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  چکیده

هـای متفکـران مسـلمان بـوده     ترین دغدغـه  مفهوم انسان و چیستی آن همواره از مهم
شناسانه انسـان تأکیـد    ارزش جایگاه هستیاست. در این میان، حوزۀ معرفتی تصوف بر 

ای دارد. فضیلت انسان تا اواخر قرن پنجم منحصراً بر مبنای باطن یا بُعد روحـانی  ویژه
حال، از قرن ششم، کالبد خاکی انسان کانون توجه صوفیان قرار  شد. باایناو تعریف می

در ابتـدا، هـدف از    شود.ای در انگارۀ خاک حادث میگیرد و به تبع آن تحول عمده می
حال،  سازی فضائل خاک، اثبات برتری انسان بر سایر مخلوقات بوده است. بااینبرجسته

تولید مفاهیم جدیدی که بر اثبات فضیلت خاک متمرکـز اسـت، بـه پدیـداری انگـارۀ      
انجامـد و  شود که به واگرایی دو مفهوم انسـان و خـاک مـی    ای از خاک منجر میثانویه

دهـد. پـژوهش حاضـر بـا رویکـردی تـاریخی و       را بر انسان تفضیل میدرنهایت، خاک 
  کند.  تحلیلی، دو نقطه عطف شاخص در تحول تاریخ انگارۀ خاک تبیین می
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  . مقدمه1
ای از اصطالح فلسفی ایده در تاریخ اندیشۀ غرب اسـت. کمتـر از    ترجمه» انگاره«اصطالح 

مثابـۀ یـک الگـوی نوظهـور محـل اعتنـای        ای بـه  نگـاریِ انگـاره   هه است که تاریخیک د
اسالمی واقع شده است و در تحلیل متون تاریخی به  ۀشیاندپژوهشگران حوزۀ فرهنگ و 

ها تصاویری ذهنی هستند که دو خصـلت مهـم دارنـد. نخسـت      شود. انگاره کار بسته می
و دیگر آنکه حاصل فرآیندی درزمانی بـه   آنکه اجتماعی و خارج از ساحت فردی هستند

گیـری نخسـتین تـا رسـیدن بـه تصـویری        آیند که مسیری تاریخی را از شـکل  شمار می
رو هسـتیم   ای از روندها و رخدادها روبه اند. در تاریخ انگاره با شبکه یافته طی کرده ساخت

راز داسـتان تمـامی   که الزاماً حرکتی آرام و تدریجی ندارند که بتوان با شنیدن آغـاز و فـ  
رو نقـش   تاریخی اسـت و ازایـن   -]. انگاره امری اجتماعی7، ص51قصه را بازسازی کرد [

]. در جهان تحـول  8پژوهشگر در آن از مقولۀ کشف و نه تعریف، خواهد بود [همان، ص 
رو نیستیم. گاهی قرارگرفتن لفـظ   ها، همواره با تحول تاریخی یک انگاره واحد روبهانگاره
شـود و  تر یک گفتمان مشخص به چرخش معناداری از داللـت الفـاظ منجـر مـی    در بس

  سازد.مفاهیم متعدد دیگری را متحول می
است که بـا خـوانش تحلیلـی متـون صـوفیانه، سـیر        1زمانی این مطالعه پژوهشی در

کند. ایـن سـیر تحـول، مشخصـاً، بـر دو نقطـه عطـف        را بررسی می» خاک«تحول انگاره 
است. نخستین مقطع تحول در عبور از قرن پنجم به قرن ششم هجـری  متمرکز  تاریخی

هـای  حـال، متـون حـوزه    شود. بـااین افتد و عمدتاً در گفتمان تصوف پرورده میاتفاق می
اند نیز بعضاً در پرورش ایـن  دیگر معارف اسالمی که از تأثیر گفتمان صوفیه برکنار نبوده

مثابۀ عنصری پست تجسم مـی  که به» خاک«ارۀ اند. در این مقطع، انگمفهوم دخیل بوده
عنوانِ یکـی از ارکـان وجـود     شود و بر فضیلت آن، به شد، دستخوش گردشی اساسی می

شود. اعتقاد متعاطیان این دیـدگاه بـر آن پایـه اسـتوار اسـت کـه امـر        انسانی، تأکید می
در این وهلـه،  خداوند، مبنی بر سپردن امانت الهی به خاک، عاری از حکمت نبوده است. 

ای بود که علم الیزال حـق خـاک را   شود که خاک واجد اسرار باطنی ناشناختهتأکید می
صـفات  «داری امانت الهی یافـت. ایـن اسـرار بـاطنی متوجـه      واسطۀ آن، شایستۀ خزانهبه

یابـد،  است. تأکید بر فضایل خاک در این دوران مشخصاً از دو طریق تکـوین مـی  » خاک
موجـود.   پـیش  برای خاک و ایجاد تحول در معنا و مفهوم صـفاتِ از  تعریف صفات جدید

                                                                                                                             
1. Diachronic 
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یابـد.  ای مجزا اشتقاق می، تالش برای اثبات فضیلت خاک در دو محور انگارهحال نِیدرع
محور نخست به اثبات برتری خاک از سایر عناصر اربعه ناظر است و محور دوم، حاکی از 

ای اخیـر تمهیـدی   ماده است. محور انگـاره های عالم قدرت تصرف انسان خاکی بر پدیده
رود. در ایـن  برای گذار به دومین نقطه عطف تاریخی در تحول انگارۀ خاک به شمار مـی 

شود که اولیا قادر به تصرف در تمـامی اجـزای   نقطۀ گذار مدام بر این مضمون تأکید می
که تـا آن زمـان    عالم طبیعت هستند؛ اما از قید اسارت خاک رها نیستند. بنابراین، خاک

شد، در تقابل بـا مفهـوم انسـان قـرار     مثابۀ یکی از دو رکن وجودی انسان پنداشته می به
  یابد.  گیرد و بر آدمی غلبه می می

با عنایت به تحول معنایی انگارۀ خاک در متون متقدم و متأخر صوفیه و با تأکید بـر  
جری، مقالـه را بـه سـه بخـش     ای، از قرن پنجم به قرن ششم هگذار از این مقطع انگاره

پـرداختیم کـه بـه تقویـت انگـارۀ      بندی آرای صوفیانی  کلی تقسیم کردیم. ابتدا، به جمع
پردازند. در بخـش دوم، نشـان خـواهیم داد کـه قلـب       ارزش میمثابۀ عنصری بی خاک به

مـرور   شـود و بـه  مفهومی آشکاری در انگارۀ خاک در آرای صوفیان قرن ششم حادث می
بندد که سرانجام به تولد تری را دربارۀ مفهوم خاک صورت میی معنایی پیچیدههاشبکه

های معرفتی فرهنگ اسالمی تسری که به تمام حوزه انجامدانگارۀ نوظهوری از خاک می
یابد. پرداختن به جزئیات این دیدگاه محتوای بخش سوم مقاله است؛ دیـدگاهی کـه   می

  انجامد.   می» انسان«و » کخا«سرانجام به واگرایی دو مفهوم 
  

  . پیشینۀ تحقیق2
سابقه بـه شـمار   مقاله حاضر، هم از منظر موضوع و هم از بُعد روش، پژوهشی نوین و کم

ای بـر  مقدمـه ]، 28[ هـا پژوهـی و تـاریخ انگـاره    قـرآن تـر، تألیفـاتی چـون     آید. پیشمی
اهمیـت کاربسـت الگـوی     ] به44[ قدرت انگاره] و 51[ ایای و اندیشهنگاری انگاره تاریخ

های مـوردی  حال، نبود پژوهش اند. بااینتاریخ انگاره در مطالعات اندیشۀ اسالمی پرداخته
مبتنی بر این الگو در حوزۀ عرفان اسـالمی، بـه خـالء نظـری آشـکاری در تبیـین سـیر        

 های کـاربرد تـاریخ انگـاره در   اندیشۀ اسالمی دامن زده است. این مقاله از نخستین نمونه
» خـاک «، ضمن واکاوی تحول انگاره حال نِیدرعرود که حوزۀ معرفتی تصوف به شمار می

خود، بـا حـوزۀ    خودی در فرهنگ اسالمی، به» انسان«و ارتباط آن با تحول مفهوم کلیدی 
توان پیشـینۀ  یابد. بنابراین، نمیشود و رویکردی تطبیقی میفلسفه و کالم نیز درگیر می

  ی مقاله حاضر ذکر کرد. پژوهشی متقنی را برا
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  انسان و خاک در متون صوفیانۀ متقدم ۀرابط. 3
مثابۀ علت مادی انسـان تعریـف شـده اسـت.      در فرهنگ اسالمی همواره به» خاک«عنصر 
حال، متون متقدم صوفیه، بعضاً، متمایل هستند انسان را موجودی مرکب از جمیـع   بااین

افتـه از جهـان خلقـت را شـکل داده اسـت.      ی که شمایی تقلیـل  کنندعناصر اربعه معرفی 
بنابراین، خاک در این متون الزاماً، یگانه عنصر مادی دخیل در خلقت انسـان نیسـت. در   

ـی (  کنـد کـه جـوهر شـیاطین و نیـز ارواح       اظهـار مـی   )386د. قرن چهارم، ابوطالب مکّ
شـریت را از  افزاید که خداوند در قیامت تمـام ب های کافر از سنخ آتش است. او می انسان

دهد؛ زیرا در خاک انسان عناصر آب و هوا نیز امتزاج یافته است و با عبـور  آتش عبور می
گردد و دو عنصر آب و هوا نیز از خـاک آدمـی   از دوزخ، آنچه از آتش است به آتش بازمی

رسـد و   شوند و سرانجام خاک؛ یعنی شاکله اصیل انسان، به خلوص میبیرون کشیده می
]. از توضیحات مکّی آشکار است 252: 2، ج57کند [د به بهشت را پیدا میشایستگی ورو

ترین بخـش از گـوهر   که او خاک را بی هیچ فضیلت شاخصی بر سایر عناصر اربعه، اصیل
ترتیب، در آرای سایر صوفیان متقـدم، خـاک ارجحیتـی بـر      همین کند. بهانسان تلقی می

یسد که در انسان، هم از تمام عناصر دنیـوی  نومی )465د. عناصر دیگر ندارد. هجویری (
، 63(عناصر اربعه) و هم از عناصر جهان دیگـر؛ یعنـی روح و نفـس نشـانی وجـود دارد [     

داند. در همـین دوران،  حال، او ارزش انسان را به بعد روحانی او منوط می ]. بااین300ص
ن دخیل هسـتند،  ) ضمن تکرار آنکه جمیع عناصر اربعه در خلقت انسا434مستملی (د. 

داند. به گفتۀ رستگاری آدمی را در گروی رهایی از صفات رذیله موجود در آن عناصر می
او، آتش و خاک و آب و هوا با صفات رذیله خود در آدمی مرکب هستند و سعادت انسان 

  ]. 1129، ص3، ج55منوط به تربیت طبایع چهارگانه است [
خـاک   صـورتِ  بهیشۀ عارفان مسلمان همواره به همین نحو، بُعد ظاهری انسان در اند

. در متـون  ]572، ص3، ج58؛ 10: 29؛ 349، ص5؛ 104، ص4، ج 23نمود یافته است [
خورد که خداوند به قصد آفرینش انسان فرشـتگان  اسالمی این روایت مکرر به چشم می

، 16؛ 420، ص33؛136، ص1، ج58[ 1مقــرب را بــرای آوردن خــاک بــه زمــین فرســتاد
]. همچنین، گاه به آفرینش انسـان  38، ص1، ج15؛ 86، ص1، ج6؛ 94، ص59 ؛296ص

شود و تمایزات معنـوی و خُلقـی افـراد بشـر بـه همـین       از اقسام متفاوت خاک اشاره می
، 1، ج15؛ 86، ص1، ج6؛ 104، ص3، ج8؛ 135، ص1، ج58شــود [ تفــاوت مربــوط مــی

  ]. 156، ص37؛ 38ص
                                                                                                                             

 ].8ص ،1 ج ،62کند [واقدی ابلیس را آورنده قبضۀ خاک و نیز آب آمیخته با خاک آدم از زمین عنوان می .1
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شـود.  نِ مادۀ اصلی آفـرینش انسـان پذیرفتـه مـی    عنوا بنابراین، خاک در این دوره به
گیرد که در قرن ششم دسـتخوش تحـول    ، تعریفی از چیستی خاک شکل میحال نِیدرع

شود. تعریف رایجی که تا اواخر قرن پنجم بر فضای فکـری صـوفیه غلبـه دارد،     بارزی می
یس از ورزد و همین فقدان ارزش خاک علـت امتنـاع ابلـ   بر پستی عنصر خاک تأکید می

؛ 93، ص1، ج31؛ 63، ص20؛ 140، ص27؛ 20، ص53شـود [ سجده بر آدم عنـوان مـی  
؛ 70، ص2، ج43؛ 24، ص11؛ همـــان، ج88، ص9، ج42؛ 52، ص1، ج47؛ 127، ص46
]. پستی عنصر خاک در 65، ص12؛ 17، ص11؛ 196، ص10؛391، ص54؛ 121، ص64

بلـیس، پـیش از تعبیـه جـزء     یابد کـه ا برخی روایات صوفیه در قالب این روایت نمود می
، 58مقدار پنداشت [ باطنی در انسان، در کالبد خاکی او سیری کرد و آدم را موجودی بی

رغـم آن   ]. به این نحو، علی78، ص60؛ 598، ص33؛ 100، ص8؛ همان، ج564، ص3ج 
ای که عالوه بر بعد روحانی، جسم خاکی را نیز جزء ضروری در خلقـت انسـان   باور زمینه

]؛ در آرای صـوفیان متقـدم بهـای    210-209، ص2، ج57؛ 192، ص21کنـد [ یتلقی مـ 
موضعی افراطـی در   )320د. شود. حکیم ترمذی ( چندانی به قالب خاکی انسان داده نمی

داند. به گفتۀ او، تـا  گیرد و اصوالً جسم را جزئی اساسی از هستی انسان نمی این باب می
انسان همان هستی روح اسـت و بـا مفارقـت     زمانی که روح در قالب انسان است، هستی

یابد و جسد به ذات خـاکی خـویش بـازمی   روح از جسم، هستی انسان در روح تداوم می
که با آب رحمت و نور معرفـت حـق    ]. ترمذی خاک را تنها درصورتی115، ص22گردد [

کـه   ]. این دیدگاه کلـی 63، ص20کند [امتزاج یافته باشد، مادۀ آفرینش انسان تلقی می
خاک تنها در صورت امتزاج با عناصری چون آب یا نور و تغییر ذات قابلیـت حیـات مـی   

؛ 1، ص1، ج41؛ 12-10، ص29شـود [ یابد، در آرای سایر صوفیان قرن پنجم تکـرار مـی  
]. همچنین، نشان باور به فرومایگی خـاک و صـفات آن در سرتاسـر    750، ص3همان، ج

؛ 603، ص2؛ همـان، ج 204، ص1، ج55اسـت [ متون عرفانی پیش از قرن ششم مشهود 
ــان، ج ــاری (د.  24، ص9؛ 342، ص45؛ 107، ص3هم ــدهللا انص ــه عب ) در 481]. خواج

کنـد و آتـش را گـوهری    تأیید پستی عنصر خاک، صراحتاً، دیدگاه ابلـیس را تأییـد مـی   
ند شود که خاک پست با نظر عنایت خداوحال، یادآور می داند. بااینتر از خاک میمتعالی

؛ همـان،  28، ص9[ ارزش یافته و خطـای ابلـیس غفلـت از عنایـت خداونـد بـوده اسـت       
دهـد و  دو عنصر هوا و آتش را بـر آب و خـاک تـرجیح مـی     )434مستملی (م. ]. 33ص
گوید که هوا و آتش طبعی خفیف و میل به رفعت دارند، حال کـه طبـع آب و خـاک     می
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شود ]. او یادآور می761، ص2، ج55[ ثقیل است و خاصیت آنان فروافتادن و پستی است
که خداوند انسان را پس از مرگ، با گرفتارکردن در حضیض خاک به غایت پستی مبـتال  

. در اواخر قرن پنجم، ابوحامد غزالی نیـز خـاک را ذلیـل   ]1353، ص3کند [همان، ج می
 ،1، ج41دانـد [  نامد و سـجدۀ انسـان بـر خـاک را نشـان تواضـع او مـی       ترین چیزها می

]. دیدگاه غزالی در بسیاری از متون صوفیه تـا پایـان قـرن    208، ص2؛ همان، ج724ص
ای عـام  رسد که این امر در متن فرهنگی آن عصر انگارهشود و به نظر میپنجم تکرار می

  . ]123، ص5؛ 218، ص45؛ 93، ص52[ بوده است
بسـتر تحـول   پردازد کـه   ای میاز سوی دیگر، مستملی در قرن پنجم، به طرح مسئله

آورد. مستملی بر آن است که آمیزش انسان بـا  انگارۀ خاک را در مقاطع بعدی فراهم می
کالبدی خاکی از ارزش انسان نکاسته است؛ زیرا مادۀ آفرینش حکـم سـببی را دارد کـه    

کـه خداونـد فرشـتگان را از نـور و     یابـد، چنـان  ذات آن با اعمال صنع خداوند تغییر مـی 
یک از آنان اثری از مـادۀ آفـرینش   و آدم را از خاک آفرید؛ اما در وجود هیچشیطان را از آتش 

نویسد که خداوند فرشـتگان را بـه سـجده بـر انسـان      ]. او می254، ص1، ج55برجای نماند [
بـه  ]. 761، ص2خاکی امر فرمود، اما آن فضیلت حاصل صنع خداوند در خاک بود [همـان، ج 

گرداند؛ تا آنجا کـه اثـری از   خلقت خود صفت چیزها را می گفتۀ او، خداوند در صنع یا اعمال
کـه حـوّا از اسـتخوان    ]. همچنان761، ص2ماند [همان، جصفات مادۀ اولیه آفرینش باقی نمی
اند و خاک در خلقت این دو انسـان دخیـل نبـوده اسـت     آدم(ع) و عیسی(ع) از باد خلق شده

باور دارند که خداوند تنهـا آدم(ع)   ]. همچنین، برخی صوفیان756و ص 484، ص2[همان، ج
، 3؛ همـان، ج 54، ص1، ج41انـد [    را از خاک آفریده است و سایر آدمیان از نطفه آفریده شده

بـار، آشـکارکننده یـک     بنابراین، مستملی، برای نخستین]. 149، ص18؛ 120، ص5؛ 756ص
لت گوهر روحـانی  گره کور در وجودشناسی عالمان اسالمی است. مسئله آن است که به چه ع

یابد تـا اشـرف مخلوقـات را در وجـود     ترین عناصر مادی، یعنی خاک، تعلق میانسان به پست
 یـۀ نظرآیـد و  گـاه نظـری برمـی   آوردن پاسخی بر این گـره  آورد؟ مستملی خود درصدد فراهم

کند و این تناقض ظاهری را با اسـتداللی ضـعیف   تبدیل صفات در فرآیند خلقت را مطرح می
کند. در مقاطع بعد، پرسش مستملی بیش از پاسخ او محل اعتنـای عارفـان اسـالمی    یحل م

شود و پرداختن به کیفیت تعلق خاک به انسان انگارۀ خاک را به مقطع نظری نـوینی  واقع می
   کند. وارد می
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  تحول انگارۀ خاک با تأکید بر صفات خاک. 4
ای اسـت کـه   عمـده  ۀمسـئل ت کیفیت تعلق انسان به خاک در قرن ششم، همچنان صور

صـفات  «دارد. متفکران این عصـر، بـه تبـع مسـتملی،     ذهن صوفیه را به خود مشغول می
حال، انگارۀ خاک و صفات  دانند. بااینرا کلیدی برای یافتن پاسخ پرسش خود می» خاک

شود. در این جریان، خـاک عنصـری بـه     آن، در این برهه، دستخوش تحولی بنیادین می
شود که صفاتی عالی، اما پوشیده در آن تعبیه شده کـه حکمـت    پنداشته میظاهر پست 

الهی از اسرار آن آگاه است. بنابراین، خداوند با آمیزش گوهر روحـانی انسـان بـا خـاک،     
شود  دارد. صفات خاک در این مرحله از منظر مفهومی، قلب میپرده از اسرار خاک برمی

شود. پرسـش اساسـی   قوت او بدل می ، به نقطهرفتخاک به شمار می ضعف نقطهو آنچه 
شود که خاک مخصوص به چه صفاتی بود که شایسـتگی  در این دوران چنین مطرح می

امتزاج با روح خلیفه خداوند را یافت؟ طرح این پرسش صـوفیان را بـه بـازتعریف داللـت     
    گیرد:شود که عمدتاً بر اساس دو سازوکار کلی صورت میصفات خاک رهنمون می

  1. مجاز مبتنی بر مجاورت مفهومی؛1
  . تولید مفاهیم جدید از طریق بسط ادبی.2
 

  . مجاز مبتنی بر مجاورت مفهومی1ـ4
شد که توسـل بـه آن نشـانی از    خاک در آرای صوفیان متقدم عنصری پست پنداشته می

، 3، ج55شد [تواضع انسان بود. همین تواضع موجب رفعت مقام انسان نزد حق تلقی می
]. در همــین راســتا، عــوفی (د. 208، ص2؛ همــان، ج285و 374، ص1، ج41؛ 1353ص
کند که صفت انسان خاکی تواضع بود و تکبر خاصیت شیطان که اصـالتی  ) اشاره می7ق

  ]. 19، ص1، ج40آتشین داشت [
پـذیرد؛ بـه ایـن    در این نسبت صفاتی صورت می مفهومی بارزی در قرن ششم تحول

خـاک  ، در این فرآیند. شودفروتنی خاک تعبیر می صورتِ بهخاکی  معنا که تواضع انسان
 شود و صفت منسوب بـه انسـان بـه صـفت خـاک بـدل      از کارکرد ابزاری خود خارج می

شـود کـه بـه   بلکه عنصری فروتن تلقی مـی ، خاک نه عنصری فرومایه، بنابراینشود.  می
، حویل صفات انسـان بـه خـاک   تهمه،  . بااینیابدتواضع بر سایر عناصر فضیلت می ۀواسط

بـاور  شـود.   نمـی  منجـر به ایجاد یک تقابل ارزشی میان انسـان و خـاک   ، انتظاربرخالفِ 
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داند؛ متضمن آن است کـه نیـل   انسان می مادۀ آفرینشترین بنیادینی که خاک را اصلی
هنگـامی کـه پسـتی    ، بنـابراین . نجامدیبه هر درجه از اعتبار خاک به ترقی مقام انسان ب

سـابقه قوت بی نقطه، شودک در متون متأخر صوفیه به معنای نوظهور تواضع تعبیر میخا
  .شود که گویای برتری آدمی بر سایر مخلوقات استای نیز برای انسان تعریف می

   
  . تولید مفاهیم جدید از طریق بسط ادبی2ـ4

کننـد.  مـی واسطه فرومـایگی ذاتـی آن، عنصـری اثرپـذیر تلقـی      صوفیان متقدم خاک را به
ناچیزی خاک، چه در وجود و چه در صفات، به این معنا است که خاک در مواجهه با سـایر  
مخلوقات به انتقال صفات خود به دیگری قادر نیست. خـاک همـواره عنصـری مغلـوب بـه      

، حـال  نِیدرعـ ]. 1069، ص3، ج55پـذیرد [ رود که خصلت دیگر موجودات را مـی شمار می
شود که پذیرای حیـات و زنـدگی اسـت. ایـن خاصـیت      ته میخاک همواره عنصری پنداش

تنها در آمیزش روح [یا نفخۀ خداوند] در کالبد انسان؛ بلکه در داستان سامری و گوسـاله   نه
خورد. در این روایت، سامری، جبرئیل را سوار بر اسب حیـات مـی  زرین او نیز به چشم می

کـه اثـر حیـات را از جبرئیـل پذیرفتـه      گیرد. این خاک بیند و مشتی از خاک پای او برمی
سـاخته خـود را موقتـاً    واسطۀ آن بـت دسـت  بخش است که سامری بهاست، خاکی زندگی

  ].  43، ص2، ج17؛ 484، ص2، ج47؛ 1516، ص4، ج55بخشد [زندگی می
یابـد، آنجـا کـه    خصلت اثرپذیری خاک در قسم دیگری از روایت صوفیه نیز نمود می

پـذیرد.  شود و صـفات واالی آن انسـان را بـه خـود مـی     واقع می خاک مزار انسانی بزرگ
گیـرد  شود، شرافت مـی بنابراین، خاک ناچیز از شرافت انسانی بزرگوار که در آن دفن می

  ]. 869و  868، ص4، ج41؛ 713، 45؛ 228، ص52؛ 76، ص1، ج41[
صـفات  حال، خصلت پذیرندگی خاک در قرن ششم، نه ناشی از ناچیزی ذات یا  این با

ــت ]. در 420و ص 598، ص33؛ 572، ص3، ج58داری اســت [ آن، بلکــه نمــادی از امان
اسـت کـه جـایگزین    » حکمـت اشـراق  «) پدیدآورنـدۀ  587همین عصـر، سـهروردی (د.   

هـای  مایـه  رود. حکمت اشراق به علـت بـن  مکتب فلسفی مشاء به شمار می 1یافتۀ  تکوین
شود. اهمیت سهروردی در تحول انگارۀ یوسیع عرفانی، یکسره مکتبی فلسفی دانسته نم

کنـد و  خاک آن است که در قالب یک نظام حکمی منسجم بـر ارزش خـاک تأکیـد مـی    
کنـد. سـهروردی بـا     داری بازتعریف مـی  صفت امانت صورتِ بهخصلتِ پذیرندگی خاک را 

                                                                                                                             
1. Alternative 
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 صـورتِ  بـه کند و آن را بیانی رمزی، راه ورود به عالم عقل را عبور از عالم ماده معرفی می
]. سـالک در طبقـۀ اول آن قصـر از    276، ص3، ج35کنـد [  طبقه ترسیم می یک قصر سه

] و در طبقـۀ دوم از صـفات بـاد و    277-276گریزد [همـان:   صفات شریر آب و آتش می
گریزد تا به طبقۀ سوم برسد. سالک در طبقۀ سوم  می بخار (ترکیبی از هوا و آب و آتش)
دار بسپارد و بـه عـالم بـاال صـعود کنـد [همـان،        امانت باید دانش طبعی خود را به خاک

آورد و ]. در این تعبیر، سالک عهد خداوند را با یاری خاک امین به جـای مـی  277-279
  گذارد که نزد سهروردی، رمز رهایی از عالم بشری است. می» صحرا«پای به 

ن خود را بـه  کند که پیروا ق) در قرن ششم، از پیامبر(ص) نقل می 562سمعانی (م. 
، 32دانسـت [  فرمود و خاک را مبارک و برآورنده حاجات مـی  تبرک کتب با خاک امر می

، 58شـمارد [ ]. همچنین، میبدی نفس خاک را شایستۀ سجود فرشـتگان برمـی  192ص
کند که خداوند مخلوقاتی شگفت چون عـرش و کرسـی و ...   ]. او تعریف می565، ص3ج

انسان را ستایش نکرد و پس از خلق صورت انسان، خود یک جز را آفرید، اما صورت هیچ
خـود، صـاحبِ    خـودی  ]. بنابراین، از نگاه او جسم انسـان، بـه  15، ص2را ستود [همان، ج

اگـر   یچـه بـود  «پرسد: کند که روزی درویشی از بایزید میمنزلت است. میبدی نقل می
شود و سؤال آشفته می ]. بایزید از این374، ص8 ، ج58» [؟یباك خود نبود یاین خاك ب

]. در خطابـۀ بایزیـد،   375-374کنـد [همـان،   خطابه مفصلی در ستایش خاک بیان مـی 
بسیاری از صفات انسان ازجمله، محبت به حق و معرفت به خاک نسبت داده شده است. 

مثابۀ عامل مفارق خیر و شر در جهان معرفی شده و مقام خاک بـاالتر   همچنین خاک به
را در » خـاک «توان گفت که میبـدی لفـظ   ن دانسته شده است. البته، میاز مقام فرشتگا

حال، به نظر مـی  برد. بااینبه کار می» انسان«عنوانِ بدل جزء از کل به جای لفظ  اینجا به
ای فلسـفی در بـاب   ای ادبی ندارد و مبـین انگـاره  رسد که این کاربرد مجازی صرفاً جنبه

سـان نیـز هسـت. در همـین دوران، سـمعانی نیـز،       عنصر خاک و کیفیت تعلق آن بـه ان 
، 33کنـد [ فضیلت خاک بـر فرشـتگان بیـان مـی     صورتِ بهتفضیل انسان بر فرشتگان را 

ظاهر مجـازی در اعصـار متقـدم رواج نـدارد.      ]. شایان توجه است که این کاربرد به80ص
یـج بـوده اسـت    باور به تباین انسان با مادۀ آفرینش او، خاک، در میان صوفیان متقـدم را 

]. از سوی دیگر، درخصوص صـحت ایـن   77-76، ص4، ج23؛ 149، ص18؛ 120، ص5[
ای از صـفات  گردد؛ میبـدی بـه دسـته   گزاره، یعنی وجود فضایلی که به ذات خاک بازمی

کند که راجع به خود خاک است، نه انسان. او با اشاره به ماجرای امتنـاع  خاک اشاره می
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واسـطۀ توسـل بـه    شود که گمراهـی شـیطان بـه   متذکر می شیطان از سجده بر آدم(ع)،
بوده است که جوهر آتش را بر جوهر خاک تفضیل داد، حال که جملگی جـواهر  » قیاس«

همه، او به  ]. بااین566، ص3، ج58ارزش برابر دارند و تفاوت آنان منوط به صفات است [
لکه ناشی از عنایت حق کند که ناظر به صفات آن نیست، بیکی از فضایل خاک اشاره می

است. به اشارۀ میبدی، خداوند آتش را سبب عذاب گناهکاران قرار داده است؛ امـا خـاک   
رو، در حکمت خداوند خاک بر آتش تفضیل یافته اسـت   سببی برای عذاب نیست و ازاین

[همان]. همچنین، در روایات دربارۀ خاک بهشـت صـحبت شـده اسـت، امـا، روایتـی در       
]. میبدی قلب انسان را عنصری 566جود آتش در بهشت نیست [همان، سنت حاکی از و
کند، نه روحانی. به باور او در قلب خاکی، قوۀ وصل بـه مطلـوب و قبـول     خاکی تلقی می

معرفت موجود است [همان]. اشاره به فضیلت قلبِ سرشته از خاک در بسیاری از متـون  
]. به این نحو، تحـول انگـارۀ   221، ص1، ج57؛ 133، ص20خورد [ صوفیانه به چشم می

شـود. سـمعانی بارهـا بـه      وضوح پدیدار مـی  خاک در گذار از قرن پنجم به قرن ششم، به
کنـد. او دو جـزء مرکـب در    تشریف خاک و فضیلت آن بر سایر عناصر تأکید مـی  ۀمسئل

کنـد کـه آمیـزش آن دو در    را ضد یکدیگر تلقـی مـی  » خاک«و » روح«نهاد آدمی، یعنی 
شود کـه  ]. در این مقطع غالباً تأکید می420، ص33پذیر شد [انسان با قدرت الهی امکان

، 33؛ 255، ص9، ج58خاک حاوی اسـراری بـود کـه کشـف آن منـوط بـه وقـت بـود [        
شـود،  ]. پس از این دوره، ستایش خاک در متون اسالمی به امری عام بـدل مـی  597ص

دانـد کـه   رخی روایات، پیامبر(ص) یکی از آن افتخارات خود را آن میازجمله، در خالل ب
  . ]43، 1، ج6او و امت او صاحبان ملک خاک هستند [

  
 ای در مفهوم خاک . اشتقاق دو محور انگاره5

تنهـا بـر    گیـرد کـه نـه   صفات خاک در این مقطع تاریخی، موضع تأکید صوفیانی قرار می
ن، بلکه بر فضایل جسم و کالبد خـای او نیـز تأکیـد    فضیلت جنبۀ روحانی و معنوی انسا

شـود کـه بـر برتـری      منجر می ای ثانویهگیری یک محور انگارهدارند. این تأکید به شکل
خاک بر سایر عناصر اربعه تأکید دارد. برای رعایت اختصاردر ادامه مقالـه، ایـن محـور را    

ای دیگـری نیـز بـا نـام     محور انگاره »م. الف«نامیم. از سوی دیگر، به موازات می» م. الف«
گیرد که از جهت تأثیری که بر تـاریخ اندیشـۀ عرفـانی پـس از     شکل می» م. ب«مستعار 

دارد و بـر غلبـۀ انسـان عـارف بـر تمـامی       » م. الف«خود دارد، اهمیت بیشتری نسبت به 
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بـات  در جهـت اث » م. ب«های عناصر مادی تأکید دارد. این انگاره نیز، همچون محدودیت
کند. معجزات پیامبران و کرامات اولیـا،  فضیلت انسان بر سایر مخلوقات خداوند عمل می

جملگی درصدد اثبات غلبۀ انسان خاکی بر تمامی ارکان عـالم مـاده اسـت. ایـن انگـاره،      
کند. با وجود این، از این محور خود، در جهت تأکید بر فضیلت خاک حرکت می خودی به

توان آن را مقطع نوینی از تحول انگـارۀ  یابد که میعی نیزاشتقاق میای فرای ثمرهانگاره
نهیم. صوفی در ایـن   نام می» م. ب. الف«خاک به شمار آورد. این محور اشتقاقی جدید را 

وتصرف در ایـن   یابد و با کرامات خود قادر به دخلمقطع، بر تمامی عناصر مادی غلبه می
حال، خاک یگانه عنصری است که انسان  است. بااین ها های آنعناصر و غلبه بر محدویت

هرگز قادر به غلبه بر آن نیست. در این مرحله، خاک دیگر جزئی از ارکان وجـود آدمـی   
راستا با برتری و تشریف انسان عمل کند و انگارۀ تازه شود که شرافت آن همدانسته نمی

رف مخلوقات، یعنـی انسـان   گیرد که به قهر و غلبۀ خاک بر اشای دربارۀ خاک شکل می
ترتیـب تحـوالت    کنیم و به ناظر است. با این مقدمه، بخش پایانی این مقاله را تکمیل می

  انگارۀ خاک را در دو محور اصلی و یک محور فرعی دنبال خواهیم کرد: 
  : فضیلت خاک بر سایر عناصر اربعه؛1
  ، غلبۀ خاک بر انسان.1. 2: غلبۀ انسان بر عناصر مادی / 2
  

  . فضیلت خاک بر سایر عناصر اربعه1ـ5
خورد کـه ضـمن آن   بارزترین وجۀ غلبه عنصر خاک بر آب در خالل روایاتی به چشم می

دهـد و در خـالل روایـات    خداوند خاک زمین را به اشرف مخلوقات، انسان، اختصاص می
، 58؛ 53، ص61دانند [عرفانی، مکرراً، ابلیس را ساکن آب و عرش او را مستقر بر آب می

رسـد کـه سـکونت    ] در برخی روایات، چنان به نظر می59-58، ص1، ج6؛ 567، ص3ج
های زمین به منزلۀ نوعی تبعید برای آنان بـوده اسـت و انسـان بـا ایـن      شیاطین در آب

، 1، ج6؛ 567، ص3، ج58های زمـین برتـری دارد [  شود که بر آبتبعید وارث خاکی می
خـود، خصـلتی    خـودی  نویسد کـه آب بـه  بر آب می]. مقدسی در بیان غلبۀ خاک 55ص

ندارد، بلکه همواره، مغلوب خاک است و آب هر سرزمین صفات خاک آن را به خود مـی 
  ]. 302، 1، ج56پذیرد [

همچنین در متون اسالمی عنصر خاک بر آتش نیز، عموماً قهر و غلبه دارد. با عنایـت  
ود و امتناع او از سـجده بـر آدم خـاکی    به اشارۀ قرآنی به تکبر ابلیس به گوهر آتشین خ
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گوناگون به برتری خاک بر آتش اذعـان  انحاءِ به]، مؤلفان مسلمان 76و ص/  12[االعراف/ 
دهـد. وجـه نخسـت بـه     اند. ازجمله، میبدی خاک را از دو وجه بر آتش ترجیح مـی کرده

]. در وجـه ثـانی، میبـدی آتـش را عنصـری      566، ص3، ج58صفات خاک نـاظر اسـت [  
داند [همان]. به همین واسطه است که شـیطان در  وزخی و خاک را عنصری بهشتی مید

بـرد  رود، به فضیلت خاک پی میروز قیامت، زمانی که حجاب از برابر دیدگان او کنار می
واسـطۀ صـفات آن بـر    ]. سمعانی نیز خاک را به567شدن دارد [همان، ص و آرزوی خاک
  ]. 598، ص33داند [آتش ارجح می

های بسـیاری همـراه اسـت و آن بـه     خاک و هوا در متون اسالمی با پیچیدگی ۀابطر
علت تداخل مفهوم باد با دو انگارۀ متحول دیگر، یعنی روح و فرشته است. به ایـن نحـو،   

 جـویی  پِیۀ باد و خاک را در مسیری خطی دنبال کرد. این مطالعه مستلزم رابطتوان نمی
دهنـد. بـاد در بـاور    ه در برخـی مفـاهیم دیگـر رخ مـی    ای موازی است کـ تحوالت انگاره

ۀ رابطـ یابد. ایـن مبحـث ریشـه در    صوفیان یگانه عنصری است که خاک بر آن غلبه نمی
یا بُعد باطنی و روحانی وجود انسان » روح«فرشتگان و روح با عنصر هوا دارد. اشاراتی که 

بخش باد یا هوا در عنصـر  یاترا همان دمیدن نفخۀ الهی در انسان، یعنی نمودی از اثر ح
گیری اشارات صریحی است که خاک را بر باد برتری کنند، مانع از شکلخاک قلمداد می
ۀ فرشتگان با عنصر هوا (باد) مانع دیگری بر سر اثبات فضیلت خاک رابطدهد. همچنین، 

گـردد. در کتـاب مقـدس    بر باد است. سابقۀ این بـاور بـه ادیـان پـیش از اسـالم بـازمی      
مسیحیان صراحتاً از فرشتگان با عنوان بادها یا ارواح یاد شده است [رساله بـه عبرانیـان،   

آشـکاری   ۀرابطـ در منابع حدیث شیعی قرن چهـارم نیـز   ]. 4، 104؛ همان، مزامیر، 7، 1
ق) بـاد را دارای یـک سـر و     381بابویه (م.  ابنخورد. میان بادها و فرشتگان به چشم می

گونـه صـورت مثـالی بـاد را بـه فرشـتگان        ]. ایـن 544، ص1، ج4د [کندو بال معرفی می
دهد و متـذکر  ق) اقسام بادها را در هشت گروه جای می 329کلینی (م. داند. نزدیک می

]. متـون  131، ص1، ج50ها نام فرشتگان موکل بر این بادهـا اسـت [   شود که این نام می
، 9، ج58؛ 489، ص: 11 ، ج36انـد [ متعددی جبرئیل را فرشـته موکـل بـاد تلقـی کـرده     

، 56دارد [ای گمنام اشـاره دارد کـه بادهـا را بـه وزش وامـی     ]. مقدسی به فرشته309ص
، 8، ج49دانـد [ کلینی نیز فرشتگان موکل باد را از جبرئیـل متفـاوت مـی   ] 302، ص1ج
، 1، ج56باد در متون اسالمی نیز گـاه نفـس فرشـتگان قلمـداد شـده اسـت [      ]. 192ص
گفتۀ میبدی، باد دبور همـان صـیحۀ فرشـتگان اسـت کـه موجـب هـالک        . به ]294ص
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توانـد  نسبت باد با فرشـتگان مـی  ]. 369؛ همان، ص207، ص10، ج58شود [ها می انسان
حال، نسبتی که میان بـاد و روح وجـود    ندادن خاک بر باد باشد. بااین عاملی برای تفضیل
روح گـاه در قالـب بـاد    نگـاره اسـت.   گیری قاطع ایـن ا تری در راه شکل دارد، مانع بزرگ

؛ 105، ص48کنـد [ باد ادراک می صورتِ بهدر معراج ارواح را  یابد. محمد(ص)تجسم می
، 58ورزد که روح صورتی از فرشتۀ جبرئیل اسـت [  ]. میبدی اصرار می488، ص 5، ج58
]. گــاه ســایر 27و ص 23، ص6؛ همــان، ج613و ص 355، ص 5؛ همــان، ج263، ص1ج

، 1، ج56؛ 27، ص6، ج58انـد [  یز از جنس روح و از سـنخ هـوا دانسـته شـده    فرشتگان ن
واسطه ارتباط با فرشتگان ذات یا اثری فرشتگانی تلقـی  به هرترتیب، باد چه به]. 342ص

نحوی بر کالبد خـاکی انسـان    مثابۀ روح انسان و بعد باطنی او قلمداد شود، به شود و یا به
  عاً بر دو عنصر دیگر، یعنی آب و آتش برتری دارد.  ، خاک قطحال این فضیلت دارد. با

  
  . غلبۀ انسان بر عناصر2ـ5

عنوانِ مادۀ اولیه آفرینش انسان در اندیشۀ متفکران مسلمان  باور به وجود عناصر اربعه به
اند. به بـاور آنـان، صـوفی در    ای دیرین دارد. صوفیان نیز همین انگاره را پی گرفتهسابقه

شـود.  رهد و به موجودی روحـانی بـدل مـی   های عالم ماده میدودیتمسیر سلوک از مح
غلبه و تسلط اولیـا بـر    انگریبیابد، کرامات صوفیه که در قالب تصرف در طبیعت نمود می

حال، یگانه عنصری که صاحبان کرامات به دشـواری از آن   صفات عناصر اربعه است. بااین
اور صوفیان فضیلتی دارد کـه سـایر عناصـر    شوند؛ خاک است. بنابراین، خاک در برها می

عالوه، تشریف خاک و در مقابل آن، تقبیح سایر عناصر اربعـه   اند. بهبهرهطبیعت از آن بی
ای متعالی از عبودیـت  شود. ترمذی به درجهجای سخن این افراد استنباط می نیز از جای

، در ایـن مرتبـه، هرچـه در    او زَعـمِ  بـه نامـد.  مـی » تسخیر«برای اولیا قائل است که آن را 
شود. در این حال، اولیا قادر به تبـدیل صـفات و    ها و زمین است، مسخر انسان میآسمان

  ]. 102، ص4، ج 23حتی جوهر تمامی مخلوقات هستند [
های متعددی از غلبه صوفیان بر آب مذکور است. مـثالً، بـه   در بیان کرامات اولیا، نمونه

رود نیل به فرمـان او از حرکـت   کرامات خلیفۀ دوم آن بود که ]، از 465[د.  گفتۀ هجویری
کند که با عزم جهاد بر سـر دریـایی   ]. او از گروهی از صحابه یاد می318، ص63بازایستاد [

]. غلبـۀ انسـان بـر آب کرامتـی     346های آنان تـر نشـد [همـان، ص   عمیق گذشتند و قدم
ن نقل شـده اسـت کـه رود نیـل بـا      که در باب فرعومختص به اولیای خداوند نیست، چنان
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]. غلبۀ قوم نـوح  978، ص3، ج55ایستاد [شد و با توقف او از حرکت می حرکت او روان می
ای دیگـری از غلبـۀ    اسـرائیل نمونـه  و شکافتن نیل برای بنی [ 881، ص2، ج55بر طوفان [

لبـه  ]. همچنین، یکی از معجزات جرجیسِ پیامبر غ484، ص2انسان بر آب است [همان، ج
  ].  224، ص19بر آبی گداخته است که جادوگران بر آن افسون خوانده بودند [

گوید که بر هوا گام مـی ، هجویری از کرامات گروهی از عارفان سخن میحال  نِیدرع
  ].314، ص63نهادند و بر عنصر هوا غلبه داشتند [

ان خـاکی بـر   روایت مکرر غلبه ابراهیم(ع) بر آتش نمرود، نمونۀ واضحی از غلبۀ انسـ 
، 38؛ 116، ص7؛ 277، ص34؛ 239، ص64؛ 484، ص2، ج55؛ 17: 2 ، ج3آتش است [

]، همچنـــین، ذکـــر  474، ص33؛ 18، ص2 ، ج3؛ 198، ص13؛ 210، ص14؛ 117ص
ای از غلبۀ انسان عارف بر آتش بـه شـمار   نسوختن برخی از مشایخ صوفی در آتش نمونه

؛ 323، ص2، ج39؛ 190، ص63؛ 212، ص1، ج55؛ 329، ص30؛ 278، ص26رود [مــی
  ]. 53، ص2، ج39؛ 66، ص25

  
 . غلیه خاک بر انسان1ـ2ـ5

کنـد و در   رسد که انسان هرگز بر محدودیت جسم خاکی خود غلبه نمیچنان به نظر می
زمان حیات اسیر جسم خاکی خویش است. جسـم آدمـی پـس از مـرگ نیـز در خـاک       

کند که او همواره نگران بوده اسـت  وان میشود. عطار در ذکر اوصاف جنید عن گرفتار می
] متـون دیگـر   284، ص1، ج39که پس از مرگ خاک جسم وی را نپذیرد و رسوا شود [

  ]. 31، ص45؛ 515، ص2، ج55دهند [ همین ماجرا را به سری سقطی نسبت می
شـود، در   واسطه کالبد خاکی خود که در خاک مـدفون مـی  انسان پس از مرگ نیز به

ماند. صوفیان بر این باور هستند که روح آدمی همـواره تعلقـی   ماده باقی میاسارت عالم 
به جسم خاکی خود دارد. به همین علت است که در متـون صـوفیه، بارهـا سـالکان بـه      

، 4، ج41؛ 542و ص 146، ص63شوند [خاک مزار محمد(ص) مشایخ صوفی متوسل می
کند کـه از  ویشی را نقل می]. میبدی داستان در542، ص63؛ 339، ص1 ، ج56؛ 868ص

]. او آن درویـش را بـا عبـاراتِ    374، ص8 ، ج58بـرد [ بالی خاک نزد بایزید شکایت مـی 
کنـد. از ایـن   توصـیف مـی  » یا کـرده  گـم  ی، سروپایرنگ ، شوریدهیا دردزده«آمیز  ستایش

رغم رستن از عالم طبیعت منحصراً در بنـد خـاک    عبارات پیدا است که این درویش علی
ورزد ]. غزالی تأکید می375گشاید [همان، صار است و زبان به شکایت از خاک میگرفت
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یابد و خاک جسدش  که تنها انسانی که به صفات ربوبیت متصف باشد، بر خاک غلبه می
]. بنابراین، خـاک کـه در متـون نخسـتین     591، ص3، ج41پوساند [را پس از مرگ نمی

ای، بـه چنـان علـوّ    در این دوره از تحول انگـاره فرهنگ اسالمی نمادی از فرومایگی بود، 
  سازد.  شود که خلیفه خداوند بر زمین را مقهور خویش می ای نایل می درجه
  

  گیری . نتیجه6
» خـاک «بررسی منابع بازمانده از متفکران اسالمی دو نقطه عطف مهم را در تاریخ انگـارۀ  

گـارۀ خـاک دسـتخوش تحـولی     کند. این دو نقطه گردش تاریخی که در آن انآشکار می
ت دارد که مستقیماً با مفهوم  بنیادین می در تـاریخ اندیشـۀ   » انسـان «شود، از آن رو اهمیِ

ای در قرن ششم، در آرای متفکـران حـوزۀ   اسالمی مرتبط است. نخستین چرخش انگاره
تصوف اتفاق افتاده است. عارفان مسلمان با بازتعریف مفاهیم راجع به صـفات خـاک، بـر    

ورزنـد. صـوفیان قـرن ششـم،     زش و فضیلت بُعد مادی یا کالبد خاکی انسان تأکید میار
شمارند و ادبیات وسـیعی را دربـارۀ    برخالفِ اسالف خویش، خاک را عنصری پست برنمی

ت  کنند. به این نحو، در ادبیات صوفیانه قرن ششم، با فضائل صفات خاک تولید می قصدیِ
خــاک «بــه انگــارۀ » خــاک پســت«خــاک، انگــارۀ  تأکیــد بــر فضــیلت انســان سرشــته از

زمـان بـا    یابد. مرحلۀ دوم تحول انگارۀ خاک ازنظرِ تاریخی، همتحول می» فضیلت صاحب
پذیرد. باری، از منظر مفهومی، منتج از تحول نخست و متـأخر بـر   تحول نخست صورت می

ای مجـزا مشـتق   ارهرود. در این وهله، باور به فضیلت خاک به دو محور انگـ آن به شمار می
شود. محور نخست درصدد اثبات برتری خاک بر سایر عناصر مادی اسـت و محـور دوم   می

های عناصـر جهـان مـاده نـاظر اسـت. محـور دوم       بر قهر و غلبۀ انسان خاکی بر محدودیت
دهد که مطابق آن اولیای خداوند به غلبـه بـر تمـامی    ای دیگری را شکل میچرخش انگاره

، کرامات اولیا هرگـز قـادر   حال نِیدرعها قادر هستند.  لم خلقت و تصرف در آنهای عاپدیده
رود. بنـابراین، تأکیـد بـر    به اعمال قهر و غلبه بر خاک نیست و اسیر خـاک بـه شـمار مـی    

فضیلت خاک که پیش از آن در جهت اثبات فضیلت انسان بر سـایر مخلوقـات پـیش مـی    
دهـد و انسـان را   در برابر فضیلت انسان قرار مـی رفت، در این مقطع نوین، فضیلت خاک را 

کند. مفهوم خاک و به تبع آن مفهوم انسان در سیر اندیشۀ عارفان مغلوب خاک معرفی می
    شوند.ای جدیدی وارد میگونه به مرحلۀ انگاره مسلمان، این
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