
 
  
  
  

  

   شهود عرفاني و ارزش معرفت شناختي آن
 

  ∗∗عليرضا معظمي گودرزي            ∗محسن جواديدكتر 
  

  چكيده
راه و طريق اهل شهود     ختي  ارزش معرفت شنا  ررسي  بسخن در    در اين مقاله،  

خواهـد  مقدمه تاريخچه، واژه شناسي و فرق ميان تصوف و عرفان بيان            در  . است
 گيـرد   ها صورت مي    با توجه به آن   رفت شناسي عرفاني     مع كهمفاهيم كليدي   . شد

مسلمان در مـورد جايگـاه شـهود         ديدگاه عالمان و فيلسوفان      ،ه شده توضيح داد 
گاه ي شهود عرفـاني از ديـد      ختسپس ارزش معرفت شنا   . گردد عرفاني مطرح مي  

هدات عرفاني مورد بحث    خطا ناپذيري مشا   ،الخرهابشود و    بيان مي روايات    و آيات
  . دريگ ر ميقرا
  خطاناپذيري  -4     شهود  -3    معرفت  -2    عرفان  -1 :ي كليديها هواژ

    
   مقدمه. 1

  و  از راز هـستي   و آگـاهي   حقيقـت   بـه   رسـيدن  ، بـراي   و انديـشه   علم  از ديرباز در تاريخ   
  بـراي   انديشمند  نانسا.   عشق   و راه    عقل   راه :خوريم   بر مي    و اساسي    اصلي   دو راه   به ،  آفرينش

  ره  دو راه  از اين  در يكي  همواره ، و حقيقت  حق ة سرچشم   به   و رسيدن    اوهام  سراب  از  رهايي  
 در سراي حقيقـت منـزل       زودتر توانسته  ،  بزرگ   كاروان كدام يك از اين دو    اما   . است   پيموده  

  ؟ عشق بذه م ، يا پيروان  عقل   مكتب طرفداران ،گزيند
 آدمـي    خوشـبختي   ة و مايـ     پايه  كه  عرفاني   و محبت    عشق  ةزمزم  و   عقالني  گي زند سرود

 و   راه و     افكنده   طنين   جهان   در فضاي  ،  خويش   خاص  ة با شيو    و هر كدام     اينان  وسيله ه، ب   است  
 ،ودخ   تا در درونند ا  كوشيدهكاروانيان  دوي اين هر . ست ا  داده شاننبه آدمي را    زندگي رسم
  بـراي  خته، سـا    مـنعكس    در جهان   اي   گونه   را به    آن   را بشنوند و سپس      و هستي    حيات  آواي
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 چه ربط و نسبتي ميان شهود عارفان و نظر فيلسوفان وجود دارد              اما بايد ديد   .بشر بازگويند   
يـن  ا ترديـد،   بي منازل كمال را تا آخر پيمود؟        ،دو آورد آن  توان با تكيه بر دست     و چگونه مي  

از يـك  مهم نيازمند بررسي كشف و شهود عرفاني و چگونگي تحصيل معرفت از رهگـذر آن           
 از سـوي ديگـر     استدالل عقلي و چگونگي ادراك حق از طريـق آن            سو و كاووش در ماهيت    

  .است
  اديـان   ة همـ    وجود دارد و در تعليمات       دو رويكرد بزرگ     اين   در تعاليم    كه   مشتركي  اصل

 امـا   اوسـت؛    و عـشق     عقـل    و نيروي    انسان  روحت  لا، اص    است   شده   حمايت   آن  نيز از   راستين  
 خـود در      مـصنوع   صادي اقت   ماشين   به   خدمت براي   ابزاري  صورت    خود را به     كه ، امروز  انسان
 خـود     معنـوي   و   رشـد روحـي     ، يعنـي     زنـدگي   عـالي  مت  هدف  جوي و   از جست   و   است  آورده

 بـه آن    ، است فرو رفته    و ابهام   ، سردرگمي   ، اضطراب   تشويش    در درياي  ي رو   و از اين    بازمانده
  . توجهي ندارد

 »  الهي  امانت «  شناخت  در راه »  جهول«   انسان  وي فرا ر   اند كه    الهي   دو چراغ    و عشق   عقل
 ، كردنـد    خـالي    شانه   آن   از حمل    و زمين    آسمان   را كه    بار گران    بتواند اين   واند تا ا    شده  نهاده

  . مقصود برساند  سر منزل  كشد و به دوش ه ب ،شناخته
انـد    گرفته   ديگر خُرده    برخي   به   دو گروه    از اين    برخي ،  بزرگ  سير و سفر    هر چند در اين   

 سـفر   ايـن  در   كـه   است  اين اند، حقيقت  زده ديگر تنه   يك   به   با ناشكيبايي  ،  راه  هاي  و دركناره 
 و   پرنـشيب     راه  انـد و در ايـن        جـسته    بهره  ديگر بس   يك   و همكاري    سفري  ، از هم  دور و دراز  

   . ندا  مدد گرفته ديگرم هاز  ،فراز
   خـود روشـنايي      در راه    عرفـان    و چـراغ     از پرتـو عـشق       و عالمـان     عاقالن   كه   گونه  همان

   بهـره  ،  اسـتمداد كـرده      خـويش    در راه    و علـم     عقـل    نيز از نيروي     و عارفان   عاشقان اند،  يافته
   جـامي    عبـدالرحمن  گفتـة   بـه !   سـفيه   عـشق    بـي    و عاقل    است   ديوانه  عقل   بي  عاشق. اند  برده

  .»  وبال معرفت  بي  باشد و علم محال  علم  بي معرفت«
 و    تـصوف    بـه    زيـادي    فيلـسوفان    شاهد گـرايش     اسالمي   و عرفان    فلسفه  تاريخاز اين رو،    

 و    بـاطن    به   روي ،  و نظري    فلسفي  لي در مسا    و تفحص   ها تحقيق   از سال    پس  كه  است   عرفان
   مطلـوب    به   وصول   زدند و براي     و الهام    و شهود و عرفان      كشف   دامن   به  دست آوردند و   درون

   را كـافي     و اسـتدالل     عقـل   ، و اسـرار هـستي       از حقـايق     شـدن    و آگـاه    محبوب    به  رسيدن و
دو را    ابتدا بايـد آن    ، براي درك ربط و نسبت دو طريق معرفت        ،كه گذشت   چنان .اند  دانستهن

 معرفـي سـلوك     جهـت در  كوششي است در ايـن راه و گـامي اسـت             حاضر   ةمقالو  شناخت  
  .كشفي
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    اسالمي  و عرفان  تصوف ةتاريخچ. 2
ـ  ،» تـصوف  «  نـام    بـر آن     كـه    از آن    تـا پـيش      اسـالمي   زهد و پارسايي    و   فنـي    معنـاي   ه ب

 -  عبـادي    و مبـادي     مباني   بود كه   پرهيزكارانهو     صرفاً اخالقي   يحركت ،  اده شود نه   اصطالحي
   موقعيـت  ه رغـم   و ب    مدينه   سخت  هاي   در سال   حتي.  گرفت   مي  را ازشريعت     خويش  اجتماعي
   بود  تقوي ، يعني سالم ا  ارزشي  نظامهسته اصلي  ، همان  داشت اصالت  چه  دشوار، آن   اقتصادي

   تلقـي   هرگـز چنـين   ، همه  با اين. بود  افكنده سايه  نخستين   پيامبر و مسلمانان   بر زندگي   كه
گيرانـه آن    سـخت    پارسـايي    بلكـه  ؛ اسـت   رهبانيت  و   رياضت   نوعي   منادي   اسالم  شد كه   نمي

زنـدگي سـخت و     .  بـود   مدينه   مسلمانان  ة جامع  دشوار اقتصادي ط  ثر از شراي  أروزها بيشتر مت  
وجـود     شد، بلكـه     نمي  تلقي   يا اسوه    اصل   يك   عنوان  هرگز به نيز     صفه  اصحابطاقت فرساي   

ـ  سـخت   زنـدگي هـاي    فراز و نـشيب   .  بود   اجتماعي -  اقتصادي   دردناك   واقعيت  يك  آن  ةگيران
  ة قـشر جامعـ     رينتـ    پـايين    بـا زنـدگي     دردي  و هـم    سويي هم  در جهت   هم تا حدودي    پيامبر  

 و   تضعفان از مس   ، حمايت    اسالم   نهضت   اجتماعي -   اقتصادي  گيري  جهتالبته  .  بود  مسلمانان
   و سـنت     كريم   قرآن  اساس  بر   اسالم   دين   كه   اين  چه،   فقر را در برداشت      نفي  بود و   محرومان

   خـود را بـه    پيروان  است كه وي و معن امور مادي   ميان  رو و جامع    ، ميانه    معتدل  پيامبر، ديني 
  بـه .   اسـت    بـر حـذر داشـته        و تفريط    را از افراط     آنان ، كرده   سفارش   و اعتدال   روي   ميانه  اين

 بايـد از   مـسلمانان .   اسـت   تعبيـر كـرده   »  وسـط «   امـت    را بـه     اسالم   امت   قرآن  ، لحاظ  همين
  .  كنند  اندوزي  نيز توشه  آخرت و برايگيرند   بهره  جهان  اين  مشروع هاي ها و لذت نعمت

  ن آ  ِ خـود را بـه       كردنـد و اصـحاب       مـي    را دنبـال     معتـدل   اي   رويه  پيامبر همواره  بنابراين
 و گـسترش قـدرت      بـسط  و    نيافـت    ، دوام   و سـاده    معتـدل   ة   رويـ   اما اين . دندنمو مي  سفارش

 ا ر   آن   استوار و محكـم     هاي  پايه ،مسلمانان و انحرافي كه در مسير خالفت اسالمي پيش آمد         
  . دمو ن تزلزلگرفتار 

  اسـالم   نهـضت   اجتمـاعي - انـساني  هاي  شكست آرمان ة مثاب  به  كه  ، عرب   اشراف  پيروزي
   اعتـزال  و اجتمـاعي كـه بـه         ارتـداد سياسـي      به   بايد از آن     كه   داشت   دنبال   به  عوارضي بود،  

  .ياد كردانجاميد    مسلمانان عامه  سياسي
 ،را نداشتند   و برخورد با آن  واقعه  تحليل  توان  كه نخستين   از مسلمانان يبخش  سان  بدين

   آوردن  كوشيدند تا با روي      مي  اناين.  كردند  پيشهزهد و عزلت     ه، آورد   روي   سياسي   اعتزال  به
  توجيـه    اسـالم   هـاي   رمـان  آ   و شكست   واقعه   اين  خود را از     و رواني    روحي  ، بحران    پارسايي  به

  . كنند  حفظ آن آفات را از گزند   خويش  و ايمان  و دين  خود را قانعنموده،
 -  حـاد سياسـي     هـاي   بحـران همـراه بـود بـا        اموي كه      و آغاز امپراطوري    با اقتدار امويان  

ره الخاب و     در اذهان   اسالم مبدل ساختن هويت واقعي      ،  تشديد خشونت  ، و اقتصادي   اجتماعي
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   امـوي    رژيـم    كالمـي   ة پشتوان  كه    و مشبهه    جبريه   اموي - كالمي   دو مذهب    توسط   آن  توجيه
 . شـدت گرفـت    زهـد و عزلـت       به   متدين   مسلمانان   آوردن   و روي    سياسي  روند اعتزال  ،بودند

 كردنـد   ي م  هئاراتصاوير هولناكي      انسان   دردناك   از خدا و سرنوشت      و مشبهه    جبريه  متكلمان  
،    و خودخـواه     مايـشاء، خودكامـه      مقتدر، فعـال     يا سلطاني    خليفه  چون خداوند هم ،  كه در آن  

 ش را ا و نـواهي    بود و اوامـر      زده   تكيه   و عرش    بر تخت  ، رحم   جبار و بي    سخت  و   العنان  مطلق
 او بود و  از مشيت   ناشي  بندگان اعمالدر اين نگاه، . نددكر يابالغ م  و شدادش   غالظ مأموران

 . او بـود     و خواست   اراده  شد، عين    بود و مي    معنا و هر چه      بي   باري   ذات   به  نسبت    و ظلم   عدل
 و   و تـرس   و هـراس   هـول   و فضاي  مذهبيو تحريف   از استبداد سياسي اي  هنگامه در چنين 

 الحـاد     هولنـاك    از مـرداب     نجـاتي    راه   پارسـايي    بـه    بردن   و پناه   گيري  ، گوشه   حرمان  و  يأس
  .شد مي  تلقي  امويان

   معتزلـه    كالمي  نهضتو ظهور      عباسيان   كار آمدن   و روي )  ق132(سقوط امويان   پس از   
آمـد،     مـي    حساب   به   ضد اموي   شد و ايديولوژي     قلمداد مي    و مشبهه   مجبره   عليه   عصياني  كه
  انديـشي   جزمـي   و  گـري   قـشري    در خدمت   دولتي   ايديولوژي   صورت   به ،  عباسيان  خالفت در  

 و تـاركرد و      ي را تيـره   دقـا تعا   فـضاي    عباسـي    عـصر اول     كالمي  هاي  جنگ.  درآمد  عباسيان
  فرهنگـي  نفـوذ    ،در اين ميان  . چنان با دشواري مواجه ساخت     ندگي مسلمانان را هم   زتدال  عا

 و   فلـسفي   و نفـوذ آرا و عقايـد         قلمـرو خالفـت      و گـسترش     عربي  فرهنگ ديگر در    ي  ها  ملت
 هـاي   آلودگيباعث ايجاد    بود،     و نوش    عيش   بساط   مستلزم   كه   اشرافيت  گيري   و شكل   عرفاني

  اسـالمي    پارسـايي    كه   است   مقطع  دقيقاً از همين  . دش   مسلمانان   در جوامع    مضاعفي  اخالفي  
   تصوف   بعدها نام   چه  شود و آن     مي  يل تبد  ه فراگير و گسترد     نهضت   يك   به  تدريج   به ،نخستين
  هجـري   دوم  قـرن   اول ة نيمـ   يعنـي   مقطع  از همين، به لحاظ تاريخي  ،خود گرفت    به  اسالمي

  .نظم و نسق گرفتنخستين  و بسيار فراتر از صورت آغاز شد 
با وجود صوفياني چـون ذوالنـون مـصري، بايزيـد           بلند آوازه شد و      ،به مرور زمان  تصوف  

بيشتر به مـردم روي آوردنـد و     صوفيه  .  اوج شهرت رسيد   بهمي، حالج و جنيد بغدادي      بسطا
جانب افراط را گرفتـه و   ،آنانبرخي از   البته. از عشق، محبت و خدمت به خلق سخن گفتند        

حتي مهر و محبت به مردم را فراموش كرده، در خلـوت خـود محـصور ماندنـد؛ امـا برخـي                      
 ،به مـرور زمـان    . از رياضت هاي افراطي دست كشيدند      ه،ردچون جنيد به اعتدال روي آو      هم

مـل و دقـت     أتصوف موضـوع ت   بر جنبه عملي آن برتري يافت و        جنبة علمي و نظري تصوف      
  .  كه اين بحث هم يكي از آن جمله استعقلي عالمان قرار گرفت

  
  



95 شناختي آن شهود عرفاني و ارزش معرفت                                              

   شناسي تصوف و عرفانواژه. 3
  تصوف. 1. 3

   معنـي   بـه ، شـده   سـاخته   از اسم  كه  است  دري مص  و   تفعل   مصدر باب   در لغت  "تصوف"
   بـه   ، از قميص    باب   در همين   "تقمص"   كه   چنان ؛ است»   پوشي  شمينهپ«و  »  پوشيدن  صوف«

  .  است  پوشيدن  پيراهن يا معن به  و  شده گرفته ، پيراهن معني
  منـسوب اسـت،     شده   بيان   و تصوف    صوفي   كلمه   براي   كه   مختلفي   اشتقاق   وجوه  از ميان 

  از آن را  صوفي.تر است  پذيرفتني  ، از نظر قواعد عربي   ، پشم   معني   به ،» صوف « به   آن  دانستن
 صوفيان بدين نام     ة تسمي   در وجه   ابونصر سراج  .  است   او پشمي    لباس   گويند كه   صوفي   جهت  

 انبيـا و اوليـا و    ، لبـاس   يپـشم    پوشـاك  ، زيـرا     اسـت    پوشاكـشان    متوجه   اسم  اين« :گويد  مي
  .)20:ص ،17 (»  است  خدا بوده برگزيدگان
 :دارد ها، اظهـار مـي    آن و شرح تصوف  ةدر واژ    اقوال   بعد از نقل    هماييجالل الدين   استاد  

   در عربي  كه  است  فارسيان هاي ، از ساخته  پوش  پشمينه  زاهدان  دربارة صوفي  ظاهراً اصطالح
   كـرده    را وضـع     لقـب   ، اين    و كوفه    بصره   نژادان   ايراني ، بار   اول   كه   است  حتملم  و   شده  داخل

   و خارج    مختلف   اشتقاق   وجوه  اش   باشد و در باره      رفته   عربي  ديگر ممالك    جا به  باشند و از آن   
  .)81-82: صص، 25( باشند نوشته  از قواعد عربي

ـ      بـه   اند كه    ذكر كرده    و صوفي    از تصوف    مختلفي  تعاريفنيز     تصوف  اهل  آن  ة چنـد نمون
 و  ، داشتن  داشت تصوف« :كند  مي  تعريف  گونه  را اين  تصوف  نوري  ابوالحسين. كنيم  مي اشاره 

   بشريت  از كدورت ايشان  هاي   جان  ند كه ا   آنان   صوفيان  :د و گفت  و ب   نفساني   حظوظ  ة هم  ترك
  ة و درجـ     اول  تا در صـف    ،   يافته   خالص   و از هوي     شده   صافي  فس ن   و از آفت    است  آزاد گشته 

  .)41:ص ،33( »  اندر رميده و از غير وي. اند  بيارميده  با حق اعلي
   جز خداي  چيز به  هيچ  اندر دو جهان  كه  است  آن صوفي« : گويد   صوفي   در تعريف   شبلي

  ).44:ص ،همان (»نبيند
 هـو     التـصوف    عند اهـل    الصوفي« :  است   آمده   صوفي   دربارة  ن الفنو   اصطالحات  كشافدر  
   و المتصوف    الحقايق  بحقيقه   متصل   ، الطبايع   من  ، مستخلص    باهللا تعالي   ، باق    بنفسه   فان  الذي

   و المتـصوف     بالصوفي  نفسه   يشبه   هو الذي    و المستصوف    الدرجه   هذه   يجاهد لطلب   هو الذي 
  ).40:ص ،همان (»  والمتصوف  الصوفي  من  بالحقيقه دنيا و ليس و ال  الجاه لطلب

 است  آزاد ، از طبايع  تعالي  خداي  به  است  در خود، باقي  است  فاني  كه   كسي   صوفي  يعني
 امـا .  برسـد    درجـه    ايـن   كوشد بـه     مي   كه   است   كسي   پيوسته و متصوف     حقايق   حقيقت  و به   

 كند و در  مانند مي    و متصوف    صوفي   دنيا به    و مال    جاه  د را براي   خو   كه   است  نما كسي   صوفي
  .  نيست  و متصوف ، صوفي حقيقت
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   حـاالت   بيـان از طريـق    تـر     بـيش    تعاريف   اين  شود كه    مي   معلوم  ، تعاريف   در اين   با تأمل 
   . بريم مي   پايان  را به بحث  اين موالنا  ما با بيان. پردازد  مي تصوف به تعريف   صوفي

    نيست  برف چون  اسپيد هم جز دل                     ستــ ني  سواد و حرف دفتر صوفي
   دمــوار قــ ان ستـ چي يـوفـزاد ص                    مـــلــار قــد، آثـــــشمنـزاد دان

   استـه وابـ اب تــ فتح ارفـبهر ع                     استـه ابــ مهت  مطلع  كه  دلي آن
   گوهر است  و با عزيزان با تو سنگ                   تـاس  در  با ايشان با تو ديوار است

  )108 :ص ،31      (
  عرفان. 2. 3

  ، معرفـت     تعـالي    حق   و شناخت   ، معرفت   ، بازشناختن    شناختن   معناي   به  در لغت  عرفان« 
   و قـشري   سطحي  علم  در مقابل  كه  است  چيزي و رموز  دقايق  به ، وقوف   عام  مفهوم   به  و  حق
  ها قناعـت    ها و نوشته     خوانده   سطح   به  ، يعني    است   عارفي   طبيب  فالني :گويند   مي مثالً . است
  ).2292:ص ،30 (»كند نمي

 ،   مـستقيم    ارتباط   امكان ،  در آن   گردد كه    مي   اطالق   خاصي   ديني  ة جنب  اصطالح به اما در   
و » شهود«اصطالح  در     كه   چه   آن  ز راه معرفت او ا   و     با خداوند جهان     انسان  ديو فر   شخصي

   ديگر، عرفان  عبارت به. شمارد  مي الحصول  شود، جايز و ممكن  مي  ناميده  و حال   باطن  ةتجرب
  ي از راهـ   اسـت   حقيقـت  كا ادر  امكان   اعتقاد به   از  ، عبارت    نظري   از جهت    كه   است  اي  طريقه

،    از عبـادت    ، عبـارت     عملـي   و از جهـت       حـسي    معمـولي   هاي   و نظر يا تجربه     غير از استدالل  
بـراي نيـل بـه چنـان موضـع            درون   عـالم    به   و گرايش    زهد و رياضت     به   و تمسك   مجاهدت

  . به ادراك خداوند رسيدمعرفتي است كه بتوان به صورت مستقيم 
    و تصوف  عرفان  ميان فرق. 3. 3

 نفس و اعراض از ةبر اساس مباني شرع و تزكي     كه  اي است    روش و طريقة زاهدانه     تصوف
 تـر  بـيش  امـا عرفـان   ؛شـود   مـي طـي طريـق   براي وصول به حق و سير به طرف كمال         ،دنيا

شناختن حق و شناخت حقايق امور و مشكالت و رموز علـوم اسـت، آن هـم نـه بـه طريـق                       
  .راق، كشف و شهود، بلكه از راه اشنماي و حكانفولسيف

  گيرد و عرفـان      مي   فيض   عرفان  ةسر چشم   از   كه   است  اي   و طريقه    روش  ، تصوف   بنابراين
 در   عـارف  .باشد   خاصي از نگريستن به عالم و آدم است كه مبناي تصوف مي            ةشيو   معناي  به

ي را  فوكساني چون مولـوي و حـافظ صـ        .   است   ذكر شده   تر از صوفي    فاضل تر و    عالي  ييمعنا
دانند و او    ير آن مي  مبتدي و كوتاه انديش و متوجه ظواهر تصوف مانند، لباس و خرقه و نظا             

بين و صافي درون و  انگارند؛ در حالي كه عارف را روشن     بين مي  و خرده  متعصب   را ساده دل،  
 . روشن و تابناك شده اسـت      ،دانند كه دلش به نور حكمت الهي و اشراق         روان مي  عالم روشن 
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:  ابوسـعيد گفـت      شـيخ    بـه   مظفر نوغـاني     امام   خواجه   كه   است   آمده اسرار التوحيد    كتاب در  
   بـود كـه   آن:   گفـت  ، شـيخ   كمال  به گويم  عارفت  ، بلكه    نگويم   هم   و درويشت    نگويم  صوفيت«

  ).231:ص ،6( »گويد
 از دنيـا      كه  آن" : فرمايد مي» زهد«و»  عبادت«،  » عرفان« فرق   ةچنين ابن سينا در بار     هم

 و    مراقـب    كـه    كـس   شـود و آن     مـي    ناميده »زاهد« اختصاصاً    ، كرده   اعراض   آن  هاي  و خوشي 
   است   گرفته   نام "عابد" ،باشد   ها مي   آن    و امثال    خود، مانند نماز و روزه       عبادي   اعمال  مواظب

   و خـود را در معـرض        كـرده   جبروت  و   قدس   سوي   به   خود را مصروف    ة انديش   كه   كس  و آن 
   بـا بعـضي      بعضي   هم   و گاهي   است   گشته  مخصوص»  عارف «  نام   به ،  قرار داده    نور حق   اشراق

  ).430: ص ،4( »اند  يافته ديگر تركيب
  

  در عرفان   شناسانه معرفتكليدي    مفاهيم. 4
  شهود. 1. 4

   و دانـشمندان  انفولـس ي، فنرفـا اع از   مورد باور بسياري  كه  معرفتي  است شهود پديداري 
  شـده    گرفتـه    دادن   و گـواهي    ، ديدن    حاضر شدن    معناي  ، به "شهد"  ة از كلم    لغت  اين . است

   آن ، عرفا   در اصطالح    كه   است   اسالمي   در عرفان    رايج   از اصطالحات   يكي» شهود«  ةواژ.  است  
 خـدا را      ملكـوت    عـارف    كـه    است   آن  فانيمنظور از شهود عر   . گويند   مي   حق   به  حق  را رؤيت 

 در   دارد، كـه      نـام    مطلق   و فناي    جذبه   حالت ، شهود   اين  ة مرتب   و آخرين   سرانجام .شهود كند 
 در خداونـد   بـرد و مـستغرق       خود را كامالً از يـاد مـي          چيز و از جمله     همه    عارف  ، مرحله  اين
  .كند  نمي تأثير مشهود در وي  غير از شود و چيزي مي

   كاشـاني    عزالـدين    كـه   داننـد چنـان      مـي    حـضور در دل      معناي  به ، شهود را     تصوف  اهل
 چيـز     و آن    است  ، شاهد آن     است   حاضر آن    دل  هر چه .  مراد از شهود حضور است    « :گويد  مي

و .  ، شـاهد آن      اسـت    و اگـر حاضـر خلـق        ، شـاهد اوسـت      است   اگر حاضر حق  .  اوست مشهود
   چيـز هـم    بـود، آن    حاضـر آن     دل   هرچـه    كـه    آن  سبب   مشهود را شاهد خوانند، به       صوفيان

 بـود    حق  كنند، مرادشان  واحد استعمال  شاهد مطلقاً بر صيغت  لفظ  هرگاه  باشد و   حاضر دل 
   وحـدت   جهـت   بود، بـه   خلق ، مرادشان   جمع   شواهد گويند بر صنعت     چون  و   و تقدس   تعالي
   ايـشان    دل   بود، چه    حضور حق    شهود، مجرد گويند مرادشان      لفظ  چون  و   خلق   و كثرت   حق

  .)516 :ص ،16 (» بود حق  شاهد و حاضر پيوسته
 ،  مـذموم   غيبت:   است   بر دو قسم     كه   است   غيبت ، شهود   مقابل  ة نقط ،اهل معرفت از نظر   

   محمود نيـز بـر دو قـسم         يبتغ.   شهود خلق    محمود، در مقابل     و غيبت   شهود حق    در مقابل 
   شهود حـق    ة غلب   سبب  ، به    است   از محسوسات   ، غيبت    منظور از آن     كه  مبتديان  غيبت:  است
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  ايـن .   حـق  شـهود    ة غلبـ   ، بـه     وجود خود اسـت     از  ، غيبت    منظور از آن    كه   متوسطان  و غيبت 
   حال  زيرا غيبت؛ است  غيبت  حال  وراي   منتهيان  اما مقام .  آغاز فناست   و  غيبت   نهايت  مرحله
 و بـر    وجـود نرسـيده    سعت  مقام  و به   نيافته   كلي  وجود خود، خالص     از ضيق    كه   است  كسي
   از شـهود حـق     ،  شـاهد خلـق     ، بـه     مـذموم    غيبـت   اهل.   است  نيافته   احاطه ،  و شهادت   غيبت
 شـهود     را نـه     كمال   و اهل    غايب ،  از شهود خلق   ، شاهد حق     محمود، به    غيبت  ند و اهل  ا  غايب
 محمـود     شـهود و غيبـت       و تنـاوب    تعاقب.   از حق   خلق  شهود   گرداند و نه     غايب   از خلق   حق
 و    نيـست    ديگري   حال  ، تعالي   شهود حق   را جز دوام      و متمكنان    و واصالن    است   سالكان  براي

  .محمود   و چه  مذموم  چه،باشد  نمي  را غيبت ايشان
 احوال    كيفيات   و درك    مقامات   از گذراندن    و پس    دل   چشم  ، به    و ديدار حق     مشاهده  اين

  بـه    از آن   آيـد كـه      مي   پيش  ، حاالتي    و عارف    صوفي   براي   مشاهده   حال   و در طي    است ميسر  
  .كنند تعبير مي» فنا«و »  بيخودي«و »  جذبه«و »  اشراق« 

   معاينه. 2. 4
  اول: انـد    نـوع    سـه    معاينـات  ،  و در اصطالح     است   ديدن   چشم   به   معني   به  غت در ل   معاينه

 ي چيـز   بـه    معرفت   كه   است   ديدن   دل   چشم   يا به    القلب   عين  ة معاين   دوم ؛ابصار است   ة  معاين
   را در آن    د و حيـرت   سـاز   زايل مي  را     شك   كه   است   عملي اين معاينه  . آن   صفت  روي  از  است
 با   الروح  عين ة معاين  سوم؛ است  با شواهد علم  معاينهاي در اصطالح، چنين معاينه. يست ن راه

ـ ن  مي   محض   عيان   را به    حق   كه  است    چنان   و آن    است   جان  چشم   بـدان همـواره     رد و ارواح  گَ
 كننـد    ه مشاهد   عزتش   روند و سرفرازي     حضرتش  يابلند  د تا به  ن ياب   و كرامت    و طهارت   پاكي
  .نمايند   جذب  حضرتش ها را در فناي و دل

بينـد     مي   خويش   چشم  اند، به    خود دريافته    علم   به   ديگران   را كه    هر چه    در معاينه   سالك
  امور و   ة هم  ، مقام  در اين . دمان   نمي  باقيدر او      است   علم  ة الزم   كه   و ترديدي    شك  گونه  هيچ و

   خـوبي    بـه    عـالم    خـود را در آن       و مقـام    شود و مرتبـه      آشكار مي    بر وي    از مرگ    پس  ليمسا
. نمايـد    مـي    حاصـل    كامـل    و معرفت    آگاهي ، دراز   راه   اين   رفتگان  كند و از احوال     مي   مشاهده

 و هديرسـ     واليـت  ة درج  به ، مرحله  در اين  زيرا سالك ، است  مكاشفه  برتر از مقام   معاينه  مقام
   بـر ديگـران      كـه    اسـت    امور غيبـي     ديدن   در حال   آيد و پيوسته     مي  نايل    حق ياوليا   مقام  به

  .  است پوشيده
   مكاشفه. 3. 4

 اسـت و      كردن   آشكارا جنگ    و با كسي     را پيدا كردن     دشمني   معني   به   در لغت   مكاشفه«
ند، نك  مي   ادراك  باطني  ةگان  پنج   مدركات  د كه ن كن  اي   بر معاني    اطالق  اصطالح، مكاشفات  در
.  دنـ  كن  ادراكهـستند،    حـواس   تـابع   كه  بشري  يا قواي  ظاهري گانه  پنج  حواس   چه  آن بر    نه
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ـ    به  ، صادق  سالك  چون  پس    عليـين    اعلـي    بـه    روي   طبيعـت    سـافلين    از اسـفل    ، ارادت ة جذب
   متابعت   بدرقه   در پناه    و رياضت    مجاهده   بر قانون    طريقت  ة جاد ،  صدق  قدم   به  آرد، و   شريعت
   آن  مناسـب  اي  او را ديـده   هفتاد هزار حجاب  از آن، گذر كند  كه حجاب هر  گيرد، از   سپردن

   گـردد و بـه       او گشاده    عقل   ديدة  اول . منظور نظر او گردد      مقام   آن  احوال و  شود   گشاده  مقام
 عبور    مقوالت   از كشف   گويند و چون   » نظري   كشف« را    شود و اين     مي   مكاشف  اسرار مقوالت 

   سـري    مكاشـفات   ،بعد از آن  . گويند » شهودي   كشف« را     پديد آيد و آن      دلي   مكاشفات ،افتاد
 را    پديـد آيـد و آن       روحـي    مكاشـفات   ،بعـد از آن   . گوينـد »   الهامي  كشف« را    پديد آيد و آن   

 و   كهي مال   و رؤيت   جنات    و عرض    مفاريج   كشف  ، مقام   اين  در مبادي . گويند»   روحاني  كشف«
،    گـشت    پاك   جسماني  كدورت از  و   صفا گرفت    كلي   به   روح   پديد آيد و چون      ايشان  مكالمات

  كـان  و م    زمـان   جا حجـاب   اين . گردد   ديده   و ابد نصب     ازل  ة شود، داير    كشف   نامتناهي  عوالم
  چون.  كند  خواهد بود ادراك    مستقبل    و در زمان     است  ته رف   ماضي  در زمان    چه  برخيزد تا آن  

  تر خرق افتد و بيش  مي كشف آخرتي   و مكان  بود، زمان  برخاسته  دنياوي  و مكان  زمان حجاب
 بـر    ع بـر خـواطر، اطـال       اشـراف  از.  پديـد آيـد      مقـام    گويند، در اين     را كرامات    آن   كه ، عادات

   عـالمي    صـفت    اگر به   ، حال  در اين  .  و غير آن     زمين  طي  و هوا و    ش و آت   ، عبور بر آب     مغيبات
 و    كـالم    شود استماع   مكاشف»  سميعي«   صفت  پديد آيد و اگر به    »   لدني  علم« شود    مكاشف
   پديد آيد و اگـر بـه         و مشاهده   رؤيت  شود  مكاشف»  بصري «  صفت   پديد آيد و اگر به      خطاب
»  جـالل  «  صـفت   پديد آيد و اگر به       حضرتي   ِ شهود جمال    د ذوق  شو  مكاشف»  جمال « صفت

   حقيقـي    شـود بقـاي     مكاشف»  قيومي«   صفت   پديد آيد و اگر به       حقيقي   شود فناي   مكاشف
  .)315-311: ، صص15(»پديد آيد  شود وحدت مكاشف»  وحدانيت «  صفت پديد آيد و اگر به

 بصيرتش بـه    ةبه مقام مكاشفه رسيد ديد    كه وقتي سالك در طي طريق        كوتاه سخن اين  
طوري كه اول  هشود ب   گشوده مي  يت آن عاجزند  ؤچه كه ديگران از درك و ر       يت و درك آن   ؤر

ام بـه مكاشـفات   نجاسـر ه، شـد   سپس مكاشفات سرّي پديـدار     ،شود  عقل او گشوده مي    ةديد
 منـور   گردد و سرمنشأ انـواع مكاشـفات دل آدمـي اسـت كـه بـه نـور الهـي                    روحي نايل مي  

  .رددگ مي
   مشاهده. 4. 4

  در   و بـا كـسي       كـردن    و معاينـه     ديـدن    معني   به   در لغت  ،ها    و فتح    اول   ضم   به  مشاهده
  به  در اشيا  حق   توحيد و رؤيت     داليل   اشيا به   يتؤ ر  ، به   و در اصطالح    است  حاضر بودن   جايي

  ةمـشاهد «،  اول:  است   نوع   بر سه   دهمشاه. شود   مي   اطالق   و شبهه    شك  ، بدون    يقين  حقيقت
   اسـت   حق   يتؤ ر  كه»   للحق  مشاهدة«،     دوم ؛ توحيد   دليل   به   اشيا است    رؤيت   آن  كه»  بالحق

  .اي  و شبهه  شك  هيچ ، بدون  است  يقين  حقيقت كه»   حق ةمشاهد «، سوم؛اشيا  به
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هيـوالي جـسمانيت و     گاه كه انسان از طبيعـت و حـدود آن درگذشـت، از آلـودگي                 آن
 جمـال حـضرتش     ة مـشغول مـشاهد    ،پاكيزه شد و به عالم ملكـوت رسـيد        ظلمت عالم ماده    

كـه از هيـأت عـالم      تـا ايـن  ،ظلماني اسـت   چنان گرفتار حجب نوراني و     شود هر چند هم    مي
ملكوت و تعلقاتش و تنگناي عالم خيال و مثال، مجرد شده و در بلد طيب و مقـام قـدس و                     

پردازد كه هـيچ گوشـي نـشنيده و هـيچ             جمالي مي  ةگاه به مشاهد    آن ؛يندطاعت اقامت گز  
هـا   ها و ماهيـت    چشمي نديده و هيچ وهمي بر آن احاطه ننموده و لكن باز در حجب تعيين              

كند و به مقام     حجاب مشاهده مي   است تا آن كه به باب االبواب رسيده، جمال محبوب را بي           
گردد، در   خرت بيرون شده، از غيب و شهادت مجرد مي        شود از دنيا و آ     ل مي يواليت مطلق نا  

 ،كند كه مقامي بـاالتر از ايـن نيـست    وجه الرب مستهلك، و نعلين امكان و تعين را خلع مي   
  .  مگر مقام استقرار و تمكين در اين مقام

  لـه  ك   و به    تمامه   به   است   حجاب   بر افتادن   مشاهده«:    است   آمده  رينئ السا   منازل  شرحدر    
   از رسـم     چيـزي   ، و در آن     اسـت    نعـوت    از جمله    مكاشفه  ، زيرا كه     است  برتر از مكاشفه    و آن 
  ة مـشاهد   ،اول:   اسـت    درجـت    را سـه     اسـت و آن      ديدار و ذات    ة از جمل   و مشاهده   باشد  باقي

  ، دوم  ةرجـ  د ؛ گيـرد    منـزل    جمـع    يابد و در فناي      جريان  باالتر از حد و علم       كه   است  معرفت
 را    اشـارات   هـاي    كند و زبان     را تلبيس    قدس  ها بگسلد و نعوت     نرس    كه   است   معاينه  ةمشاهد

 كنـد، و    كـشد و جـذب     جمـع    عـين    سوي   به   است كه    جمع  مشاهدة ،   سوم  ة درج ؛ سازد  الل
  .)224:ص ،24 (»دريا و بحر وجد باشد سوار بر

ة  و شـهود، احاطـ      مـشاهده « :نويسد   مي   مشاهده  رح در ش    لباب  لب در     كاشفي  مالحسين
  بـدين    سالك  و چون »  شهيد ئ ش   كل   علي   انه   بربك   تكف  اولم «ئ هر ش    به   ذاته  باشد به   حق  
 و    جـان    محـض    دهد كه    دست   نظري   به   نمايد و اين     مشاهده   انوار غيبي    رسيد، پيوسته   مقام  

  ).393:ص ،26 ( » و گل  آب  عين باشد نه  دل
اي بـاالتر از     كند مشاهد در مرتبه     تجلي ذات را شهود مي     ه،جا كه سالك در مشاهد     از آن 

ف تجلـي صـفات را شـهود                  ؛مكاشف و محاضر قرار دارد     ر تجلي افعال و مكاشـچرا كه محاض 
  .كند مي

   تجلي. 5. 4
  از انوار  چه  آن ،حدر اصطال.   است  و هويدا گرديدن  شدن  منكشف  معني   به   در لغت   تجلي

  اعتبار تعدد مـوارد تجلـي        به   غيوب   جمع   زيرا كه  ؛ دارد   نام  ها آشكار شود، تجلي      بر دل   غيبي
  دارد و امهـات      مختلـف    تجليـات  ،  وجودش  ةطي ح   حسب   به   الهي ي از اسما   اسمي  و هر   است  
   و حقـايق     الحـق    غيب   نام  د به شو  ها آشكار مي     آن  ة سبع  نئ از بطا   تجليات    كه  ستا   آن  غيوب 
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   و غيب  الروح  و غيب  الهي  از غيب  سر منفصل  و غيب  مطلق از غيب لص خفاء منف غيب  و آن
   .  البدنيه  الطايف  و غيب  النفس  و غيب ، است و نفس   روح  تعانق  محل كه ، القلب

   دارد و آن     نـام    تجلي ، ظاهر شود    بر دل    از انوار غيبي     چه  آن « : است   آمده  اصطالحاتدر  
   است   احديت   حضرت   و آن    ذات   براي   فقط   است   ذات   تجلي   كه   ذاتي   تجلي  اول:   است  نوع دو
  او،   عيني   و وحدت    حق   از وجود محض     است   عبارت   ذات  ، چون    رسمي   دارد و نه    نعتي    نه  كه
  كـه    اسـت    آن   دوم  تجلي.   است   محض ئال ش   و   مطلق   عدم   هست   وجود، هر چه     ماسواي  چه

   تجلي  گردند و در اين     اند ظاهر و آشكارا مي       حق   ذاتي  نؤو ش   كه  اي   ثابته   ممكنات  اعيان   بدان  
  .)174 :ص ،23 (»كند  مي  تنزل  و احديت  حضرت  به  احديت  حضرتي اسما نسبت  به

.  گـردد    جـان    همه   وي  خواهد كه   گردد و    ناتوان   وي   در آتش    عاشق   كه   است   برقي  تجلي
.   نيـست    اثـري   را در وي    ، تجلـي     نيـست    را خبري   هر كه .  آيد   آگاه   اما بر دل   ، آيد   ناگاه  تجلي
  تجلي.  كند  ، پست    صفات  تجلي  كند و   ، هست    ذات   را تجلي   عاشق.   و صفات    است   ذات  تجلي
،    و در نايافـت     ، افروختـه    يافـت  در   رد بايـد كـه    م.  كند   نيست   صفات   كند و تجلي     هست  ذات

  ايـن .  گيـرد   رسد پـاي  افروخته   به  درگيرد چون    رسد حالي   سوختهه   ب   سوخته  چون.  سوخته
، نثـار      محبـوب    جمـال   تجلي   در عشق .  نشايد   عموم   ديده   عاشق   نشايد و اين     را هر موم    آتش
  .  نشايد  معيوب نفس

  در   الهـي    و ذات    و اسما و صفات      از شهود افعال     است   عبارت   تجلي   كه   اين   سخن  خالصه
 نـوع     سه   به   تعريفات  شرحدر  .   است   مختلف   اقوال   آن  بندي   و تقسيم    تجليات  در انواع .  سالك

   چنـان  شـود و آن   مـي   نيـز خوانـده      مكاشـفه   كه»   ذات  تجلي «  نام   به   است   شده   اشاره  تجلي  
  سـر    چـشم    بـه    جهـان    شهود در اين     نمايد و اين     جا مشاهده    را در همه    ، حق   الك س  كه  است
 بـر    حـق   صـفات   كه  است  چنان و آن»   صفات تجلي «  دوم؛ سر  چشم  به جهان   آن  و در   است
 در   كـه »   اسـت    ذات   حكم  تجلي «  سوم ؛ و  شود   متصف   صفات   بدان  سالك  شود و    كشف  بنده
  . تميز افتد شقي سعيد و  اشد تا ميان ب  جهان آن
   معرفت. 6. 4

ئ  شـ    ادراك  ، معرفـت     و در اصـطالح      است   و شناختن    شناخت   معناي   به   در لغت   معرفت
 را    خـداي  ،  جهت  ، و از اين      علم   خالف   به   است   جهل   به   مسبوق   و آن    هست   طور كه    آن  است

او   بر  شهود شناسد و احوال  را به  پروردگارش  كه است   كسي  عارف .» عارف « نامند نه »  عالم«
  . اوست  حال آشكار شود و معرفت

   ذات   شدن   معلوم   نيابد و آن     راه   شك   در آن    كه   است   علمي   معرفت  ، صوفيان  در عبارت «
  موجـود، واحـد، فـرد،        تعالي   بداند خداي    كه   است   آن   ذات  معرفت.   است   تعالي   حق  تصفا و

  . او باشد تواند شبيه  نمي  هم  و چيزي  نيست  شبيه  چيزي ، به  است مئو قا  ذات



102   انديشه ديني دانشگاه شيراز فصلنامه  

   و جـز آن     ، بصير، مريد، متكلم     ، سميع   ، عالم    را حي    خداي   كه   است   آن   صفات  اما معرفت 
  و يـا     اسـت    راسـخين    علمـاي   ة درجـ    كـه    است   يا استداللي    معرفت  پس.  داند   صفات  انواع از

 خـداي : اند  گفته  از مشايخ  است و بعضي  مشاهده  و اصحاب  صديقين  ة درج   كه  است   شهودي
  .)955: ، ص9 (»  است  و احسان  و ايقان  عرفان ة مرتب  و آن ام هر چيز ديده  از را پيش 

 و   نـور اسـت     معرفت   كه  بدان«: آمده است    معرفت   تحصيل  ة دربار  نئبي التا  انس  در كتاب 
   هـيچ   كه  و تعالي  سبحانه   از حق    است   عطايي  معرفت.   نيست   بنده   كسب   و به    است  دل   شرح
   تو روي    به   ببايد بريزيد تا معرفت      آن   نتواند رسيد، اما مقدمات      عطا و نعمت    شكر آن    به  كس
   چـون    و عاقـل     عقـل   ثـل م.   اسـت    مهـين    و حجـت     است   عقل  ، اول   معرفت  ةاما مقدم . نمايد
  . )29: ص ،10( » است  نور چشم  چون  معرفت مثل  و تسچشم

؟    چيـست    كـه    بـدان   امـا بـار معرفـت     « :فرمايد   مي   معرفت  ة و نتيج    ثمره   دربارة  و سپس 
   و تفـويض   اسـت   و توكـل   اسـت   و قناعـت   و صبر است  و وفاست  است  و صدق   است  اخالص
 و رجـاء      و خـوف     و زهـد اسـت       است   و نصيحت    و حرمت    است   و شفقت    است  تسليم و   است
  . )33: ، صهمان( » است  بار معرفت  همه ، اين  را فرا ساختن مرگ  و است

 هـر   شـود كـه    مي  تقسيم  و عقلي  شهودي  معرفت  دو نوع  ، به    كلي   تقسيم   در يك   معرفت
 دو برقـرار    آن  ميان گيماهن پيوند و ه  يك توان   مي   خود دارد و لكن      به  قلمرو مخصوص    كدام
  .ديگر اسـت  از يك  دو  اين   تباين و جدايي     ةدنده      عرفا نشان    بعضي  هر چند ظاهر كالم    ؛كرد
چـه مـورد      آن .طلبـد  مجالي ديگر مـي    ها   آن   هماهنگي   نحوة  و  دو   از اين    قلمرو هر كدام    بيان

از آن  ... ه، معاينه و    بحث ماست معرفت شهودي است كه گاهي در عرفان با اصطالح مكاشف           
  .شود ياد مي
  

    مسلمان  و فيلسوفان  عارفان  از ديدگاه شهودجايگاه . 5
 ،رسـد  مي» محو«و يا   » جمع« وقتي عارف به مقام      ،معرفت شهودي  از   هباالترين درج در  

 فاعـل شناسـا     ،ل شد و به عبارت ديگر     يسوژه و ابژه قا   ميان  توان مرز و يا تفكيكي       ديگر نمي 
 انـسان فاعـل     البتـه .  امري شناساگر بر مورد شناسا تحميـل كنـد         ةند خود را به مثاب    توا نمي

ال  چـه حكمـاي اسـالمي آن را عقـل ف           تـر از آن     پايين اي شناساي نهايي نيست و در رتبه      عـ
دسـت  معرفـت حقيقـي     بـه    منبـع فـيض   اتصالش بـه    به دليل    اين عقل  .نامند قرار دارد   مي
 به حالت   ،معرفتاصل و اساس     به عنوان    ،اتحادش با خداوند  بنابراين عارف در حال      .يابد مي

فنا خـود يـك مرحلـه از         ،به عبارت ديگر  .  اوج معرفت اوست   ةرسد كه نقط   اي مي  هوشيارانه
      .شناخت است
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آن از اعتبـار    مراتـب    ةهمـ  و   اسـت ذي مراتـب    آن كـه     وجود   امعرفت حاصل از شهود ب    
 ايـن شـعاع     ة همـ  د چه اين كه آدمي باي     ،يستن دليل بر تكثر صور شناختي       ، است برخوردار

 طـي   ،نوري را كه در ادبيات عرفاني با مقامات و حاالت و قوس صعود و نزول مـرتبط اسـت                  
در و عـارف    هاي نور متصل بـه يـك مركزنـد           چرا كه تمامي شعاع   ؛  كند و به مركز نور برسد     

  .درس نهايت راه، به وحدت شناخت مي
است اي صيقل داده شده      ينهيكه چون آ  بندد   نقش مي ي  چنين علمي تنها و تنها در قلب      

عرفاي اسـالمي   . نيست، بلكه حضوري و ذوقي است     و نظري    حصولي    معرفت حاصل از آن    و
اند تا دليل بر اين باشد كه شهود علمي است كه در ظـواهر                كشف بر آن نهاده    ةبه خوبي واژ  

 به معناي كشفي است كه  ، به آن  عالم هويدا نيست، بلكه در باطن عالم وجود دارد و رسيدن          
   .بسياري با آن همين باشد نيست و شايد علت مخالفت بين االذهاني

   و امور مربـوط      مابعدالطبيعه   اشياي   حقايق   شناخت   قادر به    نظري   عقل ،  عربي  از نظر ابن  
  توانـد بـه    مي ي انوار عرفان  و شهود و تجلي  از كشف  گرفتن  تنها با ياري    و انسان   نيست   آن   به

 انـوار     زيـرا تجليـات    ؛  اسـت    تجليـات    هستي   عالم  اساس به باور او،  .  يابد   دست  يقيني   معرفت
  در هـا   آن. نماينـد    مـي    معرفـت    افادة   هستند كه    اقدسي   فيض   معرفتي  ة در عرص    بوده، غيبي
   هـستي   در عـالم  هـا      انـوار و بـروز آن        ايـن    تحقـق    سبب  اند، كه    مقدس   فيض  وجودي  ة  عرص
  بپـذيرد،  هـا    آن  تحـصيل را از راه       معارف تواند مي   فقط  عقل«: گويد   مي  الدين  محي. شوند  مي

  راه از    تـر معـارف     بـيش   تحصيلدر حالي كه    كند     فكر اخذ مي    را از طريق      معارف ،  عقل  يعني
   عقـل    از طريق    و آن    است  خدا   به  ، معرفت    معارف   باالترين  .است   قلب  راه   از    ، بلكه   فكر نيست 

 معتقـد     وي  چنـين  هم. »شود   مي   شناخته   و قلب    و وحي   كشف   خداوند به  شود و    نمي  حاصل
   بـر خـالف  ؛ حـق   راه  و تقوا و سـلوك   عقل ة وسيل شود، مگر به نمي  حاصل  معرفتي  هيچ  است
  .)5(  و ايراد است  شبهه  و داراي نظري   از عقل  برگرفته  كه علم

را بـر   » شـهود  «،دانـد    را رسـا نمـي       محـض    بحثـي    حكمـت   جا كه   نيز از آن     اشراق  شيخ
 بـر    ،اسـت »   و تزكيـه    تهـذيب  «  شـهود را كـه      ة مقدم  چنين  و هم  شمارد   مي  مقدم » حصول«

   كـه   در جايي تنها   را     وجود منطق  او. دارد   مي   مقدم  است»  منطق « كه،    حصولي   بحث  ةمقدم
 :فرمايـد    مـي    چنـين    بـاره    در اين   وي. داند   مي   الزم ، طورمطلق هب   نه  هم  آن ،ودشهود ميسر نب  

   صـرف    آن   بـه    نـشد و در علـم        معلوم   جاهل   كردن   و آگاه    بود و با تنبيه      مجهول  اگر چيزي «
 بـر     كه   شود، چنان    حاصل   وصول   آن  به» شهود «  از راه    نبود كه    نبود و نيز چيزي     كافي  تنبه

   آن   بـه    رسـيدن    بـراي    امـور معلـوم      ترتيـب   جـز  اي  چاره  ، حال  ، در اين     است  رگبز   حكيمان
  .)52-50:صص ،18(» باشد نمي  مجهول
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  شـهود و     امكـان    عـدم   ، در صـورت     ق منط   نياز به   شود كه    مي   استفاده   چنين  ، بيان  از اين 
  در خوانـدن     از شروع   قبل« :فرمايد   مي  االشراق  حكمه  لذا در پايان  .   است   الزم  حضوري   كشف

  ).561:ص ،18 (»... بكشد  روز رياضت  چهل كتاب  اين 
   و درجـات     مقامـات   ّ للعـارفين    ان:  تنبيـه « :فرمايد   مي   العارفين  مقامات سينا در      ابن  شيخ
 قـد     ابـدانهم    مـن    جالبيب   في   و هم   فكانهم ،  غيرهم   الدنيا دون    حياتهم   في   بها و هم    يخصون

 يـستنكرها     و امور ظاهر عـنهم       فيهم  فيهخ امور   و لهم   س القد   عالم  نضوها و تجردوا عنها الي    
 و   راتـب  م   واقعـي    عرفـا و خداشناسـان      همانـا بـراي   «؛  » يعرفهـا    ينكرها و يستكبرها مـن      من

   از آن    را نـصيبي     و ديگـران    هاسـت    خود آن   مخصوص  كه  دنيا وجود دارد،     در همين   يتمقاما
   و روحـشان    هاست   آن   چهرة  ، حجاب    بدن  پردة    كه  اين   ها در عين    آن.   نيست   و مراتب   مقامات
   قدس   عالم   و آهنگ   ه گشت  يان عر  از آن   و  را كنده     بدن  ة جام   كه   است  ، مانند اين     است  با بدن 
نـد و   ا   آگـاه    از آن    خودشـان    فقط   كه   است  اسراري  اهللا را    و اهل    معرفت  اند و همانا اهل     نموده
 امـور آشـكار       ايـن    كه  كساني. گردد  هويدا مي  ها ظاهر و     از آن    كه   امور ديگر است    برخي.  بس
 امور را     آن   كه  شوند و كساني     مي  شگفت شمارند و   ها را مستنكر مي     شناسند، آن   ها را نمي    آن
  .)363:ص ،4( »نگرند  مي  بدان  و بزرگي  اعجاب  ديدة شناسند به مي

 :فرمايـد   مي  ازلي حقيقت  و  واقعيت  درك  براي عقل  سايي در مورد نار  همداني  هالقضا عين
  سـرد   ، هنـوز بـر آهـن        دريابي   عقلي  هاي   خداوند را با تالش      ازلي   علم   حقيقت   كه  تا بر آني  «

  روشـنايي   اين.   است   دروني   روشنايي   يك  ، در گرو پيدايش      آن   واقعي   درك   زيرا كه   ،كوبي مي
  و انديـشه   عقـل   سوي  در آن   اي   وارد حوزه   آيد كه    پديد مي    انسان   در درون    زماني  ،گفتيم   كه  
  و انديـشه     عقـل    سـوي    در آن   را كه  مشمار، زي    را بعيد و غيرممكن      موضوع  تو اين . باشد   شده  
 در    كـه   چيزهايي.   نيست   آگاه   از شمار آن     جز خداوند كسي     هستند كه   شماري  بي   قلمروهاي  

بينـد     را مـي     چيـزي    كه  ند، زيرا آن  ا   و مقدمات   شوند، كمتر نيازمند استدالل      قلمرو درك    اين
 با    كه  چنان.  را دريابند    آن  ، استدالل   بايد از راه    هند ك ا   نابينايان   ندارد و اين    استدالل    به  نيازي
 ،20 (» اسـت    بسته   مواردي   در چنين    استدالل   راه  برد كه    پي  وجود چيزي     به  توان   مي  لمس
  . )16:ص

   و اهـل    خردمنـدان « :فرمايـد    مـي    صـحيح    در مورد معرفـت      قونوي   صدرالدين  چنين هم
 ؛ نـداريم   پـيش  تـر در    بـيش   ، دو راه     درست   معرفت   به   رسيدن  ي برا   باورند كه    بر اين   بصيرت

   و كـافي    بـودن  دشـوار     و شهود، و چون      كشف   راه   و ديگري    است  انديشه  و   استدالل   راه  يكي
   راه   بـه   جز رفتن    اي   گرديد، چاره    روشن   داديم   كه   با توضيحاتي    و استدالل    انديشه   راه  نبودن
   حق  حضرت   به    بردن   و پناه    باطن  ة و تصفي    از مجاهده    شهود ناشي   و  كشف راه   يعني  ،ديگري

 جدا  تعلقات ة هم  و خود را از      رفته   كشف   راه   به   كه   است   در آن   بنابراين صالح . ماند   نمي  باقي
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 و   هانديـش    قـوانين   و   ظـاهري    را از علوم    ، درون    كشيده   دنيوي  هاي  بستگي  از دل   ، دست   كرده
 » كنـيم   تالش    حقيقت   به   رسيدن   و براي    آورده   حق   سوي   رو به   گاه ، آن    سازيم   پاك  استدالل

  .)21-20: صص ،21(
 و    از شـواغل     كلـي   اعراض« :فرمايند  مي   انساني   كمال   نيز در شرط      آملي  زاده  استاد حسن 

   كمـال    استحصال  ، شرط   رذايل از   و تطهيرش    نفس  ة تصفي   به   فيض   قبول   از براي   اعداد محل 
  ان« فرمود    خداوند سبحان  ؛ نظر و استفاده     طريق   به   و هم    رياضت   طريق   به   هم  ، است  انساني

  .)229:  ص،14( » فرقاناً  لكم تتقوا اهللا يجعل
   عبـارت   ِ شهودي   شناخت« :نويسد  مي»   شهودي  ادراك « ة دربار   جعفري  تقياستاد محمد 

   حقيقت و...   و عقالني   طبيعي ،  حسي  ِ تماس   قابل ِ غير    درون با واقعيت     مستقيم  اس از تم   است
 و    حـسي    از بينـايي     كـه   خاصـي    روشـنايي   بـا  ،  واقعيـت    دروني   از بينايي    است  شهود عبارت 

 بـا    در تمـاس   درونـي  گونـاگون   حـاالت    و با نظر بـه      تر است   تر و روشن     قوي   عقالني  شناخت
 و    رؤيـايي    در حـاالت     شـهودي   شـناخت  .  انكار و ترديد نيست      قابل   بينايي   نوع  ، اين   تواقعيا

  .)82-81: صص ،11 ( » طبيعي كند تا در حاالت تر بروز مي  بيش تجريدي
  

    و روايات  در آيات  عرفاني  معرفت جايگاه. 6
  را   انـسان  رصـددند  د  يا  نـه گو   بـه    هر كـدام     كه   است   و رواياتي    ما پر از آيات      ديني  متون

ـ    نيـرو كـه     اين.   است   قلب   مركز آن   زا كنند كه     ت معرف  نيرويي   متوجه    مرزهـاي    آن  ةوسـيل  ه ب
  ي معرفتـ .دور  مـي   پـيش   يب ربو   قدس  تح تا سا   د و انسان  شو   مي   پيچيده   درهم  مكان  و  زمان
  ، نـه اسـت » ُ كنزاً مخفياً    كنت « لوراين معرفت كه تب    .سازد   مي  آدمي   را نصيب   آور  يقين  و  ناب

 - بود  اُمي  رسول  ، عارفان  ة سرسلسل   كه   اين   چه -آيد   مي  دست هب  مطالعه  و   و بحث    درس  از راه 
 خداونـد     سوي   به   سير و سلوك     تنها از طريق    شود بلكه   مي  تحصيل   و تجربه    حس   از راه   و نه 

   رسـميت    را بـه     معرفتـي    تنهـا چنـين      مـا نـه     دينـي   سـنت . گـردد   مي   كسب   باطن  ةو تزكي 
قيـاس    بـشري    ادراك   بـا سـاير قـواي       ، كـه     است  لي قا   آن   براي جايگاهي واال   شمارد، بلكه   مي

  . كنيم  مي  اشاره  و روايات آياتاز    چند دسته به ، فراخور مقام ما به.   استناپذير
   علـم   فزوني  ةماي  و   و باطل    حق   تميز ميان    تقوا را عامل     هستند كه    آياتي   دسته  يك)  الف

  :دانند  مي و معرفت
  ؛ )29/انفال (» فرقاناً  لكم  تتقوا اهللا يجعل  امنوا ان يا ايها الذين«
  .)282/بقره (»  عليم  شي  اهللا واهللا بكل واتقوا اهللا و يعلّمكم«
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تميز    و باطل    حق   بين   آن  طةساوبه     كه   قرار داده   اي   خداوند تقوا را وسيله     نخست  ةدر آي 
   خـود بـه   كران  بي   باشيد تا خداوند از علم      تقوا داشته : فرمايد   مي  ، دوم  شود و در آيه     مي  نهاده  
  .بياموزد شما

   دو چيـز فـرق       ميـان    كـه    است  اي   وسيله   معناي  به»  فرقان« :فرمايد   مي   طباطبايي  عالمه
   و متفـرع   سـياق  ة قرين  به  شريفه ة آي از اين. سازد تمايز ميديگر م  دو را از يك   و آن  گذارد  مي

 در    چـه    اسـت    و باطـل     حـق    ميـان   شـود مقـصود، فرقـان        مي  بر تقوا، دانسته      فرقان  ساختن
 از كفـر و    و هـدايت     ايمـان    جـدا كـردن     ، همـان     در اعتقادات   فرقان .  در عمل   و چه    اعتقادات
   الهـي    مورد غضب    و عمل    از معصيت    الهي   مورد رضايت   عمل و   اطاعت   و جداساختن   ضاللت
هـا     ايـن   ةهم.   است   باطل   از فكر و رأي      صحيح   فكر و رأي    كردن  جدا ،  در عمل    و فرقان   است
  .)56: ص ،19(» آيد  مي  دست  تقوا به درخت  از  كه  است اي  و ثمره نتيجه

   و عمـل    ها و گناهان     از آلودگي    نفس  سازي   پاك   راه  از  كند كه    تأكيد مي    فوق  ة آي  بنابراين
  و   شـده    قلبي   و بصيرت   بيني   روشن  ة ماي   كه   يافت   دست   معرفت   نوعي   به  ،توان   مي  شريعت   به

  . دهد  تشخيص  را از ناصحيح  و نظر صحيح  رأي  انسان گردد كه مي  باعث
  رفته  كار   به  اييعط ا   يا علم    لدني   علم   صورت   به ها  در آن »   علم  واژة «  كه ، ديگر  ةدست)  ب
  آتينـاه عبدا مـن عبادنـا      فوجد  «  ؛)22/يوسف(» ..... آتينا حكماً و علماً      اشده  و لما بلغ  « : است
 حكمـاً و    آتينـاه   واستوي  اشده  ولما بلغ « ؛)65/كهف(»  لدنا علماً   علّمنا من   عندنا و   من هرحم
  .)14/قصص( ».....ماًعل

   نام  به علمي  ،اكتسابي   بر علم   عالوه  كه  اين   يكي :شود   مي   استفاده   دو نكته   ي آيات  ينچن از
   از بلـوغ  پـس   شـود، بلكـه    نمـي   حاصـل   دليـل   بي  علم  اين كه  اين  دوم؛ وجود دارد  لدنّي  علم

  جعفـري    مدتقياستاد مح . گيرد   مي   تعلق   نفوس   به ،  و تمهيد مقدمات     الزم   و آمادگي   معنوي
  خداست:  يكم« :نويسد   مي ،كند   مي   و تقوا را خالصه      علم   رابطه   دربارة   آيات   مضمون  جا كه  آن
  ، نـوري  صـحيح   واقعيـات   شـناخت :   دوم؛ است  برخوردار نموده  شناخت  را از نعمت    انسان  كه

   بـه    موفـق   انسان    كه   اندازه هر:   سوم  ؛ است   فرموده  ها عنايت    بر انسان    خداوند متعال    كه  است
  حيـات « لي مـسا  ة او دربـار   بر شناخت، مقدار  همان  تقوا برسد، به  مقام   و به    شده   نفس  ةتزكي

  .)219: ص ،11(» شد خواهد  افزوده»  معقول
  عـين «،»  اليقـين   علم«:  مانند   يقين   مراتب   به   هستند كه   ، آياتي    از آيات    ديگري  ةدست)  ج
  حجـر    سوره 99   آيه  ، زمينه   در اين    آيات  ترين از صريح  دارند،    اشاره»   اليقين  حق«و  »  اليقين
  .» اليقين  يأتيك  حتي و اعبد ربك«: فرمايد مي   كه است

   شـك    از هرگونه    خالي   كه   است   شهودي   و قطعي    جازم   معرفت  همان»  يقين « ظاهر لفظ 
  .  است  معرفت نوع  اين   موجب، خداوند  واقعي  و پرستش ت عباد   آيه  و در اين ترديد است و
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 قـل «: انـد    كرده   صالح   عمل   به   خداوند را منوط   ي لقا   هستند كه    آياتي ، ديگر  اي  دسته) د
 و الحا عمـال صـ      فليعمل   يرجو لقاء ربه     واحد فمن    اله   انما الهكم    الي   يوحي  انا بشر مثلكم   انما

  .)110/كهف (»احدا   ربه ه بعباد اليشرك
  معنـاي .   اسـت  دهم آ  ميان  به  خداوند سخنياز لقادر آن    كه   است   از آياتي    يكي   آيه  اين
 ديگر از ديدار      نوعي   بلكه  ، نيست   ديدار بصري  ،جا مراد   اين  ؛ اما   ديدار است   همان» لقاء« لغوي

  هـاي    بحـث    آن   لقـا و نحـوة      ةدر زمينـ  . گيـرد    مي   صورت   قلبي   با بصيرت    كه  است   مشاهده و
  ، است   و اگر ممكن     است   خداوند ممكن    آيا ديدن   كه  اين  از جمله ؛    است   گرفته  صورت   يفراوان

   چـه    بـه    ديـدن    نحـوة  ،  هر كـدام    ؟ بر فرض    ا در آخرت  يشود    مي  محقق  در دنيا    ديدن  آيا اين 
  ؟  است صورت

 او را در     دانـستند، ديـدن      مي   جسماني   موجودي  خداوند را    و مجسمه    مشبهه  جا كه  از آن 
   رؤيت  يهم و جه   ، معتزله   تند و در مقابل   شداپن  مي پذير  امكان   ظاهري  دنيا و با چشمان      همين

 او    رؤيت ،دانستند   نمي   خداوند را جسم    دند و چون    كر  ميقلمداد   او     جسمانيت  فرع خداوند را 
 با يكديگر     ديد يا نه     دل  شود خداوند را با چشم       آيا مي   كه   هر چند در اين    ،كردند انكار را نيز 

  .ندشتدا  اختالف
 ما كنت «:  امير فرمود    حضرت   كه   است   رؤيتي   همان  جا مورد نظر است     در اين    چه  اما آن 

   هـيچ  گـارش د او و پرور  ميان  كه  و موقعيتي  در مقام  بنده  قرار گرفتن    يعني ؛»  اره  رباً لم  اعبد  
   خـداي    به   نسبت  ويژه   معرفت   نوعي ، خداوند  ، مقصود از لقاي     بنابراين . نباشد  حجابي  و  لياح

   مـذكور چنـين     ة از آيـ   ،شـود    مـي    حاصـل    راهـي    از چـه     معرفت   اين  كه اين  اما .  است  متعال
  . است   صالح عملانجام  خداوند و   يگانگي  به  ايمان آن   به حصول  راه  تنها د كهآي ميبر

 چنـد     بـه    كـه    اسـت    فـراوان    و شهود عرفاني     معرفت  ة در زمين    آيات ، شد   گفته   كه  چنان
 وارد    زيـادي   ، روايات    زمينه   در اين    هم  )ع( معصومين   اما از كالم   . شد   اشاره   آيات  اين  از  دسته
   . كنيم  مي  اشاره  چند روايت اختصار به  به   كه شده

 االمـر بـاالمر       و اولـي     بالرسـاله   عرفوا اهللا بـاهللا و الرسـول      ا« :رمايندف مي) ع(حضرت امير   
  . )113:ص ،27 (» االحسان  و  و العدل بالمعروف

ـ  خدا را : فرمايد   مي   حضرت   كه   است  ِ شريف    حديث   اين  مقصود و شاهد ما در فراز اول       ه ب
   امـام    كـه   ، امـا تفـسيري       اسـت    شـده    زيـادي    تفسيرهاي ،  جمله  از اين .  خدا بشناسيد   ةوسيل

 از  پـس   ايـشان .  نزديـك اسـت      ذهن ه ب  تر ند، بيش ا  دهرآو   حديث  چهل  در كتاب  ) ره( خميني
  حـديث   از   فقره   اين  در شرح  ،اختصار   را به    صدرالمتألهين   جمله   از  علما   بعضي   مسلك  كه اين

اي  بعد مقدمـه  ،    رسيده  نظر نويسنده    به   كه  ست ا  ، احتمالي   پنجم «:فرمايند  كنند، مي   ذكر مي 
  اسـت    اعتبـاراتي    حق   مقدس   ذات   براي  كهكنند مبني بر اين      ذكر مي   اسما و صفات     علم در
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و بايـد     :فرماينـد   و پس از ذكر اين اعتبـارات مـي          مقرر شده    اصطالحي  اعتباري  هر   براي كه 
  ةنقـش  خبـار از   ا ،  اسـت    قلـوب    اصـحاب   و   معرفـت    اهل   در لسان    كه   اعتبارات   اين   كه  دانست
»  الوهيـت «   مقـام    ظهور اسما و صـفاتي كـه        از مقام و    هاست  آن  ة صافي   بر قلوب    حق  تجليات

 ختم »مستأثر «  و اسم  ذاتيهي اسما ة مرتب  و به  احدي  غيب  مقام بهشود و   مي باشد شروع   مي
   .»شود مي 

   حـق   طالب،   استدالل  فكر و    قدم   تا به   انسان«: فرمايند   مي   از ذكر مقدمه     پس  ،و در ادامه  
  ؛ بلكـه    نيست   عرفان    و اصحاب    معرفت   است و اهل     علمي   عقلي  ، سيرش    اهللا است   و ساير الي  
هـا     را از آن    حـق   اشـيا نظـر كنـد و         از ماهيات   كه  اين   چه ؛ است   و اكبر واقع     اعظم  در حجاب 

  نورانيـه     حجـب    كنـد كـه     ها طلـب     آن   از وجودات    و چه  ،  است  ه ظلماني   حجب   كند، كه   طلب
  .» است

   از خانـه     كامـل    و تقـواي     رياضت   قدم   اهللا به    الي   سالك   كه   از آن   پس«: فرمايد   مي  سپس
   حـق    كه   تجلي   شد، اول    اهللا محقق    و سفر الي     برنداشت   همراه   و تعيناتي    و عالقه   شده   خارج
  تجلـي    و اين    است   ظهور اسما و صفات      و مقام    الوهيت   به   تجلي ، كند   مقدسش  قلب بر    تعالي

 از   وجود، چه  عالم  تعينات  كل  رفض  شود به  منتهي كه  تا اين  است  منظمي ترتيب   يك نيز به 
 ،   مطلـق    از رفـض     نيز از خود اسـت و پـس          بعد آن    و مراحل    در منازل   غير، كه   از  خود و چه  

 شود، اعرفواهللا  ، واقع  است  ظهوريي اسما  جمع  احديت مقام   اهللا، كه   مقام  و   الوهيت   به  تجلي
 و در انوار تجليات قدم زند تا آن كه اسـما و صـفات               كند  ظهور پيدا   اوليه  ة   نازل  ةتب مر  باهللا به 

م ظهـور  در مقام واحديت بر قلب او تجلي كند و به مقام احديت جمعـي و مقـام اسـم اعظـ       
   ).626 -623 :، صص8( »به مقام عالي تحقق يابد اعرفواهللا باهللا نمايد و در اين مقام

  سـوي     به   نفس   مظلم   از بيت    و مهاجرت    نفس  ة تزكي ،) ره(  خميني   تعبير امام   ، به   بنابراين
 ونـد را   خدا   شـود كـه      نايـل    معرفتـي    شود و بـه      تجلي   قلب  اين  بر  شود كه    مي   باعث ،خداوند
  و شـناخت     معرفـت    نـوع    بهتـرين    كه ، خداوند   خداوند به    شناختن   معناي   است  اين. بشناسد

  هر چه در اين راه،    .   بشناسيم   گونه   خداوند را اين     كه   امر شده   ،و در روايت  . شود  مي   محسوب  
  . خواهد رسيد  باالتري  مراحل تر شود به   كامل سلوكش  سير و عارف

بعضي از سالكان گفتند كه ما حرفت نقاشي        ! اي درويش « :گويد ين زمينه مي  نسفي در ا  
 علـوم مـنقّش گـردانيم تـا         ةبياموزيم و لوح دل خود را به مداد تحصيل و قلم تكرار به جمل             

 علوم در دل ما مكتوب و منقّش شود و هر چيز كه در دل ما مكتـوب و مـنقّش شـد،                    ةجمل
اند كه مـا حرفـت       و بعضي از سالكان گفته    .  گردد محفوظ ما گشت؛ پس دل ما لوح محفوظ       

صيقلي بياموزيم و آيينة دل خود را به مصقل مجاهده و روغن ذكر پاك و صافي گردانيم، تا                  
پذير شود، تا هر عملي كه در عالم غيب و شهادت است، عكـس آن در                 دل ما شفاف و عكس    
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د، از جهت آن كـه در كتابـت         تر از كتابت باش    تر و درست   دل ما پيدا آيد و عكس بي شبهت       
گران چين    سهو و خطا ممكن نيست و حكايت صورت        ،سهو و خطا ممكن است، و در عكس       

  .)143: ص ،32(» استو ماچين معروف 
 در مقصود مـا دارنـد        تري  بيش   صراحت   وجود دارد كه     زمينه   در اين    هم   ديگري  احاديث

  . يمكن  مي ها اشاره  از آن  ذكر بعضي تنها به  كه
  حـديثي   ، اسـت    شـده    روايـت    سبل  هادي  و   از سيد رسل     مختلف   طرق   به  كهروايتي  ) 1

  حـضرت .  دارد   متحـدي    معـاني    ولـي  ،  شـده    وارده   مختلف  هاي   صورت   به   آن   عبارت   كه  است  
   علي  ه قلب   من   الحكمه   ينابيع  اال جرت  صباحاً     اربعين  عزّ و جل   هللا عبدا    اخلصما  « :فرمايد  مي

  هـاي   هچـشم براي خداوند اخالص نورزيد اال اين كه خداونـد   روز     چهل  اي هيچ بنده ؛  » لسانه
  ).242: ص ،28(   ساخت  جاري بر زبانش  او  را از دل حكمت
 ايگاه ج،  علم  طالبان  از تقسيم سپ ،147  در حكمت )ع( امير  حضرت چنين هم) 2

 و  هير البص  حقيقه  علي  العلم  بهم هجم« :فرمايند  مي  چنينرا  خدا هاي  و حجت رباني  عالمان 
 را   يقين  و روح  آورده ها روي  آن  به  بينايي  با حقيقت  و معرفت علم؛ »...  اليقين با شروا روح

  .)1047: ح ،1 (اند  كرده لمس
دانـد و     مـي    خـويش    علـم    راسـتين    را حامالن   كساني )ع( علي«: گويد   الحديد مي    ابي  ابن
 را    راه   و حيـواني     مـادي    تعلقـات    و قطع    نفس  ة با تزكي   زند كه    پر مي    ديدارشان  شوق از  دلش
،    خـويش    و با حقيقت     پرده   بدون   واقعي   رو، علم   از همين . اند   خداوند گشوده   ايتايي   علم  براي

  .)35:ص ،3(»   است  آورده  هجوم دلشان  و بر عقل
  بـه    و سـلوك     در اثـر رياضـت       سـالك    كـه   فرمايد   مي   تصريح 220 ةب در خط    حضرت  آن

  .گردد  آشكار مي  و انوار بر وي  لمعات  صورت  به  حقايق رسد كه  مي اي مرتبه 
   ملكـوت ،ها را كنـار زده   خداوند پرده  كه  شده   نقل   اكرم   از رسول    در روايتي   چنين هم) 3
ـ  ارا  ابـراهيم    بـه    آفـرينش    جهان  خود را بر سراسر     ميت و حاك    اسرار قدرت    يعني ،ها  آسمان   هئ
 ،29( »  الملكـوت   لنظروا الي  آدم  بني  قلوب   الي   يحومون   الشياطين  لوال ان  «:بعد فرمود  .نمود
 نظر    ملكوت   جهان  توانند به    نكنند، مي   ه را احاط    آدم   فرزندان  هاي   دل  اگر شياطين ؛  )59: ص

  . افكنند
   حـسي   مقدمات  بدون  آدمي  بر ذهن    واقعيت   تابش   كه  ، و اشراقي    شهودي  ادراكبنابراين  

 و    نيـز بـا برهـان        را  آن   و امكـان     اسـت    كريم   قرآن  ، مورد تأكيد و تشويق       است  برهاني و
 و    كـشف    صـورت   هـا در اوليـا بـه         از شناخت    قبيل  اين.  نمود   اثبات  قابل   عيني  مشاهدات

  ة مرتبـ    بـاالترين    وحـي   رسد؛ يعني    مي   كمال   به   و نبوت    وحي  صورت  به نبياشهود و در ا   
  .كند  مي  افاضه  خاص بر استعدادهاي  خداوند  كه شهود  است
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  خطا ناپذيري شهود عرفاني. 7
چـه در    از آن كـه   به ايـن مقدمـه پرداختـه شـود           بهتر است    ، از ورود در اين بحث     پيش

 به خـوبي معلـوم      ، شد  ارائه روايات و كالم عرفا   آيات و    آن در     و جايگاه  تعريف كشف و شهود   
شـناخت  بنـابراين   .شود كه معرفت شهودي يكي از مـصاديق بـارز علـم حـضوري اسـت          مي

الزم امـري    شـهود ي  ختبراي درك هر چه بهتر ارزش معرفت شـنا        هاي علم حضوري     ويژگي
  .كنيم اشاره ميها  برخي از آناختصار به به  ما  كهاست

در ايـن   . خطاناپـذيري آن دانـست    توان   ترين خصوصيت علم حضوري را مي      ين و مهم  اول
 كه خود نـوعي  آناز   و تعبيرهاها منهاي تفسير،تفاق نظر وجود دارد كه علم حضوري امورد  
توان يافت كه چنـين   ميرا  فلسفي ةشايد كمترين مسال .پذير است  خطانا ،ستحصولي ا علم  

  .مقبوليت همگاني داشته باشد
 در ايـن علـم،     و آن ايـن كـه        فهميـد ا بيان ويژگي دوم     بتوان   راز اين خطاناپذيري را مي    

.  چون صور و مفاهيم ذهني وجـود نـدارد         اي هم  معلوم و مدرِك و مدرك واسطه      ميان عالم و  
 يئ وقتي شما شـي    مثالً. اين واسطه وجود داشته باشد    خطا در مورد ادراكي متصور است كه        

در  ،شمحدب يا مقعر بـودن     ه سبب ب  آينه كهوجود دارد    امكان   اين ،كنيدرا با آينه مشاهده     
ئ را بـدون هـيچ      جـا كـه ذات شـ       مـا آن   ا ؛چنان كه هست خطا كند      آن ،ئ مورد نظر   ش ةارائ

    چگونه ممكن است خطا تحقق يابد؟،يابيم  درمي،چون مفاهيم و صور ذهني اي هم واسطه
 ، بـر خـالف علـم حـصولي        ،ري حـضو  ر علـم  يابيم كه د   ويژگي را درمي  اين  از همين جا    

 مفهوم يا صـورتي     ، واقعيت علم  ، زيرا در علم حصولي    ؛ عين واقعيت علم است    ،واقعيت معلوم 
است كه در ذهن ما موجود است و واقعيت معلوم ذاتي است كه بيرون از ذهن ما در خـارج                    

 .ا حاضر اسـت    علم ما همان واقعيت معلوم است كه نزد م         ، در علم حضوري   ، اما موجود است 
 پس علم ما به شادي و       ،اگر اكنون شاد يا غمگين هستيم واقعيت معلوم نزد ما موجود است           

كند   همين ويژگي ما را به ويژگي بعدي رهنمون مي         .غم همان وجود شادي و غم در ماست       
 ايـن اتحـاد و      .اسـت علـم حـضوري     اتحاد عالم و معلوم و اتصال وجودي ميان آن دو در            كه  

 هـر چنـد ممكـن       .رسد و به مرز وحدت مي    رود    مي لم ذات به ذات فراتر از اتحاد      اتصال در ع  
معلـوم  ولي  در علـم حـص  ،دنلـم حـصولي باشـ   معلوم در ع ل به اتحاد عالم وياست كساني قا  

شـئ   بـوده، بالـذات  ميان عـالم و معلـوم   در واقع، اتحاد  و  بالذات صور و مفاهيم ذهني است       
   .گونه اتحادي با عالم ندارد  هيچكهاست معلوم بالعرض خارجي 

يابي به حقيقت وجود و   اين است كه دست،كنيم  ميبيانجا   كه در اينيا آخرين ويژگي
 زيرا معرفتي كـه در علـم حـصولي          ؛ از طريق علم حضوري ممكن است      واقعيت هستي صرفاً  

به ي  توان از راه مفاهيم و صور ذهن        شناخت مفهوم و صور ذهني است و نمي        ،آيد دست مي  هب



111 شناختي آن شهود عرفاني و ارزش معرفت                                              

 ،جي بودن كه عين واقعيت هستي است  ر چرا كه خا   ؛نفس هستي و واقعيت اشيا دست يافت      
شـناخت حقيقـت و واقعيـت        تنها طريق ممكن براي     بنابراين ؛يابد  به ذهن راه نمي    گاه هيچ

   .است علم حضوري ،هستي
 علم حـضوري خطاناپـذيري اسـت و شـهود     ويژگيترين   مهم،چه ذكر شد  با توجه به آن   

اي كه حاصل مي شود اين است كه شهود   نتيجه. اني يكي از مصاديق علم حضوري است      عرف
خـود  عرفـا  جا جاي يك پرسش اساسي است و آن ايـن كـه            ايناما   .خطاناپذير است عرفاني  

  .اند شهود را در يك تقسيم به دو قسم كرده
  .  است  از خطا مشوب  كه شهودي) 2   ؛  است  از خطا معصوم  كه شهودي) 1

  در تلقـي     هـم    كـه    اسـت    الهـي    معصوم   شهود انبيا و اولياي     ، همان   مقصود از شهود اولي   
 گونـه   از هـر     آن   و امـالي     در ابـالغ    ، و هم     علمي   در مخزن    آن   و نگهداري    و حفظ   مشهودات  
 ؛)201: ص ،29(»  الغطاء   لهم  يكشف« )ع(  صادق   تعبير امام   زيرا به  . و مصونند   معصوم   اشتباه  

   كـه   لذا زماني.بينند   را مي    حقايق  شود و همه     مي  برداشته ها  آن   چشمان   از جلوي    پرده  يعني
  . نكرد  شكي  هيچ  خداست  سخن  آن هك را شنيد، در اين   تعالي  حق  تجلي)ع(  حكيم موساي
ـ قا خطـا و ال      امكـان    كـه    اسـت    غير معصوم   ، شهود عرفاني    مقصود از شهود دومي   اما     اتئ
   نيست  چنين« :فرمايد   مي   عرفاني   مكاشفات   در مورد خطاي    قيصري . دارد   راه  در آن    شيطاني

 ، موارد  بسياري در   بلكه ؛ باشند   از خطا و اشتباه      مصون   همواره   عرفاني   و مكاشفات    معارف  كه
ـ القا و جـزو     خيـال   ة سـاخت  ، رسـد، در واقـع       نظر مـي     به   حقيقت  و شهود    مكاشفه  چه آن   اتئ

نمايانـد و     مي    را واژگونه    حقيقت  گيرد، بلكه    بر نمي    از حقيقت    تنها پرده    نه   كه   است  شيطاني
  .)7: ص ،22(» شود  مي  و ضاللت  گمراهي موجب

چـه از مكاشـفات رخ        داد ايـن اسـت كـه آن        ابهام   اين بهتوان   مي ي كه به اجمال      پاسخ
همـه از علـوم حـضوري و         ،ت نفساني و القائـات شـيطاني       حتي آن قسم از مكاشفا     ،دهد مي

ا همـراه اسـت و يـا پـس از           هـ   تعبيرها و تفسيرهايي كه با آن      ؛شوند خطاناپذير محسوب مي  
ها از ايـن     ذيرند و خطا در آن     علوم حصولي و خطاپ    در شمار  ،شود ها ضميمه مي   نشهود به آ  

يـن پنـدار يـا پـس از كـشف و هنگـام               ا .پنداريم ست كه ما القائات شيطاني را رباني مي        ا رو
هـا و    فـرض   پـيش  ،گيرد و يا در حـين كـشف         از راه علم حصولي صورت مي      ،ارزيابي مكاشفه 

دهيم و با چشم احـول و مبتنـي بـر سـاختارها يـا                هاي خود را در كشف دخالت مي       ذهنيت
 يمبينـ   و واقع را آن چنان كـه هـست نمـي      يمپرداز پذيرفته شده به مشاهده مي    هاي   ذهنيت

 انباشـته   و اعتقادي كـه در قلبمـان      ي فكري   اهاي ذهني و ساختاره    چارچوب بلكه بر اساس  
   .يمكن د شهود ميخوهاي نفساني   و با تمايالت و گرايشيمبين شده است مي
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 و رديـ گ  مي   بازي   از افراد را به     ضي بع   عقالني  قواي   جن« :گويد  در اين مورد مي      عربي  ابن
  انـد و سـاحرها نيـز چنـين         يافتـه    دسـت    خاص   معرفتي   كنند به    خيال  كهدارد    وامي ها را   آن
  .)621:ص ،5( »كنند مي

 شـاهد    كـه   در صـورتي   ، و شـهودي     حضوري  در علم « :فرمايد   نيز مي    آملي  استاد جوادي 
  وم و معل    علم   بين   تعدد و اختالف     ندارد، چون    را بيابد، هرگز خطا در او راه         منفصل  عالم  عين
كند و     نفوذ مي    خطا در آن     گاهي   ولي ؛ يابد   راه   در آن    مطابقت   و عدم   ندارد تا مطابقت   وجود

  بـا مثـال   كند، مخـالف   مي  خود مشاهده  متصل  در مثال  را عارف  چه  آن   كه   است  درحالي  آن
  .)470:ص ،13(» باشد مي  منفصل 

كنـد و      ذكـر مـي      دو دليـل   ،و شـهود     نفـوذ خطـا در كـشف        براي  ،همو در عبارتي ديگر   
   مثـال  ، در اثـر خلـط    عرفـاني   و شهود و معرفت  نفوذ خطا در كشف  از علل   يكي« :فرمايد  مي

   متـصل    مثال   در عالم    غير واصل    سالك   يك   را كه    چه   آن  ؛ يعني    است  منفصل    با مثال   متصل
   صـنع   كـه   منفـصل   در مثـال  د و چـون پندار  مي   منفصل   مثال  جزء عالم  را   بيند، آن   خود مي 

   رخنـه   و خـأل     فتـور و تفـاوت       گونـه   ، هيچ  ]است [ و آسيب   عيب و  از گزند    منزه   خداي  بديع
  .)476: ص ،همان(» ...  است  را ديده  غيرمشوب  حق كند كه  باور مي  چنين،ندارد
   كـه   است  اين  شهودي هاي  ديگر نفوذ خطا در يافته   راه« :فرمايد   مي   دوم   در مورد علت    وا
   منفـصل    مثـال    عـالم    سراغ   حوال به    با چشم   ، پيشين  باورهاي  و   عقلي  هاي   در اثر يافته    گاهي
   اشـتباه    اسـت    لذا ممكن  ؛بيند   مي   احوالي   بينش  از زاويه   خود   خاص   را با نگرش    رود و آن    مي

   مـشاهده    مثـال    و يا برتـر از عـالم        نفصل م  در مثال   را   حق   گاهي   است   ممكن  كه  كند، چنان 
 كـرد     تنزل   حصولي   علم  ئة نش   به   است  مستعجل    دولت   شهود كه    از حالت    وقتي  نمايد، ليكن 

   يـك   بـه   مـسبوق   دهـد، چـون    شرح  بشري هاي انديشه  قالب  خود را در هاي   يافته  و خواست 
  .)476: ص ،همان(» شود  مي اشتباه دچار   آن باشد، درتبيين  مي  افكار خاص سلسله
  و شـهود     خود كشف    و شهود يا از طريق       خطا در كشف     كه   گفت   طور خالصه    به  توان  مي
چـه را در عـالم مثـال متـصل           و سـالك آن    گيرد  صورت مي    ابليس   تلبيس  ة از ناحي    كه  است
  و جنيانِ  شيطان دهد كه ي هشدار م  عربي  ابن كه چنان ،د پندار  منفصل  مثال عالم و جز،ديده

 همـين     عـالم    در كـل     آنـان    اصـلي   ةند و وظيف  ا   انسان   كشيدن   گمراهي  دار به    او عهده   پيروان 
  رؤيـاي    دارد كـسي     امكـان    طور كه    همان   درست  يعني. ؛تعبيرات   خطاي   و يا از طريق    ؛است  
  است    نيز ممكن    كند، در مكاشفه    اه اشتب   در تفسير و تعبير آن       دهد ولي    رخ   برايش  اي  صادقه  

  و شـهود   كـشف   و معيار صـدق   ميزان  است جا مهم  در اين  چه  اما آن .  آيد   پيش   امري  چنين
  . است
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    شهود عرفاني معيار صدق. 8
  عالمـاتي    قرار دادن ، شيطاني اتئ از القا    شهود عرفاني    تشخيص   معيارها براي   ترين از مهم 

  نقـش    تا عالمـ    اين  ، عربي  ابن از نظر .   است   قرار داده    از خواص    بعضي  ند براي  خداو   كه  است
  تواننـد بـين      نمـي    حتي   مردم  ، آن   دارد و بدون     عهده   به   خيالي   تمثالت  در بازشناسي   اساسي
   داشـتن    بـدون    كـه   لذا هنگـامي  .  شوند   خود خدا تميز قائل      و ظهورات   ارواح   خيالي  ظهورات

   روحـاني   و جانـب   الهـي   جانـب   حكـم ،  در چشمشان  ، يابند   دست  مكاشفه    به  تيا عالم  ينچن
  .  است يكسان كامالً

   در خـارج     را كـه     روحـاني    از افـراد، حقيقـت      بعضي« :فرمايد  مي    زمينه  در اين    ابن عربي 
 ،شناسـند   ، باز مي    آن با     جنس   هم  هاي  يا صورت    انسان  از  ، اعم   كند، از غير آن     تجسد پيدا مي  

   آن  بـه   كه  مدد عالماتي   به  چنين ، هم    اول  افراد دسته  . را ندارند    شناختي   چنين   كس  اما همه 
   خـود انـسان      در درون    كـه    و صـورتي    در خارج   متجدد   معنوي   روحاني   صورت   بين ،ندا  واقف
، 3 ج   ،5(»   مـتحققم    آن   و بـه     دارم  عالمات علم     اين   به  من. گذارند   مي   فرق   است   يافته  تمثل
   .)173: ص

 اصـل   را   و شهود معصوم     و شهود خود بر شهود معصوم        مكاشفه   كردن  عرضه ،معيار دوم 
   بديهي  علم  به غير معصوم  و  شهود معصوم  از تشبيه  پس  آملي استاد جوادي  . است قرار دادن 

 و    كشف   خطا، همان    به  شهود مشوب «: فرمايد  ، مي    از خطا و خطاپذيري     مصونيت  در  و نظري 
 از    صيانت   شد و براي    ها اشاره    آن  ِ اشتباه    از علل    برخي   به  كه.   است  غير معصوم    شهود عرفاني 
 قـرار داد و در پرتـو          را اصل    معصوم  ، بايد كشف     طاري   اشتباه  از پيرايستگي     آن  خطا يا تنزيه  

   تـصريح    اصـل    ايـن    شـاهد بـه      سـالكان    كـه    چنـان  ؛ كـرد   ح را تـصحي    غيرمعصوم   ، كشف   آن
  .)470 :ص ،13(» اند فرموده
 معيـار    ، نيـست    آسـان    همگـان    بـراي    معصوم  كشفعرضه شهود خود به       جا كه   از آن  اما

  دانيم كه   البته مي  باشد  مي   و سنت    كتاب   يعني ، دين  كهاست     شده   پيشنهاد داده    هم  سومي
 خـود را در      ديگر عـارف بايـد مكاشـفات         عبارت  به.   است   معصوم   كشف   حاصل  نيز  خود دين 

 . قـرار دهـد      و ارزيـابي    مـورد بررسـي     را  ها، آن    آن  ة وسيل   قرار دهد و به      و سنت   تاب ك  ميزان
   نداشـته    و سـنت     از كتاب    شاهدي   كه  هر وجدي «: فرمايد   مورد مي    عبداهللا در اين     ابن  سهل

   .)146: ص ،17(»  است باشد باطل
  كوبد امـا مـن       را مي   ر قلبم  روز د    چهل   حقيقت  گاهي« :  است   گفته  نيز   داراني  ابوسليمان

  .)همان(»   و سنت ، مگر با دو شاهد از كتاب دهم  او نمي ورود را به  ةاجاز
 در  مـا   لـم ع « :  اسـت    جنيـد آورده     از قول   هك  چنان ،  است   اصول   همين  ز تابع  ني   عربي  ابن
  .)80:، ص3 ج،5(» ندا  ميزان  كه  است  و سنت  كتاب مقيد به ، عرفان
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   هـيچ ، را تأييـد نكنـد    آن  و سنت كتاب  كه   و كشفي فتح« :گويد   ديگر عرفا مي    و از قول  ا
؛   نيـست   خـارج   و سنت حدود كتاب از  وجه   هيچ   به   ولي  علم«دهد     مي  و ادامه »  ندارد  ارزشي

  .)56: ، ص3 ج،5 (»  نيست  علم  شود علمش  حد خارج  از اين اگر كسي
 قـرآن   با ظاهر    كه   و هر چيز ديگري     ، شهود، تجلي    ، مكاشفه   ، ذوق    اعتقاد او، علم    به  يعني

  . شود  دور انداخته  بايد به، باشد  داشته  تناقض و حديث 
  

  گيري نتيجه. 9
چه از آيات و روايات و كالم        وجه به آن  از مجموع بحث معرفت شناسي شهود عرفاني با ت        

 ،ها ترين معرفت  ترين و قوي   ، روشن ترين يكي از زالل  توان نتيجه گرفت كه       مي ،عرفا نقل شد  
چـه از    آن. شـود   نفـس حاصـل مـي      ةمعرفتي است كه از طريق شهود عرفاني و در پي تزكي          

همـه از علـوم    ،اني حتي آن قسم از مكاشفات نفساني و القائات شـيط        ،دهد مكاشفات رخ مي  
ها همراه اسـت و    تعبيرها و تفسيرهايي كه با آن    اما ،شوند حضوري و خطاناپذير محسوب مي    

هـا از     از علوم حصولي و خطاپذيرند و خطـا در آن          ،شود ها ضميمه مي   يا پس از شهود به آن     
 هنگـام    اين پندار يا پس از كـشف و        .پنداريم ست كه ما القائات شيطاني را رباني مي        ا اين رو 

هـا و    پـيش فـرض  ،گيرد و يا در حـين كـشف       ارزيابي مكاشفه از راه علم حصولي صورت مي       
دهيم و با چشم احـول و مبتنـي بـر سـاختارها يـا                هاي خود را در كشف دخالت مي       ذهنيت
اما هميـشه عارفـان واصـلي هـستند كـه           . يمپرداز هاي پذيرفته شده به مشاهده مي      ذهنيت

 كه مـا از     ، القائات رباني را از شيطاني تمييز دهند       تادهد   ي قرار مي  ميها عال  خداوند براي آن  
 معصوم كه    كشف خود را بر كشف     دم را نداشت باي   يي اين عال   اگر عارف  .ابن عربي نقل كرديم   

  . صدق آن را دريابد، و با شاهدي از آن دوهمان آيات و روايات است عرضه كند
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