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داستان یوسف و ذلیخا
حضرت یوسف علیه السالم فرزند یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم علیهم السالم از
پیامبران بزرگ الهی و اولین پیامبر بنی اسرائیل بود.
نام یوسف  ۵۲بار در قرآن آمده و سوره ای نیز به نام یوسف که شامل  ۱۱۱آیه میباشد
موجود است .این سوره داستان زندگی یوسف را به عنوان بهترین قصه ها از آغاز تا پایان
بیان کرده است .حضرت یعقوب علیه السالم  ۱۵پسر داشت .یوسف و بنیامین از زنی به نام
راحیل بودند که بسیار محبوب یعقوب بود و در جوانی درگذشت .از این رو یعقوب این
یادگاران او را بیشتر از فرزندان دیگرش دوست میداشت .زیبایی بی نظیر یوسف نیز به
عالقه پدر نسبت به وی افزوده بود و برادران یوسف از این بابت به او حسادت میکردند.
شبی یوسف خواب دید که خورشید و ماه و یازده ستاره بر وی سجده میکنند .خواب خود را
به پدرش باز گفت .یعقوب علیه السالم تعبیر خواب وی را بازگو کرد و سفارش کرد که
رؤیای خود را به برادرانش نگوید .اما برادران از خواب یوسف آگاهی یافتند و با توجه به
عالقه پدر به وی ،با نقشه ای از پیش طراحی شده یوسف را به صحرا بردند و در چاه
انداختند و هنگام بازگشت به پدر گفتند که یوسف را گرگ درید .کاروانیانی که از کنار چاه
میگذشت ،یوسف را دیدند ،از چاه درآوردند و به غالمی به مصر بردند .در آنجا یوسف به
خانواده عزیز مصر راه یافت و اندکی بعد وقتی به سن بلوغ رسید ،زلیخا ،زن عزیز مصر،
شیفته او شد و از او مراد بد طلبید ،اما یوسف خویشتنداری کرد و از قبول پیشنهاد زلیخا سر
باز زد .خبر ماجرا به عزیز مصر رسید و پس از بررسی ،بی گناهی یوسف و حیله ی زلیخا
ثابت شد ولی چون خبر در شهر منتشر شده بود ،پادشاه مصر بر آن شد تا یوسف را به زندان
افکند .یوسف در زندان خواب دو جوان را تعبیر کرد و سالیانی بعد با راهنمایی یکی از آن دو
جوان ،برای تعبیر خواب عزیز مصر ،راهی قصر او شد .سرانجام یوسف به خزانه داری و
سپس به منصب واالی حکومتی رسید.
هنگامى كه حضرت یوسف علیه السالم به سلطنت مصر رسید ،چون در سالهاى قحطى عزیز
مصر فوت كرده بود زلیخا كم كم فقیر گردید ،چشمانش كور شد ،به علت فقر و كورى بر سر
راه مى نشست و از مردم براى گذران خود گدایى میکرد.
به او پیشنهاد كردند خوب است از ملک بخواهى به تو عنایتى كند سالها خدمت او مىیكردى.
شاید به پاس خدمات و محبتهاى گذشته به تو رحم نماید .ولى باز هم عده اى او را از این كار
منع مى كردند كه ممكن است به واسطه عشق ورزى كه نسبت به او داشتى تا به زندان افتاد و
آن همه رنج كشید خاطرات گذشته برایش تجدید شود و تو را كیفر نماید.
زلیخا گفت :یوسفى را كه من مى شناسم آن قدر كریم و بردبار است كه هرگز با من آن
معامله را نخواهد كرد .روزى بر سر راه او بر یک بلندى نشست.
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هر وقت حضرت یوسف علیه السالم خارج مى شد جمعیت كثیرى از رجال و بزرگان مصر
با او همراه بودند زلیخا همین كه احساس كرد یوسف نزدیک او رسید گفت:
پاک و منزه است خداوندى كه پادشاهان را به واسطه نافرمانى بنده مى كند و بندگان را بر اثر
اطاعت و فرمان بردارى پادشاه مى نماید .یوسف علیه السالم پرسید :تو كیستى؟ زلیخا گفت:
همان كسى كه از جان ،تو را خدمت مى كرد و آنیکه از یاد تو غافل نمى شد ،هوا پرست بود،
به كیفر اعمال بد خود به این روز افتاده كه از مردم براى گذران زندگى گدایى مى كند كه
برخى به او ترحم مىیکنند و برخى نمی كنند .بعد از عزیز اولین شخص مصر بود و اینک
ذلیل ترین افراد ،این است جزاى گنهكاران.
یوسف گریه زیادى كرد و بعد پرسید :آیا هنوز چیزى از عشق و عالقه نسبت به من در قلبت
باقى مانده؟ زلیخا جواب داد و گفت :آرى ،به خداى ابراهیم قسم ،یک نگاه به صورت تو ،بیش
از تمام دنیا براى من ارزش دارد كه سطح آن را طال و نقره گرفته باشند.
یوسف پرسید :زلیخا چه چیز تو را به این عشق واداشت؟
زلیخا جواب داد و گفت :زیبایى تو .یوسف گفت :پس چه خواهى كرد اگر پیامبر آخرالزمان را
ببینى كه از من زیباتر و خوش خوتر و با سخاوت تر است كه نامش محمد (ص) است؟ زلیخا
گفت  :راست مى گویى.
یوسف علیه السالم پرسید تو كه او را ندیده اى ،از كجا تصدیق مى كنى؟
زلیخا جواب داد و گفت همین كه نامش را بردى محبتش در قلبم واقع شد .خداوند به یوسف
وحى كرد زلیخا راست میگوید ما نیز او را به واسطه عالقه و محبتى كه به پیامبر ما محمد
(ص) دارد ،دوست داریم و به این خاطر تو با زلیخا ازدواج كن .آن روز یوسف به زلیخا
چیزى نگفت و رفت.
روز بعد به وسیله شخصى به او پیغام داد كه آیا میل دارى تو را به ازدواج خود درآورم.
زلیخا پاسخ داد و گفت :میدانم كه ملک مرا مسخره مى نماید ،آن وقت كه جوان و زیبا بودم
مرا از خود دور كرد ،اكنون كه پیرو بینوا و كور شده ام مرا مى گیرد؟!
حضرت یوسف علیه السالم دستور داد آماده ازدواج شود و به گفته خود وفا كرد شبى كه
خواست عروسى كند به نماز ایستاد ،دو ركعت نماز خواند خدا را به اسم اعظمش قسم داد.
خداوند جوانى و شادابى زلیخا را به او باز گرداند .به قدرت خداوند یکتا چشمانش شفا یافت،
مانند همان زمانى كه به او عشق مى ورزید ،در آن شب یوسف او را دخترى بكر یافت،
خداوند دو پسر از زلیخا به یوسف داد ،با هم به خوشى
زندگى كردند تا مرگ بین آنها جدایى انداخت .هنگامى كه
یوسف علیه السالم مالک خزاین زمین شد با گرسنگى بسر
مى برد و نان جو مى خورد ،به او میگفتند با این كه خزینه
هاى زمین در دست توست به گرسنگى مى گذرانى؟ مى
گفت مى ترسم سیر شوم و گرسنگان را فراموش نمایم.
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تمرینات
تمرین اول :خالصه داستان یوسف علیه السالم را در پنج ستر بنویسید؟

تمرین دوم :سوره یوسف در قرآنکریم در چند آیه بیان گردیده است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمرین سوم :جریان خواب یوسف (ع) چه بود؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرین چهارم :خداوند یکتا به یوسف (ع) علم تعبیر خواب داده بود و بسیاری خواب ها را
تعبیر کرده است .علم تعبیر خواب و شیوه تعبیر آنرا به شکل گروهی بحث کنید؟

تمرین پنجم :با استفاده از انترنت یا منابع دیگر فیلم این داستان که بزبان فارسی نیز موجود
میباشد ،را جستجو نموده و خالصۀ آنرا برای همصنفی هایتان بیان نمایید؟
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خواجه عبدهللا انصاری
شیخ االسالم ابواسماعیل عبدهللا بن ابی منصور محمد
متولد سال  ۶۹۳ه .ق .مطابق سال  ۱۰۰۳میالدی میباشد.
دانشمند و عارف افغانستان معروف به پیر هرات ،پیر
انصار ،خواجه عبدهللا انصاری و انصاری هروی بود.
وی از اعقاب ابوایوب انصاری است که صحاب ٔه پیغمبر
(ص) بود .مادرش از مردم بلخ بود و عبدهللا خود در
هرات متولد شد و از کودکی زبانی گویا و طبعی توانا داشت چنانکه شعر فارسی وعربی را
نیکو می سرود و در جوانی در علوم ادبی و دینی و حفظ اشعار عربی مشهور بود و
مخصوصا ً در حدیث قوی بود و امالی بسیار داشت و در فقه روش امام حنبل را پیروی
میکرد .وی در تصوف از استادان زیادی تعلیم گرفت و دو بار به دیدار شیخ ابوالحسن
خرقانی شتافت و این دیدارها تاثیر زیادی در روحیات و منش وی داشته است .محل اقامتش
بیشتر در هرات بود و در آنجا تا پایان زندگانی به تعلیم و ارشاد اشتغال داشت.
انصاری شعر می سرود و لیکن بیشتر شهرت وی به جهت رساالت و کتابهای او میباشد که
تألیف کرده است ،از آن جمله ترجم ٔه امالء طبقات الصوفی ٔه سلمی به لهجه هروی و تفسیر
قرآن که اساس کار میبدی در تألیف کشف االسرار قرار گرفته است.
از رسائل منثور او که به نثر مسجع نوشته مناجات نامه ،نصایح ،زادالعارفین ،کنزالسالکین،
قلندرنامه ،محبت نامه ،هفت حصار ،رسال ٔه دل و جان ،رسال ٔه واردات و الهی نامه را میتوان
نام برد.
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کودکی و نوجوانی
خواجه دوران کودکی اش را چنین می نگارد .چهارساله بودم که شامل مکتب شدم و نه ساله
امالء می نوشتم وشعر میگفتم ،چهارده ساله بودم که مرا به مجلس نشاندند ودیگران برمن
حسد میکردند.
دوران نوجوانی را بدلیل کوچ پدرش به بلخ ،بدون سرپرستی پدر بود .وی تحت سرپرستی
صوفی نامدار شیخ عمو پرورش یافت .سپس نزد استادانی چون یحیی ابن عمار و طاقی
سجستانی به تعلیم قرآن وحدیث ادامه داد .وقتی سلطان مسعود غزنوی ولیعهد و حاکم هرات
بود وی دوازده ساله بود.
خواجه دو بار عزم سفر حج نمود یکبار از ری و بار دیگر تا بغداد سفر کرده و بازگشت در
این سفرها بود که به دیدار شیخ ابوالحسن خرقانی موفق گردید .شیخ میگفت؛ پروردگار چه در
حجاز و چه در خوارزم حاضر است.
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وی با وجود اینکه استاد علوم اسالمی مانند تفسیر ،حدیث ،اصول و عقاید بود ،با علم کالم
واهل آن مخالف بود و قرآن و حدیث را یگانه دلیل و مرشد مومن می شمرد .خواجه هم استاد
شریعت بود و هم پیر طریقت .خواجه در وصف هللا چنین می نگارد:
الهی
گاهی به خود نگرم گویم از من زارتر کیست
گاهی به تو نگرم گویم از من بزرگوارتر کیست
بنده چون به فعل خود نگرد
به زبان تحقیر از کوفتگی و شکستگی گوید
پرآب دو دیده و پر آتش جگرم
پر باد و دو دستم و پر از خاک سرم
چون به لطف الهی و فضل ربانی نگرد
به زبان شادی و نعمت ازادی گوید
چه کند که او غاشیه من نکشد
چون به غاشیه حکم و قضای تو کشم
بوی جان ایدم از لب حدیث تو کنم
شاخ عز رویدم از دل چو بالی تو کشم
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آثار خواجه عبدهللا انصاری

آثار این مرد عارف عبارت اند از طبقات الصوفیه ،منازل السائرین ،الهی نامه ،ذم الکالم،
زادالعارفین ،مناجات نامه ،رسال ٔه دل و جان ،صد میدان ومناقب اهل االثار.

پیری وپایان عمر
نابینایی هر دو چشم خواجه در سن هفتاد سالگی برای وی که عمری
به آموزش و آموختن خو کرده بود بسیار گران آمد ،اما همچنان به
فعالیت ارشاد شاگردان ادامه می داد ومطالب را به آنها امالء مینمود.
خواجه عبدهللا انصاری بعد از یک عمر آموزش ،بحث و ارشاد و پس
از تحمل چندین نوبت تبعید و حبس ،عاقبت در سحرگاه جمعه  ۵۵ذی
الحجه سال  ۱۸۱هجری مطابق سال  ۱۰۸۸میالدی در سن هشتاد و
پنج سالگی دنیا را وداع گفت.
آرامگاه خواجه عبدهللا انصاری در هرات
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تمرینات
تمرین اول :خالصۀ سوانح خواجه عبد هللا را در پنج ستر بنویسید؟

تمرین دوم :آثار پیر هرات را نام ببرید؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

www.kodakan.se

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرین سوم :زادگاه پدر و مادر خواجه عبدهللا انصاری را نام ببریید؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرین چهارم :مفهوم شعر ذیل را به بشکل گروهی تحلیل و بحث نمایید ؟
آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو هر دو جهان را چه کند

تمرین پنجم :با استفاده از انترنت یا منابع دیگر چند شعر از اثری پیر هرات بنام الهی نامه
را جستجو کرده و برای همصنفی هایتان قرائت نمایید؟
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سلمان فارسی
سلمان فارسی چندین سال قبل از هجرت در یکی از روستاى سرزمین بخارا یا افغانستان
امروزی فرزندى به دنیا آمد ،که نامش را روزبه گذاشتند و بعدها پیامبر اسالم (ص) او را
سلمان نامید.
پدر سلمان بدخشان کاهن یک روحانى زرتشتى بود و کار همیشگى اش هیزم نهادن بر شعله
آتش بود .با اینکه سلمان در میان خاندان و محیطى زرتشتى دیده به جهان گشود ،ولى هرگز
در برابر آتش سر فرود نیاورد و به خداى یکتا اعتقاد یافت .سلمان در دوران کودکى مادرش
را از دست داد و عمه اش سرپرستى او را به عهده گرفت.
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سلمان بعد از آنکه دریافت قرار است او را شش ماه با اعمال شاقه زندانى سازند و پس از آن
اگر به آیین نیاکانش ایمان نیاورد اعدامش کنند ،با همکارى عمه اش فرار کرد و روانه بیابان
شد .در بیابان کاروانى دید که به سوى شام (کشور سوریه) میرفت و به آن مسافران پیوست و
رهسپار سرزمینهاى ناشناخته گردید .سرانجام سلمان ،در همان آغاز هجرت گمشده اش را
یافت و در حالى که برده یک یهودى بود ،در محضر رسول خدا (ص) مسلمان شد.
پیامبر گرامى اسالم (ص) سلمان را به مبلغ چهل نهال خرما و چهل وقیه (هر وقیه معادل
چهل درهم) ،از مرد یهودى خرید و آزادش ساخت و نام زیباى سلمان را بر او نهاد .این تغییر
نام بیانگر آن است که برخى از نامهاى عصر جاهلیت ،شایسته یک مسلمان نیست و همچنان
واژه سلمان از سالمتى و تسلیم گرفته شده است .انتخاب این نام زیبا از سوى پیامبر(ص)
نشانه پاکى و سالمت روح سلمان است.

فضیلتهاى برجسته حضرت سلمان
سلمان الگوى مسلمان کمالجو ،وارسته و خودساخته
است و ارزشهاى متعالى بسیارى در خویش گردآورده
بود .بخشى از این فضایل عبارت است از:


نزدیکى حضرت سلمان به رسول خدا (ص)

بقایای کاخ کسری در شهر مدائن که فقط طاق آن برجای مانده است

حضرت سلمان پس از پذیرفتن اسالم ،چنان در راه ایمان و معرفت اسالمى پیش رفت که نزد
رسول خدا جایگاهى واال یافت .در ماجراى جنگ خندق ،که در سال پنجم هجرى رخ داد و به
پیشنهاد سلمان پیرامون شهر خندق کندند .روایت است که پیامبر اکرم(ص) فرمود :هر که
میخواهد به مردى بنگرد که خداوند قلبش را به ایمان درخشان کرده ،به سلمان بنگرد.
آنچه به عبادت سلمان ارزش بیشترى می دهد ،علم و آگاهى اوست .چرا که عبادت آگاهانه و
پرستش از روى بصیرت از عبادت سطحى و ظاهرى ارزشمندتر است.
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اشعار خلیل هللا خلیلی
خلیلی یکی از چهره های برجسته در تاریخ ادبیات معاصر
افغانستان است .وی از معدود شاعرانیست که برای بار نخست
اوزان مطرح نیمایی را در افغانستان به کار بست و اشعار بس
زیبای از خویش بجا گذاشت .استاد خلیلی عالوه بر آنکه شاعری
خوش قریحه و نویسنده مطرحی است ،در عرصه های دیگری
چون تاریخ ،سیاست ،فلسفه و عرفان نیز حضور گستردۀ داشت.

استاد خلیل هللا خلیلی

استاد خلیلی در سال  ۱۵۹۶خورشیدی در باغ شهر آرای كابل دیده به جهان گشود .در سنین
طفولیت والدینش را از دست داد و در نیمه راه ،تعلیم را رها كرد .او سالهای را در كابل،
كوهستان و بلخ گذرانید .استاد در پست های اساسی زیادی در دوایر دولتی افغانستان در داخل
و خارج از كشور وظیفه انجام داده است .در اوایل دهه بیست خورشیدی به حیث معاون
دانشگاه كابل به كار گماشته شد ،در سال  ۱۶۶۰رییس مستقل ریاست مطبوعات شد و در سال
 ۱۶۶۵به حیث مشاور عالی سلطنتی در دربار محمد ظاهر شاه پذیرفته شد.
در سالهای نخستین دهه  ۲۰به عنوان سفیر كبیر مدتی در عربستان سعودی و سپس در عراق
مصروف خدمت بود .استاد خلیلی پس از كودتای هفت ثور سفارت را ترک و مدتی در اروپا
و امریكا به سر برد .اما به خاطر عشق و عالقیکه به وطن و وطنداران خود داشت دیر در
آنجا نماند و برگشت .استاد پس از آن به پاكستان آمد و در كنار هزاران هموطنان آواره اش
مسكن گزید و در این دوره آثار زیادی از وی به نشر سپرده شد .استاد خلیلی در مجموع ۳۵
اثر منظوم و منثور در عرصه های مختلف هنر ،ادب  ،سیاست ،فلسفه و عرفان دارد كه
بیشتر شان در داخل و خارج از كشور به طبع رسیده است .استاد خلیلی نام و مرتبتی در
میان فارسی زبانان كشور های همسایه چون ایران ،تاجکستان وغیره نیز كسب كرده بود.
چنانچه مقامات دانشگاهی و حلقه های ادبی ایران دو بار در طی سالهای  ۱۶۶۲و  ۱۶۱۰از
استاد خلیلی دعوت نمودند و استاد مورد
استقبال فراوان حلقه های فرهنگی آن
دیار قرار گرفت.
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استاد خلیل هللا خلیلی در بهار ۱۶۳۳
خورشیدی در شهر اسالم آباد کشور
پاکستان چشم از جهان فرو بست .جسد
وی پس از  ۵۲سال از درگذشتش ،از
پاکستان به کابل منتقل و در مراسم رسمی
در محوطه دانشگاه کابل و در کنار
آرامگاه سید جمال الدین افغان به خاک سپرده شد.
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آرامگاه استاد خلیل هللا خلیلی در محوطه دانشکاه کابل

استاد خلیلی در اشعار خود زیر عنوان اشک یتیم آوره چنین مینگارد:

اشک یتیم آواره

گفت شب الماس را اشک یتیم
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از کجا آیی کجا باشی مقیم

گفت از ظلمات می آیم برون
از دل سنگ سیاه قیر گون

جایگاهم تاج شاهان بوده است
تارک گیتی ستانان بوده است

اشک گفتا زاده ام از خون دل

بوده ام عقد گلوی مهوشان

دخترم من دختر محزون دل

زینت انگشت خوبان جهان

مادرم داده بخونم پرورش

بوده ام با ماهرویان شامها

آفریده هستیم را از تپش

در بساط عیش درد آشامها

کرده با داغ جگر همخانه ام

دیده ام گوهر نشان اورنگها

ساخته از درد و غم کاشانه ام

رقصها با بادۀ گلرنگ ها

دیده ام من مادرم را بی کفن

قطره ام از چشمه سار آفتاب

در میان خون و آتش در وطن

دخترم از دودمان مهتاب

شعله ور جسم برادر دیده ام

ماه پرورده مرا شبها به بر

تر بخون رخسار خواهر دیده ام

شیر من داده ز پستان سحر

طفل اشکم از وطن آواره ام
بی پدر بی مادر و بیچاره ام
داشتی گر این یتیم بی وطن
بر برهنه قامت خود پیرهن
چون عقیقش بر گریبان می شدم
چون ستاره زیب دامان می شدم
- 33 -

تمرینات
تمرین اول :خالصۀ سوانح استاد خلیل هللا خلیلی را در پنج ستر بنویسید؟

تمرین دوم :استاد خلیلی در کدام عرصه های مختلف از خود آثاری به جا گذاشته است؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرین سوم :استاد خلیلی در کدام ادارات دولتی در پوستهای مختلف وظیفه انجام داده است؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمرین چهارم :مفهوم شعر (قسمتی از شعر خلیلی زیر عنوان راه نیستان) ذیل را بشکل
گروهی بحث نمایید؟
ناله به دل شد گره  ،راه نیستان كجاست؟
خانه قفس شد به من طرف بیابان كجاست؟
اشك به خونم كشید  ،آه به بادم سپرد
عقل به بندم فگند ،رخنۀ زندان كجاست؟

تمرین پنجم :با استفاده از انترنت یا منابع دیگر نام و محتوای یک اثری از خلیلی در عرصه
عرفان را جستجو نموده و برای همصنفی هایتان بیان نمایید؟
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تصوف و عرفان
تصوف
تصوف روشی است از سلوک باطنی دینی در عالم اسالم .در
تعریف تصوف نظرات مختلفی بیان شده است ،اما اصول آن بر
پایه طریقه ایست که شناخت خالق جهان ،کشف حقایق خلقت و
پیوند بین انسان و حقیقت از طریق سلوک عرفانی باطنی ،نه از
راه استدالل عقلی جزئی میسر است .موضوع آن ،نیست شدن
خود ،و پیوستن به خالق هستی و روش آن اصالح وکنترل نفس و
ترک عالیق دنیوی و ریاضت و خویشتن داری است .ظاهراً واژه
صوفی در قرن دوم ،در برخی از سرزمینهای اسالمی بخصوص در بین النهرین متداول شد.
کسانیکه در قرن دوم صوفی خوانده میشدند ،تشکیالت اجتماعی و مکتب و نظام فکری و
عرفانی خاصی نداشتند ،بهعبارت دیگر تشکیالت خانقاهیو رابطه مرید و مرادی و آداب و
رسوم خاص صوفیه و همچنین نظام فکری و اعتقادی ای که جنبه نظری تصوف را تشکیل
میدهد در قرن دوم و حتی در ربع اول قرن سوم پدید نیامده بود.
عرفان
عرفان در واقع یک مرام و یک مکتب است که بر طبق یک جهان بینی خاص بنا شده است.
در واقع طریقه ای است در میان همه مکاتب موجود در جهان که برای کشف حقیقت ،نه بر
عقل و استدالل ،بلکه بر ذوق ،اشراق واتحاد با حقیقت تکیه دارد .و در همه اقوام و ملل و
مذاهب مختلف جهان ،شایع و رایج است .عرفان در اصطالح عبارت است از شناخت قلبی که
از طریق کشف و شهود ،نه بحث و استدالل حاصل میشود و آن را علم وجدانی هم میخوانند.
در اسالم نیز این مکتب در میان مکاتب دیگر مانند حکمت و فلسفه ،علم کالم ،فقه و دیگر
علوم اسالمی به دنبال حقیقت و خداجویی است و می توان از آن به عنوان علمی یاد کرد که
در دامن فرهنگ اسالمی رشد و تکامل پیدا کرده و کامل ترین نوع عرفان را در جهان به
وجود آورده است.
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خانقاه
توجه خاص به موضوع آداب در تصوف ،مالزم پیدایی رابطه خاصی بود که میان صوفیان
مجرب و کار آزموده در مقام شیخ یا پیر ،با نوآموزان یا شاگردان پدید آمد .رابطه مریدی و
مرادی ،جمع شدن عده ای شاگرد به دور یک پیر و دریافت دستورها و تعالیم طریقت از وی
مستلزم داشتن محلی خاص بود .در بعضی شهرها صوفیه از مسجد استفاده میکردند .گاهی
محل تجمع و دیدار آنان خانه پیر بود .ولی بعداً صوفیان محلهای خاصی برای خود تأسیس
ویره یا رباط میگفتند .در خراسان و ماوراءالنهر لفظ خانقاه یا خانه
کردند که معموالً به آن ُد ِ
گاه را برای محل تجمع و مدرسه های خود به کار می بردند.
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کتابها و پرروگرامهای آموزشی

Language learning books and Educational software

Dari 1A

Dari 1B

Dari 1C

ISBN: 978-91-979212-0-6

ISBN: 978-91-979212-1-3

ISBN: 978-91-979212-2-0

Dari 1D

Dari 1E

Dari 1F

ISBN: 978-91-979212-3-7

ISBN: 978-91-979212-4-4

ISBN: 978-91-979212-5-1

Dari 1 Exercises
ISBN: 978-91-979213-6-7

Dari 2A

Dari 2B

Dari 2C
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