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چوب  زنانی در اقصی نقاط مناطق اسالمی در چار  ، گیری تصوف اسالمی همگام با مرداناز ابتدای شکل

الهی بالیدند و به یافتند. سرآمد همه  مقامات و کرامات فراوان دست  دین و مذهب آمیخته با حبّ 

ی نخستین چون رابعه عدویه بیشتر توجه شده است.  هاسدهبه عارفان زن در  .  آنان رابعه عدویه است

در پژوهش  و  تحقیق  استبانوان    ۀزمین   لذا  سپرده شده  فراموشی  به  امین  بانو  . عارفه عصر چون 

بانو امین و    ۀگردد بررسی جایگاه هنر اسالمی و عرفانی در آثار و بقعای که اینجا مطرح میمسئله

به بازتاب آن در هنر گرافیک است. پژوهش حاضر  بر چگونگی  با تکیه  روش توصیفی و تحلیلی و 

های پژوهش حاکی از این است که عرفان اسالمی  شده است. یافته  ای انجامهای منابع کتابخانهداده

های صوفیان در  ها و خانقاهآرامگاه  ،یکی از مضامین مورد توجه در هنر اسالمی است. از سوی دیگر

عرفانی بانو    ۀ های هنر اسالمی در اندیشمایهگاه هنر اسالمی بوده است. بازشناسی بننوع خود تجلی

 قش مهمی در آگاهی از ارتباط هنر اسالمی و عرفان دارد. امین و بقعۀ وی ن
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 مقدمه 

بانو امین نیز یکی از این زنان عارف است که دارای آثار و آرایی است. در این پژوهش از میان زنان عابد و عارفه از  

ی نخستین اسالمی تا عصر معاصر، اشاراتی به شرح احوال عرفانی علویۀ دانشور، بانویی فرزانه، نمونۀ دوران و  هاسده

های این بانوی  در شرح احوال، آثار و آراء و اندیشهاست.  شدههان پرداختهفاضله پرهیزگار از اصف   مجتهده زمان و عالمه 

چون  تر همشده، سپس با شرح و بسط سؤاالت جزییترین سؤال به توضیح کلیات پرداختهعنوان اصلیعارفه عصر به

ن از مکاتب خواجه عبداهلل  های عرفانی بانو امین در دو بُعد نظری و عملی، میزان تأثیرپذیری مکتب عرفانی ایشامؤلفه

بانو امین از جمله  انصاری، مالصدرا و فیض کاشانی و همچنین نگاهی عرفانی به بقعۀ مبارکه بانو امین داشته باشد.  

برای بانوان دورۀ معاصر الگو و اسوه باشد. با توجه به اینکه مطالعات مربوط به عرفای    تواندیمنوادری است که به خوبی  

ی معاصر که رساله یا اثری از خود به صورت مدون داشته باشند بسیار کمرنگ است لذا تحقیق و پژوهش  ها سدهزن در  

در زمینۀ بانوان عارفه عصر چون بانو امین به فراموشی سپرده شده است لیکن نسل جدید ما چقدر به جایگاه این بانوی  

در جهت رسیدن به این مطلوب به دنبال ارائه شناخت کلی از  نمونه و اسوه اخالق، فضیلت و عرفان آگاه است. نگارنده 

ی  هاشهیاندبخشیدن به آراء و  شخصیت عرفانی این بانوی عارفۀ دورۀ معاصر و شرح حالی از مقامات عرفانی و انسجام

ن است که  ناب این بانوی ایرانی است. فواید احتمالی و بعضاً عملی که ممکن است این پژوهش به دنبال داشته باشد ای

خأل تحقیقاتی موجود را در ارتباط با این شخصیت بزرگ عرفان اسالمی در عصر حاضر پرکند؛    تواندیماوالً این تحقیق  

پژوهش   این  عرفانبه  تواندیم ثانیاً  برای  استفاده  قابل  و  استناد  قابل  منبع  یک  و  عنوان  دانشگاه  عرصه  در  پژوهان 

معرف بهترین الگو و نمونه برای جامعۀ زنان و دختران در عصر حاضر    تواندیموهش  ی علمیه باشد؛ ثالثاً این پژهاحوزه

فتح بابی برای تحقیق در مورد سایر بانوان عارف تأثیرگذار در    تواندیم قرار گیرد؛ رابعاً به سرانجام رسیدن این پژوهش  

شود تا  آثار و بقعۀ بانو امین پرداخته می  ی دیگر باشد. به موازات این بررسی به آثار هنر اسالمی و عرفانی درهاسده

 های مربوط به هنر اسالمی در آثار و معماری این عارف و مقبرۀ او آشکار گردد. ظرفیت

کتب بسیار اندک و مقاالتی درباره بانو امین نوشته شده است که به بررسی برخی از ابعاد شخصیت علمی و عرفانی  

خالء معرفی همه جانبه این بانوی عارفه دانشمند که در عصر خود در میان زنان  این بانوی اصفهانی پرداخته است اما 

الخصوص جامعۀ طالب و دانشجویی  عنوان نمونۀ روزگار برای طالبان حق علیبه  اندنمودهاهلل که طی طریق  سالک الی

است و در این زمینه،  ری شدهکاچنین کمکه در معرفی الگوهایی این  شود یم و قشر بانوان طالب علم و معرفت، احساس  

های علمی و فقهی بانو امین  ها و مقاالت ذیل بیشتر به جنبهلذا در کتاب  است.نگرفتهتحقیق و بررسی تخصصی صورت

شود. از جمله  است و خالء توجه به مباحث عمیق عرفان نظری و عملی بانو امین در آثار یاد شده احساس میپرداخته  

العرفان است. مرضیه اسالمیت معتقد است آنچه در نظر بانو امین  به نام بانو امین و تفسیر مخزن(  1389اسالمیت )اثر  

وضوح آشکار  گرایی در تفسیر بانو بهاست همچنین نوعی عقل گیری اخالقی و تربیتی از تفسیر بودهاهمیت داشته بهره

( در فریده عصر: بررسی  1389دهد. جمعی از محقیقن )که گاه دلیل عقلی را بر ظاهر آیات ترجیح میطوریاست؛ به

 اند. عملی عالمه عارفه بانو مجتهده امین به بررسی زندگی وی پرداخته سیرۀ علی 

نهاد و عمل به شریعت را  این جمع محققین اظهار دارند که فقه برای بانو اهمیتی نداشت. فقه و شریعت را ارج می

ماند. خانم عمو  ا نکته اینجاست که در این مسیر از رسیدن به مسیر بازنمیدانست اممقدمۀ رسیدن به حقیقت می

( در کتاب کوکب درّی: شرح احوال بانوی مجتهد امین نیز به شرح احوال فردی و اجتماعی بانو امین  1379خلیلی )

مین اصفهانی، به شرح  یی از حیات بانوی مجتهده اهاجلوه( در کتاب بانوی نمونه:  1382پردازد. باقری بید هندی )می



 

 اشاعه هنر اسالمی و عرفانی در آثار رو آراء و معماری بقعه مبارکه بانو امین 

 428 سکینه کریم پور بارکوساریی، محمدتقی فعالی، هادی وکیلی

پردازد. از مقاالتی هم که درباره بانو امین نگاشته شده به برخی  احوال فردی و اجتماعی، تربیتی، اخالقی بانو امین می

ی اولین و دومین کنگره بزرگداشت بانوی مجتهده سیره نصرت  هایسخنران: مجموعه مقاالت و  شودیماشاره    هاآناز  

به کوشش می1374امین ) نوری است.  (  و کنگرهنا خواجه  اظهارنظر  در مجموعه مقاالت  امین  بانو  بزرگداشت  و  ها 

اش را تجسم اخالق و فضائل  بزرگان و شاگردان به شرح احوال فردی علمی اخالقی و تربیتی بانو پرداخته و زندگانی

نهان و نهادش تحولی واقع شد و صاحب  داند که در  آملی بانو امین را مصداق کسانی میاهلل جوادیداند. آیتانسانی می

های خواندنی مدرسه نبود. عالمه جعفری نیز از تعبیر »تولد جدید« در وصف زندگی بانو  علمی شد که حاصل درس

نویسی و پرهیز  زاده خراسانی هم ضمن اشاره به مضامین عرفانی آثار بانو و تالش وی برای سادهکند. واعظاستفاده می

کند و آن اینکه بانو، سدی را که همواره عرفا پیش پای سالکان طریقت  نکته دیگری را برجسته می از اصطالحات فنی 

اند که هر کس باید شیخ طریقتی داشته باشد شکست و ظاهراً بیش از همه بر مطالعه و تدبر و تهذیب نفس  گذاشته

که    اندداشتهره زنان شایسته و متعهدی وجود  در عالم اسالم هموا  تأکید کرد و از قرآن و حدیث و ... راهنمایی گرفت.

. در این  اندبودهی ایثار و تالش منشأ آثار و خیر و برکات فراوانی  هاجبهههای مختلف علمی و معرفتی در  در عرصه

ی عالیقدر جامعه اسالم و تشیع که از مراتب علمی و  ها اسوهمیان، جا دارد تا نگاهی گذرا به شخصیت یکی دیگر از  

واالیی برخوردار است و به حق از مفاخر زنان دنیای اسالم است یعنی بانو امین داشته باشیم، تا بابی تازه بر روی    عملی 

ی نخستین اسالمی  هاسدهدر این پژوهش از میان زنان عابد و عارفه از  طالبان حقیقی عرفان و معرفت گشوده گردد.  

حوال عرفانی علویه دانشور، بانویی فرزانه، نمونه دوران و مجتهده  تا عصر معاصر نگارنده قصد دارد اشاراتی به شرح ا

ای از ظهور و بروز آن کالم نورانی پیامبر  به حق که بانو نمونه     فاضله پرهیزگار از اصفهان داشته باشد.  زمان و عالمه

که بسیاری از علماء و  ریگونه شد که شایستگی مقام اجتهاد را پیدا کردند، طوکه »المراه ریحانه« بودند و این  )ص(

        .شدندیم جهت استفاده معنوی به محضرشان شرفیاب  بعضاً  ؛ وکردندیم فضال در محضر ایشان تلمذ 

 نامه بانو امین زندگی  .1

به امین  بیگمنصرت  سیده امین معروف  عارفان  خورشیدی(   1362  -1265  ۀزاد)  بانو  و  عالمان    از 

رسد. از چهار سالگی به  می حسینبنعلی در اصفهان متولد شد. نَسَبش با سی واسطه به. وی  بود ایران اهل شیعه زن

پرداخت. با اینکه در پانزده سالگی ازدواج کرد، اما همراه با   زبان عربی و از یازده سالگی به تحصیل قرآن فراگرفتن

، تفسیر  اصول و فقه همسرداری و تربیت فرزندانش، به تحصیل علم اسالمی نیز ادامه داد. در بیست سالگی به تحصیل

رغم تمام مشکالتی که در آن  و در پی آن به عرفان روی آورد. علی حکمت و فلسفه زودی بهپرداخت، به علم حدیث و

برای تحصیل زنان متدیّن وجود داشت، بهروزی توها تالش شبانهدنبال سالدر چهل سالگی به دوران  درجه   انست 

وی همواره    ؛عبداهلل انصاری خیلی عالقه داشتندبانو امین به حقایق فیض کاشانی و مقامات معنوی خواجه .  برسد اجتهاد

بر طریق تحصیل علم و تهذیب و خودسازی و عرفان و مراقبت از خود بودند و با توجه به این که عارف، مجتهد و فقیه  

الرحمانیه این واردات  که در نفحات  شدیمدائماً مکاشفاتی بر ایشان  .  سایر خصوصیاتش غلبه داشت  بود ولی عرفان بر

در هر    ؛: انسان باید مراقب حال خود باشد فرمودیممکرر    .استشدهدارد، نقلواسطه فیض حق دریافت میقلبی که به

کنید  "محاسبه "در انتهای امر خودتان را    ؛ وبا خود »معاهده« کنید بعد در طی روز »مراقبه« داشته باشید  روز اول، 

. سعی  ماندیم ت برای انسان  ملکا   ؛ اگر کار خالفی از شما سر زده است »معاقبه« داشته باشید. »حال« غیر از ذات است

کنید صفات نیک، ذات شما باشد نه حال شما ... وی همواره بر طریق تجصیل علم و معرفت و تهذیب و مراقبت از خود  

بود. تا اینکه بعد از آشکار شدن نور اجتهاد در چهل سالگی به انتشار اولین تألیف خود به نام اربعین هاشمیه که مشتمل  
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اخالق و احکام شرع و متضمن بیانات فلسفی و عرفانی و اصولی و فقهی    ،وحید و صفات حق تعالیبر چهل حدیت در ت

که اوالً نسب    ردیگ یم سیده نصرت امین از آنجایی نشأت    است، پرداخت. عظمت شخصیت عرفانی این بانوی عصر،

ی قلب  هانشانهاین بانوی عارفه که از    ؛ ثانیاً یکی از رموز موفقیترسدیمابیطالب )ع(  بنواسطه به امام علیپاکش بی

ثار وی  آو    هاشهیاندکه این ویژگی در احوال و آراء و  طوریبه  ؛والیت و اتصال او با تمسک به ثقلین است  باشدیم سلیم  

العرفان و بیان فضائل  ی عرفانی مخزنرهایتفسیهاالسالم در  علبوده و تمسک و توسل وی به اهل بیت    مشاهدهقابل  

 وضوع قابل رؤیت است. اللئالی« به)ع( در »مخزن نی رالمؤمنیام الموالی حضرت مولی

 ساتید بانو امین عبارتند از: ا

 ؛ ق(1273-1353اهلل آقا سید ابوالقاسم دهکردی )آیت -1

 ؛ق(1384)متوفی   اصغر شریفاالسالم و المسلمین میرزا علیحجت -2

 ؛ ق(1294-1374)اهلل میرزاعلی شیرازی حضرت آیت -3

 ؛ ق(1352ای )متوفی المسلمین حاج شیخ ابوالقاسم زفرهاالسالم وحضرت حجت -4

 ؛(60: 1383الدین کجوئی )همایونی، االسالم حاج آقا حسین نظامحجت -5

 ؛ ق(1275-1362آبادی )اهلل میر سیدعلی نجفآیت -6

 ؛ (111: 1386اهلل شیخ محمدرضا اصفهانی )امین، آیت -7

 ؛(75: 1376آبادی )ریاحی، اهلل سیدمحمد نجفآیت -8

 .(2/1086: 1384اهلل شیخ مرتضی مظاهری )مهدوی، آیت -9

 وی عبارتند از:  آموختگانشاگردان و دانش

 ؛ الدین صفوی قمی از روحانیون فاضل در مکتب این بانو بوداالسالم سید شهابحجه -1

های مختلف چون عرفان و فلسفه و غیره  امثله تا مدارج علمی باال در حوزهطور منظم از اول شرح  شاگردانی که به   -2

سال از عمر شریف خود را در برابر کرسی استادی   50همایونی که این بانوی فاضله   ۀاند مانند علوی در محضر بانو بوده

 ؛ ایشان زانو زد

  ،انداند و در درس ایشان حاضر بودهتلمذ نمودهها را بدون ترتیب خاصی نزد ایشان  شاگردانی که برخی از کتاب   -3

جلسات متعدد    های بانو را درمثل خانم غازی که بعد از فوت بانو به تبلیغ وسیعی در شهر اصفهان مشغول شد و کتاب

  جانبهخواند و درواقع یکی از کسانی است که همواره در ارائه تفکر صحیح و همهبرای بانوان شیفته علم و معنویت می

 است.ایشان کوشش فراوانی داشته و سخنگوی ایشان بوده

 های عرفانی بانو امیندیدگاه .2

ناس از مبادی سلوک تا مقام قلب اینگونه بیان    ۀرا در سور  (استعاذه )مراتب سلوک  با تأسی از ابن عربی،  نو امین  اب

اهلل اشتغال پیدا نکرده در تحت سلطنت  انسان تا در بیت نفس مقیم است و به سفر روحانی و سلوک الی»کنند:  می
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مراحل سیر و سلوک متلبس گردید و سفر روحانی را شروع    که با تفضل و عنایت الهی به سیر و شیطانیه است و زمانی

در سوره ناس سالک از مبادی   .شیطان اوست ،آنچه مانع از این سفر و خار طریق است  ، نمود تا در سیر و سلوک است

مقام سلطنت الهیه در    ، مقام قلبه  ام قلب به مقام ربوبیت پناه برد و چون سیر سالک منتهی شد بسلوک تا حدود مق

الناس از شر تصرفات قلبیه ابلیس پناه برد و جون سالک از مقام قلب  کند و در این مقام به مقام ملک قلب ظهور می

حیرت و هیجان و جذبه و عشق و شوق شروع    در این مقام مبادی   ، به مقام روح که از نفخه الهیه است  ، تجاوز نمود

اعوذ بک منک مناسب    ،مقام سر رسده  برد و چون از این مقام ترقی کند و بالناس پناه میشود که در این مقام به اله

مستعاذ منه، مستعاذ به،    ، مستعیذ  از منظر بانو امین ارکان استعاذه عبارتند از:.  (3/68:  العرفانبانو امین، مخزن« )اوست

 جله.   مستعاذ أل

النهایه فنای ذاتی است. انسان در دو مقام  اهلل تا منتهىمستعیذ: حقیقت انسانیه است از اول منزل سلوک الی(  الف

صراط مستقیم    اهلل که مالک استعاذه کند از خارهای طریق وصول که قعود بریکی حال سلوک الی  :مستعیذ است

ه و غیر  بسلوک    و دیگر وقتی سالک در حال صحو و رجوع از فای مطلق که استعاد کند از احتجابات  ،انسانیت کردند

وجه اهلل  ه  مستعاذ منه: استعاذه ب(  ب  برد.  خدا پناه  میه صدریه شیطان ب  آن است در این مقام مسالک از شر تصرفات

عالم شیطان  ه  از شرور است و مربوط ب  ،از آن باز داردو کلمات اهلل استغراق در بحر جمال و جالل است و آنچه انسان را  

اهلل متحقق در سیر  مستعاذ به: حقیقت استعاده در سالک الی( اهلل برد.  ج وجهه و مکرهای آن است و از آن باید پناه ب

  حسب مقامات و منازل سالکانه  سوی حق متحصل استعاذه اختصاص دارد به سالک در مراتب سلوک پس بهو سلوک ب

 کند.   تعاد منه و مستعاذ به فرق میسحقیقت استعاذه و مستعیذ و م 

سالک   (د برای  استعاذه  غایت  له:  و   ،مستعاذ  مترتب  کماالت  آن  غایه  حصول  و  است  مطلوبه  و  سعادت  الغایات 

  ، طبیعت استشود. سالک تا در بیت نفس و حجاب  الطلبات حقّ تعالی است و استعاذه از شیطان بالتبع واقع میمنتهى

سعادات طبیعیه است و این در مبادی سلوک است، گذر از ذهن و طبع و    غایت سیرش حصول کماالت نفسان یه و

شود و مقامات  تر میمقصدش عالی  ، س خارج شد و از مقامات روحانیه و کماالت تجرّدیه ذوقی نمودف چون از بین ن

سعادات باطنیه شود و چون از این مقام نیز باالتر رفت و به   نفسانیّه پشت پا زند و مقصودش، حصول کماالت قلبیه و

بروز کند و لسان باطنش در اول امر و جهت وجهی    ، سر منزل سر روحی  رسید مبادی تجلیات الهیه در باطن او 

ی  له شود و چون سالک در هر مقامی شیطانهلل و پس از آن وجهت وجهیااهلل أو  اهلل و پس از آن وجهت السماءلوجه

گونه توان اینپس می.  )همان(  بردناچار سالک به حق تعالی پناه می  ،قرین و دامی از دامهای او مانع حصول است

وم  س  نتیجه گرفت که مراتب سلوک را بانو امین، اول، گذر از ذهن و طبع ، دوم حصول کماالت قلبی و عادات باطنیه و

اول معاهده و سپس  »کند:  لوک را اینگونه نیز بیان میس مراتب    ،دانند. بانو امین در جایی دیگرحصول ساحت روح می

 .(108: بانو امین، روش خوشبختی)  « با خود معاقبه داشته باشد ، ی کرده بودیدف مراقبه، در پایان محاسبه و اگر خال

 اسفار اربعه   . 2- 1

مراحل عملی برای رسیدن به  ای که  سفرهای چهارگانه    .در ادبیات عرفانی اسفار اربعه با نام مالصدرا گره خورده است

الخلق  سفر منالحقّ إلی  الحقّ،الحقّ، سفر بالحقّ فیالخلق إلیاین سفرها شامل: سفر من  .دکن خداوند متعال را تبیین می
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های بانو امین در  مایهیکی از دست  اسفار اربعه مالصدرا همواره  (.16:  1380مالصدرا،)   بالحقّ، سفر فی الخلق بالحقّ

   : کنندبانو امین اسفار اربعه را اینگونه بیان می. بیان طریقت وصال الهی بوده است

سوی هرات موجودات بث یعنی روی گردان یدن از ک؛  دانندسوی حق میهدن از خلق بکربانو امین، سفر اول را، سفر  

که اول آن بیداری از خواب غفلت است و اعراض  این سفر را منازل بسیار است و هشت مرحله    .حقیقت و عالم وحدت

یعنی مشاهده وحدت    ؛سوی اوست و آخر آن توحید است ه  نمودن طریق برات و اقبال به حق و طلبثاز خلق و عالم ک

در کثرات موجودات و ادراک حضور نزد او و شناختن او را به عالم حضوری و مشاهده قلبی و ارتباط سری با او است.  

یعنی به چشم قلب مشاهده کرد که موجود حقیقی فقط یکی است و    ؛ اهلل به مقام توحید رسیدلک الىوقتی که سا

این طریق طلب    ؛مرحله اوّل  داند:هرچه هست ظل و اثر او و قائم به اوست. بانو امین این سفر را دارای چند مرحله می

کردگار عالم از خلقت انسان    .وجدان است  دلیل و دیگری شناختن بهه  است و طلب دو شعبه دارد: یکی دانستن ب

مقصد بزرگی در نظر گرفته و در انسان یک قوه الهی و یک روح مجرد نورانی به ودیعه گذاشته است و سعادتمند کسی  

   .(15/180: مخزن العرفان 1361امین،  بانو) ی را در مملکت بدن ظاهر نماید ناست که آن روح الهی و آن خلیفه ربا

بشناسیم و با فکر و اراده  (  ثبوتیه و سلبیه )عبارت دیگر  هبایستی خدا را به صفات جاللیه و جمالیه و ب»  :معتقدندایشان  

خود و با فطرت اصلی که در ذات ما پنهان است متوجه شویم که ما را مبدئی است که متصف به جمیع صفات کمالیه  

سوم پدیدارشدن احوال    ۀمرحل  . دوم تهذیب اخالق است  ۀحلمر.  (37:  1369بانو امین،   )  « و یگانه مقصد ما او است

 ل مرحل.  ششم سکر و حیرت است  ۀمرحل.  پنجم عشق و محبت است  ۀمرحل  .چهارم شوق و اضطراب است  ۀمرحل  .است

گردد تا آنکه  شوق و اضطراب در وی پدید می،  بعد از آنکه شخص سالک را ذوقی حاصل گردید  .هفتم فناء و بقاء است

حالت سکر و حیرت او را دست    ، رسد و وقتی آن عشق و محبت به حد کمال رسیدبه حد محبت و عشق میاین شوق  

ی بیند که به تمام ذرات  نجایی که خود و دیگران در نظر وی باشند و فقط یک حقیقت وحداه  دهد تا آنکه برسد بمی

اول قدم   ، آمد و از خواب غفلت بیدار گردید خود ه هشتم توحید است که انسان بعد از آنکه ب ۀعالم احاطه دارد. مرحل

دلیل عقل و  ه  الیقین بداند که وی را خالقی و صانعی هست و بعلمه  آید تا آنکه باو  این است که در مقام طلب برمی

 . (15/180: العرفانمخزن 1361امین،  بانو)گرداند  نقل صفات کمالیه او را ثابت می

سوی حق بیان  هگردد. بانو امین سفر دوم را سفر از حق، بمی  شروعسفر دوم  آغاز  رسد و  تا اینجا سفر اول به پایان می

آن    ، آیدآن سیر در اوصاف و اسماء حق است سالک در طلب ادراک و شناسایی صفات جالل و جمال برمی  . کنندمی

  ، دریا بچکده  طره بارانی که بکه مثل ق جاییه  رسد بکم میوقت سیر او سیر حقانی است نه نفسانی، تا آنکه عارف کم

شود و حقیقت مطلق  خود را غرق در بحر مواج عظمت و جالل احدیت خواهد دید و پرده منیت و خودیت برداشته می

رحمت    هقائم با او و در سع  ،بیند و خود و هرچه هستشود و هریک از موجودات را مظهر ذات خدا میگر میجلوه 

سالک صفات حقانی مثل علم و قدرت و وحدت و اراده و مشیت و  »   :ایشان معتقدند.  (همان)نماید  الهی مشاهده می

یعنی بعد از آنکه    ؛که برسد به مقام عبودیت  بیند تا وقتی واضح می  نباقی صفات الهی را به چشم دل در مظاهر کو

سفر دوم   ،و در آن منزل امن و امان تمکن و استقامت بافت عارف به مقام وحدت رسید و صفات حق را مشاهده نمود
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رت و کثرت را در وحدت دید و احاطه و قیومیت و باقی صفات را  ثوحدت را در ک  ،عبارت دیگر هب  ؛ رسدبه انتها می

 .(244: 1369بانو امین، « )رسدآن وقت سیر اختیاری او به پایان می ، معاینه نمود

زیرا وقتی    ؛ رودبه آن جذبه مغناطیسی حق است که می  ،عارف در کشش افتاد و دیگر هر چه برودالبته بعد از آنکه  

وقت خود را در دریای عظمت وجود غیر  آن  ، شخص کامل حائز مقام وحدت گردید و کثرت را در وحدت مشاهده نمود

یعنی   ؛ نموده نه به نفس خود در حق و به حق سیر، متناهی حق غوطه ور خواهد دید و در آن هنگام هرچه سیر کند

تا اینجا سفر دوم به پایان رسیده و  .  (15/180:  مخزن العرفان  1361امین،    بانو)دهد  حال  بیخودی وی را دست می

 گردد.   سوم شروع میسفر آغاز 

یعنی پس از آنکه مسافر    ؛داندالخلق بالحق، و همان سفر از حق به حق  میالحق الىبانو امین، سفر سوم را سفر من

  ،د درگاهلل دائره سیر خود را به اتمام رسانید و در آن دو سفر اول و دوم درک حضور حق و عرفان صفات ربوبی او  میالى

وجودش نمایان    ۀآین  که بعضی از صفات الهی درییرسد به جاکند تا آنکه میآن وقت دائره تکمیل او توسعه پیدا می

قدرت حق و اراده    ۀعلم سالک جلوه علم حق و قدرتش نشان.  گرددصاف و مظهر صفات خداوندی میگردد و نماینده او

ت حق است و عارف با خدا گوید و با او شنود و با او حرکت کند بلکه وجود و تمام  ی و مشیتش ناشی از اراده و مش

در سفر سوم حالت تدلی    ودش نمایان گردد.صفات خود را مستند به او نماید و آنی از او غافل نگردد و آثار الهی در وج

تا اینجا سفر    (15/181:  مخزن العرفان  1361امین،    بانو)  آید و جمع و استغراق و دوام مشاهده برای سالک پیش می

 گردد.   شروع می سفر چهارم وم به پایان رسیده و آغاز س

سوی  ه  این سفر عکس سفر اول است که از خلق ب  .کنندالخلق بیان میحق الىهسفر چهارم را سفر از حق ب  ،بانو امین

گردد و به مقام پیشوایی خلق و نمایندگی حق  الهی مفتخر میسالک در این سفر چهارم به منصب خلیفه؛  حق بود

  .گردد برای هدایت خلقمور میأوقت م  آن   ، سالک پس از آنکه مظهر و نماینده صفات الهی گردید  شود.تعالی نائل می

این است که مراتب   .کنداسفار، اوّل شرط منصب نبوت است که بدون آن کسی شانیت نبوت پیدا نمی  پیمودن این

اول مرتبه نبوت و دوم رسالت و سوم اولوالعزمی و آخرین    .ستندی پیامبران متفاوت است و همه در یک وجه و مقام ن

برای طی کردن    :گونه نتیجه گرفتتوان اینمی.  (15/181:  مخزن العرفان  1361امین،    بانو)مرتبه کمال خاتمیت است  

توانند این منازل را  اند و سالکان میمسیر سلوک و منازل وصال به حق تعالی، عارفان منازل و مقاماتی را بیان کرده

آخرین    اء که تقریباً نکند تا به مرتبه فسالک در سلسله توالی، منازل را طی می  بپیمایند و به نهایت سیر برسند. و

اهلل را عارفان  اهلل است، برسد. البته شمار منازل و مقامات سلوک در سیر إلیحله ترقی در مقامات سالک در  سیر الیمر

اهلل  اند و هرکدام نظراتی دارند که البته در نهایت همه به توحید و رسیدن به قرب الهی و فناء فیمتفاوت بیان کرده

 شود.   منتهی می

 انتخاب سالک طریقت  . 2- 2

منزل نخست سلوک را یقظه و بیداری و منزل آخر را  «  زادالسالک »و در رساله  «  البیضاء   ۀالمحج »فیض کاشانی در کتاب  

توحید برشمرده است و با الهام از قرآن، انسان را مسافر سخت کوشی دانسته که در سیر باطنی خود با تالش و کوشش به  

. وی برای این سفر معنوی آغاز، انجام، مسافت، مسیر، زاد و توشه، رفیق و راهنما ترسیم  کند سوی حق تعالی حرکت می
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داند، پس به مقصد  بصیرت مانند کسی است که راه را نمیسالک باید در عمل بصیرت داشته باشد؛ چون فرد بی  کرده است.

اندازه ضرورت است؛ چراکه بیش از آن مقدار، مانع  رسد. راحله این سفر، تحصیل معاش، صحت بدن و قوت قوی به  نمی

ها را به آداب و سنن شرعیه مقید  سلوک راه است. همچنین شخص باید بدن و قوای آن را در اختیار داشته باشد و آن

این  رفیقان این راه، علما، صلحا، عباد و سالکان اند که مددکار و غمخوار یکدیگرند. راهنمای    سازد تا راه حق طی شود.

اند و خود به  اند، سنن و آداب وضع کرده و از مصالح و مفاد آن خبر دادهاند که خود راه نمودهپیامبر و امامان معصوم ،سفر

برای شخص سالک شرایط و    راند. بانو امین نیز با تأثیرپذیری از این تفکاین راه رفته و امت را به پیروی از خود فراخوانده

داند که هر کس از روی برهان  بنابر نظر بانو امین که هر عاقلی می.  د که بایستی بدان عمل نمایددانضوابطی را الزم می

سوی حقّ تعالی را پیدا نموده و در ایام حیاتش همیشه به همان طریق حرکت  هعقلی و نقلی و وجدان سری راه مستقیم ب

یافته و به سعادت  برده و به طریق هدایت راهود پیچنین کسی به مقصود اصلی خ  .سوی مبدأ خود شتابان استهنموده و ب

نائل گردیده و اما آن کس که چشم خود را بسته نگاه داشته و در امر خلقت هیچ نظر دقیق ندارد و تابع انبیاء و سفرای  

ه مقصود  هیچوقت ب  ی سچنین ک   . کندکورکورانه حرکت می  ،ها وی را به طریق راست هدایت نمایند الهی نیز نگردیده که آن

انسان قدم پشت قدم  »  :ایشان معتقدند.  (14/25:  1361امین،  )  اصلی نائل نخواهد شد و راه را از چاه تمیز نخواهد داد

ید روش اولیاء و ائمه دین را  ااولیاء اهلل و واصلین به حق و پیشوایان بشر گذاشته تا به قرب الهی فائز گردد. و مسلمانان ب

 . (34: 1369ن امی« )سرمشق خود قرار دهند

ها باید روش زندگی  ترین راهنما برای بشریت هستند و انساناولیاء و ائمه دین، بهترین و موثق  ،با توجه به بیانات بانو امین

اهلل است،  ها را برای خود الگو قرار دهند تا بتوانند به سر منزل مقصود که همان توحید و قرب الىهای آنو دستورالعمل

رسد که شیعیان بایستی ائمه را سرمشق خود قرار دهند تا به سعادت برسند. بنابراین وظایف استاد راه،  نظر میبه  برسند.

همان تشخیص ظرفیت، تشخیص روحیه شاگرد، تشخیص آثار ذکر روی شاگرد و تشخیص افراد مجذوب از غیر مجذوب،  

 تماماً به عهده عارف و اصل و استاد راه رفته است.  

 نفس   معرفت   .3-2

ضرورت  : »پردازدالسائرین« خواجه عبداهلل انصاری درباره مفهوم معرفت و انواع و سطوح آن به تحلیل میدر کتاب »منازل

لی برای دستیابی به مرحله  گویا معرفت نفس پُ  ؛ باشدمعرفت در سیر و سلوک عرفانی یکی از مسائل مهمّ این کتاب می

و سلو ک در روش اولیاء    »سیر  بانو امین در کتاب  .(257:  1387انصاری هروی،  « )باشدفناء و بقاء و در نهایت توحید می

  . دکنهای خواجه عبداهلل انصاری را بازگو میکامالً اندیشهکه  نفس آورده است    و طریق سعداء« مبحثی با عنوان معرفت  

یگانه چیزی  : »معتقد است و  دهد ش میهمان فکر خواجه را بسط و گستر ، نفس و مراحل آن بانو امین در تعریف معرفت  

همان نفس آدمی است و مقصود نفسی است که    ، رساندکند و به سرچشمه آب زالل معرفت میکه انسان را رهبری می

بانو امین،  « )شناختن آن عین شناختن حق تعالی است، همان روح انسانی است که از عالم امر صادر گشته نه نفس حیوانی

 .(6: ک در روش اولیاء و طریق سعداءو سلو  : سیر1369

این است که ایمان آوریم که انسان   ،رساندراهی که انسان را به سعادت دائمی و حیات همیشگی می بانو امین اعتقاد دارد 

  ای متین با نفس حیوانی بجنگد و روح الهی را از پس پرده بیرونرا روحی و عقلی مجرد از ماده است و انسان باید با اراده
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سوی حق تعالی  ه سلوک ب  و  وسیله شناسایی روح مجرد و بعد از بیدارشدن از خواب غفلت قدم در طریق  سیرآورد و به

پس از تخلیه نفس از عادات و ملکات نکوهیده  : »بانو امین معتقد است.  (29-28)همان:  بگذارد تا به هدایت الهی نائل شود  

تحقیق نه تقلید از آباء و اجداد، طریق و روش خود را به خط مستقیم که سرانجام  طور  خواهد تا آنکه بهقدری مجاهده می

سالک    ، عبارت دیگرهب؛  (252/ 12:  1361بانو امین،  « )آن قرب به جوار حق تعالی است، پیدا نموده و در آن سلوک نماید

  ،گرداندت از آنچه او را مشغول میاوقاۀ  قلب خود را در هم  ،پس از تزکیه نفس تعلقات طبیعی را از خود زائل گردانید

  ( 10/69)همان:    تنقیه و پاک گرداند و پس از آن دل را از اوصاف ذمیمه تخلیه نموده و سپس از کونین قطع التفات کند

های نفسانی و تخلیه به فضائل  شدن نفس از محبت دنیا و پیروی خواهشایشان سعادت انسانی را در پرتو تخلیه و خالی

افات اخالقی تصفیه نگردد،  ث ی از رذائل نفسانی و کنکنند و معتقدند تا وقتی که قلب انسانی و آن لطیفه ربان میاخالقی بیا

هرگز ذکر خدا به    ،یعنی ایمان کامل و تقوا برخوردار نگردد؛  گردد و کسی که از این اکسیر خداییدارای ملکه تقوی نمی

 .(13/327)همان:  ذائقه جانش نخواهد رسید 

 ن و بازتاب آن در پوسترهای گرافیکیبانو امی ۀمبارک ۀهنر اسالمی و عرفانی در معماری بقعۀ اشاع .3

هجری قمری، در اصل به نام  1403و در سال    استبانو مجتهده حاجیه نصرت امین که متعلق به اواخر عصر قاجار    بقعۀ

  ۀ درخور توجه دربار  ۀ مشروطه( بنا گردید. نکت  التجار )از تجار معتبر اواخر عصر قاجار و ابتدای حاج سید محمدعلی امین

شمار  به فوالدختت   قبرستان خصوصیتوان آن را جزء تکایای  موقعیت تاریخی این تکیه که وسعت زیادی نداشته و می

تا چند ده تکی  ۀ آورد؛ آن است که  تکیمشخص و جداگانهۀ  پیش،  از  قسمتی  و  بود؛  خادم  ۀ ای محسوب نشده  الشریعه 

التجار )بانی تکیه( درگذشت، در قسمت شرق این تکیه دفن شد و اتاق و ایوانی بر روی  که وقتی محمد علی امینچنان

ترین تزئینات و خطوط بوده که  تکیه، وجود سنگ قبرهای مرمر با زیباترین و ظریفهای این  قبرش ساختند. از ویژگی

التجار است و در ضلع شمالی این تکیه قرار  ینات درحواشی بدنه و متعلق به خاندان امینئتز  ها حاوی زیباترینبرخی از آن

وبی آن قرار دارد. در بنای بقعه، معماری  رفیع بانو امین است که در ضلع جن  ۀ و چشمگیرترین عنصر معماری آن، بقع  رد دا

شکل  دادن حجاب یک بانوی مسلمان، بقعه بهکار رفته است؛ به این صورت که برای نشاناسالمی به  ۀمدرن مبتنی بر اندیش

اتاق با  که حجاب اسالمی بر سر دارد؛ ساخته شده و عبارت از اتاقی با سر در مقرنس و دو ستون در ابتدای ورودی  بانویی

فرد در معماری جدید بقاع تخت  ای منحصربهای است که نمونههای الجوردی مزیّن با آیات قرآنی و گنبد استوانهکاشی

 . آیدشمار میفوالد به

http://aftab-hotel.com/%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d9%81%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86/
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 . منبع: )نگارنده( بانو امین، اصفهان، دوره معاصر  ۀ: نمایی از بقع1تصویر

 بانو امین  ۀمبارک ۀ. کیمیای نور در بقع1-3

ریشه در اصل ثابتی دارد که در هستی جاری است و آن نور است. نور  مسئله معماری اسالمی، معماری روشن است و این

توان گفت  هم وسیله دیدن است و هم سبب دیدن و هم خود دیدن است و حیات همه چیز هم از نور است. بنابراین می

که هدف کیمیاگری حقیقی تبدیل  همچنان  ؛مقبره، رسیدن به کیمیای نور استکار رفته در این  هراز باطنی هنر ایرانی ب

ماده سنگین به روح است. البته این تبدیل در انسان نیز باید اتفاق افتد. در حدیث آمده است که خداوند پشت هفتاد هزار  

های تاریک و سپس  زند؛ ابتدا پردهها را یکی پس از دیگری کنار  پرده نور و تاریکی پنهان است. و انسان باید این پرده

رسد که آخرین  گذرد و به وحدت غایی میهای روشن را. »این سفر روحانی از مارپیچ دنیای کثرت اشیاء و رنگ میپرده

تر  جواس و مهم ۀها، همرنگ  ۀتصویرها، هم ۀد که با نابودی یا مرگ )فنا( همشوآن با نور سیاه درخشانی اعالم می ۀمرحل

ها پنهان  شود. قطره نوری که در دنیای سایهشود. عارف، سراپا در نور الهی جذب میبا نابودی نفس فر شناخته میاز آن  

 .(177: 1385شود« )اردالن؛ پیوندد و با آن یکی میکرانه نور میشده بود، سرانجام به دریای بی
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 . بانو امین، اصفهان، دوره معاصر  ۀمقبر  انعکاس نور  اندازی از: چشم 2تصویر

مبارکه بانو امین است و نه تنها به عنوان یک عنصر فیزیکی بلکه به    ۀ در بقع  و اسالمی  معماری ایرانی  ۀعنصر برجست  ،نور

باشد. نور یک عنصر روحانی است که در سختی ماده نفوذ کرده و آن را  عنوان یک سمبل عقل الهی و سمبول وجود می

سازد که مجل استقرار روانی انسانی باشد که جوهر او نیز ریشه  کند و آن را شایسته میصورت شریف می  تبدیل به یک

 در عالم نور دارد، عالمی که جز عالم روح نیست.  

 رنگ و نور ۀ. رابط2-3

نور واحد است و از تجزیه نور در عالم ماده    ۀاند؛ زیرا رنگ تکثریافترنگ با نور در جهان محسوس همواره قرین یکدیگر بوده

توان رنگ را تمثیلی نمادین از تجلی کثرت در وحدت دانست. بر این اساس  آید. پس میهای رنگی پدید میو مرکب، طیف

شود و  سو رنگ همان نور است )وحدت( و از سوی دیگر این نور تجزیه میتوان رنگ و نور را یکی دانست؛ زیرا از یک می

تعالی که  توان این چنین نتیجه گرفت که ذات حضرت باریکند )کثرت(. پس میجلیات مختلف و رنگارنگی پیدا میت

یافته و در رنگارنگی عالم مرکبات متجلی گشته    مجرد و نور محض است و نماد وحدت کامل نیز هست، توسط رنگ تجسم

 است. 

 . رنگ سفید 2-3- 1

نشان از قداست و پاکی و آرامش است. همچنین سفید، نشانه خلوص نیت، پاکی رفتار و  رنگ سفید در سر در بقعه،  

گیرد و در جهت بیان  خود میعیبی الهی است. سفید در معماری اسالمی، شکل واحد و توحیدی بهروح، و نشانه بی

حانی است و نیز پرمهابت و  رود. سفید پرمعناترین رنگ در عالم روکار میهگری و نیایشگری بحاالت قدسی و عبادت

 کرانگی و قداست قرار دارد.  سازد که در مرکز بیباشد. رنگ سفید، فضایی پرمعنا و گویا میترساننده هم می
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 . معاصر  ۀ بانو امین، اصفهان، دور  ۀ: کاربرد رنگ سفید و آبی در معماری بقع3تصویر

ها،  این رنگ در جوار سایر رنگ .  رنگ سفید اختصاص یافته استها بهبانو امین، فضای زیادی از کاشی  ۀمبارک  ۀدر بقع

ای برخوردار است. ت. رنگ سفید در پوسترهای گرافیکی معاصر نیز از جایگاه ویژهها بخشیده اسای دیگر به رنگ جلوه 

 این رنگ مانند حضورش در هنر معماری اسالمی نمادی از پاکی، نور، آرامش و آزادی است.

 

 . ، دورۀ معاصررد رنگ سفید در پوستر بیان آزادی، از تورج صابری وند: کارب4تصویر
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 رنگ آبی. 2-3- 2

کند. آبی از نظر سمبولیک شبیه  اشاره می  آسمان   شود و بهدهد و به فضای الیتناهی مربوط میآبی معنای ایمان را می

است. ادراک حسی آن طعمی شیرین  به آب آرام، خلق و خوی آرام، طبیعت زنانه و روشنی و درخشش یک کتاب خطی  

های  انتها و سنت و ارزشترین محیط برای ایجاد تفکر، مظهر ابدیت بیدارد. محتوای عاطفی آن مالیمت است. مناسب

تواند جایش در بقعه مبارکه بانو امین خالی باشد؟ تمرکز  آفریند. پس چگونه میپایدار، محیطی است که رنگ آبی می

  ۀ رسد. و به این علت وقتی بر بقعنظر میای است که همواره دورتر از محل واقعی خویش بهگونهبه  ،رنگ آبیپشم به

های این بقعه مبارکه، به وفور این رنگ را در  کشاند. کاشینشیند، آدمی را با خود تا آسمان میمبارکه بانو امین می

 اند.  بخشیدهمبارکه  ۀاند، و به این واسطه جلوه زیادی به بقعخود جای داده

 
 . معاصر  ۀ، دور1355ممیز  : کاربرد رنگ آبی در پوستر5تصویر

 گیرینتیجه 

اهلل، انتخاب سالک طریقت، معرفت  : اسفار اربعه، مسأله استعاذه در سلوک الیرهایبر محو  عرفانی بانو امین، های  اندیشه

ات یک عارف نامی و شهیر است گویا آن  رتأثیر تفکّیک تحت    ، هرهانفس و مراتب آن استوار گشته است و این مؤلفه

های صورت  های این بانوی عارف داشته است، پس از بررسیگیری اندیشهسزایی در شکلههای پیشین تأثیر بآموزه

ن  رسیم که بانو امین در بحث اسفار اربعه که نام آن با اسم مالصدرا پیوند خورده است، بانو امیپذیرفته بدین نتیجه می

سفر از مردم تا خدا، سفر با خدا درباره خدا، سفر از خدا تا مردم با خدا،  )  همانند مالصدرا سفرهای خود را به چهار نوع

اهلل و مسأله استعاذه بانو امین تحت  ده است. در موضوع سیر و سلوک الیکر بندی  تقسیم  ( سفر در میان مردم با خدا
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همگی    ( مستعیذ، مستعاذ منه، مستعاذ به، مستعاذ له)ه است و تقسیم مراحل آن  عربی در مسأله استعاذتأثیر دیدگاه ابن

بندی را برای مراتب سیر و سلوک داشته  عربی در کتاب »فتوحات مکیه« است که دقیقاً این تقسیمنشان از تأثیر ابن

از درون و دل سالک است،  است. سالک با سیر و سفر آفاقی که همان سفر در جهان خارج است و سیر انفسی که سفر  

گذارد تا به غایت شهود عرفانی و شناخت قلبی حق تعالی  کند، و مقامات و اسفار اربعه را پشت سر میطی طریق می

کند تا به فنا برسد و هدف از مراحل سلوک  برسد، سالک برای شناخت خود و معرفت نفس مراتب نفس را طی می

انسان به فعلیت برسد و انسان با به فعلیت بخشیدن به امکانات وجودی خود  چیزی جز این نیست که کماالت بالقوه  

  کند.کند و به مقامات باالتر صعود میترقی می ، گذردگنجاند و از هر تعینی میبه تدریج حق تعالی را در دل خود می

ان، شرایطی را در پیش  اهلل، بانو امین برای گزینش سالک و راهبر انسهمچنین در مبحث انتخاب سالک طریقت الی

های فیض کاشانی است که او نیز برای سالک طریقت  صورت غیر مستقیم الهام گرفته شده از اندیشهگرفته است که به

بایست ضمن ممانعت از گناه و  شرایطی را متصورات که اولیاء الهی بهترین الگو در این زمینه هستند که سالک می

اهلل از واجبات  همچنین لزوم سلوک برای سالک الی  اهلل این مسیر را بپیماید.مه و اولیاءدیگر نواهی باید با راهنمایی ائ

اهلل پیش برود از جمله: معرفت نفس و انتخاب پیر و راهنماست. مکتب  ها بتواند در مسیر سیر الیراه است که با آن

ا راهی برای معرفت ربّ دانسته است و همیشه  عربی و خواجه عبداهلل انصاری معرفت رعرفانی بانو امین تحت تأثیر ابن

همچنین  ر خطر از راهبری و استادی راه بلد استفاده کنند.  کرد که برای معرفت نفس باید در این مسیر پُتوصیه می

نمایی  جلوه -های سفید و آبی به خصوص رنگ  –در معماری اسالمی و عرفانی بقعۀ مبارکه بانو امین، رابطه رنگ و نور 

 دهد.  به این بقعه بخشیده و آدمی را به فضای عرفانی و معنویت سوق میخاصی 
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