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چکیده
قبض و بسط عرفانی ،منشأ قرآنی دارد و تا قرن هشتم هجری قمری در متون آموزشی صوفیه
محل بحث بوده است .غالب مؤلفان این منابع معتقدند که قبض و بسط از جانب حق بر قلب
سالک وارد میشود و از جملة احوال به شمار میرود .در این پژوهش ،سعی شده است تا ضمن
نشان دادن سیر تحوّل تاریخی قبض و بسط در متون آموزشی صوفیه به بررسی موارد تشابه،
اختالف و مسئلة تأثیر و تأثر و طرح دیدگاههای ممتاز و شاخص راجع به قبض و بسط بر پایة
روششناسی عرفان تطبیقی پرداخته شود .پرسش اصلی تحقیق این است که قبض و بسط در
سیر تحوّل تاریخیشان در متون آموزشی صوفیه ،چقدر از معانی قاموسی خود فاصله گرفته و
زمینههای معنایی و داللتهای مفهومی آنها چگونه گسترش و تغییر یافته است؟ با توجه به
بسامد باالی کاربرد اصطالحات قبض و بسط در ادبیات عرفانی فارسی ،پژوهش حاضر موجب
خواهد شد تا هنگام خوانش متون عرفانی ،تأویلها و تحلیلهای درستی از دیدگاهها و سخنان
موجود در آنها انجام گیرد.
کلیدواژهها :تصوّف ،اصطالحات عرفانی ،قبض ،بسط ،احوال.
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مقدمه
حال و مقام از اصطالحات مهم عرفان و تصوف اسالمی است .در بعضی از متون
آموزشی صوفیه ،تعاریف مشخص و مصداقهای معینی برای این اصطالحات ارائه
شده است .در برخی منابع نیز شماری از این مصداقها با یکدیگر همپوشانی دارند؛
یعنی ممکن است «رضا» از نظر یک عارف جزء احوال باشد و در نظر عارف
دیگری در زمرة مقامات قرار گیرد .معیار تشخیص حال و مقام را در موهبتی و
اکتسابی بودن آنها دانستهاند .حال ،فضل و بخششی است که از جانب خداوند بر
قلب سالک (روندة راه حق) وارد میشود و مقام ،مرتبهای است که وی با تالش و
پایداری در برابر رنجها به آن میرسد .با وجود اینکه برخی از مصداقهای حال و
مقام با یکدیگر مشترک هستند ،اما در غالب متون آموزشی صوفیه به صراحت آمده
است که «قبض و بسط» از مصادیق حال به شمار میروند.
آثار مکتوب حوزة عرفان اسالمی را براساس «هدف» و «کارکرد» میتوان به دو
دستة آموزشی و غیرآموزشی تقسیم کرد .متون آموزشی صوفیه ،به آن دسته از
منابعی گفته میشود که هدف مؤلف آن ،تفسیر و توضیح اصطالحات خاص عرفان
اسالمی برای نوآموزان و سالکان مبتدی باشد و کارکرد تعلیمی دارند؛ از این جهت
میتوان آنها را «متون مَدرِسی» عرفان و تصوف اسالمی نامید .براساس منابعِ
مکتوبِ موجود ،نخستین کتاب از این دسته ،الّلمع ابونصر سرّاج (وفات 158 :ق)

است .رسالة قشیریه ،کشف المحجوب هجویری (وفات :حدود  950ق) ،فتوحات
المکیه ابن عربی (وفات 618 :ق) ،اصطالحات الصوفیه عبدالرزاق کاشانی (وفات:
 516ق) و التعریفات علی بن محمد جرجانی (وفات 836 :ق) از شاخصترین این
منابع به شمار میروند .سایر متون عرفانی که کارکرد تعلیمی ـ آموزشی ندارند یا
غرض نویسندة آنها شرح اصطالحات این حوزه نیست ،جزء متون عرفانی
غیرآموزشی محسوب میشوند.
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ضرورت تحقیق
با توجه به اینکه مصداقهای متفاوتی برای احوال و مقامات در متون آموزشی
صوفیه ارائه شده است و برخی از آنها نیز با یکدیگر همپوشانی دارند ،بررسی
تطبیقی قبض و بسط در منابع عرفانی چند فایده خواهد داشت .3 :گردآوری
دیدگاههای متنوّع عارفان نسبت به این دو اصطالح و مشخص شدن موارد اشتراک
و اختالفِ تعاریف موجود؛  .3بررسی سیر تحول تاریخی و داللتهای مفهومی
آنها؛  .1برای خواننده آثار نظم و نثر عرفانی این امکان حاصل میشود که با توجه
به گرایش عرفانی یک شاعر یا نویسنده به درک و دریافت روشنی از کاربرد این
اصطالحات در منابع مورد مطالعه دست یابد .به عنوان مثال اگر هنگام خوانش
ابیات مثنوی معنوی به قبض و بسط برخوردیم و آن ابیات را با توجه به مکتب
«عرفان نظری» تحلیل کنیم ،در تأویل ابیات به آنچه مدّنظر شاعر بوده است،
نزدیکتر خواهیم شد .عالوه بر این «دایرة شناخت عرفانپژوهان از ابعاد تفکر
عرفانی وسعت و عمق مییابد [ ...و] با کشف مجموعهای از معیارهای عام و کلی،
امکان نقد و داوری دربارة مفاهیم عرفانی پدید میآید( ».صادقی شهپر )55 :3185

پیشینة تحقیق
قبض و بسط از اصطالحات مشترک حوزههای فلسفه ،دین و عرفان است.
پژوهشهایی که به بررسی قبض و بسط فلسفی و دینی پرداختهاند با مقالة حاضر
ارتباطی ندارند .یکی از منابعی که به بررسی این دو اصطالح در حوزة متون عرفانی
پرداخته است ،مقالهای است با عنوان «تأملی در قبض و بسط عارفانه( ».ر .ک :رضایی

و هاشمیان  )54 -53 :3184مقالة مذکور از سه جهت با این پژوهش متفاوت است:
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نخست از جهت روششناسی و مبنای نظری تحقیق .روش مقالة حاضر ،بررسی
تطبیقی سخنان و دیدگاههای صوفیه راجع به مسئلة قبض و بسط است که بر مبنای
روششناسی عرفان تطبیقی صورت گرفته است؛ در حالی که مقاله مذکور فاقد
هرگونه روششناسی تحقیق است .دوم از نظر بخشهای اصلی بدنة مقاله .مقالة
مذکور دارای پنج بخش اصلی است که عبارتاند از« :تفاوت قبض و بسط ،شرایط
قبض و بسط ،درجات قبض و بسط ،فنا و بقا ،قبض و بسط از منظر بزرگان عرفان».
در بخش نخست ،تعاریف مربوط به این اصطالحات از برخی متون آموزشی صوفیه
آورده شده است.
بخش دوم ،به ترتیب شامل دیدگاههای عزالدین محمود کاشانی (وفات517 :
ق) ،سهروردی (وفات 785 :ق) ،ابن عربی و میبدی (وفات :حدود  710ق) است
که دو ایراد بر آن وارد است :الف) دیدگاهها به ترتیب تاریخی بیان نشدهاند تا
مخاطب از سیر تحوّل تاریخی تعاریف آگاه شود؛ ب) کشف األسرار میبدی جزو
متون آموزشی صوفیه نیست و شرح اصطالحات عرفانی در آن وجود ندارد .در
بخش سوم ،نظرات خواجه عبداهلل انصاری ،قشیری و عطار بیان شده است .با
وجود اینکه عنوان این بخش «درجات قبض و بسط» میباشد اما تقسیمات مربوط
به برخی از انواع قبض و بسط و نسبت طبقة سالکانی که دچار این احوال هستند
نیز در آن آمده است .بخش چهارم خیلی سطحی و گذراست و فقط سه مورد نقل
قول مستقیم دربارة روابط فنا و بقا با قبض و بسط دارد .بخش پنجم همانطور که
از عنوان آن (قبض و بسط از نظر بزرگان عارفان) پیداست ،عنوانی کلی است و با
بخشهای پیشین همپوشانی دارد .بدنة پژوهش حاضر ،کاملتر و جامعتر از مقالة
مذکور میباشد و دارای ده بخش است که هر کدام از آنها بر اساس پرسشهای
اصلی تحقیق ،طراحی شدهاند و در این بخشها مشخصاً به این پرسشها پاسخ
داده میشود.
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سوم از نظر منابع مورد بررسی .در مقاله مذکور هم از برخی متون آموزشی
صوفیه مثل رسالة قشیریه ،کشفالمحجوب و مصباح الهدایة استفاده شده است و

هم از متون غیر آموزشی مانند تذکرةاالولیا و مصیبتنامه عطار ،کشف األسرار
میبدی و اسرار التوحید محمد بن منور ،ضمن اینکه در گزینش منابع ،بازة زمانی
نیز لحاظ نشده است .اما در مقالة پیش رو اختصاصاً به بررسی قبض و بسط در
متون آموزشی صوفیه از قرن چهارم تا قرن هشتم هجری قمری پرداخته شده است.
در برخی فرهنگنامههای تخصصی معاصر نیز مباحثی راجع به قبض و بسط
وجود دارد .در فرهنگ مصطلحات عرفا و صوفیه و فرهنگ معارف اسالمی ،مطالبی
به صورت کلی و عمومی در تعریف و توضیح این اصطالحات آمده که مؤلف

بیشتر از رسالة قشیریه ،شرح منازل السائرین ،مصباح الهدایة و کشّاف اصطالحات
الفنون استفاده کرده است( .ر.ک :سجادی 88 ،133 :3114؛ همو  )937 -936 :3166تحقیق
کاملتری که در این زمینه وجود دارد ،شرح اصطالحات تصوف است که هم منابع
مورد استفاده مؤلف آن جامع و معتبرند و هم شرح نسبتاً کاملی از دیدگاههای
صوفیان را دربارة قبض و بسط نقل کرده است .ضمن اینکه در پایان بحث،
چکیدهای از مجموع نظرات را به صورت نتیجه ارائه میکند( .ر .ک :گوهرین :3165
)383 -347

در مجموع میتوان گفت که پژوهش حاضر با تحقیقات پیشین از چند جنبه
متفاوت است .نخست از جهت داشتن مبنای نظری و روش تحقیق .دوم از نظر
بیان مطالب بر اساس سیر تحوّل تاریخی؛ ضمن انجام مقایسه و بیان شباهتها،
اختالف دیدگاهها ،تأثیر و تأثرات و وجوه تشخص آرای برخی مؤلفان بیان میشود.
سوم از نظر جامعیت مباحث و تقسیمبندیهای انجامشده.
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روش تحقیق
یکی از شیوههای تحقیق در زمینة عرفانپژوهی ،بررسی تطبیقی مکتبها و آیینهای
عرفانی است .این روش تحقیق «به مقایسه و تطبیق ساختارها و پدیدههای عرفانی
در فرهنگهای متفاوت و یا مشابه میپردازد ،تا امکان ارزیابی و فهم بهتر ساختارها
و پدیدارهای عرفانی و در نتیجه تفاهم میانفرهنگی فراهم گردد( ».صادقی شهپر

 )57 :3185عرفان اسالمی ،محصول مشترک فرهنگ ایرانی ـ اسالمی است که از
یک دیدگاه به دو مکتب عرفان عملی و عرفان نظری تقسیم میشود .با توجه به
اینکه دایرة شمول پژوهش حاضر ،هر دو مکتب مذکور را در بر میگیرد ،در این
نوشتار به بررسی تطبیقی آرای عارفان مسلمان دربارة قبض و بسط عرفانی ـ که
در کتب آموزشی صوفیه آمده است ـ پرداخته میشود .در پژوهش حاضر ،شیوة
توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تطبیقی در ارتباط با تعریفها و ویژگیهای مربوط
به نظریة قبض و بسط عرفانی در متون آموزشی صوفیه از قرن چهارم تا هشتم
برگزیده شده و به بیان موارد اشتراک و اختالف و مسئلة تأثیر و تأثر در دیدگاههای
مؤلفان این آثار پرداخته شده است.

بحث
پیش از ورود به بحث اصلی ،یعنی بررسی تطبیقی آرا و اقوال صوفیه در متون
آموزشی ،برای روشنتر شدن مسئله ،در اختیار بودن چکیدهای از مجموع
نظریههای مطرح شده و همچنین به سبب پرهیز از ارجاعات مکرر در متن ،نخست
خالصهای از مباحث مربوط به قبض و بسط از دیدگاه مؤلفان منابع مذکور به
ترتیب تاریخی آورده میشود.
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دیدگاهها و سخنان صوفیان دربارة قبض و بسط
ابونصر سرّاج قبض و بسط را از جملة احوال و مخصوص اهل معرفت میداند .او
فاعل قبض و بسط را خداوند میداند .از نظر او نخست قبض اتفاق میافتد و
سپس بسط روی میدهد .سالک در حال قبض از خوردن ،نوشیدن و سخنگفتن
بازمیماند و آنگاه که حال بسط روی نماید ،دوباره به این کارها میپردازد .مراد
خداوند از بسط حال عارف ،تشویق مردم است تا از او پیروی کنند .سرّاج برای
تأیید دیدگاه خود ،آیة «اهلل یَقبِضُ و یَبسِطُ وَ الَیهِ ترجعون» (بقره )397 /را به عنوان
شاهد مثال میآورد( .السرّاج الطوسی )341 -349 :3003

مؤلف رسالة قشیریه نیز قبض و بسط را جزء احوال میداند .وی معتقد است
که قبض و بسط عارف به منزلة «خوف و رجا» برای مبتدی (سالکی که در ابتدای
مسیر حق قراردارد) است .قشیری (وفات 967 :ق) در ادامه به بیان تفاوتهای
خوف و رجا با قبض و بسط میپردازد .او بر آن است از نظر زمانی ،خوف و رجا
مربوط به آینده است اما قبض و بسط در وقت (زمان حال) حاصل میشوند .خوف
و رجا در دل اتفاق میافتد ولی قبض و بسط در وقت رخ میدهد .از نظر قشیری
دو نوع قبض و بسط وجود دارد :قبض ناقص و قبض کامل .بسطی که خلق هم
میتوانند به آن راه یابند و گونهای که هیچ چیزی به آن راه ورود ندارد .او به
همسانی قبض و بسط معتقد است .به اعتقاد وی نوعی از قبض و بسط وجود دارد
که علت آن نامشخص است .راه رهایی از این گونه قبض ،تسلیم سالک است تا
آن وقت بگذرد و قبض از بین برود .چارة نجات از این نوع بسط نیز آرامش و
رعایت ادب است( .قشیری  )46 -45 :3181قشیری برای نخستین بار قبض و بسط
را به انواعی تقسیم میکند و از نوع ناشناختة آنها سخن میگوید.
از نظر هجویری نیز قبض و بسط جزء احوال هستند .هر دو در قلب رخ
میدهند؛ قبض در حالت حجاب (پوشیدگی قلب) و بسط در حالت کشف (وضوح
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و روشنی قلب) .او سالکان را به دو گروه مریدان و عارفان تقسیم میکند و خوف
و رجا را مخصوص مریدان میداند و قبض و بسط را ویژة عارفان .وی با استناد
به سخنان بزرگان تصوف به مقایسة قبض و بسط میپردازد و میگوید بعضی بر
این باورند که قبض ،برتر است و برخی نیز به برتری بسط معتقدند .در ادامه ،دالیل
این برتریها از دیدگاه طرفدارانشان بیان میشود .اما خود هجویری به یکسانی
ارزش و مرتبة قبض و بسط معتقد است و این مطلب را از قول شیخ و مراد خویش
بیان میکند .او دلیل این یکسانی را نیز عدم دخالت سالک در پیدایش این احوال
(غیر ارادی بودن آنها) و پیامدهای مشابهی که دارند ،میداند« .نفس مقبوض از
خلل محفوظ باشد و سرّ مبسوط از زَلَل مضبوط( ».هجویری )794 -770 :3184

خواجه عبداهلل انصاری (وفات 983 :ق) در رسالة صد میدان فقط مسئلة بسط
را مطرح میکند اما در منازل السائرین به هر دو مقولة قبض و بسط میپردازد .در
رسالة نخست ،میدان هشتاد و پنجم« ،میدان بسط» است که پس از «میدان غنا» به
وجود میآید .با توجه به اینکه مؤلف تعریف مشخصی از حال و مقام ارائه نداده
است ،بسط هم میتواند جزء احوال باشد و هم جزء مقامات .وی بسط را متعلق
به سه ساحت میداند :ساحت دل ،ساحت وقت و ساحت همّت .بنابراین ،بسط را
به سه نوع تقسیم میکند :بسط دعا ،بسط خدمت و بسط طلب .سپس برای هر
کدام از این انواع سهگانه ،سه نشانه ذکر میکند:
«نشانههای بسط دعا :مناجات با احترام ،زاری با ترس ،خواهش با نیکویی جستن.
نشانههای بسط خدمت :کار فراوان را بر تن آسان نمودن ،وِردِ فراوان را از خلق
پنهان کردن ،دل به وقت وِرد ،شتابان داشتن.
نشانههای بسط طلب :سماع اندک نمودن و فایدة فراوان بردن ،خدمت اندک کردن
و شیرینی فراوان چشیدن ،اندیشة اندک داشتن و دیدار فراوان کردن:3153( ».
)133 -131
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خواجه عبداهلل در منازل السائرین به هر دو مقولة قبض و بسط میپردازد .وی
معتقد است که سه گروه دچار قبض میشوند و سه فرقه دچار بسط .کسانی که
دچار قبض میشوند :الف) کسانی که حق آنها را با وفات قبض میکند؛ ب)
عدهای که خداوند آنها را با پوشش لباس قبض میکند؛ ج) افرادی که حق آنها
را از خودشان قبض میکند .آنها که دچار بسط میشوند عبارتاند از :الف) برخی
که خدا آنها را از رحمت خود بسط میدهد؛ ب) گروهی که با تصمیم خود دچار
بسط میشوند؛ ج) کسانی که به خاطر هدایت سالکان بسط مییابند-394 :3184( .

 )395خواجه عبداهلل نسبت به قشیری ،بحث انواع قبض و بسط را به صورت
کاملتری مطرح میکند ،ضمن اینکه نشانههای بسط را نیز مشخصاً آورده است.
عینالقضات همدانی (مقتول 737 :ق) قبض و بسط را جزء احوال میداند که
از حال «شوق» حاصل میشوند و ظهور و بروز آنها امری نسبی است .هنگامی
که حوصله (وقت سالک) نیازمند قوت (غذای روحی) است ،اضطراب و خلجانی
در او به وجود میآید که همان شوق نام دارد؛ در صورتی که این اضطرابِ طلب
به سکونتِ وجدان تبدیل شود ،آن شوق به حال بسط تبدیل میشود و در صورتی
که یافتن غذای روحی سالک دشوار باشد ،حال قبض به وجود میآید .وی همچنین
به حالتی اعتقاد دارد که در آن قبض و بسط آمیختهاند و از آن با عنوان «بوقلمون
وقت» تعبیر میکند؛ این حال هنگامی روی میدهد که قبض و بسط مربوط به
زمینة باطنی سالک است( .عینالقضات همدانی  )133 :3163دو دیدگاه شاخص و ممتاز
عینالقضات ،یکی ارتباط قبض و بسط با حال «شوق» است و دیگری وضع
اصطالح «بوقلمون وقت» که حالتی آمیخته از قبض و بسط میباشد.
قبض و بسط از نظر اردشیر عبّادی (وفات 795 :ق) هم از جملة احوالاند که
بر دل سالک وارد میشوند .وی مفصّلترین بحث را دربارة اسباب و علل قبض و
بسط مطرح میکند .از نظر وی این اسباب گاهی روشن و مشخص هستند و گاه
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پنهان .اسباب مشخص قبض عبارتاند از :خوف ،ظن ،فترت ،حرص و هجر.
اسباب مشخص بسط ،درست نقطة مقابل موارد مذکورند :رجا ،یقین ،قربت ،قناعت
و وصل .او اسباب پنهان قبض را قهر و مکر الهی میداند و اسباب پنهان بسط را
لطف و کرم خداوند .بسط را از قبض برتر میداند و معتقد است که هنگام کمال
بصیرت و کشف حقایق معرفت ،قبض ،مغلوب میشود و بسط ،غالب میگردد.
(عبّادی )343 -343 :3168

سهروردی (وفات 613 :ق) نیز مانند بیشتر صوفیة پیش از خود ،قبض و بسط

را از جملة احوال میداند و برای آنها وقت مشخصی متصور است .مؤلف عوارف
المعارف ،علت قبض و بسط را گاهی آشکار و گاهی پنهان میداند .علت آشکار
قبض ،ظهور صفات نفس و علت آشکار بسط ،غلبة صفات دل است .در صورتی
که سالک از گرفتگی دل خارج شود ،دچار قبض و بسط نمیگردد و هنگامی که
دوباره گرفتار حجاب دل شود ،قبض و بسط باز میگردند .وی همچنین از قبض
به «عقوبت» تعبیر میکند؛ عقوبت زیادهروی در بسط .هنگامی که نفس ،جانب ادب
را رعایت کند ،دل دچار قبض نمیشود .علت مخفی قبض و بسط هنگامی است
که علم حال در نهایت کمال باشد( .سهروردی  )340 :3153وجه تشخّص تعریف
سهروردی ،بیان علت پیدایش قبض و بسط و زمان وقوع آنها است .عزّالدین
محمود کاشانی (وفات 517 :ق) و شمسالدین محمد آملی (وفات 571 :ق) در
این دو مورد ،پیرو سهروردی هستند و دقیقاً همان مطالب را تکرار میکنند.
روزبهان بقلی (وفات 606 :ق) هم در شرح شطحیات و هم در مشرب األرواح،
مطالبی راجع به قبض و بسط مطرح میکند .در مشرب األرواح باب هفتم (فی
مقامات الشاهدین) تنها مدخلی با عنوان «فی مقام البسط» دارد و از قبض مطلبی
نمیآورد؛ اما فصل پنجم و ششم باب یازدهم (فی مقامات الموحدین) به مقام
قبض و بسط اختصاص دارد .در این کتاب باب مستقلی با عنوان «فی مقامات
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السالکین» وجود دارد اما ذکری از قبض و بسط در ذیل این باب نیست .بنابراین،
با توجه به رویکرد عرفانی مقالة حاضر و ارتباط دو مقولة قبض و بسط با سالکان
از نقل مطالب مربوط به آنها در مشرب األرواح ـ که به شاهدین و موحدین
اختصاص دارد ـ صرفنظر میشود.
روزبهان در شرح شطحیات ،قبض و بسط را از جملة احوال عارفان به شمار
میآورد .وی چهار عامل برای قبض معرفی میکند« :قهر توحید ،حجب سلطنت،
تراکم انوار عظمت ،رکوب حشمت ».نتیجة قبض ،پاک کردن ویژگیهای بشریت
از عارف است؛ اما برای بسط سه عامل معرفی میکند« :کشف جمال ،حسن صفات،
طیب خطاب [حق] ».نتیجة بسط ،شادی ،از خود بیخود شدن ،صفا و رقص و
سماع است .همچنین اصل قبض را فنای سَر در پا و اصل بسط را بقای سَر در
مشاهدة ابد میداند( .روزبهان بقلی  )773 :3159دیدگاه روزبهان از دو جهت قابل
توجه است :نخست اینکه برای اولین بار ،واژههای «رقص و سماع» را به حوزة
اصطالحات عرفانی وارد کرده است و دوم در بیان علل متنوعی است که برای
پیدایش قبض و بسط مطرح میکند.
نجمالدین کبری (مقتول 638 :ق) سالکان را به سه دسته تقسیم میکند:
«مسلمان ،مؤمنِ موقن (صاحب یقین) ،عارفِ متقن (استوار در راه حق) ».از نظر او
خوف و رجا مخصوص مسلمان ،قبض و بسط متعلق به مؤمن صاحب یقین و
انس و هیبت ،ویژة عارف متقن است .از دستة میانی (مؤمنِ موقن) با عنوان
متوسطان (سالکان میانه راه حق) یاد میکند و قبض و بسط را دو بال میداند که
متوسطان را به منتهیان (عارفان متقن که به وصال حق رسیدهاند) میرساند .به عقیدة
وی نتیجة قبض و بسط ،صفا است .آنچه باعث آزادی از قبض میشود ،صبر
طوالنی است و دلیل رهایی از بسط ،شکر بسیار میباشد( .ر.ک :نجمالدین کبری :3441
)340 -385
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ابن عربی در مقایسه با صوفیه متقدم و متأخّر ،بحث نسبتاً مفصّل و مبسوطی را
دربارة انواع قبض و بسط ،علل پیدایش ،تعاریف و ویژگیهای آنها مطرح میکند.
وی ابتدا به بیان سخنان قدما دربارة قبض میپردازد و به اصطالح پیشینة بحث را
بیان میکند .از نظر او قبض همان حال خوف در زمان حال است که بر قلب وارد
میشود .وی در ادامه قبض را با «دریغ» و «خوف» مقایسه میکند؛ دریغ بر گذشته
است ،قبض معنی حاصل در وقت (زمان حال) و خوف برحذر بودن نسبت به
آینده میباشد .با توجه به بررسی آرای صوفیان پیشین نسبت به ابن عربی ،به جز
خواجه عبداهلل انصاری و عینالقضات همدانی دیگران نیز به بیان ارتباط یا مقایسة
قبض با خوف پرداختهاند اما در گفتههای هیچکدام مطلبی راجع به دریغ وجود
ندارد .خود ابن عربی به ذکر منبع سخن خود در این باره اشارهای نکرده است و
برای نگارندگان هم مشخص نشد که واضع این اصطالح چه کسی بوده است .او
در دنبالة نظرات صوفیه ،به دو نوع رابطه میان قبض و خوف اشاره میکند :نخست
اینکه خوف ،نتیجة حالِ قبض است و دوم ،خوف گاهی علت قبض است و گاه
نیست.
مؤلف فتوحات المکیه در ادامه به طرح دیدگاههای خود دربارة قبض و بسط
میپردازد که با توجه به تنوع مطالب فهرستوار ذکر میشود:
الف) قبض:
جزء احوال است؛ یعنی از جانب خداوند بر قلب عارف وارد میشود و عبارت از
موصوف شدن حق به صفات بندگان است.
انواع قبض عبارتاند از :قبض به اعتقادات ،قبض الهی ،قبض روح ،قبض به
ناپسند ،قبض خاص ،قبض مجهول.
قبض به اعتقادات :عالمتی بین خدا و عموم بندگان میباشد.
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قبض الهی :حقیقت آن هنگامی است که حق تعالی از خودش خبر میدهد و هر
امری که مشمول قهر الهی گردد به خاطر قبض الهی است .همچنین قبض بندة
وفادار از این گونه قبض میباشد.
قبض روح :مربوط به بندة مؤمن میباشد و همان مرگ است.
قبض به ناپسند :یعنی دچار شدن به هر امری که بنده آن را به قیاسِ قبض روح،
ناپسند میدارد.
قبض خاص :قبضی است که از خوف ناشی میشود و متعلق به نفس است.
قبض مجهول :قبضی است که علت آن هم ناشناخته و مجهول است.
علت دچار شدن به قبض :تردد (شبهه و دودلی) ،کراهت ،قهر الهی ،خوف ،علت
ناشناخته.
راهکار قبض :فقط برای قبض مجهول ،راهکار ارائه میدهد؛ سکون و عدم حرکت
ق
تا مشخص شدن سبب و سپس به اقتضای حقیقت آن سبب و آنچه از جانب ح ّ
ـ چه نسبت به خودش و چه نسبت به خلق ـ مقدر شده است ،عمل کند .این نوع
قبض را از مراتب و درجاتی میداند که تا زمان ورود عارف به بهشت و دیدار
حق با او همراه است و سپس برطرف میگردد و هرگز به آن دچار نمیشود.
حکم قبض ،خشم الهی است.
ب) بسط:
حالی است که به صاحبش فرمان میدهد بر تمام چیزها احاطه یابد و چیزی بر او
مسلط نشود.
چهار نوع بسط وجود دارد :بسط حق ،بسط عارفان ،بسط عالمان باهلل ،بسط بندگان.
برای بسط الهی (بسط حق) سه شاهد مثال از قرآن ذکر میکند.
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بسط حق :از ابتدا وجود داشته است (ازلی است) و پس از آن ،قبض روی میدهد.
برای اثبات این مدعا ،این حدیث پیامبر (ص) را شاهد میآورد« :انَّ رَحمَة اهلل
سَبَقَت غَضَبه».
بسط عارفان :در حال بسط ،قبض شدهاند و در حال قبض ،مبسوط میباشند؛ یعنی
قبض آنها عین بسطشان و بسط آنها عین قبضشان است؛ به همین دلیل است که
حق در عارف تجلی مییابد و تمام وجودشان را فرامیگیرد .غیر عارف دچار چنین
احوالی نمیشود.
بسط عالمان باهلل :عین علم به خدا میباشد؛ یعنی میدانند چه کسانی دچار قبض
و بسط هستند .این نوع بسط یک درجه باالتر از بسط بندگان است.
بسط بندگان :عبادت و قرب به سوی خداوند است و از قبض ناشی میشود؛ یعنی
پس از قبض روی میدهد .نتیجه آن ،اثر ستم در دل و تجاوز از منزلتشان است؛ به
همین خاطر بسط از جانب بنده که در مرتبة پایینتر قرار دارد ،رعایت نکردن ادب
است .بزرگترین بسط بنده ،خلّاق بودن و مراعات ادب است .راه رهایی از این
نوع بسط ،داشتن اخالق پسندیده است( .ابن عربی )976 -966 :3187

عزّالدین محمود کاشانی در تبیین قبض و بسط همان گفتههای سهروردی را
مبنای تعاریف و تقسیمبندیهای خود قرار میدهد .تعاریف او در بعضی موارد
عین همان مطالب سهروردی است و در مواردی هم نقل به مضمون میکند .کاشانی
به تبعِ سهروردی هنگام دچار شدن به قبض و بسط را گذشتن سالک از مرتبة
«محبت عام» و رسیدن به اوایل «محبت خاص» میداند .در نظر او قبض و بسط
احوالی هستند که بر دل سالکی وارد میشوند که از جملة «اصحاب قلوب و ارباب
احوال» است .وی نسبت این دو حال را با یکدیگر متعاقب و متناوب میداند؛ یعنی
سالکی که شرط دچار شدن به قبض و بسط را مییابد ،خداوند قلب او را میان
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این دو حال در نوسان نگه میدارد تا منجر به قبضِ لذتهای وی شود و سپس او
را از نور الهی منبسط کند.
به نظر عزّالدین محمود کاشانی پیامد قبض ،دور شدن حظّ و حالِ سرور از
قلب است و نتیجة بسط ،روشنشدن قلب به واسطة تابیدن نورِ سرور .او علت
وجود قبض را ظهور صفات نفس میداند که حجاب دل شدهاند و سبب پیدایش
بسط را برطرف شدن این حجابها از دل ذکر میکند .از نظر او گاهی نیز طغیان
نفس ،هنگام زیادهروی در بسط موجب پیدایش حجاب نور میگردد که در نتیجة
آن قبض به وجود میآید .راه رهایی از این حالت ،پناه بردن به حضرت حق و
اظهار پشیمانی با صدق و اخالص است .وی سالکان را به سه دسته تقسیم میکند:
مبتدیان ،متوسطان و منتهیان .مبتدیان ،خوف و رجا دارند ،متوسطان دچار قبض و
بسط میشوند و منتهیان به مرتبة فنا و بقا رسیدهاند .بنابراین ،قبض و بسط
مخصوص متوسطان است .وی نهایت قبض را بسط میداند و نهایت بسط را فنا.
()939 -937 :3153

در اصطالحات الصوفیه ،قبض و بسط در مقام قلب مانند خوف و رجا در مقام
نفس هستند .قبض ،نقطة مقابل بسط است و بعد از آن روی میدهد و علتش
بیادبی سالک در حال بسط است .بسط ،حالتی است که به اقتضای «قبول و لطف
و بخشش و انس و نعمتِ» معشوق (حقّ) بر قلب وارد میشود .همچنین از دو
جنبة مقام (جایگاه) و زمان تحقق به بررسی مقایسهای قبض و بسط با خوف و
رجا پرداخته شده است :خوف و رجا در مقامِ نفس حاصل میشوند و به آینده
مربوط میشوند اما محققشدن قبض و بسط در مقام قلب است و به وقتِ حاضر
(زمان حال) تعلق دارد( .عبدالرزاق کاشانی )53 :3156

در کتاب مجمع البحرین نیز قبض و بسط از جملة احوال معرفی شدهاند که بر
دل سالک وارد میشوند .قبض ،بعد از خوف به وجود میآید و بسط از رجا ناشی
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میشود .علت قبض ،خشم خداوند و ادب کردن سالک است و موجب بسط ،قبول
و رحمت و دوستیِ حق .قبض و بسط برای عارف به مثابة خوف و رجا برای
سالکِ مبتدی است .بر خالف پیشینیان که احوال را مربوط به زمان حال میدانستند،
ابرقوهی (قرن  8ق) معتقد است که «بسط به زمان آینده متعلق است زیرا که بسط
سالک از میل به مطلوب یا زوال محذور حاصل میگردد ».وی همچنین به نوعی
قبض و بسط باور دارد که علت آن مشخص نیست .این نوع قبض و بسط نسبت
به یکدیگر رابطه متقابل دارند؛ یعنی گاهی قبض برطبق بسط روی میدهد و گاه
بسط بنابر قبض اتفاق میافتد .راه رهایی از این گونه قبض و بسط« ،تسلیم و رضا»
است؛ به این صورت که سالک ،گوشهنشین و ساکن باشد و مراعات ادب کند تا
آن «وقت» بگذرد .وی همچنین به بیان وجه اشتراک و اختالف قبض و بسط از
نظر کیفیتِ «حرکت» آنها میپردازد« :نوع حرکت آنها مستقیم است اما جهات
حرکتشان مختلف میباشد؛ قبض از اطراف به مرکز حرکت میکند و بسط از سوی
مرکز به اطراف میرود( ».ابرقوهی  )953 -951 :3169ابرقوهی در بیان علت قبض و
بسط ،تعریف عبدالرزاق را مالک قرار داده است .از موارد اختالف دیدگاه ابرقوهی
با سایر عرفا باید به دو نکته اشاره کرد :نخست ،همان اعتقاد وی به اینکه بسط به
ق
زمان آینده تعلق دارد .دوم اینکه وی در بیان علت بسط ،گاهی آن را از جانب ح ّ
میداند و گاهی از جانب سالک؛ آنجا که «میل به مطلوب» را مطرح میکند.
رشف األلحاظ فی کشف األلفاظ منبع دیگری است که مؤلفِ آن در قرن  8ق،
شماری از اصطالحات عرفانی را تأویل کرده است .شیوة مؤلف در توضیح
مدخلها نسبت به سایر منابع مورد بررسی متفاوت است؛ به همین علت نیز در
بررسیهای تطبیقی لحاظ نشده است و ذکر آن در اینجا تنها به خاطر تأویل متفاوتی
است که از این اصطالحات ارائه داده است .در این اثر« ،زمستان» و «بهار» به مقامِ
قبض و بسط تعبیر شدهاند« .دلدار» صفت باسط است و «دلبر» حقّ است به هنگام
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قبض .تنها ویژگی بارز و متفاوت قبض و بسط در این کتاب ،قراردادن آنها در
زمرة مقامات است .البته ممکن است منظور از مقام در تعابیر مذکور ،مرتبه و درجه
باشد .با توجه به اینکه هیچ نشانهای در حال یا مقام بودن آنها وجود ندارد ،هر
دو برداشت محتمل است و به عنوان یکی از تعابیر موجود در این زمینه قابل
مالحظه میباشد .ویژگی مشترک این کتاب با منابع پیشین در این است که دل را
جایگاه تحقق قبض و بسط میداند( .الفتی تبریزی )71 ،53 :3155

مؤلف نفایس الفنون فی عرایس العیون قبض و بسط را جزء احوال سالک
معرفی میکند .تعاریف و تقسیمبندیهای موجود در این کتاب عیناً رونویسی از
مصباح الهدایة عزّالدین محمود کاشانی است .همچنین مقایسة طبقات سهگانة
سالکان؛ یعنی مبتدیان ،متوسطان و منتهیان از جهت داشتن خوف و رجا ،قبض
وبسط ،فنا و بقا .تنها نکتة متمایز موجود در نفایس الفنون ،بیان ارتباط حالِ «انس
و هیبت» با قبض و بسط است« :انس و هیبت در باطن متناوب و متأدب باشند،
گاه از انبساط حال انس غلبه کند ،و گاه از فرط انقباض حال هیبت غلبه کند».
(آملی 10 -13 :3183؛ نیز قس :عزّالدین کاشانی )939 -937 :3153

آخرین اثر مورد بررسی ،التعریفات علی بن محمد جرجانی (وفات 836 :ق)
است .وی قبض و بسط را جزء احوال میداند که پس از ترقی بنده از حال خوف
و رجا روی میدهند .او در ادامه به شیوة برخی از قدما به مقایسة قبض و بسط با
خوف و رجا میپردازد .قبض و بسط عارف در حکم خوف و رجا برای مستأمن
(زنهارخواهنده) است .قبض و بسط در وقت (زمان حال) روی میدهد اما خوف
و رجا مربوط به آینده است .قبض و بسط ،واردی غیبی است؛ یعنی خارج از حیطة
اختیار و ارادة سالک میباشند ولی خوف و رجا اموری هستند که امکان دخل و
تصرف در آنها وجود دارد( .جرجانی  3106ق )51 :جرجانی در بیان ویژگیهای
قبض و بسط ،بیش از هر منبع دیگری از رسالة قشیریه تأثیر پذیرفته است.
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بررسی تطبیقی اقوال و آرای صوفیه دربارة قبض و بسط
در این بخش دیدگاهها و سخنان پانزده تن از مؤلفان متون آموزشی صوفیه از
ابونصر سرّاج تا علی بن محمد جرجانی در ده قسمت و به صورت تطبیقی با
یکدیگر مقایسه خواهند شد و ضمن ذکر شباهتها و تفاوتها مواردی هم که ـ
بر اساس شواهد متنی یا داللتهای معنایی ـ مشمول اخذ و اقتباس یا تأثیر و تأثر
هستند ،بیان میشود .همچنین وجوه تشخص بعضی تعاریف هم ذکر میگردد.

قبض و بسط؛ حال یا مقام؟
نخستین پرسشی که نسبت به قبض و بسط به ذهن میرسد ،این است که جزء
احوال به شمار میروند یا از جملة مقامات هستند؟ وجه تمایز حال و مقام از
یکدیگر ،موهبتی یا اکتسابی بودن آنها است؛ حال ،موهبتی از سوی خداوند است
که بر قلب سالک وارد میشود (ابوسعید خرّاز  )87 :3143اما مقام ،جایگاه و مرتبهای
است که در نتیجة سعی سالک حاصل میگردد .به جز خواجه عبداهلل انصاری و
عینالقضات همدانی ،سایر مؤلفان با صراحت به این مسئله اشاره کردهاند که قبض
و بسط از جملة احوال هستند .خواجه عبداهلل مشخصاً به این مهم اشاره نکرده
است که قبض و بسط جزء کدام موارد هستند اما در منازل السائرین سه طایفه را
بر میشمارد که دچار بسط میشوند ،یکی از اینها طایفهای هستند که «تصمیم»
ایشان در حصول بسط ،مؤثر است .خواجه با ذکر عبارت «از روی تصمیم نظر
خویش» تلویحاً به نوعی بسط معتقد است که منشأ آن خود سالک است؛ یعنی
اینگونه به نظر میرسد که بسط مقولهای اکتسابی است نه واردی قلبی از جانب
خداوند؛ بنابراین با توجه به اعتقاد به اکتسابی بودن این نوع بسط ،میتوان آن را
جزء مقامات به شمار آورد .عینالقضات نیز در نامهها به این نکته اشاره دارد که
اگر «حال» دوام یابد ،به آن مقام میگویند« :و بسط حال میبود .اگر آن حال دراز
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واکشد حال نگویند ،مقام گویند که مردم مقیم است ،و روش ازو منقطع».
(عینالقضات )133 :3163

علت /منشأ قبض و بسط
نجمالدین کبری و جرجانی هیچ علتی برای پیدایش قبض و بسط بیان نمیکنند اما
سایر مؤلفان به فراخور دیدگاههای خود به ذکر عللی برای آنها پرداختهاند .از نظر
سرّاج علت بسط ،تنبیه سالک است .وی برای قبض علتی بیان نمیکند .قشیری،
«عتاب و تأدیب» را از موجبات قبض و «قرب و لطف» را از موجبات بسط میداند.
به اعتقاد هجویری «غیرت حقّ» علت قبض و «معاتبت» (خشم و تنبیه) علت بسط
میباشد .خواجه عبداهلل انصاری علت قبض را نگاهداشت بندگان برای حقّ معرفی
میکند اما برای بسط دو علت را مطرح میکند :نخست ،رحمت حقّ و دوم ،تصمیم
خود بندگان؛ مورد اوّل غیر ارادی و مورد دوم ،ارادی و به اختیار خود بنده است.
بر خالف هجویری ،عینالقضات همدانی برای بسط علتی بیان نمیکند اما دو عاملِ
«مشاهدة عظمت حقّ» و «مشاهدة علم ازل» را موجب پیدایش قبض میداند.
اردشیر عبّادی بحث مبسوطی در باب اسباب قبض و بسط مطرح میکند .این
سببها ـ نسبت به آگاهی سالک ـ یا آشکار هستند و یا پنهان و درست در نقطة
مقابل یکدیگر قرار دارند که در جدول زیر آمده است:
جدول ( )1اسباب قبض و بسط
نوع حال

اسباب آشکار

اسباب پنهان

قبض

خوف ،ظن ،فترت ،حرص ،هجر

قهر و مکر الهی

بسط

رجا ،یقین ،قربت ،قناعت ،وصل

لطف و کرم حقّ
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سهروردی نیز همانند عبّادی معتقد است که قبض و بسط ،علل آشکار و پنهان
دارند .علت آشکار قبض ،ظهور صفات نفس و علت آشکار بسط ،غلبة صفات دل
است .علت پنهان آنها را نیز «کمال علم حال» میداند .روزبهان بقلی چهار عامل
برای قبض و سه عامل برای بسط میشمارد .عوامل قبض عبارتاند از« :قهر توحید،
حجب سلطنت ،تراکم انوار عظمت ،رکوب حشمت ».عوامل بسط نیز از این قرارند:
«کشف جمال ،حسن صفات ،طیب خطاب ».ابن عربی به ذکر پنج علت برای قبض
میپردازد« :تردد ،کراهت ،قهر الهی ،خوف ،علت مجهول (ناشناخته) ».همچنین
برای بسط ،عللی را بیان میکند که براساس نوع بسط متغیّر هستند .علت بسط
بندگان ،قبض است ،علت بسط عالمان باهلل ،عین علم به خدا است .علت بسط
عارفان ،قرارداشتن در حال قبض است .بسط حقّ هیچ علتی ندارد چون ازلی بوده
و از آغاز وجود داشته است.
عزّالدین محمود کاشانی و شمسالدین محمد آملی ،دقیقاً به بیان همان
علتهایی میپردازند که سهروردی مطرح کرده بود .به باور عبدالرزاق کاشانی
علت قبض ،بیادبی سالک در حال بسط است و علل بسط« ،قبول و لطف و بخشش
و انس و نعمت ».ابرقوهی در بیان علل قبض و بسط متأثر از عبدالرزاق کاشانی
است با این تفاوت که در بیان علل بسط به جای اصطالح «بخشش» که کاشانی
گفته بود ،واژة «رحمت» را قرار داده است .همچنین «میل به مطلوب و زوال
محذور» (ازبین رفتن رنج و مشقت) را از موجبات قبض معرفی میکند .او نوعی
از قبض و بسط را ناشی از اسباب ناشناخته میداند .از بین آرای صوفیة مورد
بررسی ،قشیری ،عبّادی ،سهروردی و ابرقوهی به نوعی علت ناشناخته برای قبض
و بسط معتقدند؛ علتی که ماهیت آن برای عارف مشخص نیست .با توجه به
نشانههای متنی موجود ،مشخص است که در بیان علل قبض و بسط ،عزالدین
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محمود کاشانی و آملی از سهروردی متأثرند و ابرقوهی ـ با اندکی تمایز ـ پیرو
عبدالرزاق کاشانی است.

راهکار رهایی از قبض و بسط
در این قسمت از مقاله به بررسی این مسئله پرداخته شده است که آیا مؤلفان متون
آموزشی صوفیه برای رهایی از قبض و بسط راه حلی ارائه دادهاند یا خیر؟ و در
صورت وجود راهکار ،کیفیت آنها به چه صورتی است؟
سرّاج ،هجویری ،خواجه عبداهلل انصاری ،عینالقضات ،روزبهان بقلی،
عبدالرزاق کاشانی ،آملی و جرجانی برای رهایی از این احوال هیچگونه راهکاری
پیشنهاد ندادهاند .چنانکه پیش از این آورده شد ،قشیری قائل به نوعی قبض و
بسط است که علت آنها ناشناخته است .به اعتقاد وی راه رهایی از قبض مجهول،
تسلیم سالک تا گذشتن آن وقت است و طریق نجات از بسط ناشناخته ،آرامش و
رعایت ادب میباشد .عبّادی بسط را برتر و واالتر از قبض میداند ،بنابراین
قرارداشتن در حال بسط از نظر وی ارزشمند است و نیاز به خروج از حال آن
نیست اما راه غلبه بر قبض را کمال بصیرت و کشف حقایق معرفت میداند.
سهروردی یک راهکار عمومی برای قبض و بسط پیشنهاد میکند و آن خروج
سالک از حجاب دل است .همچنین مراعات ادب از جانب نفس را به عنوان یک
راهکار اختصاصی برای قبض معرفی میکند.
نجمالدین کبری ،صبر بر قبض و شکر در بسط را به عنوان راهکار ارائه میدهد.
نظر ابن عربی در این زمینه متأثر از قشیری است؛ از دو جهت :نخست اینکه از
میان انواع ششگانة قبض ،فقط برای قبض مجهول راه حل دارد و دوم اینکه راهکار
وی نیز همانند قشیری دعوت به سکون و آرامش است با این تفاوت که ابن عربی
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در ادامه میافزاید که این سکون باید تا مشخص شدن سبب قبض ادامه داشته باشد
و سپس باید به مقتضای آن سبب ،عمل شود .همچنین میتوان راهکار نجمالدین
کبری برای رهایی از قبض را ـ با اندک تغییر در تعبیر ـ از همین مقوله به شمار
آورد.
عزالدین محمود کاشانی فقط برای قبضی که در نتیجة بسط حاصل میشود،
راهکار دارد .راه حل وی پناه بردن به حضرت حقّ و توبه و پشیمانی با صدق و
اخالص است .ابرقوهی در بیان راهکارها هم به آرای قشیری نظر دارد و هم به
عزالدین محمود کاشانی .تعبیر «استعاذه به حقّ» که وی برای رهایی از قبض پیشنهاد
میکند ،معادل همان «پناه بردن به حضرت حقّ» است که کاشانی مطرح کرده بود.
ابرقوهی متأثر از قشیری است .او برای قبض و بسطِ مجهول راه حل میآورد و از
آن با عنوان «تسلیم و رضا» یاد میکند و در ادامه توضیح میدهد که سالک باید
معتکف و ساکن باشد و جانب ادب را رعایت کند تا آن «وقت» بگذرد.

پیامدها و نتایج قبض و بسط
نخستین بار سرّاج به نتیجة قبض و بسط اشاره میکند .به نظر وی سالکِ دچار
قبض از خوردن و نوشیدن و سخن گفتن بازمیماند و هنگامی که بسط روی نماید،
این حاالت از وی برطرف میشود؛ یعنی نتیجة بسط ،رهایی از پیامدهای قبض
است .قشیری پیامد قبض را «استحقاق تأدیب» (شایستگی تنبیه و تربیت) و نتیجة
بسط را نزدیکی یا اقبالی از لطف حقّ در قلب سالک میداند .مؤلف
کشفالمحجوب معتقد است که نفس ،دچار قبض میشود و سِر ،بسط مییابد؛
نفس در حال بسط از نقصان محفوظ است و سِر در حال بسط از لغزش در امان
خواهد بود .خواجه عبداهلل انصاری در رسالة صد میدان نتیجهای برای بسط بیان
نمیکند اما در منازل السائرین هدایت خلق ،نشانه بودن در طریقت ،جمعشدن
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حقایق و نگاهداری اسرار سالک از نتایج بسط شمرده شده است .او برگرفتن از
پیش چشم مردم با قبض روح (مرگ) ،در حجابشدن سالک با قبض وی از رسوم،
عادات و سنتها و صفای سِیر در خویشتن با قبض سالک از خویشتنِ خویش را
از نتایج این حال بیان میکند.
از نظر عینالقضات همدانی نتیجة قبض و بسط به نوع آنها بستگی دارد؛ اگر
باطنی باشد ،گریه و خنده ،توأمان در ظاهر نمودار میشود اما اگر بسط ،ظاهری و
قبض ،باطنی باشد ،پنهانی میگرید و آشکارا میخندد .عبّادی نتیجة قبض را
«گرفتگی دل» و نتیجة بسط را «بشاشت دل» میداند .قبض در دیدگاه سهروردی
پیامدی ندارد اما برای بسط دو نتیجه را برمیشمارد :شادمان شدن دل و قبض؛
قبضی که از افراط در بسط حاصل میشود .روزبهان بقلی در شرح شطحیات سلب
صفات بشری را نتیجة قبض و «رقص و سماع و گفتن و بخشیدن» را از نتایج بسط
به شمار میآورد .نجمالدین کبری «صفا» را ثمرة مشترک قبض و بسط میداند .به
باور ابن عربی ،حاصل قبض ،خشمگرفتن است و نتیجة بسط بندگان ،باقی ماندن
اثر ستم در دل و تجاوز از منزلت میباشد .به اعتقاد عزالدین محمود کاشانی نتیجة
قبض ،گرفتن لذتهای سالک از وی و پیامد بسط ،گشایش خاطر وی از نور حقّ
است .آخرین دیدگاه در این زمینه را شمسالدین محمد آملی دارد .وی بازگرفتن
شادی از قلب را نتیجة قبض و روشنشدن قلب به تابیدن نور حالِ سرور را نتیجة
بسط میداند .عبدالرزاق کاشانی ،ابرقوهی و جرجانی در این باره نظری ندارند.

هنگام دچار شدن به قبض و بسط
سرّاج ،خواجه عبداهلل انصاری ،عبادی ،روزبهان بقلی ،نجمالدین کبری ،ابن عربی
و عبدالرزاق کاشانی نسبت به این مسئله سکوت کردهاند .قشیری معتقد است قبض
و بسط هنگامی به وجود میآید که بنده از حال خوف و رجا گذشته باشد .این

 /16فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـ عبدالعلی اویسی ـ عبداهلل واثق عباسی ـ اسماعیل علیپور

احوال به گذشته و آینده ارتباطی ندارند و در «وقت» (زمان حال) حاصل میشوند.
ابرقوهی و جرجانی در این باره ،متأثر از قشیری هستند و همین دیدگاه را بازگو
میکنند .هجویری ،قبض قلب را در حالت «حجاب» و بسط آن را در حالت
«کشف» (رفع حجابها) میداند .از نظر عینالقضات ،زمان این احوال به چگونگی
حصول «قوت حوصله» (غذای معنوی و روحانی وقت) بستگی دارد؛ به این
صورت که اگر دشوار حاصل شود ،سالک دچار قبض میشود و اگر آسان فراهم
شود ،دچار بسط میگردد .آخرین دیدگاه در این حوزه متعلق به سهروردی است.
به نظر وی سالک هنگامی دچار قبض و بسط میشود که از مرتبة محبت عام بگذرد
و به اوایل محبت خاص برسد .عزالدین محمود کاشانی و آملی نیز عیناً همین
مطالب را تکرار کردهاند.

نسبت قبض و بسط با یکدیگر
از جمله دیدگاههایی که در ارتباط با قبض و بسط محل مناقشه است ،چگونگی
رابطهای است که بین آنها برقرار کردهاند .بعضی از صوفیه ،قبض را مقدم بر بسط
میدانند و برخی دیگر عکس این مطلب را گفتهاند ،عدهای هم ارزش همسانی
برای آنها قائلاند .تئوریهای دیگری نیز در این باره وجود دارند که مجموع آنها
به سه دسته قابل تقسیم است :نخست ،تقدم قبض بر بسط است .سرّاج ،قشیری و
روزبهان بقلی ـ با استناد به آیة «اهلل یَقبِضُ و یَبسطُ و الیهِ تُرجَعون» (بقره )397 /ـ
معتقدند که نخست قبض اتفاق میافتد و پس از آن حال بسط روی میدهد .دوم،
تقدّم بسط بر قبض است .از نظر عبّادی ،سهروردی ،ابن عربی و عبدالرزاق کاشانی
ابتدا بسط به وجود میآید و سپس قبض .ابن عربی در اثبات این مدعا به حدیث
«انَّ رَحمَةَ اهلل سَبَقَت غَضَبه» استناد میکند.
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دیدگاه سوم ،شکل تعدیلیافتة دو مورد پیشین است که میتوان آن را «نظریة
تعامل» نامید .هجویری ،عینالقضات ،عزالدین محمود کاشانی و ابرقوهی در این
گروه قرار دارند .با وجود اختالف در تعابیر و واژهها ،جانِ کالم ایشان این است
که نسبت قبض و بسط با یکدیگر برابر است؛ یعنی به تعبیر هجویری ،قبضِ قلب
در بسطِ نفس است و بسطِ قلب در قبضِ نفس یا به قول ابرقوهی قبض براساس
بسط باشد و بسط بنابر قبض اتفاق میافتد.
خواجه عبداهلل انصاری ،نجمالدین کبری ،آملی و جرجانی هم در این زمینه
اظهار نظر نکردهاند .در رابطه با ارزش و اعتبار این احوال نیز دیدگاهها متفاوت
است .از نظر سرّاج ،قشیری ،هجویری و ابرقوهی ارزش قبض و بسط با یکدیگر
برابر است اما به اعتقاد عبادی ،سهروردی ،ابن عربی و عزالدین محمود کاشانی
بسط بر قبض برتری دارد .سایرین هم به داوری و ارزشگذاری نپرداختهاند.

صاحبان قبض و بسط
اینکه چه کسانی در حوزة عرفان مشمول قبض و بسط میشوند؟ و آیا این افراد
جزئی از یک مجموعة بزرگتر هستند؟ مسائلی است که در این قسمت به آنها
پاسخ داده شده است .در غالب منابع مورد بررسی ،کسی را که این احوال بر او
وارد میشود «سالک /عارف» نامیدهاند .سرّاج از آنها با عنوان «اهل معرفت /مرد
عارف» یاد میکند .در صوفینامه عبّادی ،معادل فارسی سالکان آمده است یعنی

«روندگان» .تنها در سه مورد نامگذاریهای متفاوتی وجود دارد .در منازل السائرین
کسانی که دچار قبض میشوند در سه «فرقه» و افرادی که دچار بسط میشوند به
سه «طایفه» دستهبندی شدهاند یعنی نامگذاری مؤلف بر اساس یک عنوان کلی و
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عمومی است .عینالقضات نیز در نامهها اصحاب قبض و بسط را «صاحب دل»
میداند .نجمالدین کبری مشمولین قبض و بسط را «مؤمنان» مینامد.
عدهای از صوفیان عالوه بر این نامگذاریها تقسیمات دیگری نیز برای اصحاب
قبض و بسط قائل شدهاند .قشیری ،نجمالدین کبری ،عزالدین محمود کاشانی و
آملی سالکان (عارفان) را به سه دسته تقسیم میکنند :مبتدیان ،متوسطان ،منتهیان.
به زعم ایشان ،خوف و رجا به مبتدیان تعلق دارد .قبض و بسط مخصوص متوسطان
است و منتهیان به مرحلة فنا و بقا یا انس و هیبت رسیدهاند و از جملة مقرّبان
هستند .هجویری به دو گروه از سالکان معتقد است :مریدان و عارفان .مریدان
همان مبتدیان و عارفان نیز همان متوسطان در تعریف قشیری هستند .ابن عربی
فقط عارفِ در حال بسط را «رفیع المنزلت و رفیع الدرجات» مینامد .عبدالرزاق
کاشانی و به تبعِ او آملی ،متوسطان را از «زمرة اصحاب قلوب [= صاحبدالن] و
ارباب احوال [= آنان که واردات قلبی دارند]» معرفی میکنند.

ارتباط آیات قرآن و قبض و بسط
استناد به آیات قرآن در متون آموزشی صوفیه تنها از ابونصر سرّاج تا ابن عربی
وجود دارد و مؤلفان بعد از ابن عربی به بررسی این گونه ارتباط یا آوردن شواهد
مثال قرآنی اقدام نکردهاند .در فاصلة سرّاج تا ابن عربی نیز آثار عبّادی و نجمالدین
کبری فاقد آیات قرآنی در رابطه با قبض و بسط است .سرّاج ،قشیری ،هجویری،
عینالقضات ،سهروردی و روزبهان بقلی به آیة «اهللُ یَقبِضُ و یَبسُطُ و الَیهِ تُرجَعون»
(بقره )397 /تمسّک جسته و در تأیید سخنان خود به آن استناد کردهاند و یا پیشینة
بحث قبض و بسط را به آیة مذکور باز میگردانند؛ اما خواجه عبداهلل انصاری و
ابن عربی ،آیات دیگری را در این زمینه آوردهاند .خواجه عبداهلل برای قبض ،آیة
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«ثُمَّ قَبَضناهُ الینا قبضاً یسیراً» (فرقان )36 /و برای بسط ،بخشی از آیة یازدهم سورة
شوری را نقل میکند« :یَذرَؤُکُم فِیه» .ابن عربی برای بسط به آیات «وَ نَشَرَ رَحمَتُهُ
وَ هُوَ الوَلیُّ الحَمید» (شوری)38 /؛ «انَّ رَبَّکَ واسِعُ المَغفِرَة» (نجم )13 /و «یا ایُّها النّاسُ
أنتُم الفُقَراءُ الی اهلل» (فاطر )37 /استناد میکند.
به صورت خالصه میتوان گفت که آیات قرآنی به پنج منظور در ارتباط با
قبض و بسط به کار رفتهاند .3 :برای طرح پیشینة بحث؛  .3نشان دادن منشأ پیدایش
این اصطالحات و اثبات این مسئله که قبض و بسط ریشة قرآنی دارند و جزو
اصطالحات حوزة عرفان اسالمی هستند؛  .1در تأیید این مدعا که نخست قبض و
پس از آن بسط به وجود میآید؛  .9اقناع مخاطب با نقل قول از کالم وحی که
مهمترین و معتبرترین سند مکتوب الهی و اسالمی به شمار میرود؛  .7کسب اعتبار
و اصالت برای مباحث و تألیفات خود از رهگذر استناد به قرآن.

مقایسة قبض و بسط با خوف و رجا
با توجه به اینکه سرّاج در پایان بحث خود راجع به قبض و بسط ،از قول جنید
میگوید« :قبض و بسط همان خوف و رجا است که [اهل معرفت را] به طاعت
بسط میدهد و از معصیت ،قبض میکند( ».السرّاج الطوسی  )349 :3003به نظر میرسد
نخستین بار جنید بغدادی (وفات 345 :ق) این مقایسه را مطرح کرده باشد.
مقایسههای موجود در منابع مورد بررسی به سه دسته قابل تقسیماند :نخست،
طبقهای که سالک به آن تعلق دارد .قشیری ،نجمالدین کبری ،عزالدین محمود
کاشانی و آملی سالکان را به سه دستة مبتدیان ،متوسطان و منتهیان تقسیم میکنند.
خوف و رجا را متعلق به مبتدیان و قبض و بسط را ویژة متوسطان میدانند .از نظر
هجویری سالکان دو دستهاند :مریدان و عارفان؛ قبض و بسط عارف در حکم خوف
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و رجا برای مرید است .نجمالدین کبری هم آنها را به دو گروه تقسیم میکند اما
نامگذاریهای وی با هجویری متفاوت است .او گرفتار خوف و رجا را «مسلمان»
و صاحب قبض و بسط را «مؤمن» مینامد .به اعتقاد او خوف و رجا برای مسلمان
به مثابه قبض و بسط برای مؤمن است .مؤلف مصباح الهدایة نظر متفاوتی در این
زمینه دارد؛ او «ایمان» را معیار بحث قرار میدهد .به نظر وی ،خوف و رجا ـ به
حکم ایمان -میان مبتدیان و متوسطان مشترک است.
ابرقوهی نیز خوف و رجا را از قبض و بسط تفکیک میکند و صاحب خوف
و رجا را «مستأنف» (مبتدی) مینامد .وی معتقد است ،قبض و بسط عارف در
حکم خوف و رجای مستأنف است .دیدگاه آملی در این زمینه تلفیقی است ،از این
جهت که قبض و بسط عارف را به منزلة خوف و رجای مبتدی تلقی میکند ،پیرو
قشیری است و از جهت مشترک دانستن خوف و رجا میان مبتدیان و متوسطان،
متأثر از عزالدین محمود کاشانی .جرجانی در این باره به بسط نمیپردازد و تنها
قبض عارف را در حکم خوف برای مستأمن (زنهارخواهنده /مبتدی) میداند؛ اما
دیدگاه اردشیر عبّادی با آنچه صوفیان قبل و بعد از وی گفتهاند ،تفاوت ماهوی و
بنیادین دارد .به نظر وی خوف و رجا یکی از اسباب قبض و بسط هستند؛ یعنی
خوف و رجا در موازات قبض و بسط قرار دارند و متعلق به گروه دیگری نیست
بلکه مخصوص همان سالکانی است که دچار قبض و بسط میشوند و از موجبات
پیدایش آنها است.
دوم ،جایگاه یا محل وقوع قبض و بسط است .از میان آرای مورد بررسی در
پژوهش حاضر ،فقط سه تن به این نکته پرداختهاند :قشیری ،سهروردی و عبدالرزاق
کاشانی .البته دیدگاه قشیری کمی متفاوت است به این صورت که ترکیبی از مکان
و زمان میباشد .به باور وی ،خوف و رجا در «دل» اتفاق میافتد ولی قبض و بسط
در «وقت» (همان لحظهای که سالک در آن قرار دارد) روی میدهد .سهروردی
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میگوید ،خوف و رجا در مقام (جایگاه /مرتبة) محبت عام و قبض و بسط در مقام
محبت خاص حاصل میشوند .عبدالرزاق کاشانی جایگاه خوف و رجا را «مقام
نفس» و جایگاه قبض و بسط را «مقام قلب» میداند.
سوم ،زمان وقوع قبض و بسط میباشد .در اندیشة قشیری ،قبض و بسط در
«وقت» (زمان حال) روی میدهند اما خوف و رجا نسبت به امری است که قرار
است در آینده اتفاق بیفتد .ابن عربی بسط را همان حالِ رجا میداند که در وقت
حاصل میشود؛ یعنی تلویحاً به این نکته اشاره میکند که رجا متعلق به هنگامی
غیر از زمان حال است .عبدالرزاق کاشانی و جرجانی در این زمینه ،متأثر از قشیری
هستند و همان نظر وی را عیناً بازگو میکنند.

انواع قبض و بسط
برخی مؤلفان متون آموزشی صوفیه ،عالوه بر تعاریف و بیان ویژگیهای قبض و
بسط ،از دیدگاههای مختلف آن را به انواعی تقسیم کردهاند .قشیری قبض را به دو
نوعِ ناقص و کامل تقسیم میکند و همینطور دو نوع بسط را توضیح میدهد:
مبسوطی که خلق هم میتوانند به آن راه یابند و مبسوطی که هیچ چیزی به آن راه
نمییابد .عالوه بر این قائل به نوعی قبض و بسط است که علت آن ناشناخته است؛
یعنی قبض و بسط مجهول .پس از وی ،خواجه عبداهلل انصاری تقسیمبندی
کاملتری از قبض و بسط ارائه میدهد .خواجه در رسالة صد میدان فقط به بسط
میپردازد و آن را به سه نوع تقسیم میکند :بسط دعا ،بسط خدمت ،بسط طلب؛
اما در منازل السائرین به هر دو مقوله پرداخته است و قبض و بسط از نظر او انواع
سهگانهای دارند :قبض روح ،قبض از رسوم و عادتها ،قبض سالک از خودش.
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بسط به واسطة رحمت حقّ ،بسط سالک با تصمیم خودش و بسط به خاطر هدایت
دیگر سالکان.
عینالقضات همدانی از نوعی قبض ،با عنوان «قبض ابدی» سخن میگوید اما
نظر شاخص وی در این باره وضع اصطالح جدیدی به نام «بوقلمون وقت» است
که نوعی قبض و بسط مختلط میباشد .آخرین و جامعترین تقسیمبندی از انواع
قبض و بسط را ابن عربی مطرح کرده است .به نظر او شش نوع قبض وجود دارد:
قبض به اعتقادات ،قبض الهی ،قبض روح (مرگ) ،قبض به ناپسند (امر مکروه)،
قبض خاص و قبض مجهول .مؤلف فتوحات المکیه بسط را به چهار نوع تقسیم
میکند :بسط حق ،بسط عارفان ،بسط عالمان باهلل و بسط بندگان.

نتیجه
سرچشمة وضع اصطالحات قبض و بسط و ورود آنها به حوزة اصطالحات عرفان
اسالمی ،آیة  397سورة بقره است ،آنجا که میفرماید« :اهلل یَقبِضُ و یَبسِطُ وَ الَیهِ
تُرجَعون» .در طرح مباحث نظری مربوط به قبض و بسط ،ابونصر سرّاج ،پیشگام
است و ابن عربی ،مفصّلتر از متقدّمین و متأخّرین به بررسی این اصطالحات در
ابعاد مختلف پرداختهاست به ویژه از نظر علل پیدایش و تقسیمبندی آنها به انواع
مختلف .ویژگی شاخص و ممتاز اردشیر عبّادی بیان اسباب پیدایش قبض و بسط
است .دیدگاههای قشیری و سهروردی بیشترین تأثیرات را بر نظرات صوفیة بعدی
گذاشته است .عبدالرزاق کاشانی و جرجانی در بیان علت وقوع قبض و بسط و
مقایسه آنها با خوف و رجا متأثر از قشیری هستند .عزالدین محمود کاشانی و
آملی نیز در ذکر علل پیدایش قبض و بسط و زمان دچار شدن سالک به این احوال،
پیرو سهروردی میباشند.
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روزبهان بقلی برای نخستین بار «رقص و سماع» و پس از وی عبدالرزاق کاشانی
«معشوق» را ـ که متعلق به حوزة اصطالحات غیر عرفانی بودند ـ به حوزة
اصطالحات عرفانی وارد کردند.
سه دیدگاه ممتاز و شاخص راجع به قبض و بسط وجود دارد .نخست ،دیدگاه
خواجه عبداهلل انصاری است .با وجود اینکه در تمام منابع مورد بررسی ،قبض و
بسط را جزء احوال دانستهاند ،وی معتقد به نوعی بسط است که وقوع آن به نظر
سالک بستگی دارد؛ لذا با توجه به اختیاری و ارادی بودن آن ،این نوع بسط را
میتوان از جملة مقامات به شمار آورد .در رشف األلحاظ فی کشف األلفاظ نیز
قبض و بسط در زمرة مقامات هستند .دوم ،طرح اصطالح جدیدی به نام «بوقلمون
وقت» توسط عینالقضات همدانی است که آن را حالتی آمیخته از قبض و بسط
میداند .سوم ،دیدگاه ابرقوهی است .وی بر خالف نظر متقدمین و متأخرین ـ که
معتقدند قبض و بسط در «وقت» (زمان حال) حاصل میشوند ـ بسط را متعلق به
آینده میداند.
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