
 

 

  
  
  
  
  

  عرفاني شهود وكشف 

  *سيد اسحاق حسيني كوهساري

  قم دانشگاه تهران پرديسعضو هيات علمي دانشكده فقه و فلسفه، 

  )  2/2/89:؛ تاريخ تصويب  25/9/88:تاريخ دريافت(

  

  چكيده

تعريـف   پـس از  ايـن مقالـه   كـه در  خداوند استشناخت  ي معرفت وها راه شهود يكي از كشف و از راه شناخت
 ميزان صـدق در  نياز به ضرورتو بيان كشف رحماني و شيطاني، به كرامت  كشف وتفاوت بين شهود و بيان  كشف و
  .سنّت كتاب و ،عقل :از ندعبارتاز نظر عرفا كه  هشهود پرداخته شد كشف و

ـ آ ،اهللا لقـاء  آيـه  :آيات پرداخته شده كه عبارت اسـت از  د درشهو كشف و اعتباربررسي ميزان سپس به  اهللا ه عبـاد ي
  .ثاقيه ميو آبا نفس  اده جهيآ ،جعل لكم فرقاناي هيآ ،نيزم ملكوت آسمان وآيه رؤيت  ه شهود،يآ، نيالمخلص
ت يروا: از كه عبارت است هات پرداخته شديد گاه رواياز د يشهود عرفان كشف و اعتبارميزان به بررسي  چنين هم
ث يحـد  ،يحديث نگرش مؤمن  به نور الهـ  ،يث عنوان بصريحد ،غهالبال و خطبه چهارم نهج 222 ، 87خطبه  ،اخالص
عرفه و مناجات  يدعا ،العقول ت تحفيروا، مانيق ايحديث مشاهده حق با حقا ،ث قرب نوافليحد ،)ص(امبريمعراج پ

  .و در پايان به بيان نتايج خواهيم پرداخت هينشعبا

  واژگان كليدي

  .، ميزان صدقشهود شيطاني ،شهود رباني ، كرامت،شهودو كشف 

  فلسفه دين

  1389بهار م، شماره پنجم، هفتسال 

  172ـ  141صفحات 

 

  0251- 6166180   : تلفن نويسنده *
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  مقدمه

فرهنـگ خـاص    يـا ن خاص و مكتب خاص يدبه  ،يان معرفتيك جريعرفان به عنوان 
ط مطـرح  يتفـر  افراط وي با اعتدال و گاه، گاهي با خيد  نبوده و همواره  در طول تارمحدو

  .شده است
اخت اسـرار و  خود را از محارم قرآن دانسته و در شـن ي مسلمان افراطعارفان برخي از 

ش يورات خـام خـ  يبا تعب يكه برخ يبه نحو ،اند گران پنداشتهيتر از د رموز آن خود را آگاه
ه را، به سطح معرفـت عارفـان تنـزّل    يفه سجاديالبالغه وصح نهجمانند ) ع(نيسخنان معصوم

 ياسـالم  از عرفـان  يعـال  يفـات يامامان از خود، تأل ن گذشته چند تن ازياز ا: اند داده و گفته
 نصـر، ( دارند يتر شيان شهرت بيه از آن ميفه سجاديغه و صحالبال اند كه نهج گذاشته يبرجا

  ).102ص ، 1361

ـ را پد  يط شده و عرفـان اسـالم  يدچار تفر يگروه ،در مقابل و ـ ي خـارج از   يده واردات
  .)17 ص ،1384 ،يدقن صايام( اند قلمداد نموده ،فرهنگ اسالم

و  يبغـض و بـا روش علمـ    و تعصـب عرفاني بدون  يشناس معرفت يمبان ،ن مقالهيا در
ـ م ،شده و بر اساس اصول و ضـوابط  يبررس ،يمنطق ـ زان اسـتقامت و انحـراف ا  ي ن روش ي

سـره از ناسـره شـناخته شـود و      ،سرحد امكـان تا بلكه  هده شديشناخت به محك نقد سنج
بـه عمـل    يريط جلـوگ يو از افراط وتفر شودن آثاركهن فراهم يب از امطلو يرو نه بهرهيزم

  .ديآ
دفاع از همـه آن چـه     ،قين است كه هدف از تحقين مقاله اينكته مهم و قابل توجه در ا

اسـته از قـرآن   خبلكه هدف دفاع از عرفان بر .باشد ينم ،به نام عرفان وتصوف مشهور است
  .باشد يعترت م و

ريف كشف و شهود و بيان فرق بين كشف و شهود و كرامت، بـه  اين تحقيق پس از تع
ضرورت نياز به مالك و ميزان توجه شده و سپس به بررسي اعتبار كشف و شـهود از نظـر   

و در پايان، نتايج حاصـله از تحقيـق در اختيـار پژوهشـگران     شده آيات و روايات پرداخته 
  .گيرد قرار مي
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هـا، يكـي از    ح جهان به خصوص در بين جوانبا توجه به نوعي گرايش عرفاني در سط
هاي مهم تاريخي و فرهنگي ما، ميراث عرفاني است كه شاهد افراط و تفـريط در آن   ميراث
  .هستيم

افـراط و  (شناسـان و روشـنفكران، از ايـن بـازار آشـفته       و از سويي هم برخي از شـرق 
ليسم و پلوراليسم نمـوده  هاي فكري ليبرا حداكثر استفاده را در جهت ترويج جريان) تفريط

و حتي زبان قرآن را به عنوان زبان نمادين رمزآلود و حيرت معرفي نمـوده و حتـي برخـي    
  .زبان قرآن را به عنوان زبان تمثيل كه در آن واقعيت وجود ندارد، تلقي نمودند

 تـرين  گرايان جديد از منابع عرفاني نبايـد مـا را از عميـق    با اين حال، سوءاستفاده تأويل
  . مباحث عرفاني موجود در آيات و روايات بازدارد

  سؤاالت محوري بحث

  مقصود از شناخت كشف شهودي چيست؟. 1
  آيا مطلق كشف و شهود قابل پذيرش است و يا نياز به معيار دارد؟. 2
  مالك و ميزان در پذيرش كشف چيست؟. 3
  ؟آيا شناخت كشف و شهودي از نظر آيات و روايات قابل پذيرش است. 4

  تعريف كشف و شهود

شهود عبارت است از مشاهده حق به حق و شهود مجمل : نويسد عبدالرزاق كاشاني مي
در مفصل كه عبارت است از مشاهده احديت، در كثرت و شهود مفصـل عبـارت اسـت از    

  ).154ـ153، صص 1370كاشاني، (مشاهده كثرت در ذات احديت 
شـود   چنانكه گفته مي باشد، رفع حجاب ميكشف در لغت به معناي : نويسد قيصري مي

  .يعني زن پرده از رخسار برگرفت» عن وجهها ةكشفت المرأ«

اطالع بر معاني غيبي و امور حقيقي كه در حجاب است، از : و در اصطالح عبارتست از
  ).546تا، ص  آشتياني، بي(اليقين  اليقين، يا از روي شهود عين روي وجود حق

كشف صوري در عـالم  : گويد معنوي و صوري تقسيم نموده و مي در ادامه، كشف را به
شود كه يا از طريق مشاهده و ديدن است و يا از طريق شنيدن مانند پيـامبر   مثال حاصل مي

  .شنيد كه كالم وحي را مي) ص(
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خـورد و بـا خـوردن     كند و طعامي را مي و يا از طريق ذوق مانند اينكه سالك شهود مي
گانه در باطن نفـس، بـه    زيرا بنابر عقيده عرفا حواس پنج. گردد مطلع مي آن، بر معاني غيبي

هـاي موجـود در خيـال     باشـد و حـواس مـادي از روزنـه     اعتبار برزخي و مثالي موجود مي
شنود و بـه   طبق نظر عرفا، نفس در باطن وجود و مقام تجرّد خود به سمع عقلي مي. هستند

  ).همان(چنين نسبت به ساير حواس  شد و همچ بيند و به ذوق عقلي مي بصر عقلي مي
مكاشفه گاه در بيـداري و گـاه در خـواب و گـاه در بـين خـواب و       : نويسد قيصري مي

  .باشد بيداري مي
دارد، مكاشـفات هـم ربـاني و    ) اضغاث احـالم (طوري كه خواب صادق و كاذب  همان

  .شيطاني و خيالي خواهد داشت
امور دنيـوي، وقـوع و عـدم وقـوع آن در خـارج       و فرق بين شهود رباني و شيطاني در

باشـد   و در امور معنوي نيز معيار مطابقت و عدم مطابقت آن بـا كتـاب و سـنت مـي    . است
  ).75تا، ص  قيصري، بي(

هايي از تعريف عرفا از كشف و شهود كه نقـد و بررسـي و بيـان همگـي      اين بود نمونه
  .آنها مصداق مثنوي هفتاد من كاغذ است

معرفت ناشي از قلـب بـه وسـيله    : موردنظر اين نوشتار عبارت است از "ريفتع"منتهي
و يـا انديشـه، فكـر،    ) علـم (تزكيه و تصفيه روح و سير و سلوك كه از راه تجربه و حـس  

معرفتي كه از سنخ معرفت حصولي از طريـق  . فلسفه و يا منقوالت و ماثورات حاصل نشود
  .باشد ي و حضوري ميمفاهيم نبوده، بلكه معرفتي شهودي، وجدان

  فرق بين كشف و كرامت

بر خالف برداشت عاميانه كه كشف و كرامت را مترادف هـم دانسـته و موجـب سـوء     
  .برداشت از آن گرديده، اين دو با هم تفاوت دارند، زيرا كشف از مقوله كرامت نيست

و كه انسان در حال هوشياري و بيـداري و يـا بـين خـواب      مكاشفه عبارت است از اين
كند كه ديگران از  بيند و يا درك مي كنند، چيزهايي را مي بيداري كه از آن به خلسه تعبير مي

  .درك آن عاجزند
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قـدرت روحـي اسـت، كارهـاي      آراءاما، منظور از كرامت اين است كه از شخصي كه د
ال مـث . اي سر بزند و بتواند تصرّفاتي در عالم طبيعت و يا در اشخاص انجام دهد العاده خارق

االرض كند و يا بدون اسباب ظـاهري چيـزي را از مكـاني بـه      بيماري را شفا دهد و يا طي
كه اگر مستند به اذن الهي و نشانه ارتباط بـا خـدا باشـد، كرامـت     . مكاني ديگر منتقل نمايد

پذيرد،  انجام مي شان ولي مرتبه واالي آن كه به وسيله انبيا، براي اثبات نبوت. شود ناميده مي
  .شود ناميده ميجزه مع

اي انجام دهند، بدون ايـن   العاده اما ممكن است كه بندگان صالح خدا هم كارهاي خارق
كه آن نيز كرامـت ناميـده   است كه براي اثبات آن ادعايي داشته باشند، اين هم موهبتي الهي 

: اسـت انـواعي   آراءگونه ادراكـات د  چه در اين مقام مهم است، اين است كه اين آن. شود مي
: شوند خوانده مي) پاتي تله(شناسي به نام  اي از آن در روان نخستين دسته؛ دستة شناخته شده

كند كه فالن شخص بيمار شده و يا مرده است و بعد  كه به ذهن شخصي خطور مي مثل اين
اي براساس چـه معيـار و    اين كه چنين پديده. معلوم شود، خطور قلبي او درست بوده است

ننموده است، گرچه چنين دركي نشانه مقام و  ارائههنوز علم فرمولي براي آن  ميزان است؟
  .باشد منزلت الهي نمي

بيننـد كـه    كه بعضي افراد به وسيله چشـم ظـاهري چيزهـايي را مـي     دومين دسته؛ چنان
شـنوند كـه ديگـران     توانند ببينند و يا به وسيله گوش ظاهري صـداهايي را مـي   ديگران نمي

  .شنوندتوانند ب نمي
يعنـي يـك ويژگـي در    . باشند ها تا حدودي از نظر فيزيولوژيكي نيز قابل توجيه مي اين

  .اندام چشم و يا اندام گوش و مغز و اعصابشان هست كه در سايرين نيست
تري  ها با فركانس كم تا بشنويم، آنما مثال صداهايي كه، بايد فركانس معيني داشته باشد 

تواننـد نورهـاي    ها مي بينيم، اما آن ميتا ما ي كه شعاع خاصي دارند، يا مثال نورهاي. شوند مي
در . اسـت لوژيكي است كه در بدن آنهـا  اين يك خاصيت فيزيو. ماوراي بنفش را هم ببينند

يك خـانم روسـي كـه ظـاهرا ماركسيسـت هـم هسـت،        : كتاب فوق طبيعت آمده است كه
گـاهي حتـي از   و دهـد   ميتشخيص چشمانش ويژگي خاصي دارد كه داخل اندام انسان را 

  .گونه ادعايي از عالم غيب داشته باشد بيند، بدون اين كه هيچ تر مي راديولوژي هم دقيق
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هاي هيماليـا، زنـدگي    دسته سوم؛ مرتاضان هستند كه در مناطقي از هند مثل تبت و كوه
قلبـي انسـان    دهنـد و از مكنونـات   مرتاضان و جوكياني هستند كه از آينده خبر مي. كنند مي

كيلومتر را متوقف و يا مانع از حركت هواپيما  120قطار در حال حركت با سرعت  ،مطلعند
  .باشد گونه امور از كماالت است و قابل تعليم و تعلم هم مي البته اين. شوند مي

دسته چهارم؛ احضار ارواح و جن، اشخاصي هستند كه احضار ارواح يا تسخير جـن و  
باشـند، ولـي    دهند كه قابل تعليم و تعّلم و قابل دسترسـي مـي   را انجام مياز اين قبيل امور 

گونه امور نه دليل منزلت و مقام معنوي در نزد خداوند است و نه دليل حقانيـت عقيـده    اين
  .و يا صحت و اتقان عمل

و اما مكاشفات به اعتراف خود عرفا بر دو نوع است، كشف ربـاني و القائـات شـيطاني    
  .پردازيم قم آنها نيازمند به ميزان و مالك صدق است كه به آن ميكه صحت و س

انـد و متـرادف بـا     اوالً؛ كشف و كرامت از دو مقوله: نتيجه و حاصل بحث اين است كه
و ثانياً؛ شناخت اشخاص از راه داشتن قدرت بر تصرفات غير عادي و يـا از راه  . هم نيستند

  .باشد حيح نميداشتن اطالعات غير عادي، معيار شناخت ص
بـه  «: كنـد  زيرا خداوند چنين قدرتي را هم به شيطان داد كه قرآن از زبان ابليس نقل مي
مصـباح  ( 1ها عزّتت سوگند، همه آنان را گمراه خواهم كرد، مگر بندگان خالص تو، از ميان آن

  ).37، ص 1375؛ قيصري، 19و  16تا، صص  يزدي، بي

  ودنيازمندي به ميزان صدق در كشف و شه

اند كه كشف و شهود نياز به معيار و ميزان دارد،  بسياري از عرفا به اين حقيقت پي برده
زيرا چه بسا القائات شيطاني و خياالت، در ذهن سالك جا خـوش نمـوده و سـراب را بـه     

  .كند جاي آب جلوه مي
چنين نيست كه مكاشفات عرفاني همـواره  : نويسد قيصري، در مقدمه شرح فصوص مي

ز خطا و اشتباه باشند، بلكه در بسياري از موارد آنچه مكاشفه، شهود و حقيقـت بـه   مصون ا
رسد، در واقع، ساخته خيال و جزء القائات شيطاني است كه نه تنها پرده از حقيقت  نظر مي
  .شود نماياند و موجب گمراهي و ضاللت مي گيرد، بلكه حقيقت را واژگونه مي بر نمي

                                                                                                                                        

 .» إِالَّ عبادك منْهم اْلـمْخَلصينَ» 39«َقالَ رب ِبما أَْغويتَني الَُزيَننَّ َلهم في االَْرضِ والُْغْوِينَّهم أَجمعينَ «. 1
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اي اسـت كـه    ب آدمي كه موضع شـهود اسـت ماننـد خانـه    دليل مطلب آن است كه، قل
ها حاالت مختلـف عـارض بـر قلـب و داخـل       هاي متعدد دارد و از طريق اين دريچه درب

  .شود وجود لطيف انساني مي
داننـد كـه مـورد اصـابت تيرهـاي       رو، برخي از عارفان قلب را به منزله هدفي مي از اين

  .شود مختلف واقع مي
هـاي مختلـف در آن مـنعكس     اند كه صورت اي تشبيه كرده به آينه برخي ديگر، قلب را

  .كند ها را يكي پس از ديگري شهود مي شود و قلب آن صورت مي
و هاي مختلف اسـت  داند كه مصب رو اي ديگر قلب را به حوض آبي تشبيه نموده عده

ـ       واي آثار مختلفي از ناحيه حواس ظاهري و قواي حيـواني و يـا لطـايف بـاطني نفـس و ق
لذا آنچه را قواي باطني مانند خيال و وهم و ساير قـوا در  . گردد رحماني بر قلب عارض مي

اي از مكاشـفات و   در پارهرو، ممكن است كه  كند، در قلب تأثير دارد، از اين خود شهود مي
حق و حقيقتي وجود نداشته باشد، بلكه شيطان براي سالك تمثل يافته باطل را بـر  شهودها 
  ).636و  633، صص 1375قيصري، (سازد  كند و بر او عيان مي القا ميقلب او 

تا زماني كه آدمي با بدن جسماني و اين سويي خويش همراه است، : گويد ابن عربي مي
كه جسـم  ) ع(و معصومان ) ص(باشد، مگر مانند حضرت رسول  از شر شيطان در امان نمي

فراتـر از عـوالم مـادي و معنـوي صـعود       آنان مانند ارواحشان در عروج بوده و بـر عـالمي  
  ).39، ص 1998ابن عربي، (اند  كرده

ابن تركه در تمهيدالقواعد بحث مستوفايي در اين باب دارد كه خالصـه آن بـا توضـيح    
  :بخش اين بحث خواهد بود كات، زينتاستاد جوادي آملي در تحرير تمهيد به صورت ن

  نكته يك، ميزان كشف و شهود

عارف با مفهوم تصوري ارتباط دارد نه قضيه، سخن از تصور است و  در حالت مكاشفه
  .به ميزان داشته باشدو ترديد نبوده تا نياز  نه تصديق، زيرا جاي شك

اگر انسان در آن مقام در ارتباط با افـرادي قـرار بگيـرد كـه     : گويد صاحب فتوحات مي
؛ در ايـن  )268تـا، ص   صـدوق، بـي  (» ياءموازين القسط هم االنبياء واالوص«خود از موازين قسطند 
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ها بسنجد و اگـر سـالك از تمـاس بـا ايـن       هاي خود را به وسيله آن تواند يافته صورت، مي
  1.گردد اند محروم بماند، در وادي تيه و حيرت سرگردان مي ها كه موازين حق انسان

 محل بحث از ميزان صدق مربوط به زماني است كه عـارف از حـال شـهود بـه حالـت     
شود كه آيا معيار و ميزانـي بـراي    عادي خود بازگردد، در اين صورت، اين سؤال مطرح مي

  ).135ـ134، صص 1372جوادي آملي، (ها وجود دارد يا خير؟  صحت يافته
  نكته دوم، بطالن نشريه عدم نياز به ميزان صدق

، صـحيح  ادعاي اين كه عرفان نياز به ميزان ندارد، زيرا از امـور وجـداني بـديهي اسـت    
گيرنـد، بـه    كه وجدانيات يك عارف گـاهي مقابـل يكـديگر قـرار مـي      زيرا اوالً؛ اين. نيست

  .انجامد اي كه اختالف آنها به تناقض مي گونه
دهـد و ايـن اختالفـات     چنين بين مشهودات عرفا اختالفات بسياري رخ مـي  و ثانياً؛ هم

  ).136همان، ص (باشد  حقيقت نمي ها مطابق با همه به دليل آن است كه برخي از اين مشاهده
  نكته سوم، غير قابل جمع بودن شهود عرفا

اند، زيرا تفاوت آنها طـولي اسـت و    اگر گفته شود كه اختالفات شهود عارف قابل جمع
كـه بسـياري از ايـن اختالفـات در      نه عرضي؟ اين پاسخ صحيح نيست؛ چون عالوه بر اين

اي از سالكان در درجـات ضـعيف    باشند، عده يعرض هم و مقابل هم بوده و قابل جمع نم
قرار دارند و به دليل جمودي كه دارند و از شهود درجه واالتر محرومند، به انكار درجـات  

پردازند و نكول سالك نازل با قبول شاهد و اصل معارض هم بوده و محتـاج بـه    تر مي عالي
  :اند از داوري ميزان صدق است كه عبارت

  لعق: ميزان صدق اول

دهد،  مي ارائهآنچه را عارف در صحو حصولي بعد از محو شهودي : نويسد ابن تركه مي
سنخ با امور حصـولي   از سنخ مفهوم است، لذا در سنجش بايد از ميزاني استفاده كرد كه هم

  .باشد

                                                                                                                                        
، تا چهل سال بر آنها )قدسم(اين سرزمين «: فرمود) به موسي(؛ خداوند »قال فانّها محرمة عليهم اربعين سنة يتيهون في االرض«. 1

اين ) سرنوشت(، سرگردان خواهند بود و درباره )در اين بيابان(، پيوسته در زمين )و به آن نخواهند رسيد(ممنوع است 
 ).26مائده، (» !كار، غمگين مباش جمعيت گنه
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يابد، در صـورت مطابقـت بـا قواعـد      آنچه را عارف در تنزّل عقلي خود مي: اند لذا گفته
  ).همان(بول است و اگر مخالف با آنها باشد، باطل است و غير قابل پذيرش عقليه، قابل ق

كه بتواند همه كشف و شهودهاي  را نداردبايد يادآور شد كه برهان و استدالل توان آن 
عرفاني را ارزيابي كند، چرا كه برخي از مطالب عرفاني به طور مطلق، دور از طاقت بشـري  

رتر از طاقت ادراك مفهومي است و در اين موارد جز از است و در مواضعي درك عرفاني ب
  ).58، ص 1377شيرواني، (طريق مراجعه به كتاب و سنت راه ديگري وجود ندارد 

  كتاب و سّنت: ميزان صدق دوم

كه كاربرد قواعد عقلي در توزيع معارف محدود به موارد خـاص اسـت،    با توجه به اين
آورد انبيا و اولياي الهي است و عقل با وجـود شـعاع    ره نيازمند به ميزان باالتري هستيم كه

  .محدود خود به آن حجت عام و گسترده دسترسي دارد
آورد انبيا و اوليا ميزان قسط بوده و سنجش هر موضوعي نيازمند بـه آن   براين اساس، ره

بـه   گشايش درهاي رحمـت، گـاهي  : اند است زيرا، اوال؛ انبيا و اوليا صاحب فتوحات رباني

؛ و گاه بـا عنـوان فـتح    )13صـف،  ( »َنصرٌ منَ اهللاِ وَفْتح قَرِيب«عنوان فتح قريب بيان شده است 

  .)1فتح، ( »إِنَّا َفَتحَنا َلك َفْتحاً مِبيناً«مبين بيان شده است 

كر شده كه قرين با نصرت الهي ذ )1نصر، ( »إِذَا جاء َنصرُ اهللاِ واْلَفْتح«در نهايت، فتح مطلق 

زيرا كه در اين فتح همه درهاي امكاني بسته شـده،  . باشد تر از دو فتح ديگر مي است، كامل
پس صاحب فتح مطلق شايستگي ميـزان بـودن در   . گذارد به نحوي كه امري را پوشيده نمي

  ).139ـ138، صص 1372جوادي آملي، (تمام مراتب و مراحل را دارد 
اند؛ لذا خارج از دسترس شـيطان و فـارغ    در عرصه اخالص ثانيا؛ انبيا و اوليا باريافتگان

چه اين كه قرآن كريم اعتراف به عجز شيطان رجيم را . اند هاي داخلي و خارجي از وسوسه
خَْلصينَ« :كند چنين ياد مي اْلمـ مْنهم كادبينَ إِالَّ ععمأَج مالَُغْوِينَّه كزَّتَقالَ َفبِع«  

؛ پرهيـز از مخالفـت بـا    )29انفـال،  ( 1»إِن َتتَّقُوا اهللاَ يجعل َلُكم فُرَْقانـاً «: الهي ثالثا؛ وعده عام

كـه انبيـا    نمايد و با توجه به اين فرمان خدا، موجبات جدا ساختن حق از باطل را فراهم مي

                                                                                                                                        
  .دهد اگر از خدا پروا داشته باشيد، براي شما نيروي تشخيص حق از باطل قرار مي. 1
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 اند، به عنوان ميـزان قسـط   ي الهي بوده و از فرقان الهي حداكثر بهره را بردهامثل اعالي تقو
  ).140همان، ص (اند  مطرح شده

رابعا؛ رابطه جهاد نفس و هدايت كه نويد ديگر الهي، رابطه جهاد نفس با هـدايت الهـي   

؛ كسـاني كـه در راه راسـت خـدا     )69عنكبوت، ( 1»والَّذينَ جاهدوا فيَنا َلَنهدينَّهم سبَلَنا«است كه 
فع دشمن داخلي مبارزه نمايند، راههاي جهاد و اجتهاد نمايند و در طرد دشمن خارجي و د

خواهد شد و اين هدايت ويژه الهي، معصوم بودن را در تمام مراحـل بـه    ارائهها  الهي به آن
  .دنبال دارد

زيرا هدايت انسان كاملي كه عقيده و خُلق او معيار اخـالق و عمـل او تـرازوي اعمـال     
فـظ و بيـان وحـي، مصـون از خطـا      دريافت، ح: گانه ديگران است، بايد در تمام مراحل سه

باشد و اميد به لقاي الهي را منوط بـه عمـل صـالح و پرهيـز از شـرك در عبـادت معرفـي        

  ؛)110كهف، ( 2»َفمن َكانَ يرْجوا لَقاء ربه فَْليعملْ عمالً صالحاً وَلا يشْرِك بِعبادةِ ربه أَحداً«: كند مي

  ؛)31انعام، ( 3»َقد َخسرَ الَّذينَ َكذَّبوا بِلَقاء اهللاِ«: كند ش ميو منكران لقاي او را سرزن

  ؛)54فصلت، ( 4»أَالَ إِنَّهم في مرْية من لَقاء ربِهم«: كند و حتي شك در آن را نكوهش مي
و اعتقاد به لقاي او را نيروبخش ميدان نبرد و پيروزي گروه اندك در برابر گروه زيـاد و  

َقالَ الَّذينَ يُظنُّونَ أَنَّهم مالَقُوا اهللاِ َكم من فئَة قَليلَة غََلبت فئَةً َكثيـرَةً  «: كند آفرين قلمداد مي يقتوف
  ؛)249بقره، ( 5»بِإِذْنِ اهللاِ واهللاُ مع الصابِرِينَ

ا «: كنـد  و نهايت سير انسان را لقاي الهي توأم با تالش و رنج معرفي مي انُ   ياأَيهـ االِْنسـ
يهالَقحاً َفمَكد كبإَِلى ر حَكاد 6انشقاق، ( 6»إِنَّك.(  

                                                                                                                                        
 .نماييم و در حقيقت، خدا با نيكوكاران است هاي خود را بر آنان مي اند، به يقين راه كساني كه در راه ما كوشيدهو . 1

پس هر كس به لقاي پروردگار خود اميد دارد، بايد به كار شايسته بپردازد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك . 2
  .نسازد

  .ند، قطعا زيان ديدندكساني كه لقاي الهي را دروغ انگاشت. 3
  .او به هر چيزي احاطه دارد آگاه باش كه بيگمان. دگارشان ترديد دارندآري، آنان در لقاي پرور. 4
بسا گروهي اندك كه بر گروهي بسيار، به اذن خدا پيروز شدند، و خداوند «: كساني كه به ديدار خداوند يقين داشتند، گفتند. 5

 .»ان استياببا شكي

 .، حّقاً كه تو به سوي پروردگار خود به سختي در تالشي، و او را مالقات خواهي كرداي انسان. 6
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اند كه عالمه طباطبايي از آنها  البته گروهي از مفسران لقاي الهي را به مرگ تفسير نموده
  ).152تا، ص  طباطبايي، بي(به عنوان جري و تطبيق ياد نموده است 

اگر مراد از لقاي الهي مرگ : نويسد باره مي در اين عارف كامل ميرزا جواد ملكي تبريزي
اش استعمال لفظ در معناي مجازي اسـت، آن هـم از نـوع     و يا رسيدن به ثواب باشد، الزمه

  :بعيدش، در حالي كه اولويت با معناي مجازي قريب است كه در اين مورد عبارت است از
الوجود شرعاً جـايز اسـت،    جبالوجود با وا اي كه مالقات ممكن يك درجه و يك مرتبه

  .اگرچه در عرف عام آن را لقاي حقيقي نگويند
واژه در عالوه بر اين، خصوصيات معاني دخالت در موضوع له الفاظ نداشته است، مثال 

  .ميزان و ترازو، خصوصيات دو كفه بودن ترازو، دخالتي در موضوع له لفظ ندارد
و مالقات روح با روح طوري ديگـر،   جا هم مالقات جسم با جسم طوري است در اين

شونده بشود و آن عبارت از همان معنـي   كننده و مالقات اي كه مراعات حال مالقات به گونه
است كه در ادعيه و اخبار از آن به لفظ وصول و زيارت و نظـر بروجـه و تجّلـي و ديـدن     

  ).85، ص 1360ملكي تبريزي، (شود  قلب و روح تعبير مي
شـود كـه    و با توجه به سخن عارف كامل ملكي تبريزي استنباط مـي  ،از آنچه گفته شد

لقاي الهي نوعي معرفت و شناخت نسبت به خداونـد اسـت كـه از نـوع شـناخت حسـي،       
واسطه است كـه انسـان در محضـر     شهودي و بي ي و عقلي نبوده، بلكه نوعي معرفتتجرب

  .شود الهي از سرچشمه معرفت سيراب مي
دارد، كـه قـرآن از    ، هنگام اخذ وحي بيان مي)ص(ظ بودن، پيامبر قرآن كريم، در محفو

يم    «: شود سوي خداوند حكيم و دانا بر تو القا مي لـيم ع كـنْ حن لَـد َلتَُلقَّى اْلقُرْآنَ مـ إِنَّك1»و 

  ؛)6نمل، (
خـواهيم خوانـد و   ما قرآن را بر تـو  : فرمايد و درباره معصوم بودن او در حفظ وحي مي

  ؛)6اعلي، ( »سُنقْرُِئك َفالَ َتنسى«: كني ز فراموش نميهرگديگر 
كه هرگـز از روي هـواي نفـس    : فرمايد و درباره معصوم بودن در هنگام اعالم وحي مي

  .)3نجم، ( »ما ينطقُ عنِ اْلهوى و«: گويد سخن نمي

                                                                                                                                        
 .شود به يقين اين قرآن از سوي حكيم و دانايي بر تو القا مي. 1
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تـوان هماننـد قيصـري     بندي ميزان كشف و شـهود مـي   براساس آنچه گذشت، در جمع
به دليل پيچيدگي تميز شهود حقيقي از غير حقيقي، سالك عارف بايد تحت مراقبـت  : گفت

استاد كامل متوجه به حق و اهل مكاشفه بر طبق موازين و قـوانيني كـه شـريعت اسـالم و     
، 1375قيصـري،  ( 1اند، وارد سـير و سـلوك شـود    مقرر كرده) ع(و ائمه اطهار ) ص(رسول اكرم 

  .)629ـ  628و  595ـ  594صص 

  اعتبار كشف و شهود از ديدگاه قرآن

خورد كه بيانگر نوعي خاص از معرفـت اسـت    به چشم ميكريم آيات فراواني در قرآن 
آيد و نه از طريق علـم و   كه نه از راه درس و بحث و فكر و انديشه فيلسوفانه به دست مي

وجه به عالم قدس تجربه، بلكه از طريق عمل به شريعت و سير و سلوك، تقرّب الي اهللا و ت
انـد و در   در اثر اخالص و بندگي به يقين رسـيده : به تعبير عالمه طباطبايي. شود حاصل مي

اثر يقين ملكوت آسمان و زمين و زندگي جاوداني جهان ابديت برايشـان مكشـوف گشـته    
  ).33، ص 1360طباطبايي، (است 

ا نبايد در برابر مـذاهب  جا روشن است كه عرفان ر و از اين: نويسد و در جاي ديگر مي
پرسـتش از راه  . ديگر، مذهبي مستقل شمرد، بلكه عرفان راهـي اسـت از راههـاي پرسـتش    

محبت و نه پرستش از راه بيم و اميد، راهي است براي درك حقايق اديان در برابـر ظـواهر   
  .ديني و راه تفكر عقلي

  :اند از ر قرآن عبارتبرخي از آيات روشن در اعتبار بخشيدن به شهود عرفاني از منظ

  :مانند. در قرآن با تعبيرات گوناگون سخن از لقاءاهللا مطرح است. 1

، 54؛ فصـلت،  14؛ سـجده،   8؛ روم، 154انعام، ( )لقاءاهللا و لقاء ربهم و لقاء ربکم و لقاءربه و لقائنا و لقائه(
  ).5؛ عنكبوت، 45؛ يونس، 31انعام، 
  آيه عباداهللا مخلصين. 2

                                                                                                                                        
  همرهـي خضـر مكـن    بـي  مرحلـه طي ايـن   .1

  

  ظلمــات اســت بتــرس از خطــر گمراهــي
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خَْلصينَ اهللاِ عما يصفُونَ سبحانَ« اهللاِ اْلمـ ادبضمير يصفون دو  در مرجع )160صافات، ( »إِالَّ ع
  :احتمال وجود دارد

احتمال نخست؛ با در نظر گرفتن اين كه اين آيه متصل به آيه قبل است، به كفار نامبرده 
ايـن اسـت كـه خـدا از      گردد و استثناي اال در آن استثناي منقطع است و معنـاي آيـه   بر مي

گوينـد و از   اش مـي  كنند، منزه است و يا خدا از آنچه كه كفـار دربـاره   توصيفي كه كفار مي
و امثـال آن منـزه اسـت، ولـي      دت، نسبت، شركتراشند، از قبيل وال اوصافي كه برايش مي

كنند كه اليـق سـاحت قـدس اوسـت و يـا       بندگان مخلص خدا او را به اوصافي وصف مي
  .كنند كه اليق اوست ف ميطوري وص

چنـان   در نظر بگيـريم، هـم  از آيات قبل احتمال دوم؛ اين است كه اين دو آيه را مستقل 
تر از آن معـاني دارد چـون در ايـن صـورت      تر و دقيق كه مستقل نيز هستند و معنايي وسيع

مطلـق اسـت و   » يصـفون «چـون كلمـه   . بايد ضمير در يصفون را به عموم مردم، برگردانيم
شـود؛   گاه، اگر استثنا را هم متصل بگيريم معنا چنين مـي  شود، آن گونه وصف مي شامل همه

كنند، مگر تنهـا بنـدگان    هايي كه واصفان برايش مي خداي تعالي منزه است از تمامي وصف
  .مخلص خدا كه وصف آنان درست است

زوجـل  و اما دليل درستي توصيف عباد مخلصين، درباره خدا، اين اسـت كـه خـداي ع   
بندگاني دارد كه ايشان را براي خود خالص كرده، يعني ديگر هيچ موجودي غير از خدا در 
اين افراد سهمي ندارد و خود را به ايشان شناسانده و غير خود را از ياد ايشان بـرده اسـت،   

كنند و اگر غير از خدا چيـزي   شناسند و غير از خدا را فراموش مي در نتيجه تنها خدا را مي
  .شناسند هم بشناسند به وسيله خدا ميرا 

كنند كـه اليـق    شان وصف كنند، به اوصافي وصف مي چنين مردمي اگر خدا را در نفس
و اگر هم به زبان وصف كنند، هر چند الفاظ قاصـر و معـاني آنهـا    . ساحت كبريايي اوست

ت از كنند كه بيان بشـر عـاجز و قاصـر اسـ     دنبال وصف خود، اعتراف ميبه محدود باشد، 
و صفات خدا را در قالب  ءاينكه قالب آن معاني باشد و زبان بشر ناتوان است از اينكه اسما

ال «: ، كـه سـيد مخلصـين اسـت، فرمـوده     )ص(چنان كه رسول خدا  الفاظ حكايت كند، هم

كسي بر خدا ثنا گفتـه و نقـص ثنـايش را    زيرا  »احصي ثناء عليك انت كما اثنيت علي نفسك
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كنـد، منظـورش    رده كه آنچه را كه خداوند در ثناي بر خـودش اراده مـي  كبرطرف اينگونه 
  .باشد مي

هـاي فـوق آن اسـت كـه تنهـا مخلصـين هسـتند كـه          مستفاد از آيه با توجه بـه تبيـين  
  .شان از خداوند توصيف صحيح است و ديگران از آن محرومند توصيف

ها راه وصول بـه آن  تن ،و اخالص هم با درس و بحث علم و فلسفه قابل دسترس نبوده
  .باشد سير و سلوك معنوي و ترك تعلقات از ماسوي اهللا و معرفت شهودي مي

  آيه شهود ملكوت آسمان و زمين. 3

ظاهر سياق اين . 1»وَكذلك نُرِي إِبرَاهيم مَلكُوت السماوات واالَْرضِ وليكُونَ منَ اْلموقنينَ«

ةً  «: كند به آيه قبلي اشاره مي» كذلك«آيه با كلمه  هـَناماً آلذُ أَصأََتتَّخ رآز َِبيهال يمرَاهإِذْ َقالَ إِبو
اكين را بـه  هـا و زمـ   شود كه ما ملكـوت آسـمان   بنابراين، معناي آيه اين مياست، » إِنِّي أَر

به  و ببرديم و همين معنا باعث شد كه به گمراهي پدر و قوم خود پي نشان داد) ع(ابراهيم 
  .احتجاج با آنان بپردازد
مصدر و به معناي قدرت بر تصرف اسـت ماننـد طـاغوت و    » ملك«واژه ملكوت مانند 

  .اي ندارد در قرآن نيز به همان معناي لغوي خود استعمال شده و معناي جداگانه .جبروت
وليكن مصداق آن در قرآن غير از ساير مصاديق عرفي است، چون ملك و ملكوت كـه  

سلطنت است، در ميان ما آدميان يك معناي فرضي و اعتباري اسـت كـه واقعيـت    يك نوع 
خارجي ندارد، زيرا ملكوت همان وجود اشيا است، از جهت انتسابي كه به خـداي سـبحان   
و قيامي كه به ذات او دارند، معلوم است كه چنين امري قابل شركت نبوده و ممكن نيسـت  

  .داشته باشدكه چيز ديگري با خداوند در آن شركت 
و كـذلك نـري ابـراهيم    «اگـر در جملـه   : در تفسير آيه نوشته است) ره(عالمه طباطبايي

چنين ساير آيات مربوط به آن دقت شود، به خوبي معلـوم   و هم »ملكوت السماوات واالرض
شود كه منظور از نشان دادن ملكوت آسمان و زمين، به خاطر آن است، كه خداوند خود  مي

يم نشان دهد، منتهي از طريق مشاهده اشيا و از جهت اسـتنادي كـه اشـيا بـه وي     را به ابراه

                                                                                                                                        
 .كنندگان باشد تا از جمله يقينو ... اهيم نمايانديم ها و زمين را به ابر گونه، ملكوت آسمان و اين. 1
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بـه پايـه يقـين بـه     ) ع(ملكوت، اين بوده كه ابـراهيم   ارائهدارند و بعيد نيست كه غرض از 

ا    «: كه در جاي ديگر فرمودهچنان آيات خداوند برسد،  رِنَـا َلمـونَ بِأَمد ةً يهـ مـأَئ مْنهْلَنا معجو 
اش يقين به اسـماي حسـني و    ؛ همان يقيني كه نتيجه)24سجده، (1»صبرُوا وَكانُوا ِبĤياتَنا يوقنُونَ

اي است كه دربـاره رسـيدن پيغمبـر     صفات علياي خداوند است و اين مرحله همان مرحله

سِجد اْلحرَامِ إَِلى اْلمسِجد سبحانَ الَّذي أَسرَى بِعبده َليالً منَ اْلم«: به آن پايه، فرمود) ص(اسالم 
َلَقد  ما زاغَ اْلبصرُ وما َطَغى«: ؛ و نيز فرموده)1اسراء، ( 2»االَْْقصى الَّذي بارْكَنا حولَه لنُرِيه منْ آياتَنا

ـ )18و  17نجم، ( 3»رأَى منْ آيات ربه اْلُكبرَى  و اعـال  ه آيـات پروردگـار در نهايـت   ؛ اين يقين ب

توانند بـه آن برسـند و امـا قـرآن كـريم       در سير تكاملي خود مي) ع(اي است كه انبيا  درجه
تر از آن دانسته كه ادراكي بـه تعلـق گيـرد و احاطـه كنـد و       ساحت ذات پروردگار را عالي

  .وجودش را امري مسلم و مفروغ عنه قلمداد نموده است
آثاري برشمرده است كـه يكـي از آن آثـار     قرآن كريم براي علم يقيني به آيات خداوند

و آنچـه در پـس پـرده    بـرود  گر پـرده حـواس از روي حقـايق عـالم كنـار      ا: اين است كه
بـاره فرمـوده    در ايـن . شـود  محسوسات است، آن مقداري كه خدا خواسته باشد، ظاهر مـي 

كَـالَّ إِنَّ كتَـاب   «: و نيـز فرمـوده   )6و  5تكاثر، ( 4»َلتَرَونَّ اْلجحيم َكالَّ لَو تَعَلمونَ عْلم اْليقينِ«: است
ونَ  كَتاب مرْقُوم ما أَدراك ما علِّيونَ و االَْبرَارِ َلفي علِّيينَ قَرَّبـاْلم هدطباطبـايي،  (، )21مطففـين،  ( 5»يْشه

  .)244ـ  243تا، صص  بي
را كـه جـز بـه نحـو      چه گذشت، آيه فوق مشاهده ملكوت آسمان و زمـين  براساس آن

باشد، از لـوازم   و از مقوله شناخت حسي، عقلي و نقلي نمينيست پذير  شهود عرفاني امكان

َلتَـرَونَّ  «يقين برشمرده است و اين نوع معرفت اختصاص به پيامبران نداشته و به تعبير آيـه  

                                                                                                                                        
هدايت ) مردم را(و چون شكيبايي كردند و به آيات ما يقين داشتند، برخي از آنان را پيشواياني قرار داديم كه به فرمان ما . 1

  .كردند مي
ايم، سير داد،  پيرامون آن را بركت داده اش را شبانگاهي از مسجدالحرام به مسجداالقصي، كه كه بنده) خدايي(منزّه است آن . 2

  .هاي خود به او بنمايانيم، كه او همان شنواي بيناست تا از نشانه
 .از آيات بزرگ پروردگار خود را بديد] برخي[در نگذشت، به راستي كه ] از حد[منحرف نگشت و ] اش[ديده . 3

 .يابيد اليقين در مي بينيد، سپس آن را قطعاً به عين وزخ را ميبه يقين د! داشته باشيداليقين  هرگز چنين نيست، اگر علم. 4

  .كنند ميچيست؟ كتابي است نوشته شده كه مقرّبان آن را مشاهده » عّليون«و تو چه داني كه . 5
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يمحكنـد و   اهده مـي اليقين شد، جهّنم را در همين حيات مش اگر كسي وارد مرحله علم »اْلج
توانـد باشـد، كـه شـاهدي بـر       در نتيجه، اين معرفت جز معرفت شهودي چيز ديگري نمـي 

  .كشف و شهود است
يقين استداللي و فطري ) ع(شك نيست كه حضرت ابراهيم : در تفسير نمونه آمده است

 ،يدبه يگانگي خدا داشته است، اما با مطالعه در اسرار آفرينش اين يقين به سرحد كمال رس
اي كـه زنـده    طور كه ايمان به معاد و رستاخيز داشت، ولي با مشاهده مرغان سر بريده همان

اليقين رسيده است، آيات بعد اين موضوع را به طور مشـروح   شدند، ايمان او به مرحله عين
بيان كرده و استدالل ابراهيم را از افول و غروب ستاره و خورشـيد بـر عـدم الوهيـت آنهـا      

  ).309، ص 1369مكارم شيرازي، (ازد س روشن مي

  آيه يجعل لكم فرقانا. 4

؛ فرقان صيغه مبالغـه از مـاده   )29انفال، ( 1»يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِن َتتَّقُوا اهللاَ يجعل َلُكم فُرَْقاناً«

  .كند فرق، در اين جا به معناي چيزي است كه به خوبي حق را از باطل جدا مي
  :توان گفت سازي تقوي در شناخت حق از باطل مي گي زمينهچگوندر باب اما 

هاي  دهاوال؛ گرچه نيروي عقل انسان به قدر كافي براي درك حقايق آماده است، ولي پر
ي در مقابل ديده عقل و يا مانند غبار غليظي فضاي اطراف چون دود سياه هوي و هوس هم

توانـد   چهـره حـق و باطـل را نمـي    پوشاند و در چنين محيط تاريكي است كه انسان  را مي
دود سياه و تاريك كه به تعبير شاعر با آب تقوي اين غبار زدوده شود و اين  بنگرد، مگر اين

  2.ديدن چهره حق آسان شوداز ميان رفته 
تـاب، اگـر    ثانيا؛ قلب آدمي همچون آيينه است و هستي پروردگار همچون آفتـاب عـالم  

ه و تار كند، نـوري در آن مـنعكس نخواهـد شـد، امـا      اين آيينه را زنگار هوي و هوس تير

                                                                                                                                        
  .دهد قرار مي] حقّ از باطل[تشخيص ] نيروي[براي شما او ، كنيدايد، اگر از خدا پروا  كساني كه ايمان آورده اي. 1
ــي  .2 ــرده، ول ــاب و پ ــدارد حج ــار ن ــال ي   جم
  

ــته   ــت آراســـ ــرايي اســـ ــت ســـ   حقيقـــ
  نبينــي كــه هــر جــا كــه برخاســت گــرد      

  

ــرد     ــواني ك ــر ت ــا نظ ــان ت ــار ره بنش   غب
  )حافظ(                                           

ــته   ــرد برخاســ ــوس گــ ــوي و هــ   هــ
ــرد    ــت مـ ــه بيناسـ ــر گرچـ ــد نظـ   نبينـ

  

  )سعدي( 
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هنگامي كه در پرتو تقوي و پرهيزگاري صـيقل داده شـود و زنگارهـا از ميـان بـرود، نـور       
ايـن اثـر   . سازد گردد و همه جا را روشن مي كننده آن آفتاب پرفروغ در آن منعكس مي خيره

ري از روايات و آيات ديگر ها در بسيا عجيب تقوي در شناخت واقعي و ديد و درك انسان
انسان با ايمان، با نور  »من ينظر بنوراهللاؤالم«: نيز آمده است و در حديث معروف آمده است

كثـر مصـارع العقـول تحـت بـروق      ا«: خوانيم البالغه در كلمات قصار مي در نهج. بيند خدا مي

از كـار   ها به خاطر برق طمـع اسـت كـه چشـم عقـل را      غالب زمين خوردن عقل »المطامع
  .)143ـ 141، صص 1369مكارم شيرازي، (بيند  گاهها را نمي ها و لغزش اندازد و پرتگاه مي

بيني الهي و تشخيص حق از باطل و فرق بين حـق و باطـل    بحث رابطه تقوي با روشن
در آيات و روايات زياد است و آيات و روايات فوق به عنـوان نمونـه ذكـر شـده اسـت و      

گونـه شـناخت نـه از مقولـه      بر مراد و مقصود ما روشن است، زيرا ايـن ها  داللت اين نمونه
، بلكه نوعي شهود است كه خداونـد  فلسفي و نه از باب تعليم و تعلم علمي و تجربي و نه

كند و يا از باب اثر وضـعي تقـوي و طهـارت     پيشگان به آنان عطا مي به عنوان پاداش تقوي
باشد كه در تحليل دوگانه فـوق بـه    واسطه نفس مي نفس و يا رفع مانع از انعكاس حقايق به

  .آن اشاره شده است
به هر حال، اين نوع معرفت و شناخت جز عرفان و معرفـت شـهودي تحليـل ديگـري     

  .نخواهد داشت كه شاهد بر شهود عرفاني است

  آيه جهاد. 5

آيـا جهـاد بـا    ؛ منظور از جهـاد در آيـه،   )69عنكبوت، ( 1»والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«
دشمن است؟ يا جهاد با نفس؟ يا جهاد در راه شناخت خـدا از طـرق علمـي و اسـتداللي؟     

، آيا منظور در راه رضاي خدا است؟ يا در راه جهاد با نفـس؟  »فينا«چنين در مورد تعبير  هم
  يا در طريق عبادت؟ يا در طريق مبارزه با دشمن؟

                                                                                                                                        
  .نماييم آنان مي ههاي خود را ب شيدند، به يقين راهو كساني كه در راه ما كو. 1
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بنـابراين  . مطلـق اسـت و هـم تعبيـر فينـا     پيداست كه هم تعبير به جهاد تعبير وسـيع و  
شود، خواه در طريق كسب معرفت باشـد يـا    هرگونه جهاد و تالش در راه خدا را شامل مي

  .جهاد با نفس يا مبارزه با دشمن و يا انجام هر كار نيك ديگر
هاي مختلفي است كه جهاد با نفس و جهاد علمـي و مبـارزه بـا     و منظور از سبل نيز راه

  .شوند ، به سوي خدا منتهي ميدشمن همگي
الم تأكيـد و نـون تأكيـد    (اي الهي است كه خداوند با انـواع تأكيـدات    هدايت هم وعده

آن را به مجاهدان ارزاني داشته و پيـروزي و ترقـي و موفقيـت را در گـرو دو چيـز      ) ثقيله
  .جهاد و خلوص نيت: برشمرده است كه عبارت است از

انديشـه و مطالعـه و تفكـر،    : ا و متكلمان معتقدنـد كـه  جمعي از فالسفه اسالمي و عرف
كند، بلكه روح انساني را براي پذيرش صور معقوالت آماده سـاخته   ايجاد علم و دانش نمي

و هنگام آمادگي و پذيرش روح انسـاني فـيض الهـي و اشـراق از خـالق متعـال از طريـق        
  .شود الصور بر روح انسان دميده مي واهب

و جهاد و اجتهاد از خاك به افالك از طريق عابد سـالك و قـوس    بنابراين قوس صعود
بـه مرحلـه   نزول و تنزيل از رحمن و رحيم به موجود و مخلوق است كه بـا جهـاد نفـس    

  ).58، ص 1382كوهساري، (و قابليت اشراق از واهب الصور را خواهد يافت  قدسي رسيد
م و تعلم نيست، بلكه نـوري  كه علم به كثرت تعلي«: و اينكه در حديث وارد شده است

نيـز ممكـن اسـت كـه     » افكند است كه خداوند به قلب هر كس بخواهد و شايسته بداند مي
  .اشاره به همين معني باشد

  آيه ميثاق.  6

» بِـرَب تأََلس ِهمَلى أَْنُفسع مهدأَْشهو ميَتهذُر مورِهن ُظهم مي آدنن بم كبإِذْ أََخذَ رقَـالُوا  و ُكم
؛ گرچه در تفسير آيه فوق )172اعراف، ( 1»بَلى َشِهدَنا أَن َتقُولُوا يوم اْلقيامةِ إِنَّا ُكنَّا عنْ هذَا َغافلينَ

بـاره   ها و گفتگوهاي فراواني در ميان مفسران به راه افتاده و احاديث گوناگوني در اين بحث

                                                                                                                                        
زماني را كه پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذريه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خويشتن ) به خاطر بياور. (1

ما «: ستاخيز بگوييدروز ر) چنين كرد مبادا(» !دهيم آري، گواهي مي«: گفتند» آيا من پروردگار شما نيستم؟«) و فرمود(ساخت 
  !»)خبر مانديم و از پيمان فطري توحيد بي(از اين، غافل بوديم 
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ها، يك  كند كه خداي متعال، با فرد فرد انسان ت ميوارد شده است، ولي آيه به روشني دالل
هـا   ها گفته اسـت، آيـا مـن خـداي شـما نيسـتم؟ و آن       و رويارويي داشته، و به آن همواجه

موجـب  ) به قرينه آيه بعد(ها  و اين مواجهه، با تك تك انسان. آري تويي خداي ما: اند گفته
احتجاج كنند، كـه مـا غافـل بـوديم و از     گشته تا عذري براي مشركان باقي نماند تا بتوانند 

  .پدران خود پيروي كرديم
تواند غايبانه و پشت پرده باشـد، چـون ارزشـي     حقيقت مواجهه اين گفت و شنود نمي

عذر براندازي كه خطاي در تطبيق را هم نفـي   احتجاج نخواهد داشت و چنين مكالمةبراي 
  .شود كند، جز با علم حضوري و شهود قلبي حاصل نمي

) ع(امام باقر . مؤيد آن روايات زيادي است كه مشتمل بر تعبيرات رؤيت و معاينه است
خداوند خودش را  »احد ربه أراهم نفسه و لوال ذالك لم يعرف فعرفهم و«: به نقل كافي فرمود

  .)13، ص 1410كليني، (شناخت  كس پروردگار خويش را نمي به ايشان شناساند وگرنه هيچ
آيا عينـا خداونـد   : استآمده ) ع(ابراهيم از ابن مسكان از امام صادق  در تفسير علي بن

  .)340تا، ص  طباطبايي، بي( »نعم: كان هذا؟ قال معاينةً«آري : اند؟ فرمود را مشاهده كرده

و لـوال ذالـك لـم    «: است كه فرمـود كرده نقل ) ع(در محاسن برقي زراره از امام صادق 

دانست كه چه كسي آفريننـده   كس نمي اين صحنه نبود، هيچاگر  »فه و رازقهيدر احد من خات
  .)345همان، ص (است و روزي دهنده او 

روايات فوق هم مؤيد آنند كه معرفت اشاره شده در آيه از نوع معرفت شخصـي اسـت   
  .از راه علم و عقل ناوين حاصلو نه شناخت كلي از راه مفاهيم انتزاعي و يا ع

پـذير   ار جـز از راه علـم حضـوري و شـهودي امكـان     و معرفت شخصي درباره پروردگ
بايسـت چنـين گفتـه     نيست، زيرا اگر منظور معرفت كلي و نتيجه استدالل عقلـي بـود، مـي   

دانست كه خالقي دارد، نـه   كس نمي ، يعني هيچ»و لوال ذالك لم يعلم احد انّ له خالقا«: شد مي
  .دانست چه كسي خالق او است كه نمي اين

نسـبت بـه خـالق     يتواند با عقل خود معرفت كلي و حصـول  انسان مي به عبارت ديگر،
تواند معرفت شخصي و شهودي نسبت به او پيدا كند، در حـالي   هستي بيابد، اما هرگز نمي
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ها اسـت   كه آيات و روايات درصدد تحقق يك معرفت شخصي و شهودي براي همه انسان
  .)58، ص 1377؛ شيرواني، 37تا، ص  مصباح يزدي، بي(

بايد دانست كساني كه رؤيـت  : باره نوشته است الواليه در اين رسالةعالمه طباطبايي در 
كنند، در مقام اثبات چيز ديگري هستند، غير از ديدن با چشـم   و شهود خداوند را اثبات مي

اش بـا تمـام وجـود     ظاهر و آن اينكه، موجود امكاني با فقر محض و عـدم اسـتقالل ذاتـي   
شم حسي و يا ذهني و فكري، وجود پديدآورنده خود را كه خير محـض  اش نه با چ امكاني

  .كند است شهود مي
دهـد،   كند و ظواهر كتاب و سنت بر آن گواهي مي و اين معنا را براهين قطعي اثبات مي

بلكه مقتضاي براهين، محال بودن انفكاك ممكن از اين شهود است و آنچه مطلوب اسـت،  
باشد، نه اصل شهود ضروري كه همان علـم حضـوري بـه     مي همانا علم به شهود و معرفت

چرا كه اصل اين علم حضوري براي همگان حاصل است و نياز به طلـب  . حق تعالي است
  .)27ـ24، صص 1360طباطبايي، (ندارد 

  اتيد گاه رواياز د يكشف و شهود عرفان اعتبار

 ييكـه جـا   ينحو به ،ات مطرح شده استيبه صور مختلف در روا يله شهود عرفانأمس
از  يبـه برخـ   ،مشت نمونه خروار اسـت  ،نكهياز باب ا. گذارد ينم يباق ديشك و ترد يبرا
  :شود ياشاره م ها آن
  ت اخالصيروا. 1

من اخلص العبادة هللا اربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبـه علـي   « )ص( يت نبويروا

حكمت از  يها چشمه ص سازد،خداوند خال يخود را براعبادت هركس چهل روز  »لسانه
  .)236ص ، 1403، يمجلس( گردد يم يجار قلبش به زبانش

) 242ص  ،1403، يمجلس( يالداع ةعد ابن فهد در ،يعه مانند قطب راوندير آن در منابع شينظ

  .مشاهده شده است )242ص همان، ( )ع( ون اخبارالرّضايصدوق در عو 

ـ  ،شـود  ير معتبـره اسـتفاده مـ   از جمله اخبـا  :سدينو يم ينور يمرحوم حاج  از يدر ترّقّ
ن نسق به سبب مواظبت به عمـل از  يو تنزّل به هم يبه حال يو از حال يا به درجه يا درجه

ت يا سال را مـدخل يچهل روز . آن ريو غ يزيدن و ترك چيو خوردن وآشام نماز ،دعا ،ذكر
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ص  ،1377، يروانيش( است يبزرگآثار  ،اريدر مواضع بس ن عدد رايبلكه ا ،رآنيثأدر ت ،است يتام

90(.  

 ،شـود  ياسـتفاده مـ   يبـه خـوب   ،عه و سّنت فـراوان اسـت  يات كه در منابع شين روايا از
ـ در ا يمواظبت چهل روزه  واخالص الهـ   يرايظـرف دل انسـان را پـذ    همحـدود  ،اميـ ن اي

قلب او هم چـون چشـمه جوشـان معـارف      )شرح صدر( نموده ياز اشراقات اله يور بهره
  ،مم و تعّلين نوع معارف و حكمت از باب تعلياكه معلوم است . خواهد بود ياله وحكمت

  .تجربه و فلسفه نخواهد بود، علم
  البالغه نهج 87 خطبه. 2

اسـت   ين بندگان نزد خدا كسيتر بندگان خدا محبوب يا» هيلعباداهللا  انّ من احب اهللا  ا«
نش يريـ كرده، آن كس كه جامـه ز  يرايسركش نفس  يها هوس بر يروزيراه پ كه او را در

ل يت در قلـبش روشـن شـده و وسـا    ياغ هداچر، ترس از خدا است زبرينشاندوه و جامه 
آسان نموده است و بـه   د را برخوديساخته و شدام فراه ،ش دارديكه در پ يروز يالزم برا

و  يالهـد  ح  ابـواب يو صار من مفات«ده يرت ديده بصين را با دق آيحقا ن جهان نگاه كرده،يا

و در آن ده يـ گردهالكـت   يدرهـا  يها ت و قفليهدا يدرها يدهايكل »يق ابواب الرّديمغال
  .گام نهاده است

ل يت در قلـب و وسـا  يچـراغ هـدا   ،ن است كه بندگان محبوب خـدا يمستفاد از خطبه ا
ق يبـه حقـا   رتيشان آسان و نگاهشان به جهان نگرش با بصـ يد برايشدا مقابلدر  يضرور

كـه  ـ  بر مقصود ما يكه به وضوح وروشن اند ت و قفل درب ضاللتيد هدايكلاست وخود 
اللـت  د ـ  حلـه شـهود اسـت   دن بـه مر يو رسـ  يفلسف و يعلممعرفت از نوع فرابه رسيدن 

  .كند يم
  البالغه نهج 222خطبه . 3

 »ةو تبصـر بعـد العشـو    ةكر جالء للقلوب تسمع بـه بعـدالوقر  جعل الذّ يانّ اهللا سبحانه و تعال«
شـنود   يم ينيز سنگپس ا ،ها قرار داد كه در اثر آن گوش قلب يش را جالياد خويداوند خ

ـ  ةالربه یف«بزرگ باد او  يها نعمت خداوند كه .نديب يم ييسو و چشم پس از كم و  ةبعدالربه

داشته كـه بـه    يهمواره بندگان يزمان در هر عصر و »فكرهم یجاهم ف زمان الفترات عبادنالا یف
ن بندگان با يا. گفته است يشه با آنان سخن ميعقل و اند يكرده و در واد يالهام مها  آن فكر
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را روشـن   خـود  يهـا  هـا و دل  گـوش  هـا و  در چشم يينايعقول، چراغ فهم و ب يدارينور ب
  .اند ساخته

ا آن را يگو ،ا هستندين كه در دنينها با ايا .ها  بودند ابانيان در بين افراد به منزله راهنمايا
ـ ن ماال رویكانهم  یا حتینفكشفوا غطاء ذالك الهل الد«اند  وستهيپا كرده و به آخرت ره  یری

ن يا واريا از پشت ديگو ،اند را مشاهده كرده ايدن يآنها ماورا »سمعونیال سمعون مایالناس و 
كننـد   يرا مشاهده م جا آن ينگرند و اقامت طوالن يان ميخجهان سر بر آورده و به جهان برز

ـ  ،را كنار زده ها ن پردهيها ا آن. ساخته است يخود را عمل يها وعده ،زيا رستاخيگو و  يحت
  .شنوند يگران نميكه دد شنون يم را  يو مطالب ننديب يگران نميكه د ننديب يرا م ييها زيا چيگو

  :انگر آن است كهيخطبه فوق ب
بـاطن انسـان را    چشم و گوش ،جهيقلب شده در نت ياد خدا موجب جال و صفاي ؛اوال

  .كند يباز م
  .باشد ينم يخاص و مخصوص عصراست  اي هر عصر و زمانه ن الهام دريا ؛ايثان

ننـد و  يب يرا مـ  ييزهـا يو چ انـد  را كنـار زده  ها هستند كه پرده يان مردم كسانير مد ؛ثالثا
 رد  يفلسـف  و يحسشناخت كه شنوند، ومعلوم است  ينند و نميب يگران نميشنوند كه د يم

است   يفلسف و يفراعلم يان آن است، معرفتيآنچه حضرت درصدد ب وار همگان است ياخت
  .است يكه همان شهود عرفان

  البالغه نهج 4خطبه . 4

مرا بر شـما   ،تمين يصفا صدق و »ةيكم صدق النيبصر ن و«: خطاب به مردم بصره فرمود
از نفـاق منافقـان    شيخـو بـاطن   يكنند كه با صـفا  ياعالم م) ع( حضرت .نا ساخته استيب

  .بصره آگاه است
ـ از صدق ن) ع( مراد امام: ديگو يم عبارت نيدر شرح ا يثم بحرانيبن ما الص او ت اخـ ي

بـر   ،ن امـر موجـب گشـته اسـت    ين كه  اينه دل او است و اييآ يو صفا يتعال يخدا يبرا
ـ ( شـان افاضـه شـود   يمعرفت به حاالت مردمان و عواقب امور ا رت او نوريچشم بص  ،يبحران

  .)273، ص 1362

  :قلب يدر صورت صفا يآر
  و هم فرّاش را فرش دولت را  راهم نقّاش  نقش و ينيهم بب
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  .ح نداردياز به توضيروشن است ون داللت  مفاد خطبه بر مقصود
  يث عنوان بصريحد. 5

 يا :ت شـده اسـت كـه فرمـود    يروا) ع( از امام صادق يث معروف عنوان بصريدر حد
خدا بخواهـد  اگر كه  كسي در دلكه است  يبلكه نور ،ستيم و تعّلم نيبا تعل اباعبداهللا علم

ت و يـ قـت عبود ينخسـت حق  ،يپس اگر خواهـان علـم هسـت   . شود تابيده مي ,تش كنديهدا
را در خود جستجو كن و علم را با به كار بردن آن طلب نما و فهم را از خدا بخـواه   يبندگ

  1.)224 ص ،1403، يمجلس( ت كنديتا به تو عنا

روشن شدن  ين مقدار برايان هميت است كه بيقت عبوديان حقيث درصدد بيادامه حد
تعلـم   م ويگـاه علـم را تعلـ   يجا و ث اساسين حديرا حضرت در ايز. كند يت ميبحث كفا

و معلوم اسـت   دهد يكه بخواهد قرار م كه خداوند در قلب هر داند مي يبلكه نور ،ندانسته
فـوق علـم و    ين معرفت الهيم وتعلم است و اياساسش بر تعل  يو فلسف يكه معرفت علم

  .است يو شهود يفلسفه است كه همان معرفت اشراق
  ينگرش مؤمن به نور اله.  6

  .نگرد يم يمؤمن با نور اله »نظر بنوراهللایاملؤمن « ):ص( يت نبويروا
 وش را در طاعـت گ كه چشم و يكس: ت فوق آورده استيدر شرح روا يعالمه مجلس

كنـد   ينظاره مرا ن يزم كند كه ملكوت آسمان و  يم به او اعطا يخداوند نور ،دهد قرار ياله
  .شنود يو سخن فرشتگان مقرب را م

و خواسـته   شـنود  ينگرد و م يمن به نور خدا ممؤ ،ات آمده استيروا ان گونه كه درهم
اسـت و عبـارت   جايگـاه دقيـق    نيسخن در ا يمنته. رديگ يقرار م يخواسته اله يااو مجر

  ).78، ص همان( 2ها لرزان است قدم

                                                                                                                                        

1 .»تَب اللَّه رِيدنْ يي َقْلبِ مف قَعي نُور وا هلُّمِ إِنَّمِبالتَّع ْلمالْع سلَي اللَّه دبا عا أَبَقالَ يتدَفإِنْ أَر هيدهالَى أَنْ يتَع و كًلا  ارأَو َفاْطُلب ْلمالْع
كْفهِمي َتْفِهمِ اللَّهاس و هالمعتِباس ْلماْطُلبِ الْع ةِ ويودبيَقةَ الْعقح كي َنْفسف«.  

ئكة و من بذل نور بصره و سمعه في الطاعة أعطاه اهللا نورا منه به ينظر في ملكوت السماوات و األرض و به يسمع كالم المال«. 2
المؤمن ينظر بنور اهللا و ورد بي يسمع و بي يبصر و إذا تخلى من إرادته و جعلها تابعة إلرادة  :المقربين و وحي رب العالمين كما ورد

ة و اراهللا جعله بحيث ال يشاء إال أن يشاء اهللا و كان اهللا هو الذي يدبر في بدنه و قلبه و عقله و روحه و الكالم هنا دقيق ال تفي به العب
  »البيان و في هذا المقام تزل األقدام
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ن نور از طـرف خداونـد و اشـراق اسـت و     ينكه، اياست بر ا اي هاشار ياله ر به نوريتعب
 يدسترسـ  ييهـا  رتيبـه بصـ   يكه به انوار اله مؤمنانيم وتعلم ندارد و چه بسا يبه تعل يربط

ـ كه  ،داشته باشند يياو تعلم آشن تعليمنكه با مدرسه و يبدون ا ،اند دا نمودهيپ اش  ك نمونـه ي
كاظم  است  ييبه نام كربال ييروستا ين شدن شخص عامآحافظ كل قران يدر عصر ما جر

ق  يـ طر از تعلـم حـافظ كـل قـرآن شـد و      م ويبحث و تعل بدون درس و يت الهيكه با عنا
ــع ذ ــع تقل يمراج ــد مرج ــالح مانن ــص ــرت ي ــر حض ــآد عص ــ اهللا تي ــرد يالعظم  و يبروج

  .گرفته است د قرارييأبهجت مورد ت يالعظم اهللا تيآ
  )ص( امبريث معراج پيحد. 7

بـه  دهد و زبانش را نگاه دارد، مـن   يو تشنگ يبه خود گرسنگ يا احمد هر گاه بنده يا
بـر دوش او   ياو و بـار  هحكمتش اتمام حجت ب تا ،چه كافر باشداگر ،آموزم يحكمت م او

  .ت خواهد بودبرهان و شفا و رحم و راو نو يحكمتش برا ،و اگر مؤمن باشد باشد
 ،كنـد  يكه مشاهده مـ  يزين چينخست ، لذاديخواهد د، نديتوانست بب ينچه نمآ در نتيجه،

آمـوزم تـا    يم يق علم را به ويمن دقا گران بازماند ويوب ديع زا ش است تايخو يها بيع
  ).30ـ29، صص 1403 ،يمجلس( 1طان بر او وارد نشوديش

 ياگر كس ،ث آمده استيرا در متن حديز ،شهود روشن است ف وت بر كشيداللت روا
  .چشم باطنش باز خواهد شد ،چه مؤمن چه كافر و، اضت دهديتن به ر
 يول ،خواهد شدباري بر دوش آنها كافران اتمام حجت و  يبرا ين موهبت الهيا يمنته

  .شد هدشفا و رحمت خوا ،برهان ،مؤمن نور يبرا
  2لث قرب نوافيحد.  8

كه بنده من با آن نـزد مـن     يزين چيتر محبوب: كه فرمود) ص( امبرين از پيقيت فريارو
همانا بنده با انجام دادن نوافل به  .ام او واجب ساخته است كه بر يانجام امور ،ديتقرب جو

                                                                                                                                        
ونُ حكْمتُه حجةً عَليه و و َباًلا  و إِنْ َكانَ يا أَحمد  إِنَّ الْعبد إِذَا أَجاع بْطنَه و حفظَ لسانَه  علَّمتُه الحكْمةَ  و إِنْ َكانَ َكافراً َتُك. 1

تُهكْمناً  َتكُونُ حؤْمر َف مصبُكنْ يي ا لَمرُ مصبي و لَمعُكنْ يي ا لَمم لَمعةً، َفيمحر و َفاءش اناً، ورْهب نُوراً و لَه وبيع رُهصا أُبلُ مأَو
دتَّى َلا يلْمِ حقَ الْعَقائد رُهصأُب و رِهوبِ َغيينْ علَ عْشتَغتَّى يح هَطانُ َنفْسالشَّي هَليخُلَ ع....«.  

ذا احببته كنت سمعه الي بالّنافله  حتي احبه  فا  و ما يتقرب الي عبدي بشيء احب ّ الي مما فترضت عليه  و انّه  ليتقرّب...«. 2
 ).1410 كليني،(» الّذي يسمع به و بصر الّذي يبصر بها  و لسانه الّذي  ينطق به و يده الّذي يبطش بها ان دعاني اجبته



  ����165   كشف و شهود عرفاني

 

 

، را دوسـت بـدارم  او پس هرگاه مـن  . دارم يتا بدانجا كه من دوستش مشود  نزديك ميمن 
شـوم   يند و زبـان او مـ  يب يشوم كه با آن م يشنود و چشم او م يا آن مشوم كه ب يگوش او م

شوم كـه بـا    ياو م يكند و پا يشوم كه با آن حمله م يد و دست او ميگو يكه با آن سخن م
ـ كـنم و هرگـاه چ   يهرگاه مرا بخواند اجـابتش مـ   .كند يآن حركت م ، از مـن بخواهـد   يزي

  .كنم يش ميعطا
 يرسد كـه اوصـاف فعلـ    يم ييدر قرب نوافل انسان به جا، يآمل ير استاد جواديبه تعب

ـ  ،شـود  يعبد سالك مـ  يكيو تحر يادراك يمجار سبحان درمقام فعل، يخدا كـه   يطـور  هب
ض كـه جنبـه   يند و در قرب فـرا يب يد و با چشم او ميگو يانسان صالح با زبان حق سخن م

نـه جنبـه نـزول    . دهـد  يم ئهاراجنبه صعود عبد  صالح سالك را  ،باالتر از قرب نوافل است
  .هستندن دو همواره همĤهنگ هم يگرچه ا ،ض حقيف

ده ينه تابييسبحان است كه در آ ين است كه همه آن كماالت  از آن خدايو عصاره آن ا
ر سـخنان  لـذا د . دهـد  يرا نشـان مـ   است كـه خـدا   يآتن شخص به منزله مريا ،شده است

ـ ي ،)206، ص يمجلسـ ( »ياكبر مّن ةيما هللا آ«كه  آمده است) ع(ن يالمؤمنريامن يالموحد يمول  يعن
نـور   ،اگـر انسـان مـرآت شـد    . سـت يتر از من ن بزرگ يعالمت ت ويخداوند سبحان آ يبرا

  ).85 ـ 84ص  ،1372 ،يآمل يجواد( داشته باشد يزيآنكه از خود چ يب ،دهد ير را نشان مين يخدا

كـه از نفـس    يعارف  هنگام: كند ينقل م ير طوسياز خواجه نص يزيتبر يمرحوم ملك
او كـه بـه همـة    در قـدرت   ،ند كه هر چه قـدرت اسـت  يب يم ،وستيبه حق پ ده ويخود بر

از  يزيـ كـه چ  او در دانـش  ،ابد، مستغرق است و هر چه دانـش اسـت  ي يمقدورات تعلق م
ده او كه در ارا ،مستغرق است وهر چه اراده هست ،ستيرون نيره علم او بيموجودات از دا

  .مستغرق است ،از اراده او ندارد يچيپز از ممكنات سريچ چيه
ـ ي ،ح مراد و مقصد مـا يث قرب نوافل در توضيحد  و يانسـان بـه عـالم    يدسترسـ  يعن

شـهود   كه كشف وـ علم و فلسفه   ،درس و مدرسه ،م و تعلمياز باب تعل يجدا ـ  يشناخت
  .اند ن تمسك جستهسالكان بدا گونه كه نوع عارفان و همان. تام است شود، يده مينام
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  مانيق ايمشاهده حق با حقا. 9

آزمـوده و   يذعلـب كـه سـخنور   : هد صدوق نقل نموديدر بحار به نقل از توح يمجلس
ـ آ ،رمؤمنـان يام يا :ديبـر منبـر كوفـه پرسـ     يدر حال سخنران) ع( يعل يشجاع بود از مول ا  ي

  ؟»ت ربكينَ هلْ رأَيرَاْلمؤْمنيا أَمي«؟ يا دهيرا د پروردگار خود
: ام عبـادت نكـرده   ،باشـم   دهيندرا كه  ييمن خدا! اي ذعلببر تو  يوا: حضرت فرمود

»یفَقَالَ و هیلَكأَر اً لَمبر دبأَع تا كُنم بلع؛»ا ذ  

»  تهیف رأَین كَیرالْمؤمنِیا أَمیفقَالَ «؟ يا دهيـ رمؤمنان چگونه اورا ديام يا: ديسپس پرس

مـان   يق ايكننـد، بلكـه اورا دلهـا بـا حقـا      يمشاهده نم يها با مشاهده حس اورا چشم :ودفرم
 »مـان یونُ بِمشاهدة الْأَبصارِ و لَكن رأَته الْقُلُـوب بِحقَـائقِ الْإِ  یا ذعلب لَم تره الْعیقَالَ « ننديب يم
  ).118، 52، 15، صص 1403، يمجلس(

ان و احتجـاج در برابـر   ين كه حضرت در مقام بيبا توجه به ا ،دينگر يكه م يطور همان
 يكـه مـول  ، چـرا  گـذارد  ينم يباق يا شك و شبهه يعام است، جا مجلس در سخنور فردي

كـه   داللـت دارد  »مـان يق االئتـه القلـوب بحقـا   أر«: وي كهلذا سخن  ان بود ويمقام ب در) ع(
  .ندارد يا افراد خاصيختصاص به فرد و ن ايد و ايتوان د يخداوند را با چشم دل م

لو «: كه ن خواهد شديها كنار خواهد رفت و زبان حالش چن ن مقام است كه پردهيو درا

همـان، صـص   (نم افزوده نخواهد شـد  يقيبر  ،برودها كنار  اگر پرده »نايقيت دازد كشف الغطاء ما

  ).304ـ135
آن است  انگريب ،ل شده استف كه به  طرق مختلف از آن حضرت نقين جمله شريا و

  .داد ينمود و از آن خبر م يا مشاهده مين دنيهم كه آن حضرت در
ـ كـه حـق را د   يزمـان  از: البالغه از آن حضرت است كه خطبه چهارم نهج و لذا در  ،دمي
  »تهيأالحقّ  مذ ر يماشككت ف«ام  نكردهدر آن هرگز شك 

  قولت تحف العيروا. 10

را بـا توهمـات    كه خـدا  هر :كه فرمود هت نموديروا) ع(ادقاز امام ص يابن شعبه حرّان
نقص او اعتراف كـرده  به  ,ينه به معن ،را به اسم بشناسد هركه خداو  بشناسد، مشرك است

ك قـرار داده  يخدا شر يبرا ،هم بپرستد را با يو آنكه اسم ومعن. ها حادثند است، چون اسم
  .است
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  .ب داده استيحواله به غا، ه ادراك بپرستدله صفت، نه با واسطيرا به وس يآنكه معن
رد وآن گـاه  يـ گ يمـ  تعلـق ن او يمعرفت تو به ع نخست علم و: در ادامه حضرت فرمود

كـه   يبـدان  از جهت خـود و  خود و واسطهنكه خودت را به ينه ا ،يشناس يرا م موصوف او
  .وابسته به خودش استمال خودش و وجود تو است  آنچه در

حق  وسف دريمانند معرفت برادران  و صفاتش در انجام، ر آغازشخص د يين شناسايا
ن بـرادر  يوسفم و ايمن  يآر :؟ گفتيوسفيتو همان : گفتند) ع( وسفيچنانكه به ، اواست

و نـه بـا    يگـر يله دينه بـه وسـ   ،اند را به وجود خودش شناختهوسف اويبرادران . من است
  .خود ياالت باطنيتوهمات و خ

شـما از تأمـل در   : با استناد به اين روايت نوشته اسـت الواليه  لةرسا عالمه طباطبايي در
معناي اين روايت شريف كه از غرر روايات است، به جهت ويژه از جهت تشـبيه معرفـت   

تواني تمام اصولي را كـه پـيش    نسبت به يوسف، مي) ع(خداوند به معرفت برادران يوسف 
هرگاه بنده پروردگارش را مشاهده كند، او را  حاصل آنكه. از اين گفته شد، استخراج نمايي

  ).49تا، ص  طباطبايي، بي(شناسد  شناسد و خودش را و هر چيز ديگر را با او مي مي
  دعاي عرفه. 11

پر است از شواهد شهود عرفاني كه بـه قسـمتي از   ) ع(امام حسين  عرفةدعاي معروف 
توصـلني   لمـزار فـاجمعني عليـك بخدمـة    جب بعد اثار يوالهي ترددي في اآل«. شود آن اشاره مي

بـه  پـس مـرا   . كنـد  ي؛ معبودا انديشه در آثار و نمودهاي هستي، مرا از ديدارت دور»اليك
  .كندبه تو واصل مرا خدمتي توفيق ده كه 

  ؛ »وجوده مفتقر اليكفي كيف يستدل عليك بما هو «
  ؛ »متي غبت، حتي تحتاج الي دليل يدلّ عليك«

  !؛ كور باد چشمي كه نظارت تو را بر خود نبيند»يها رقيبا؟ن التراك عليعميت ع«

حتـي  يك بكسـوة االنـوار و هدايـة االستبصـار،     فارجعني ال ،الهي امرتني بالرجوع الي االثار«

ارجع اليك منها كما دخلت اليك منها مصون السر عن النظر اليها و مرفـوع الهمـه عـن االعتمـاد     

اي نـور و   هاي هستي بنگـرم؟ اينـك مـرا در هالـه     ا در پديدهاي ت ، معبودا فرمانم داده»عليها
ها روي گردانم و به سـوي تـو روي آورم، چنانكـه     بينايي به سوي خود باز خوان، تا از آن
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ها به وجود تو راه يافتم و ديگر نياز به آنها نداشته باشم و همتم  نخستين بار از راه آن پديده
  .ها برداشته شود از تكيه بر آن

. ش به فرازهاي دعاي مزبور نمايانگر كشف و شهودي با زبان دعا و مناجات اسـت نگر
كي غايـب از   چرا كه. زيرا، اساسا راه اصلي معرفت الهي شناخت شهودي است، نه برهاني

و راه برهان هم ناقص  »متي غبت حتي تحتاج الي دليل؟«اي؟ تا نيازمند دليل باشي؟  نظر بوده

كيف يستدل عليك، «ن به وسيله نيازمند فقير به سوي او بار يافت؟ توا زيرا چگونه مي. است

  .»وجوده مفتقر اليكفي بما هو 

كـه بيـانگر معرفـت     »امرتنـي بـالرجوع الـي االثـار    «: گرچه در فرازي از دعا آمده است
: در عـين حـال، درخواسـت معرفتـي ديگـر را دارد كـه      . حصولي نسبت به خداوند اسـت 

اي؟ كه نمودهـاي جهـان مـرا بـه تـو       و چه وقت دور بوده( »النوارا فارجعني اليك بكسوة«
  )1رساند؟
  2مناجات شعبانيه. 12

و ) ع(مناجات شعبانيه به نقل شيخ عباس قمي از ابن خالويه كه مناجات حضرت علـي  
شـود،   است، شاهدي ديگر بر اين امر است كه به چند فراز از آن اكتفـا مـي  ) ع(همه امامان 

  :مانند
مرا به گسستن كامل از خلق بـه خـودت برسـان و ديـده قلوبمـان را بـا فـروغ         معبودا،

عظمـت  معدن هاي نوراني را بدرد و به  هاي ما حجاب مشاهده خود روشن فرما تا ديده دل
معبودا، مرا به : و در پايان فرمودندبياويزد هاي ما به مقام واالي قدست  و جالل رسد و جان

و را بشناسم و از جز تو رخ برتابم و از تـو ترسـم و فرمانـت    رسان تا تبخويش تابناك نور 
  .برم

                                                                                                                                        
 .مفاتيح الجنان، دعاي عرفه. 1

معدن الهي هب لي كمال االنقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا بضياء نظرها اليك حتي تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الي «. 2
منحرفا و منك خائفا الهي و الحقني بنور عزك االبهج فاكون لك عارفا و عن سواك ... بعز قدسك  العظمة و تصير ارواحنا معلقة

 .»مراقبا
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هاي نور، رسيدن ارواح به مقـام   در اين مناجات سخن از چشم بصيرت، دريدن حجاب
همه اينهـا جـز بـا شـناخت     . قدس و فروغ حق ديدن و حق ديدن و رخ اغيار نديدن است

عرفـاني اسـت، معنـي نخواهـد     برتر از حس، تجربه، علم و فلسفه كه همان شناخت شهود 
  .داشت

  :آيد ميدر پايان اين قسمت، مكاشفه دو تن از عالمان بزرگ شيعه 

المتقـين   ةضـ اسـت كـه در رو  ) ق 1070متوفي (نخستين آن عالمه محمد تقي مجلسي 
ها يافت، ايـن اسـت كـه مـن بـه مطالعـه        آنچه اين ضعيف در دوران رياضت: نوشته است

به . را مشاهده كردم) ص(شبي بين خواب و بيداري سيدالمرسلين تفسيرها پرداخته بودم تا 
نمـودم، عظمـت و    خود گفتم در كماالت و اخالق او تـدبر كـن، پـس هـر چـه تـدبر مـي       

 .بـود شد، به طوري كـه فضـا را پـر كـرده      تر برايم روشن مي هاي آن حضرت بيش نورانيت
است، پس شايسته است كـه در آن تـدبر   بيدار شدم و الهام يافتم كه قرآن اخالق سيداالنبيا 

گشت تا اين كه  تري كشف مي نمايم، پس هر چه تدبرم در يك آيه افزوده شد، حقايق بيش
نمودم مانند همان  اي كه تدبر مي هر آيهدر پس . شماري يك دفعه به من افاضه شد علوم بي

، تصـديق بـه ايـن    گشت و پيش از رسيدن به ايـن مقـام   فيض بيكران قبلي برايم روشن مي
زيرا مانند يك امر محال عادي است، لـيكن منظـورم هـدايت بـرادران     . معني ممكن نيست

  ).128ـ 127، صص 1406مجلسي، (مؤمن است 

روز جمعه شانزده شعبان كه ماه رسـول اهللا  : نويسد و ديگر مرحوم ميرداماد است كه مي
ذكر پروردگـار بـودم، در   در خلوتي نشسته و مشغول ) هجري 1023سال (است، در ) ص(

و يـا مغنـي را تكـرار    ورد خود قرار داده و يـا غنـي   و ظالل آن كه نام مبارك الغني را ذكر 
جز غوطه خوردن در حرم سرّ الهي و محو شدن در شعاع نور او از همـه چيـز   كردم و ب مي

ـ   تـر مـرا در ربـود    ه سرعت هر چه بيشناگهان جاذبه قدسي ب. غافل بودم دن و از آشـيانه ب
و بـا   هاي دام طبيعت را باز نمود و گره هاي نور حواس را گسيخت پس حلقه بيرون كشيده

بال روح در وسط ملكوت حقيقت، شروع به پرواز كردم و خود را چنين يافتم كه جامه تن 
را از قالب روح بيرون كشيده و از جايگاهش به دور انداختـه و دل را صـفا و جـال داده و    

ام و  گذاشته و كشور زمان را در هم پيچيده و به عالم دهر قدم گذاشـته  جسدم را به كناري
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، طبيعيـات و  تاهيـ هـا از ابـداعيات، تكوينيـات، ال    جا ديدم كه مجموعـه نظامـات امـت    آن
نزديك بود كه قالـب تهـي كـنم كـه     . اند قدسيات همگي يك جا در كشور وجود گرد آمده

به او داشـتم، مـرا وداع گفـت و دوبـاره بـه       ناگاه آن حالت خلسه روحي با كمال انسي كه
 248، صـص  1360ميرداماد، (آباد طبيعت بازگشتم  درياي خروشان زمين و جايگاه دروغين و فريب

  ).259و 

  نتيجه

عالوه بر شناخت تجربي، عقلي و فلسفي، معرفت و شناخت كشف و شـهودي هـم   . 1
  .ت واقعيت داردوجود دارد كه انسان به آن دسترسي دارد و اين نوع شناخ

، بلكه نياز به معيـار دارد، زيـرا معرفـت    يستهر نوع معرفت شهودي قابل پذيرش ن. 2
شهودي بدون معيار، وجداني شخصي است كه فقط براي صـاحب آن ارزش دارد و بـراي   

يابـد   حتي گاهي خود آن فرد هم بعداً درمـي  ديگران ارزش معرفتي و عملي نخواهد داشت
  .طاني بوده استكه آن كشف خطايا شي

  .اعتبار اصل كشف و شهود از نظر آيات و روايات غير قابل انكار است. 3
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