
 

 

 

 کشف و شهود در مشرب عرفانی روزبهان بقلی
 

 ∗∗رضا نصر اصفهانی محمد                                              ∗الهام تمدن
 

 چکیده
علوم مختلف مانند فلسفه، کالم، حکمت و عرفان همه در جستجوي راهی 

کند، ها متمایز میبراي دستیابی به معرفت الهی هستند، اما آنچه عرفان را از آن
استفاده از روش کشف و شهود است که ابزاري براي رسیدن به مقصد نهایی 

مشاهدات فرامادي عارف است. روزبهان بقلی، از عارفان بزرگ قرن ششم هجري، 
شفطور مستقل در کتابی به نام خود را به تفصیل بیان کرده است و به االسرارک

فرد است. او بیشتر از عارفان دیگر بر کشش و بهاین کتاب، از این جهت منحصر
بر موضوعات ي الهی و کمتر از دیگر عارفان بر کوشش تأکید دارد. عالوهجذبه
شفبرانگیزي که در بحث ي ي مسألهکند، دیدگاه او دربارهخود بیان می االسرارک

توجه است. در این مقاله مبانی نظري و دیدگاه روزبهان کشف و شهود نیز قابل
ي کشف و شهود بررسی شده است. اینکه روزبهان مکاشفه را به سه درباره
هاي آن ي ذات و صفات و افعال الهی و مصادیق و نشانهي مکاشفهدسته

کند و نیز طرح مبحث مشاهده و مقدمات و نتایج آن، از مسائل ي میبندتقسیم
ي رؤیت خداوند از دیدگاه مهم مطرح در این تحقیق است. همچنین به مقوله

روزبهان توجه شده است و ابزارهاي رؤیت، یعنی روح و قلب و نفس و سرّ و سرّ 
 ها مطرح شده است.السرّ و محل رؤیت هریک از آن
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 برد.سوي معرفت پیش میبهعارف، او را 
، تکیه بر کشف و شهود، روش و ابزار رسیدن به 1در آثار عارفان سنت اول عرفانی

هاي مختلف رسیدن به معرفت را برشمرده و بنا به هجویري روش معرفت مشهود است.
ها عبارت رد کرده است. این روش، ها را که هریک مختص گروهی استدالیلی، این روش

لی و استداللی و ضروري و الهامی. هجویري معتقد است معرفت با عقل و است از عق
آیند. سبب در دل پدید میشود. از بدیهیاتی هم نیست که بیاستدالل دریافت نمی

شود؛ زیرا اگر قرار باشد هر کس بر الهام همچنین الهام صرف نیز موجب حصول معرفت نمی
شود و معیار صدق و ي خداوند پدیدار میدربارهخود تکیه کند، ادعاهاي متضاد و متناقضی 

هاست. ي هجویري، معرفت حق مانند علم به طاعتکذبی هم پذیرفته نخواهد بود. به گفته
داند شود. او فقط معرفتی را درست میابتدا استداللی و مکتسب است و در انتها ضرورت می

). 400-392، صص: 24ود (شکه براساس عنایت الهی و فناي در او، به بنده عطا می
شود هاي او آغاز میبه عبارات هجویري، روش کسب معرفت، از خود بنده و مجاهدتباتوجه

 سوي حقیقت مؤثر است.ها در جذب او بهو مکاشفه نیز در کنار این کوشش
اعتماد است. معرفتی که با کشف و شهود حاصل شده، اصیل و قابلقشیري معتقد است 

محاضره را همان حضور قلبی معرفی می کند که در اثر استیالي اذکار و اوراد بر دل او 
ي دوم را دارد. در این مرتبه، ي محاضره، مکاشفه رتبهشود. بعد از مرحلهسالک وارد می

برد و شک و تردید دراین مرحله جاي ندارد. سالک با حضور قلب، به صفات خداوند پی می
ي داند. در این مقام، همهتکامل محاضره و مکاشفه را در مشاهده میي بعد، او در مرتبه

یابد و به شرف رود و اسرار الهی را درمیکنار میها از مقابل دیدگان سالک بهحجاب
 ).118-117، صص: 18(شود ي پروردگار خویش نائل میمشاهده

استداللی توجه  هاي عقلی و نقلی ودر سنت دوم عرفانی نیز با وجود اینکه به روش
عربی شود. ابنشود، اما از ارزش روش کشف و شهود در دستیابی به معرفت کاسته نمیمی

ي در مقدمهگذار سنت دوم عرفانی است، که خود منشأ تحول در عرفان اسالمی و پایه
کند که معارفی که در این کتاب نشر داده، به طریق کشف و تأکید می الحکمفصوص
فانی، از پیامبر اکرم(ص) دریافته و مأمور شده است تا آن را بدون هیچ هاي عردریافت

مند سازد. وي از خداوند ها را از معارف این کتاب بهرهتغییري به میان خلق ببرد و آن
آنکه بر آن بیفزاید، جوید تا آنچه را مأمور شده انجام دهد، بدون نقصان و بیاستعانت می
اکرم(ص) حد آن را معلوم کردند، به انجام برساند. او تصریح گونه که پیامبر درست همان

را به طریق مکاشفه و مواجید عرفانی دریافت کرده، نه از راه  الحکمفصوصکند که می
 .)47، ص: 2اکتساب علوم و معارف رسمی (
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کارگرفتن چند روش براي حصول مقصود در سنت ممکن است این تصور پیش آید که به
جب شود که در مقایسه با سنت اول، از میزان اهمیت و اعتبار روش کشف و دوم عرفانی مو

دهد که نزد خوبی نشان میشهود کاسته شود. تأمل در آثار و آراي این سنت عرفانی به
تنها از ارزش و اهمیت این روش چیزي کاسته نشده، بلکه پیوند پیروان این سنت عرفانی نه

هاي بیشتري ه است که روش کشف و شهود ظرفیتهاي دیگر سبب شداین روش با روش
طور ضمنی این بر عهده گیرد. سید حیدر آملی به تريعمیق تر وپیدا کند و نقش گسترده

سه روش را با هم مقایسه کرده و جایگاه برتر روش کشف و شهود را در مقایسه با دیگر 
بیان «روش، روش نقلی را  ها و ابزارهاي شناخت نشان داده است. وي در بیان این سهروش

و روش » بیان صغري علی سبیل البرهان«و روش عقلی را » الدعوي علی سبیل الخطاب
او معتقد است که رسیدن به معرفت عمیق هستی، خوانده است. » بیان الکبري«کشفی را 

 ).668 -664، صص: 5(جز با معرفت شهودي امکان ندارد 
عرفان اسالمی دارد و با درنظرگرفتن این موضوع به اهمیتی که کشف و شهود در باتوجه

که روزبهان بقلی روش کشف و شهود را براي رسیدن به معرفت برگزیده است و در این 
کنیم. باید فردي دارد، مبانی نظري این موضوع را در آثار او جستجو میزمینه آثار منحصربه

زیسته و دیدگاه او ن اسالمی میاي مهم در سیر عرفاتوجه داشت که روزبهان بقلی در دوره
در سیر تطور آن اهمیت فراوانی دارد و بر آثار بسیاري از بزرگان ادب فارسی تأثیر بسزایی 

 داشته است.
 

 . معناي لغوي و اصطالحی کشف و شهود2
 کشف .1. 2

اند؛ دانسته» رفعک الشیء عمّا یواریه و یغطیه«بعضی ارباب لغت، معناي لغوي کشف را 
، 3ساختن (پوشاند، برآوردن و آشکارسازد و میچیزي را از برابر آنچه آن را پنهان مییعنی 
 ).263-262صص: 

کشف الثوب عن الوجه و غیره و «این صورت آمده است:  ي قرآنی کشف، بهمعناي واژه
) (برداشتن پارچه و غیر آن از روي صورت و زدودن غم از 712، ص: 8» (یقال کشف غمّه

 ن).دل دیگرا
، باب مکاشفه، در منازل السائرینخواجه عبداهللا انصاري در اثر معروف و ماندگار خود 

تعریف اصطالح مکاشفه، آن را مبادله و سریان سرّ میان دو همراز و راهیابی به ماوراء 
 ، 6داند (ي قبل از مشاهده میداند. او مکاشفه را مرتبهحجاب و دستیابی به حقایق ناب می

 ).511-510صص: 
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روزبهان بقلی کشف را قالبی از رؤیت برتر و ادراك فراتجربی معرفی کرده که به 
 ).406، ص : 13کند (ي آن، اسماء و صفات الهی را شهود میواسطه

ازنظر قیصري کشف دو معنا دارد: لغوي و اصطالحی. در لغت به معنی رفع حجاب است 
ي حقایق غیبی اي از آگاهی دربارهبه درجه و در اصطالح عرفانی، روشی است که عارف را

کند: کشف معنوي ي سخن خود کشف را بر دو قسم تقسیم میقیصري در ادامهرساند. می
شود؛ یا از طریق مشاهده و دیدن و کشف صوري. کشف صوري در عالم مثال حاصل می

ریق ذوق، مانند شنید، یا از طاست، یا از طریق شنیدن، مانند پیامبر که کالم وحی را می
خورد و با خوردن آن طعام، از معانی غیبی کند که طعامی را میاینکه سالک شهود می

 ص:، 19( ي سایر حواس صورت گیردوسیلهشود و نیز ممکن است این کشف بهمطلع می
33.( 

 . شهود2. 2
شهود پدیداري معرفتی است که بسیاري از عارفان، فیلسوفان و دانشمندان به آن باور  

 شده است.دادن گرفتهي شهد، به معناي حاضرشدن، دیدن و گواهیدارند. این لغت از کلمه
ي چشم یا بصیرت معنا وسیلهي بهدر اصطالح قرآنی، شهود را حضور همراه با مشاهده 
 ).745، ص: 8اند (کرده
ي شهود یکی از اصطالحات رایج در عرفان اسالمی است که در اصطالح عرفا، آن واژه 

 ).153، ص: 20گویند (را رؤیت حق به حق می
داند؛ دلی که حق خود، مراد از مشاهدت را دیدار دل میکشف المحجوب هجویري در 

ست: یا منشأ آن یقین بیند. ازنظر او حقیقت مشاهده بر دو نوع اتعالی را در خأل و مأل می
هر که به مجاهدت، چشم سَر را از «). او معتقد است که 428، ص: 24است، یا محبت (

) او مشاهدت در دنیا را 429، ص: 24» (شهوات بخواباند، المحاله حق را به چشم سِرّ بیند
 ).430، ص: 24داند (مانند رؤیت در عقبی می

لکوت خدا را شهود کند. اهل تصوف شهود منظور از شهود عرفانی آن است که عارف م 
مراد از شهود، «گوید: که عزالدین کاشانی میانند؛ چناندرا به معناي حضور در دل می

حضور است. هرچه دل حاضر آن است، شاهد آن است و آن چیز مشهود اوست. اگر حاضر 
خوانند  حق است، شاهد اوست و اگر حاضر خلق است، شاهد آن. صوفیان مشهود را شاهد

به سبب آنکه هرچه دل حاضر آن بود؛ آن چیز هم حاضر دل باشد و هرگاه لفظ شاهد، 
مطلقاً بر صیغت واحد استعمال کنند، مرادشان حق بود و چون شواهد گویند، بر صیغت 
جمع، مرادشان خلق بود، به جهت وحدت حق و کثرت خلق و چون لفظ شهودِ مجرد 

 ، ص:21» (چه دل ایشان پیوسته شاهد و حاضر حق بودد، مرادشان حضور حق بود، ـگوین
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141.( 
اند، اما مشاهده به معنی قرب و حضور است. مکاشفه و مشاهده از لحاظ معنی نزدیک

 ).412، ص: 14برند (کار میکشف را در معناي برتر به
 

 . روش و ابزار روزبهان بقلی3
روزبهان بقلی، عارف بزرگ قرن ششم هجري، مانند دیگر عارفان معتقد است روش 

ي خودش، از کشف و شهود ابزار رسیدن به حقیقت توحید و معرفت الهی است و به گفته
او طور مداوم و مستمر از این روش براي درك حقیقت استفاده کرده است. اوان کودکی به

بار در گمراهان زاده شده و پرورش یافته، اما نخستینکند که در میان صراحت ذکر میبه
سالگی و سپس در سنین هفت و پانزده سالگی اولین مکاشفات عرفانی خود را سن سه

ي دخل و دریافت کرده است. همین مکاشفات باعث شده تا دکان خود را رها کند و جعبه
سر به صحرا نهد. یک سال و  هایش را بدرد وهرچه را در دکان بود، در راه بیفکند و جامه

نیم در آن وضع، واله و حیران و گریان باقی ماند، تا آنگاه که از حالت شوریدگی و اضطراب 
) از این 105-104، صص: 11جوي مرشد و راهنما برآید (وبه آرامش رسد. سپس به جست

به نام توان نتیجه گرفت که او مجذوب سالک بوده است. پس از اینکه راهبري سخنان می
کند، در مصاحبت این مرد درهاي ملکوت را بر قلب خود گشوده الدین پیدا میشیخ جمال

شود و در کنار مرشد خود علوم غیبی و اسرار هاي متواتر بر او حاصل میبیند و کشفمی
، ص: 11دهد (شماري به او دست میشود و مواجید و مکاشفات بیدینی بر او جاري می

آید که روزبهان به یافتن کمال از طریق علم و خواندن کتاب تار چنین برمی). از این گف106
کند، بلکه او را معتقد نبوده است؛ زیرا مرشد خود را نیز مدرس و معلم معرفی نمی

دیگر مکاشفات، او عبارتخواند؛ بهتر میراهگشایی براي رسیدن به مکاشفات بیشتر و عمیق
کند و مرشد نیز باعث دستیابی او به مکاشفات راهنمایی میسمت یافتن مراد و مرشد را به

 شود.بیشتر می
پردازد، اولین طبقه را به بندي عرفا میخود، به طبقه مشرب االرواحاو هنگامی که در 

شود و کسی دهد. در طرح روزبهان، سیر الی اهللا با جذبه آغاز میمجذوبین اختصاص می
ي حق نصیب او شود. از دیدگاه او، جذبه بگذارد که جذبه تواند قدم در راه سیر و سلوكمی

ي عرفا هستند. اهمیت جذبه در آغاز بر سلوك و مجاهده مقدم است و سالکان دومین طبقه
کند. جذبه ازنظر او، خاص راه سلوك تا جایی است که وي آن را جایگزین یقظه و انتباه می

ه است. این جذبه در هنگام خلقت روح و روح انسان است، زمانی که هنوز به جسم نپیوست
 ق بر آن ـي ایجاد حق، هستی بیابد و امر حواسطهدر عالم امر و حتی پیش از آنکه روح به
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 ).11، ص: 12شود (جاري شود، نصیب روح می
 

 . کشف و شهود در آثار روزبهان بقلی4
ي تحریر درآورده است که در عالم به رشته االسرارکشفکتابی به نام  روزبهان بقلی

شود. این کتاب شرح تجربیات عرفانی و کشف و عرفان اسالمی یک استثنا محسوب می
شهود روزبهان از زبان خود اوست که به خواست یکی از مریدان نگاشته و هنگام نوشتن آن 

و حتی باالتر از آن، همواره بیم داشته که مورد طعنه و عتاب و بالي اهل ظاهر قرار گیرد 
پیروان محمد(ص) در مقام انکار و مخالفت قرار گیرند و هالك شوند. از دیدگاه روزبهان 
کسی که به مکاشفات صدّیقین باور ندارد، به آیات انبیا نیز ایمان نخواهد داشت؛ زیرا 

). در صورتی که بخواهیم 102، ص: 11دریاهاي والیت و نبوت در یکدیگر جاري هستند (
یابیم که این کتاب را بر مبناي ادبیات خاص صوفیه مدنظر قرار دهیم، آن را اثري ویژه می

سبک و سیاقی متفاوت دارد و حتی نسبت به سایر آثار عرفانی، غیرطبیعی است. پل نوویا و 
ي عرفان اسالمی و محققان نظران عرصههانري کوربن و کارل ارنست که هر سه از صاحب

ي ادبیات ي عرفان اسالمی و حتی در عرصهلی هستند، این متن را در زمینهآثار روزبهان بق
). یگانگی این اثر از آن 91، ص: 4اند (فرد توصیف کردهمانند و منحصربهعرفانی جهان بی

جهت است که روزبهان در آن تالش کرده که مکاشفات و اسرار باطنی خویش را هویدا 
 اند.ام آن ابا داشتهکند، کاري که عارفان دیگر از انج

ي کشف است که در اصطالحات صوفیه بیشتر به معناي عنوان اثر مذکور شامل واژه 
بصیرت باطنی و فراستی ژرف است. روزبهان کشف را قالبی از رؤیت برتر و ادراك فراتجربی 

 ).406، ص: 13کند (ي آن، اسماء و صفات الهی را شهود میواسطهمعرفی کرده که به
توان سرّ را به معناي ایهام دارد، هرچند می» االسرارکشف«در عنوان » اسرار«ح اصطال

رمز و راز یا موضوعی خاص در ساحتی بلند تعبیر کرد که هر کسی توان درك و مراقبت از 
دیگر، وجود خارجی (عینی) و عبارتآن را ندارد. سرّ دو مفهوم ظاهري و باطنی دارد؛ به

) یا جوهري دارد. همچنین از آن به رمز و راز یا حقیقت پوشیده معقول در ذهن (انتزاعی
پذیر نیست و دانش عموم به آن راه ندارد؛ اما سرّ، در شود که با عقل ظاهري دركتعبیر می

اي از قوا و مراتب خود درونی و باطنی روان است؛ شناسی تصوف، قوه یا رتبهروان
تر از قلب و روح تر و لطیفنسان است که عمیقهاي ضمیر باطن ادیگر، از مقامعبارتبه

شود. ضمناً هم بر یک حس معرفت درونی داللت ي سرّ، به ضمیر نیز تعبیر میاست. از واژه
شرح دهند. روزبهان در کند و هم بر مراتب ژرف آگاهی که سرشت سّر را تشکیل میمی

و وجود است. حقیقت سرّ  سرّ خفایی میان عدم«گوید: ي سّر می، در بیان واژهشطحیات



  35  کشف و شهود در مشرب عرفانی روزبهان بقلی

 
 

آنچه زبان علم نگفت. عارف بی وسایط از خود داند و افشاي آن نتواند. این مکنونات کواشف 
ي معانی و مفاهیم دهندهانتقال االسرارکشف). کتاب 418، ص: 13» (ملک و ملکوت است

 ود.ي اسرار پوشیده، در ضمیر باطنش بر او مکشوف شده بي مشاهدهواسطهاست که به
این بدان معنا نیست که روزبهان در آثار دیگر خود به کشف و شهود اشاره نکرده است. 

گوید که به حسن و جمال خود، از دیدن جنی لعبتی سخن می عبهر العاشقیناو در آغاز 
، ص: 10گوید (ي اسرار عالم، ازجمله عشق سخن میداد و با او دربارهجهانیان را عشق می

دارد که جمال ملکوت را به چشم صراحت اظهار میي فصل اول این کتاب به). او در ابتدا6
ي مقامات و کرامات ملکوتی دیده و در منازل مکاشفات سیر کرده و از خوان روحانیان مائده

). روزبهان بقلی بعضی از تعالیم عرفانی خود درباب کشف و شهود 4، ص: 10خورده است... (
ها و مفاهیم عرفانی و ضمن شرح و تفسیر خود و حین تعریف عبارتشرح شطحیات را در 

خود، هنگام شرح موضوعات  مشرب االرواحآمیز عارفان بیان کرده است. او در کالم شطح
 عرفانی، به مباحثی مانند مکاشفه و مشاهده نیز پرداخته است.

و رح شطحیات شبه بیان مواجید عرفانی و  االسرار ببیان االنوارکشفبه طور کلی 
هم  عبهر العاشقینبه بیان مباحث تعلیمی روزبهان اختصاص دارد. در  مشرب االرواح

 هاي عرفانی او و اهمیت آن اشاره شده است.صورت جسته و گریخته، به یافتهبه
صورت توان بهي کشف و شهود مطرح کرده است، میمباحث را که روزبهان در زمینه

 بندي کرد:زیر دسته

 
 بندي انواع مباحث مربوط به کشف و شهود در آثار روزبهان. تقسیم1نمودار 

 

 . مباحث تعلیمی کشف و شهود در آثار روزبهان بقلی 5
ها و تقسیماتی است که بنديگونه مباحث، بیان تعاریف و مراتب و دستههدف از این

کشف، : «گویدچنین میي کشف ي مشاهدات عرفانی دارد. او در تعریف واژهروزبهان درباره

مباحث کشف و شهود

بیان مشاهدات عرفانی 

دیدار با 
مقدسات و 

خویشان

دیدن 
موقعیت 

خود

دیدارهاي 
معرفتی با 

خداوند

مباحث 
تعلیمی
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ملکوت  بیند حقیقتش ظهور ملک وبیان پوشیدگی است بر فهم، چنان شود که به چشم می
ي ایشان پوشیده سناي جالل خود، تا ي عارفان را، در دیدهاست و جالل ِقدم جبروت دیده

نگرند و از هر صفتی فهمی در معرفت بدان جمال وجهش بینند. آنگه به ملک غیبتش در
 ).406، ص: 13» (کنند

به این تعریف، ازنظر روزبهان هنگامی که پوشیدگی و حجاب از فهم آدمی کنار باتوجه
بیند، کشف اتفاق رود و ملک و ملکوت (عالم غیب) را چنان بیند که گویی با چشم خود می

ا را شود تا سالک وجه خدافتاده است. در این حالت، جالل الهی در برابر جمال او پنهان می
 با چراغ جمال او مشاهده کند و صفات مختلف الهی را درك کند.

 

 ي تجلی و مکاشفه. رابطه6
). 89، ص: 16کردن و تابش و نمایش است (شدن و جلوهتجلی در لغت به معنی آشکار 

تجلی یکی از موضوعات ژرف و مهم عرفانی است که اداکردن حق آن، در این مجال ممکن 
داري از بحث تجلی که در رابطه با کشف و شهود در آثار روزبهان است، به مقنیست و تنها 

 شود.ي کوتاهی میاشاره
رود، کار مییکی از معانی تجلی که در سنت اول عرفانی و در رابطه با کشف و شهود به

تجلی در این معنی، منشأ است.  سالک بر ضمیر افعال حق تعالی و صفات و ذات آشکارشدن
که آغاز آن، ارادت (مریدشدن) است، از تجلی  سلوك احوال و مقامات عرفانی است و اصوالً

سلوك نیز که فنا و  شود. نهایتگیرد و درد طلب در مرید بیدار میارادت حق نشئت می
 و اشراق و نور کلمات صوفیان متقدم، تجلی با شود. دربقاست، به تجلی ذاتی ختم می

تجلی، اشراق «اند: پیوند دارد، ازجمله گفته قلب اند، و نیز با مفهومکه نمادهاي بصري رؤیت
 ).445، ص: 13» (نور اقبال حق است بر دل مقبالن

هاي گوناگون مطرح است: در هستی، در قلب عارف و نیز در ی خدا در ساحتتجل
گرشدن و درواقع، تجلی انوار است. به این معنا که در آثار روزبهان تجلی به معنی جلوهقیامت. 

دل «اي براي بازتاب نور حق هستند: ها آینهشود و این دلهاي پاك تابیده مینور خداوند در دل
اي خاص است. در آن مکان، جز تجلی و محلی خاص که آن مکان لطیفهمنظر روح است 

 ).165، ص: 13» (نشود. آن عالم را دل خوانند که شاهد مشهد غیب است
تجلی ظهور وجوه «کند: خود تجلی را چنین توصیف می مشرب االرواحروزبهان در کتاب  

هاي باطن است؛ زیرا هاي اسرار، به صفت کشف انوار است و آن خاصیت چشمقدیم براي چشم
گرشدن خداوند در ). او جلوه141، ص: 12» (ها پوشیده استهاي ظاهر به عوارض و علتچشم

وید. البته این نور ازلی در دل کسانی گشدن او به چشم باطن را تجلی میدل افراد و دیده

http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A4%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%84%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D9%82%D9%84%D8%A8
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ها مانند آینه صیقل داده شده و این قلب، مصداق قلب سلیم باشد. شود که قلب آنگر میجلوه
ها پاك جالب است که برخالف بیشتر عرفا که معتقدند باید ابتدا عارف قلب خود را از تیرگی

ده است که این نور الهی است که قلب را از کند تا نور الهی در آن تجلی یابد، روزبهان بر این عقی
از کوشش  دیگر در اینجا هم مانند اکثر موارد، کشش را برتربیانکند؛ بهها پاك میتیرگی

ي سّر در آن آینه دید، از هاي کون، مرآت دل برگزید؛ زیرا که حق را به دیدهاز آیت«داند: می
، 10» (؛ یعنی مصفی عن الکدورات الکون بنور التجلی»لِیمٍاللََّه بِقَلٍْب سَ  أَتَى اّال مَنْ «آن گفت: 

). درواقع کسی که خداوند به او قلب سلیم داده است، همان است که تیرگی هستی به 36ص: 
بیند. پس در ي صیقلی و پاك، همواره خدا را مینور تجلی از دل او پاك شده و در این آینه

 شود.ها کشف و آشکار میر دلتوان تجلی را نوري دانست که باینجا می
شود و شامل در عرفان روزبهان، تجلی در مبحث مشاهده و در برابر استتار مطرح می

روزبهان هنگام شرح یکی از مکاشفات خود، به ي تجلی ذات، صفات و افعال است. سه مرتبه
هی غرقه شد. قلبم در دریاهاي افعال ال«گوید: کند و چنین میتجلی افعالی خداوند اشاره می

چیزي جز نابینایی در نابینایی نیافتم. پس فرو رفتم و به عالم افعال خاص رسیدم. در آنجا، در 
» اش بر من ظاهر شد...حالتی میان استتار و تجلی قرار داشتم. خداوند از عالم قدرت و توانایی

 ).183، ص: 11(
ره در یک سیر صعودي، میل شود، همواآنچه در عرفان روزبهان از آن به تجلی تعبیر می

خوانند. این الخطاب مقامات و مدارج معرفتی میسوي هدفی متعالی دارد که آن را فصلبه
 هدف، بسته به استعداد نفوس براي قبول تجلی، متفاوت است.

 

 . مکاشفه7
شود، مکاشفه نیز ي ذاتی و صفاتی و افعالی تقسیم میهمچنان که تجلی به سه مرتبه 

 شود. بندي میبسته به نوعی از تجلی که بر قلب عارف وارد شده، به همین سه دسته تقسیم
هنگامی که اهتمام به غیر، از قلب عارف «ي مکاشفه اعتقاد دارد که روزبهان درباره

وساوس پاك گردد و به پاکی اذکار الهی نورانی شود و محبت ازلی او  رخت بربندد و از غبار
که اهل کشف لطایف افعال بودن برگزیند و به مقام اسرار برسد، در صورتیحقرا براي اهل

، اعراف: 1» (فَلَمَّا تَجَلَّى َربُّهُ لِلْجَبَلِ :«ي او مانند موسی و طور است: باشد، پس مکاشفه
ي او مانند بر کوه تجلی کرد) و اگر اهل کشف صفات باشد، مکاشفه) (پس نور حق 143

، البقرة: 1» (وََعلََّم آدََم األسْمَاءَ ُکلَّهَا«ي آدم ابوالبشر در کشف اسماء و صفات است: مکاشفه
ي ي او مکاشفهي اسماء را یاد داد) و اگر اهل کشف ذات باشد، مکاشفه) (و به آدم همه31

) 9، 8، النجم: 1» (أَْو أَدْنیَ فَکاَنَ قَاَب قَوْسَینْ دَنَا فَتَدَلیَ«عراج است: محمد (ص) در شب م
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تر از آن شد)؛ قدر دو کمان یا نزدیک (آنگاه نزدیک شد و بر او به وحی نازل کرد. با او به
سپس به نقل حدیثی از حضرت علی(ع) ». درواقع مکاشفه، بیان حق، به صفت یقین است

شد و جز یقین زیاد نمیشد، چیزي بهها کنار زده میفرمایند: اگر پردهه میپردازد کمی
) (آنچه دلش دید، هم 11، النجم: 1(» مَا کَذََب الْفُؤَادُ مَا رَأَى«ي ي شریفهسپس آیه

بینند، ها آنچه را میحقیقت یافت و کذب و خیال نپنداشت) که به معنی این است که قلب
اوالً  به این سخنان:). باتوجه153، ص: 10آورد (ي شاهد سخنش میکنند؛ براتکذیب نمی

شود؛ ي ذاتی و صفاتی و افعالی روشن میي تجلی ذاتی و صفاتی و افعالی، با مکاشفهرابطه
بر جذبه و عنایت و تجلی حق، اهلیت سالک و شود که براي مکاشفه، عالوهثانیًا مشخص می

 ي استعداد او نیز مؤثر است.درجه

 
 . انواع مکاشفه2نمودار 

 

 ي مکاشفهزمینه .8
ي مجاهدت و ریاضت برخالف عارفانی مانند هجویري که کشف و شهود را نتیجه 
شود که پندارد که شامل کسانی میي الهی میدانند، روزبهان آن را صرفًا فضل و ارادهمی

گیرد. او برخالف بسیاري از عارفان، مجاهدت و ریاضت را خواست او به آنان تعلق می
هایی به معرفت الهی برسد. او کند که از چنین راهوشش نمیداند و هرگز کمعرفت عوام می

صراحت بیان است، به االسرارکشفسالگی در حال نگارش کتاب پنجوکه در سن پنجاه
کند که مدت بیست سال است که احکام مجاهدت را از دل رانده و بدون ریاضت و می

هاي متعدد قبلی، از و ریاضتها مجاهدت مانده و ذکرهاي مشایخ و شوق اعمال و تمرین
شمرده ي معرفت، آن اذکار و اعمال را درست نمیقلبش رخت بربسته است؛ زیرا در محکمه

ي خود، تا زمان نگارش این کتاب، شب و روزي بر او نگذشته است حال، به گفتهاست. بااین
بار در ند را یکاي از عالم غیب توأم باشد. او در عالم مکاشفه، خداومگر آنکه با مکاشفه

صورت جمال و بار دیگر، در صورت کبریایی دیده که رسیدن به حضرت حق را از طریق 

مکاشفه

مکاشفه ي ذات

مکاشفه ي پیامبر در 
شب معراج

مکاشفه ي صفات 

کشف اسماء و صفات 
توسط آدم

مکاشفه ي افعال

مکاشفه ي موسی در 
تجلی حق به کوه 
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مجاهده و ریاضت و بدون دیدن وجه کریم او مردود شمرده و چنین القا کرده است که 
راهی به او جز از طریق خودش و با برداشتن پرده از جمال او وجود ندارد؛ آن هم 

خواهد نحوي که او میخواهد و بهخواهد و از طریق کسی که او میدا میي آنچه خواسطهبه
) (هر فضل و 29،حدید:1»(وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشَاءُ«ي ي مبارکهو سپس آیه

 ).190،ص: 11آورد(بخشد)را شاهد مینعمتی در دست خداست که به کسی که خواهد، می
 

 . انواع کشف9
دانند نگرش روزبهان و دیگر عارفانی که روش و ابزار درك معرفت را کشف و شهود می

گیرند، موجب شد که عقلی را که کار نمیو نقلی را براي رسیدن به معرفت به یو دالیل عقل
ابزار شناخت بعضی از حکما و متکلمان بود، در برابر عشق قرار دهند. عشق محصول سربلند 

ترین موضوع در عشق پربسامدآمد و بر عقل برتري داشت. شمار میهروش کشف و شهود ب
ي عشق بنیان نهاده شده است. روزبهان است. عرفان روزبهان بر پایه عبهر العاشقینکتاب 

ها و نتایج مختلف داند. او براي کشف، ابزار و ساحتروزبهان بقلی کشف را مهیج عشق می
هاي اي براي کشف آیات و نشانهار عقل، آن را وسیلهقائل است. روزبهان در عین قبول ابز

شود و عقل این گر میها جلوهداند. ازنظر او، خداوند در شواهد حدثانی و زیباییخداوند می
کند که ازنظر ي عشق انسانی را فراهم مییابد. درك این آیات، زمینهها را درمیآیات و جلوه

کند، دل نام دارد. ابزاري که صفات الهی را کشف میروزبهان، نردبان عشق الهی است، اما 
شود. روح کند و به صفات الهی رهنمون میاین ابزار عشق را از توجه به ظواهر زیبا پاك می

شود که عاشق براي خود وجودي قائل نباشد و کند و باعث میاست که ذات را کشف می
وَ کَذَلِک نُرِي اِبْرَاهِیم «ي ي شریفهآیهي فناست. روزبهان با استناد به درواقع، همان مرحله

چنین ملکوت ) (و این75، انعام: 1» (مَلَکوتَ السَّمَاوَاتِ وَ اْلأَرْضِ َو لِیَُکونَ مِنَ الْمُوقِنِینَ
ها و زمین را به ابراهیم نشان دادیم تا اهل یقین شود) معتقد است که یقین در اثر آسمان

). ملکوت به معناي صورت باطنی اشیا و جهت 50ص:  ،10شود (رؤیت ملکوت حاصل می
)؛ یعنی به معنی ساحت متعالی یا بُعد آسمانی 364، ص: 15ها با مبدأ است (ارتباطی آن

 هاست.موجودات و انسان
شود که جان عشق جمال الهی را پیدا کند (مراد از عالم کشف جبروت باعث می

لم ملکوت است). کشف جهان ملک و جبروت، همان عالم عقل و معناست که فوق عا
شهادت (عالم طبیعت و مادي) مانند قدحی است که شراب عشق را دربردارد و کشف علم 
ربوبیت (عالم الهوت)، خود شراب عشق است. هنگامی که جان از آن شراب بنوشد، مست 
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ین گیرد. چنین کشفی را نهایت نیست و عقل در اي جان رنگ خدا میگردد و جامهابد می
 ).126، ص: 10مرحله ناکارآمد است. (

 

 
 . ابزارها و نتایج انواع کشف3نمودار 

 

 . مشاهده10
روزبهان معتقد است کسی که در مشهد ي مشاهده است. پس از مکاشفه، مرحله

ي عرفانی و غیبی) ازبهرِ غیر تکلف کند، هستی را با مشاهده (ظرف دریافت و شهود تجربه
عارفانی مانند  .)225، ص: 10دیدن هستی با حق، شرك است (بیند که این حق می

بینند و معتقدند که دیدن حق به همراه هستی، شرك روزبهان، غیر از حق چیزي نمی
ترین مفاهیم و مباحث عرفان اسالمی و از دیدگاه بعضی عرفا، یکی از است. فنا از عالی

د و صفات خود خالی شده و مراتب توحید است که سالک در جهت رسیدن به حق، از خو
 یابد.سراسر وجود خویش را سرشار از صفات حق مطلق می

آورد، تا وحدتی که روزبهان به آن معتقد است، عالم صورت و طبیعت را از پا درمی 
شود و با او یکی بیند. در آن مقام واال، جان از وجود و عدم خالی میجایی که جز او نمی

شنود، از او شود تا آنجا که عارف هرچه میي عشق فنا میی زاویهشود. عالم صورت و حتمی
 ).177، ص: 10بیند (بیند، از او میشنود و هرچه میمی

تواند با قصد خود به مشاهده برسد، زیرا مشاهده به تجلی او معتقد است که عارف نمی
نگامی که حق به ي قِدَم ممنوع است. پس هتعلق دارد و انسانی که حادث است، از مشاهده

کشد؛ پس خدا را به هاي بینندگان را به نور خود سرمه میشود، چشموصف تجلی بارز می
کنند. شهود هنگامی که به معنی حضور است، مقام بینند و خدا را به او مشاهده میخدا می

کشف

کشف علم 
ربوبیت

خود شراب 
عشق 

کشف جهان 
ملک و 
شهادت 

اقداح شراب 
عشق

کشف 
جبروت 

پیداکردن 
اسرار و 
عشق قدم

کشف 
ملکوت 

یقین

کشف ذات

روح 

مجردکردن جان عشق از 
جان عاشق

کشف 
صفات 

دل 

پاك کردن 
دل از توجه 
به شواهد 
حدثانی

کشف آیات 

عقل

روش عشق 
انسانی
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یقین است و هنگامی که به معنی رؤیت است، پس او آشکار است. او سپس آیاتی از قرآن 
أَوَلَم یَکْفِ «است: » شهید«ي ي واژهآورد که دربردارندهم را بر عقاید خود شاهد میکری

ي موجودات عالم ) (آیا اینکه خدایت بر همه53، فصلت: 1» (بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ
لْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَِذکْرَى لِمَنْ کَانَ لَهُ قَ «کند؟) و گواه است، کفایت نمی

) (در این هالك پیشینان پند و تذکر است، آن را که قلب هوشیاري باشد 37، ق: 1» (شَهِیدٌ
یا گوش دل به کالم حق فرادهد و به حقایقش توجه کامل کند)، آنگاه از قول مراد خود، 

و از » هایی از نور استمرکبها به غیب، بر مشاهده، آگاهی قلب«گوید: ابوعبداهللا خفیف می
) به 153، ص: 12داند (قول عارف دیگري مشاهده را بروز صرف صفات در لباس آیات می

 هاي او، یعنی در هستی ظاهر شوند.این معنا که صفات الهی در آیات و نشانه
ي عاشق در دو مقام سکر و صحو است. طلب رؤیت در مقام ازنظر روزبهان، مشاهده 

رَبِّ «ي با هم تفاوت دارد. حضرت ابراهیم(ع) در مقام صحو بود که با جمله صحو و سکر
و در  کنی)(خدایا! به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می» أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتَى

کردن مردگان، از خداوند درخواست رؤیت کرد. اما حضرت پوشش دیدن چگونگی زنده
رَبِّ «پرده بیان کرد و گفت: موسی(ع) در مقام سکر بود که صرف مطلق دیدن حق را بی

(خدایا خودت را به من نشان بده تا بر تو نظر افکنم) حضرت محمد(ص) » أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ
(چیزها را » ارنی االشیاء کما هی«را داشت. آنگاه که در منزل صحو بود، فرمود:  هر دو مقام

(پروردگارم را در » ةرأیت ربی فی احسن صور«گونه که هستند به من نشان بده) و همان
(خدا » جاء اهللا من سینا و استعلن بساعیر و اشرق من جبال فاران«بهترین شکل دیدم) و 
ساعیر نشان داد و از کوه فاران درخشید). هنگامی که در مقام سکر  از سینا آمد و خود را به

شمارش نیست). ابوالدردا از رؤیت سؤال (ستایش تو قابل» ال احصی ثناء علیک«آمد فرمود: 
عباس از رؤیت سؤال کرد، از مقام ابن». رأیت نوراً«کرد، از مقام صحوش جواب داد، گفت: 

که ). چنان129-128، صص: 10» (فی احسن صورهرأیت ربی «سکرش جواب داد، گفت: 
بینیم، روزبهان حضرت ابراهیم را در مقام صحو و حضرت موسی را در مقام سکر و می

 بیند.پیامبر اکرم اسالم را در هر دو مقام می
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 . انواع حاالت مشاهده4نمودار 

 

 . مقدمات مشاهده 11
پس از آن خطاب و سپس وصلت روزبهان معتقد است که ابتداي مشاهده، کشف است. 

دل و آنگاه، خطاب تسکین و قربت، پس از آن بروز لوایح و طلوع انوار کشف عجایب اسرار، 
ي ربوبیت و چشم جان و عقل بینند. سپس به دیده» ءٌلَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ«آنگاه جمال 

 ).129، ص: 10نهایت است (ي روح را بیمشاهده در مشاهده
ه پس از کناررفتن حجاب از پیش روي سالک، خطاب الهی را با گوش به این معنی ک

یابد و تجلی شود. آنگاه به حق تقرب میشنود و دلش به ماوراءالطبیعه متصل میجان می
 دهد. این مشاهده نهایتی ندارد.ي جمال الهی سوق میانواري، او را به مشاهده

 . مراحل از کشف تا مشاهده5نمودار 
نماید. در ابتداي مشاهده، ذات انسان را از رؤیت به به قدر تمکین می حق جمالش را

اندازد. در آن حال عارف چنان سرگشته و حیران است که قدرت دیدن ندارد. وادي سکر می
ي معرفت و وصلت در مشاهده برسد، زمان درازي در آن حالت هنگامی که به مشاهده

شود. اب و نچشیدن شیرینی جمال حق میماند، ولی حیرانی و هیجانش باعث اضطرمی
کند و با صفت مشاهده، هنگامی که علل حدثانی از روح محو شود، روح با مشاهده خو می

شوند؛ تا در مشاهده به جایی رسد. در این حالت، صاحی و سکران یکی میبه مقام صحو می
در آنجا  شنود. محبت صرف عاشقاني انس از حق میرسد که خطاب خاص در حجلهمی

 شود (همان).حاصل می

مشاهده

گاهی سکر و 
گاهی صحو

حضرت 
)ص(محمد 

در حالت 
صحو

حضرت 
ابراهیم

در حالت 
سکر

حضرت 
موسی

مشاهده ي طلوع انوارقربتوصلت دلخطابکشف
جمال

مشاهده در 
مشاهده
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 . مقدمات و نتایج مشاهده6نمودار 

 

 هاي مشاهده. محل12
ازنظر روزبهان، اهل مشاهده را سه مشاهده است: یکی پیش از وجود انسانی که اشاره 

دارد. هنگامی که لذت کالم الهی در خلق رسید، از حق » الست بربکم«به عالم الست و قول 
ها از او کامل شود. حق حجاب جبروت برداشت و جمال شناخت آنجمال خواستند تا 

جالل ذات به ایشان نمود. ارواح انبیا و اولیا از تأثیر شنیدن صدا و جمال جالل مست 
افتد که تواند اتفاق بیفتد که فقط براي کسانی اتفاق میي دوم در دنیا میشدند؛ مشاهده
قهریات اثر نکند و باعث  انود و در روحشها به عوارض بشري پوشیده نشجوهر روح آن

، صص: 10ي سوم یا رؤیت اعظم، در سراي بقاست (شود؛ و مشاهدهافزایش محبت او می
ها هنگام شنیدن نداي روزبهان معتقد است که در عالم الست، روح انسان). 131-132

ب صورت عاشق آن صداي لطیف شده است و از آن معشوق واال طل» الست بربکم االعلی؟«
ي خود کرده است. از اي از جمال خود را به او نمایانده و او را شیفتهکرده، آن معشوق ذره

گردد. در این جهت است که انسان در این جهان همواره به دنبال آن صورت محبوب می
اي از حسن و جمال او را در خود دارند؛ شود که ذرهابتداي راه، عاشق صورت مهرویانی می

، ص: 10کنند (ان همان صورت زیباي معشوق ازل را در ذهن و ضمیر او تداعی میزیرا آن
56.( 

 
 هاي مشاهده. محل7نمودار 

 

 . آثار و نتایج مشاهده13
 . محبت1. 13

زند و گوید، آن را با مشاهده پیوند میهنگامی که روزبهان از محبت حق سخن می
کند: محبت عام و محبت خاص. محبت عام از رؤیت آیات و محبت را به دو نوع تقسیم می

محبتانسصحومشاهدهحیرتسکررؤیت 

محل هاي 
مشاهده 

سراي 
آخرت دنیا عالم 

الست
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، 10شود (ي حضرت حق ایجاد میآید و محبت خاص پس از مشاهدهصنایع الهی پدید می
 ).131ص: 

 
 ي انواع محبتبند. تقسیم8نمودار 

ي مشاهده را در هر سه محل (عالم الست و دنیا و آخرت)، طور کلی نتیجهروزبهان به
شود و هرچه محبت داند. هرچه مشاهده بیشتر باشد، محبت هم زیادتر میمحبت می

شود. خواص به قدر محبت خود از مشاهده برخوردار تر میافزایش یابد، مشاهده افزون
 ).133، ص: 10ي عموم و خصوص با یکدیگر متفاوت است (اهدهشوند. البته مشمی

  
 ي محبت و مشاهده. رابطه9نمودار 

 . یقین2. 13
روزبهان بقلی معتقد است که کمال محبت به حق، باعث ایجاد شوریدگی و شیفتگی بر  

کند و هرچه شود و جان با بال شوق در قرب پرواز میي دائمی حضرت حق میمشاهده
هاي حدثانی که روي دل شود و آتش این شوق، حجابپرد، شوقش نیز بیشتر میبیشتر می
رساند. او براي اثبات ي جمال و جالل رحمانی میمشاهده سوزاند و بهاند، میرا پوشانده

النظر الی  ةاسألک لذّ «فرمایند: کند که میمدعاي خود، دعایی از رسول خدا(ص) را نقل می
طلبم) کردن به صورتت و شوق دیدارت را می(از تو لذت نگاه» وجهک و الشوق الی لقائک

این عشق باعث ). 136، ص: 10است ( ي این مشاهده عشق). نتیجه136-135، صص: 10(
شود. در ابتداي عشق، حیرت عاشق، نور یقین را پوشانده است، اما با دیدن این یقین می

 ).121-120، صص: 10کند (نور، عاشق از غیر حق دوري می

 
 . مراحل از محبت تا یقین10نمودار

محبت

محبت 
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رؤیت آیات و 
صنایع الهی

مشاهدهمحبت
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الیقین به یقین، از علممنظور از این یقین، یقین شهودي است. سالک با سیر در درجات 
شود. سپس در نیاز میالیقین رسیده و با دیدن حقیقت اشیا، از شنیدن و استدالل بیعین
 یابد.الیقین، از علم و آگاهی خود فارغ شده، به مقامی فراتر از یقین انتقال میحق
 . معرفت3. 13

عشق افتاد، در  عارف عاشق هنگامی که در عین«از نتایج دیگر مشاهده، معرفت است: 
عالم ملکوت و جبروت، سیّار و طیّار شد. به کمال معرفت نرسد تا در صرف مشاهده 

رود و در عوالم ملکوت و ). عارف عاشق از عالم ناسوت باالتر می117، ص : 13» (درنیفتد
 کند. اما راه شناخت، دیدار با اوست.جبروت سیر می

 شدن مجاهده. برداشته4. 13
ي حق هر که از مشاهده«گوید: کند که میابوالحسین مزین را بیان میروزبهان شطح 

او در تفسیر این شطح، » گرداند.اعراض کند، حق او را به خدمت و طاعت خود مشغول می
ي داري و نماز شب، به او وعدهزندهزند که خداوند در ازاي شبپیامبر اکرم (ص) را مثال می

مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ «ي امی که به مقام مشاهده رسید، با آیهمقام محمود داده بود، اما هنگ
) (قرآن را براي آن نفرستادیم که در رنج افتی)؛ رنج عبادت را از 2، طه: 1» (الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

 ).186-185، صص: 13شود (او برداشت، زیرا در مقام مشاهده، مجاهده برداشته می
 نزد عارف شدن نعمت و بالیکسان. 5. 13

شود که بال و نعمت نزد پیغمبران و صدیقان ي حق باعث میاز نگاه روزبهان، مشاهده 
که زنان مصر در رؤیت یوسف، درد بریدن دست خود را احساس نکردند و یکی شود؛ چنان

ي صدمات و بالیایی که دانست و با همههمچنان که حسین حالج، بال و نعمت را یکی می
 ).296، ص: 13گفت (می» ما مَسَّنی الضُر«د، به او رسیده بو

 . فنا و بقا و وحدت6. 13
کند، مگر اینکه خدا را از دیدگاه روزبهان، سالک در مقام مشاهده در چیزي نظر نمی 

 ).316، ص: 13بیند (ما نظرت الی شیء الّا و رایت اهللا فیه) (در آن می
درجه در بهبرد و درجهش میدست عنایت حق سالک را در منازل و درجات فنا پی

رسد که اثري از غیر اي میکند و سرانجام به مرحلهمراتب شهود و معرفت حقیقی ترقی می
یابد. رسد و سالک، حقیقت حق را با حق میماند. سپس نوبت به ظهور وجود حق مینمی

ه است که اول کرانمَثَل من نبینند. مثل من بحر بی«روزبهان شطح بایزید را که گفته است: 
کند که بایزید مشاهد جمال ازل بوده و در مقام وحدت، چنین تفسیر می» و آخر ندارد

کثرت نداند. او از خود غایب و در حق فانی و به حق باقی بوده است؛ زیرا که چون خلقیت 
). از این گفتار پیداست که سالک با سیر در 138-137، صص: 13ماند (برخیزد، احدیت می
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ي بقاي فنا و عبور از مراحل گوناگون، سرانجام به نوعی تمکن دست یافته، به مرحلهعوالم 
یابد. وجود حقانی او معدن شود. خلق را عین حق و حق را عین خلق میپس از فنا وارد می

عیان ببیند، جمیع وجودش از عین شود. روزبهان معتقد است کسی که حق را بهحقایق می
شود. چنین چشمی وقتی خود را ایش از نور جمال حق مملو میهشود و چشمحق پر می

 ).294، ص: 13بیند (ي ازل میبیند، از بس حق آشکار است، خود را آینهمی
 

 . رؤیت14
به معنی او را رؤیت » رأیته«ي تکرار شده، جمله االسرارکشفبیشترین عبارتی که در «

کردم، یا شهود کردم است. بدون اغراق، رؤیت در فرهنگ معانی واژگان عرفانی روزبهان، 
ي جامع براي بیان ادراك عرفانی است. کشف نوع خاصی از مشاهده و ترین مقولهمهم

گاه روزبهان، این مشاهده و هاي اولیاءاهللا است. از دیددریافت عرفانی است که از ویژگی
دریافت عرفانی بر مبناي آگاهی فلسفی یا انتزاعی و خیالی نبوده، بلکه یک رؤیت 

درك ظاهري است؛ دریافتی بر مبناي معرفت ازنظر هاي قابلیافته و تمثیلی در قالبتجسم
س ي نور مقدکالبد روحانی، معرفتی است که از الهام و مکاشفه حاصل شده و به واسطه

 ).93، ص: 4» (شودالهی آشکار می
درخصوص رؤیت، مباحث اختالفی بسیاري در علم کالم و عرفان اسالمی وجود دارد.  
ها از بعضی آیات، مانند این آیات دانند. آنداران رؤیت، منشأ آن را در قرآن کریم میطرف

، قیامت: 1( »لی رَبـِّها ناظِرَةٌإ وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ«گیرند: ي خود کمک میبراي اثبات نظریه
هایی از شادي برافروخته است و به چشم قلب، جمال حق را مشاهده ) (آن روز، رخساره22
اذَا رَأَْیتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیمًا َو مُلْکًا و ِ«دهد، کنند) که دیدن خداوند را در قیامت وعده میمی

نیکو را مشاهده کنی، عالمی پرنعمت و کشوري  ) (چون آن جایگاه20: انسان، 1» (کَبِیرًا
، 1» (َو أَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ  الَّذِین َیَظُنُّونَ أَنَّهُم مَُّلاقُو رَبِّهِمْ «نهایت بزرگ خواهی یافت)، بی

سوي او خواهد کنند و بازگشتشان بهدانند خداوند را مالقات می) (آنان که می45بقره: 
، کهف: 1» ( یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَایُشْرِكْ بِعِبَاده ِرَبِّهِ أَحَدًافَمَن کَانَ«بود)، 
) (کسی که به مالقات خداوند امید دارد، کار نیک انجام دهد و در عبادت خدایش 110

) 6(انشقاق: » بِّکَ کَْدحًا فَمُلَاقِیهِیَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَى رَ«کسی را شریک نگیرد) و 
سختی در تالشی و او را مالقات خواهی سوي پروردگار خود به(اي انسان! حقا که تو به

 کرد).
اي براي مخالفان رؤیت مایهآید، دستدنبال میدرعوض، آیات دیگري مانند آیاتی که به

) (او را هیچ چشمی 103، انعام: 1» (لَا ُتدْرِکُهُ الْأَبْصَاُر وَهُوَ یُدْرُِك الْأَبْصَارَ«روند: شمار میبه
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َفأَخَذَتْهُُم الصَّاعِقَُۀ  ةً لَّهَ جَهْرَفَقَالُوا أَرِنَا ال«کند) و ي دیدگان را مشاهده میدرك نکند و او همه
ها ي سوزان آن) (گفتند خدا را به چشم ما آشکار بنما. پس صاعقه152، نساء: 1» (بِظُلْمِهِمْ

، 1» (قَالَ رَبِّ أَرِنِی أَنْظُرْ إِلَیْکَ قَالَ لَنْ تَرَانِی«را به سبب این جهل و سرکشیدن، گرفت) و 
ندا! خود را به من بنما تا بر تو نظر بیفکنم، فرمود: هرگز ) (و گفت: خداو143اعراف: 

ي حق تعالی را ي طباطبایی قرآن کریم هرجا رؤیت دربارهتوانی.) به اعتقاد عالمهنمی
پذیرفته است، همراه آن خصوصیاتی را آورده و قیودي را همراه کرده است که به ما نشان 

 ).293ص:  ،15دهد مقصود از رؤیت، علم حضوري است (می
در کالم بزرگان دین هم مبحث رؤیت مطرح شده است. خود روزبهان کالم حضرت  

من در شبهتی نیستم. حق را دیدم و در حق شک «فرمایند: کند که میعلی(ع) را نقل می
دیدم. بعد از آن، در غیم اعتراض نفس نیفتادم. اگر بینم به بینم؛ چون مینکردم که می

ما شککت فی الحق منذ رأیته و لو کشف الغطاء، «که به چشم دل؛  چشم سر، چنانش بینم
خود،  شرح شطحیاتخواند و در کتاب روزبهان این سخنان را شطح می». ما ازددت یقیناً

گونه به شرح آن پرداخته که این بزرگ، خبر از شهود شهود و مشهد قرب داد، با ادراك این
شک در رؤیت بود و در صحو، بی زحمت  صفت به صفت و ذات به ذات. در سکر، بی

ي سما بردارند، مرا در معارضه. گفت من پیوسته شاهد غیبم. حق را معاین به حق. اگر پرده
 ).91-90، صص: 13یقین زیادت نشود، زیرا که حضورم در غیبت است و غیبت در حضور (

در میان اهل کالم، گروهی دیدن خدا را در دنیا (بعضی در بیداري و بعضی در خواب و  
دانند و گروهی دیگر، چشم را در هر دو دنیا از دیدن او محروم بیداري) و آخرت ممکن می

کنند، وقوع آن را که بر امکان مبتنی است دانند. گروه دوم چون امکان رؤیت را نفی میمی
اند، در وقوع آن به انند، ولی گروه اول که امکان اصل دیدن او را پذیرفتهدنیز منتفی می
دانند، عقیده دارند که رؤیت، هم در دنیا واقع اند. مجسّمه که خدا را جسم میبحث پرداخته

بودن تنزیه شود. نظر اشاعره که خدا را از جسمشده و هم در آخرت براي همه واقع می
در دنیا واقع نشده، ولی در آخرت، نه خود رؤیت، یعنی دیده  کنند این است که رؤیتمی

شدن با چشم، که مخصوص اجسام است، بلکه حاصل آن، یعنی علمی که در پی دیدن با 
تر است، فقط براي مؤمنان اتفاق آید و از علم با قواي ادراکی دیگر روشنچشم پدید می

). روزبهان رؤیت 118-115، صص: 7د (افتد. نزد شیعه و معتزله امکان رؤیت وجود ندارمی
داند و چنین حکم رسند، مشترك میي صوفیانی که به مقام سکر میرا در میان همه

کس نیست که از حق رؤیت نخواست و دعوي رؤیت از شطاحان طربناك هیچ«کند: می
 ).132، ص: 10» (گوید» رأیت ربی«نکرد. در مجالسشان، زبان عشق همه، 
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 رؤیت. مراتب 1. 14
اند از : رؤیت قلب، رؤیت روزبهان براي رؤیت، پنج ابزار و مرتبه قائل است که عبارت

 .2روح، رؤیت عقل، رؤیت نفس، رؤیت سرّ و رؤیت سرّالسّر
هنگامی که قلب از آثار نفس و حجاب آن پاك شود، عالم ملکوت : . رؤیت قلب1. 1. 14
که رسول خدا(ص) شود. چنانآشکار می بیند و براي او احکام غیب و اسرار ممالکرا می

ها نظر سوي ملکوت آسمانآدم تسلط نداشتند، بهاگر شیاطین بر قلوب بنی«فرمود: 
و این ابتداي رؤیت قلب است. در مراحل باالتر، براي او انوار صفات الهی ظاهر » کردمی
ن علی(ع) که به امیرالمؤمنیشود. چناني صفات حاصل میشود و همچنین مشاهدهمی

بینم؟ چگونه عبادت کنم کسی را که نمی«فرمود: » بینی؟آیا پروردگارمان را می«گفته شد: 
خداي متعال در » بیند.بیند، اما قلب، او را به حقایق ایمان میچشمان، او را در دنیا نمی

الم) دید، دلش (آنچه (در غیب ع )11، نجم: 1» (مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى«قرآن کریم فرمود: 
 ).137ص: ، 12( هم به حقیقت یافت و کذب و خیال نپنداشت)

هاي امتحان هنگامی که روح از عوارض مسائل بشري و حجاب: رؤیت روح. 2. 1. 14
شود و با بال عشق خالصی یافت، اسرار ربوبیت و لطایف معانی صفات الهی بر آن آشکار می

فرماید: که قرآن کریم میبیند؛ چنانت قدیمش میآید و خداوند را به صفابه پرواز درمی
هنگامی که روح به شراب عشق مست شد، «گویند: ). عارفان می8(نجم: » دَنی فَتَدلی«

 ).137ص: ، 12(» بیندمعشوق را به جالل ذات، بعد از رؤیت صفات می
هنگامی که عقل در جوالن خود با بال تفکر در آیات، کامل شد، : رؤیت عقل. 3. 1. 14

گویند: که بعضی عارفان میشود؛ چنانبراي او انوار صفات در جالل آیات، ظاهر و آشکار می
إِنَّ ِفی :«فرماید: قرآن کریم می» در چیزي نگاه نکردیم، مگر اینکه خدا را در آن دیدیم.«

) (همانا در این کار آیات ربوبیت براي خردمندان 54، طه: 1» (هَىذَلِکَ لَآیَاتٍ لِأُولِی النُّ
هنگامی که عقل عاشقان از تیرگی خلقت پاك شد، حق را «گویند: پدیدار است.) عارفان می

 ).137ص: ، 12(» بیند و این از درجات التباس استبا لباس حسن می
لب ظاهر شد، نفس در هنگامی که انوار صفات براي روح و ق: . رؤیت نفس4. 1. 14

پذیرد و در جوار قلب و روح ها تسکین میبیند و با آنصور خیال خود، افعال خداوند را می
که خداي تعالی فرمود: یابد؛ چنانبرد. پس، از کار قلب و عقل اطمینان میلذت می

کرد.) عارفان گویند:  ) (و به او شر و خیر او را الهام8، شمس: 1» (فَاَلهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها«
 ).138ص: ، 12» (رؤیت نفس، شهود قهریات ازل است«

شود و سرّ عاشق مراقبت اسرار حقی است که غیب نامیده می: . رؤیت سر5ّ. 1. 14
هاي اسرار آشکار است و هاي باطن مخفی است و براي دیدهغیب چیزي است که از دیده
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رؤیت اسرار، کشف صفات «ن گویند: آن متعلق است به کشف خاص و علم خاص. عارفا
 ).138ص: ، 12» (ي الهی در لباس انوار استخاصه

سرّ چشمی دارد و آن سرّالسرّ است و رؤیت آن، ظهور سرّ : . رؤیت سرّالسر6ّ. 1. 14
صفات نزد کشف ذات است و محل کشف آن هنگامی است که عشق از عاشق برود. عارفان 

ص: ، 12» (چیزي است که در کشف عیان دیده استرؤیت سرّالسرّ بیان آن «گویند: 
ماند و نه ي فنا رسید، نه از عشق اثري می)؛ به این معنا که وقتی عاشق به مرحله138

ي کشف است، صفات الهی نزد ذات او، بر عارف عاشق. در این مرحله که باالترین مرحله
 شود.آشکار می

 ه است:طور خالصه مراتب رؤیت آمددر نمودار زیر، به
 
  

 . مراتب رؤیت11نمودار 

 هاي رؤیت غیب . ساحت14.2
کند؛ رؤیت غیب براي بندي میرؤیت را تقسیم» مشرب االرواح«روزبهان هنگامی که در 

کند: دیدن بهشت و دیدن حضرت و دیدن حق. او در این باره شاهد را به سه نوع تقسیم می
اما دیدن بهشت، پس در مقام مراقبه است و اما دیدن حضرت در مقام «گوید: چنین می

) شرح و بیان 183ص:، 12(» حانه در مقام رؤیت است.محاضره و اما دیدن حق سب
 نیز در همین سه ساحت است.» االسرارکشف«مکاشفات او در 

مراتب رؤیت

سرّ السرّ

ظهور سرّ 
صفات نزد 
کشف ذات

سرّ

کشف صفات 
خاص در لباس 

انوار

نفس

افعال خداوند 

قهریات الهی

عقل

آیات الهی

روح

ذات الهی 

قلب

ملکوت

صفات الهی
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 هاي رؤیت غیب براي شاهد. ساحت12نمودار 

 

 گیري. نتیجه7
. روزبهان بقلی مانند دیگر عارفان سنت اول عرفانی، کشف و شهود را تنها روش براي 1 

 هاي عقلی و نقلی اعتقادي ندارد.کند و به روشمعرفی میرسیدن به معرفت حق 
کند، بلکه . روزبهان مجاهدت و ریاضت را براي دستیابی به این ابزار پیشنهاد نمی2

 شود.ي خداوند به سالک اعطا میمعتقد است که این مرحله فقط با خواست و اراده
ي کند که نتیجهل تقسیم میي ذات و صفات و افعا. او مکاشفه را به سه نوع مکاشفه3

ي ي موسی در تجلی حق به کوه را مکاشفهتجلی ذاتی و صفاتی و افعالی است. او مکاشفه
ي پیامبر در شب معراج را ي صفات و مکاشفهي حضرت آدم را مکاشفهافعالی و مکاشفه

داند. او همچنین عقل را مسئول کشف آیات و دل را مسئول کشف ي ذات میمکاشفه
ي کشف داند. او کشف غیب را به چند مرحلهات و روح را مسئول کشف ذات میصف

ها کند و براي هریک از آنملکوت، جبروت، جهان ملک و شهادت و علم ربوبیت تقسیم می
دهد تفصیل شرح مینتایجی را قائل است. روزبهان مشاهده را در دو حالت صحو و سکر، به

ورد. او براي مشاهده، سه محل عالم الست، دنیا و آخرت را آهایی را میو براي هریک نمونه
 کند.ذکر می

کند که از نتایج مهم مشاهده، ، مقدمات و نتایجی را بیان می. روزبهان براي مشاهده4
شدن نعمت و بال نزد عارف و باالخره شدن مجاهده، یکسانمحبت، یقین، معرفت، برداشته

یابد. او محبت را هم درجات باال، به آن دست می فنا و بقا و وحدت است که عارف در
تر شود، داند؛ به این معنا که اگر محبت فزوني آن میي مشاهده و هم نتیجهمقدمه

آید و اگر عارف به مشاهده برسد، محبت حضرت حق در دل او افزون مشاهده پدید می
اي کنونی و عالم آخرت ي عالم الست، دنیشود. روزبهان بقلی مشاهده را در سه مرحلهمی
 داند.می

رؤیت غیب 
شاهدبرای 

دیدن بهشت

مراقبهمقام 

دیدن حضرت

مقام محاضره 

دیدن حق

مقام رؤیت
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کند. ي رؤیت استفاده می. روزبهان در شرح بسیاري از مکاشفات عرفانی خود، از واژه5
ي رؤیت قلب و روح و نفس و سرّ و سرالسرّ تقسیم کرده و نتایج او رؤیت را به پنج مرتبه

 کند.هریک را بیان می
دیدن حق، دیدن مقام خود و دیدن . روزبهان در مشاهدات عرفانی خود به سه ساحت 6

ترتیب، مقام رؤیت، مراقبه و بهشت و سایر مغیبات اشاره دارد و مقام این سه حالت را به
 داند.محاضره می

 

 هایادداشت
ي هفتم هجري، تحولی بنیادي و عمیق در عرفان اسالمی پدید آمد. در اثر این تحول، در سده-1

اي در عرفان اسالمی شکل که سنت تازهگونی شد؛ چندانمبانی عرفانی دستخوش تغییر و دگر
ها با وجود آمد. این مشربهاي عرفانی بهها و مشربگرفت و مرزبندي جدیدي در میان طریقه

اي از معاصران هاي دیگر، در روش، رویکرد، غایت، موضوع و زبان، تفاوت اساسی داشتند. عدهطریقه
ي هفتم هجري، هاي دو سنت عرفانی پیش و پس از سدهیبراي تبیین این تحول و شناخت ویژگ

اند. بنابر مستندات و قرائن مختلف، عرفان عرفان اسالمی را به دو بخش عملی و نظري تقسیم کرده
ي هر ي نظري و عملی استوار شده و اندیشه و بینش عرفانی کانون و هستهي دو قوهاسالمی بر پایه

ها نشان تفکیک این دو قوه از یکدیگر ممکن نیست. بررسیي عرفانی است و مشرب و طریقه
ي عملی و نظري مبتنی است و بخشیدن ها، بر دو قوهي دورهدهد که عرفان و تصوف در همهمی

ي نظري و اي درست نیست. بر مبناي دو قوهي صرفاً نظري یا عملی به آن، در هیچ دورهصبغه
وره یا سنت تقسیم کرد: دوره یا سنت اول عرفانی و دوره یا توان عرفان اسالمی را به دو دعملی می

شود که سیر تحول و هاي دو سنت عرفانی، این مجال فراهم میسنت دوم عرفانی. با تبیین ویژگی
، ص: 23تطور عرفان اسالمی، با روش علمی و منطبق با ماهیت عرفان اسالمی نقد و تحلیل شود (

65-84.( 
ترتیب این مراتب نزد روزبهان اندکی با ترتیب مرسوم نزد صوفیه متفاوت است. در ترتیب  .2

 ).4، ص: 17ي نفس، پیش از قلب و روح و عقل قرار دارد (مرسوم، مرتبه
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