالص به
همینااین،   کننااکۀ عااارف اساات.شود؛ زیاارا خالصبالّله، خکاونک با وصف مخِلص شناخته میمرتبۀ بقای  

بینااک. بنااابراین، عااارف تعااالی میعارف با معرفت به این امر، خویش را مجالی ظهور صفت اخالص حق
ص، یعناای خالصرو که مظهر و محل ظهور اخالص الهی قرار میازآن شااونکه گیرد، مجازًا به وصف مخلااِ

هورش در بنااکه اقتضااای عنوان نعتی الهی و همینین، ظشود. بنابراین، رؤیت صفت اخالص بهشناخته می
 مرتبۀ بقای بالّله و وحکت در کثرت را دارد.

گانۀ سیروسلوک، سیر تحول و تبکل محتااوایی وصف، بررسی صفت اخالص از منظر مراتب سهبا این  
کنک. همینین، تحلیل صفت اخااالص، اخالص و احکام ویژۀ آن را در هر مرتبه از مراتب توحیک نمودار می

فسیری جامع و منسجم از شناخت مفاهیم عرفانی اراده داده و ژرفااای معرفتاای برخاای از از منظر یادشکه، ت
رو، نگارنکه این سیر و حرکت صاافت در تر ساخته است؛ ازاینعارفان را در باب موضوع موردبحث ملمو  

 انک.ها و مراتب سلوک را به »تبکل و تحول صفت« تعبیر کردهساحت
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