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 چکیده

اهمیت اسالم و مسیحیت به عنوان یک نوع از اشکال ارتباط با خداوند همواره دو دیانت  هر عرفان در

از عذاب دوزخ و  شدن برای رها برخی از پیروان این ادیان، اساسهمین  بر .شته استزیادی دا

ی ی و دنیوتا از قید هرگونه امور مادّ رضای الهی به سلوک زاهدانه و عارفانه روی آوردند دستیابی به

-رسیدن به کمال و رستگاری بدون عمل معنا پیدا نمیبه سعادت و رستگاری دست یابند.  ورسته، 

در هر دو که  بودهاز مسائلی  سیروسلوکملی، تکالیف و فرآیند عرفان عهای آموزهکند؛ براین اساس 

عملی، نزد  سلوکاست که  سعی گردیده پژوهشدر این قرار گرفته است.  توجّهدین همواره مورد 

این دو با دیدگاهی تطبیقی بررسی گردد و نظرات مکتب بغداد مسلمان  صوفیانپدران صحرا و 

پس از توضیح واژگان تخصّصی، ، هر دو بخش مسیحی و اسالمی در. مورد واکاوی قرار گیرد مکتب

های و آموزهپذیری این مکاتب از آرا تأثیرگیری رهبانیت و تصوّف، از عوامل اجتماعی و روانی شکل

و صوفیان  پدران صحراعملی  سلوک هایسپس آموزه خارجی و داخلی سخن به میان آمده است.

-ل در چگونگی شکلتأمّ .ارائه شده استم زمانی هات متون موجود و رعایت تقدّبا تکیه بر امّ مسلمان

باورها و  ماهیت ، ما را باو تصوف اسالمی های رهبانیت مسیحیگیری سخنان عارفان اولیه و ویژگی

رسد در پی بررسی هر دو مکتب و ارائه مصادیق مشابه به نظر می .کندشان، آشنا میعرفانی ءآرا

. مسیحی دارد رهبانیتهای زیادی با اهتبشها، جدای از برخی تفاوت تصوّف در مسأله سلوک عملی،

این اصل که برای کسب معرفت حقیقی، مجاهده و تمرین روحی و جسمی الزم  درهر دو جریان 

نتیجه  عمدتاًهای بسیار در این حیطه، که وجود همخوانی استم . مسلّباشندمی عقیدههم ،است

جویی و نیل به ها در مسیر معرفترق عرفانی و نیز اشتراکات روحی انسانشباهت در مقتضیات طُ

 . ر قطعیه اخذ و تأثّحقیقت است و نه ثمر

 : رهبانیت مسیحی، تصوّف اسالمی، آداب سلوک عملی، بررسی تطبیقی.هاکلید واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


