نشرية علمي _ پژوهشي
پژوهشها ادب عرفاني (اوهر اويا)
سال دهم ،شمار دوم ،پياپي  ،13پاييز و زمستان  ،3142صص 43 -351

معرفت در سوانحالعشّاق و لمعات
مسروره مختاری



چكيده
سوانحالعشّاق و لمعات ،بر اساس دو رويکرد متفاوت عرفاني نوشته شده انده .تفداوتهدا نسديي
مياني فکر مؤلفان ،تأثير بسزايي در درک آنها از مفاهيم و اصطالحات عرفاني دارد .مفهوم معرفد

و

انواع و مراتب آن با جهانبيني عرفاني و مشرب فکر نويسدنهاان ،ارتيدا نزديکدي دارد؛ بده همدي
سيب در اي مقاله با تأکيه بر اي دو اثر عرفاني ،ارکان معرف
با تأمّل در ارکان معرف
مي توان درياف

در سن

اول عرفداني (انسدان ،خدها) و سدن

که مفهوم معرف

و اختالفهايي دارد .انسان و معرف
مراتب ديگر معرف

دوم (انسدان ،خدها ،هسدتي)،

در اي دو اثر ماننه برخي ديگر از اصطالحات عرفاني ،شدياه هدا
او د که نقطة مشترک در دو سن

را آسان ميکنه .در سن

دوم عرفاني معرف

وجود و با استمهاد از نيرو کشف و شهود ،معرف
خهاونه ،امتناع صمهي

و مياحث مرتيط با آن بررسي مي شدود.

د رسديهن بده

عرفداني اسد

هستي با تمرکز بر انهيشدة وحدهت

خهاونه را ممک مي کنه .بدهسديب مطلد بدودن

و تحقّ ربوبي  ،همچني محهودي

ممک نيس ؛ بنابراي با اسماء و صفات ميتوان به شناخ

و تقييه ممکنات ،معرف
ح و وحهاني

او دس

ذات احدهي
ياف .

واژههای کليدی
سنّ

اوّل و دوم عرفاني ،سوانحالعشّاق ،لمعات ،معرف .

 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگا محق اردبيلي ،اردبيل ،ايران mmokhtari@uma.ac.ir
تاريخ وصول 44/4/52

تاريخ پذيرش 42/4/5

 / 45پژوهشها ادب عرفاني (اوهر اويا) ،سال دهم ،شمارة دوم ،پياپي  ،13پاييز و زمستان 3142

3ـ مقدمه
عرفان اسالمي از آغاز شکلاير تاکنون از منظر ميداني فکدر  ،رويکدرد ،اهدهاف و مشدربهدا
فکر  ،تحوّالت اونااوني را پش

از سه هدا نخسدتي  ،در روش

سر اذاشته اس  .اهل طريق

و طريقة سلوک با هم متفاوت بودنه .در قدرن دوم هجدر  ،تصدوّف اسدالمي بدهطدور مشدخّص و
متمايز ،در قالب يک مشرب فکر و عملي در ميان مسلمانان پهيه آمه .اي تحدوّل ابتدها بدا زهده
آغاز شه« .در سير تطور عرفان و تصوّف اسالمي ميتوان اهمي

سه ها سوم و هفدتم هجدر را

بيش از دور ها ديگر دانس ؛ زيرا در اي دو قرن مياني و اصولي در عرفدان پايدهريدز شده کده
ساختار و شکل تعاليم و موضوعات عرفداني را در دور هدا بعده پهيده آورد  . ...در قدرن سدوم،
تصوّف ازمنظر کمّي و کيفي استرش ياف  .در بسيار از شهرها و کشدورها اسدالمي ،بده ويدژ
خراسان و عراق ،عهّة زياد به تصوف ارايش يافتنه؛ حلقه ها تعليم و تعلّم صوفيانه افزون شه و
سلسلهها متعهّد مريه و مراد شکل ارف » (دهياشي و ميرباقر فرد .)76 :3143 ،با ظهور شديخ
ابوسعيه ابوالخير ،حبّ و عش در مياحث و اقوال مشايخ رواج ياف

و در آثار شيخ احمه غزّالي و

پيروان و  ،شکل جهّ تر ارف  .در قرن هفتم با ظهدور ابد عربدي ( 271-716هدد .ق) ،تحّدول
بسيار در مياني عرفان نظر به وجود آمه؛ بهاونها که در يک تقسيمبنده  ،عرفدان اسدالمي بده
عرفان قيل و بعه از اب عربي تقسيم شه.
تعل عارفان به دو رويکرد عرفاني د يکي از آغاز تدا سدهة هفدتم و ديگدر از سدهة هفدتم بدا
شکلاير مکتب محيالهي اب عربي د و تفاوت در جهان بيني و مشرب فکر آنان و چگدونگي
تعامل دو قوّة نظر و عملي ،به تفداوت در روش ،هدهف ،زبدان و طريقدة عرفداني عرفدا انجاميده.
موضوع سوانح العشّاق احمه غزّالي ( 251 - 425هد .ق) و لمعدات فخرالدهّي عراقدي (731 -766
هد ق) مشترک اس  ،اما تعلّ آنان بده دو سدنّ

عرفداني متفداوت ،در برداشد

آندان از مفداهيم و

اصطالحات عرفاني تأثير بسيار داشته اس  .رسالة سوانحالعشّداق (سدوانح ،السّدوانح فدي لعشد ،
الرّساله العشقيه و بحرالتّصوّف) نخستي اثر مستقل شناختهشه ا اس

که به زبدان فارسدي دربدارة

عش  ،عاش و معشوق نوشته شه .هجوير و امام محمّه غزّالي فصلي از کتاب خدود را بده عشد
اختصاص داد انه ،امّا قيل از شيخ احمه غزّالي کتاب يا رسالة مستقلّي به زبدان فارسدي در موضدوع
عش تأليف يا تصنيف نشه بود .تعاليم احمه غزّالي بهويژ مطالب کتاب سوانح با وجدود اهميد
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بسيار در تاريخ تصوّف ،از نظر ادبا و مورّخان ادبيات فارسي دور مانه اس

و امان ميکننده کده

مؤسس اصطالحات ،تعييرات و حتي اصول صوفيانه در زبان فارسي ،حکيم مجهود بد آدم سدنايي
(م )212.اس  .سنايي در تاريخ ادبيات صوفيانه در زبان فارسي مقامي برجسته دارد .او نخستي بدار
پيش از هرکسي مضامي صوفيانه را در شعر فارسي به کار برد؛ اما نميتوان سنايي را بنيانگذار ادب
صوفيانة فارسي دانس

(پورجواد .)67 :3126 ،

لمعات رسالها عرفاني اس

که شيخ فخرالهي عراقي آن را به شديوة سدوانح نوشد  .طريقدة

فخرالهي عراقي خلوت ،ذکر و مراقيه بود (عراقي .)6 :3165 ،او بعده از بهدر منده از ارشدادها
شيخ بهاءالهّي زکريا ،به صحي

صهرالهّي قونيو رسيه؛ در خهم

او فصوص را استماع کدرد و

رسالة لمعات را مطاب با فصها بيس وهفتگانة فصوص ،بر بيس وهف
نسخ بر بيس وهش

لمعه ،با نثر بسيار زييا به نگارش درآورد .عراقي خود مي اويده :در نوشدت

اي رساله ،بيش از هر اثر به سوانحالعشّاق احمه غزّالي نظر داشته اس
مفهوم معرف

لمعه ،با اختالف برخي
(عراقي.)41 :3164 ،

و انواع و مراتب آن با جهانبيني عرفاني و مشرب فکر عرفدا مدرتيط اسد  ،بده

همي سيب در اي مقاله مفهوم معرف

در سوانحالعشّاق و لمعات بررسي مي شود .دربدارة ايد دو

رساله پژوهشها و مطالعات متعهّد انجام ارفته ،امّا با توجه به رويکدرد عرفداني مؤلّفدان ،تداکنون
پژوهشي انجام نشه اس .
2ـ تعريف معرفت
عرفان اسالمي مشربي معرفتي به معني معرف
خهم

و شناخ

اي ههف اصلي اس « .بر زبان علما ،معرف

اس

که همة آمدوز هدا عرفداني اش در

علم بود و هرکه به خها عدالم بدود ،عدارف

بود و هرکه عارف بود عالم بود و بهنزديک اي ارو  ،معرف

صدف

آن کدس بدود کده خدها را

بشناسه به اسماء و صفات او» (قشير  .)241 :3166 ،خهاونده متعدال در قدرآن کدريم ،معرفد
شناخ

يدا

ح را ههف آفرينش معرّفي مي کنه« :و ما خلق ُ الج َّ و اإلندس اال لِيعيدهون» (الدذاريات:

 .)27از حسي ب علي (ع) رواي

شه اس

که فرمود انه« :ايهدا النّداس! انَّ اهلل جدلَّ ذکدره ُ مداخللل ل

العِياد اال لِيعرفهو ُ فلاذا عرلفهو ُ عيهو ُ( ».مجلسي3411 ،ه)2/135 :.؛ ا مردم! خها مردم را نيافريه مگدر
آنکه او را بشناسنه و چون بشناسنه عيادتشکننه.
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اب عربي معرف
معتقه اس
معرف

را صفتي مي دانه که قلب آن را کسب ميکنه (اب عربي ،بديتدا ،ج  .)45 :3او
آيده ،از شديهه و ترديده و حيدرت محفدو نيسد ؛

علمي که از عقل نظر به دسد

راستي بهون عمل ،تقوا و سلوک را ح حاصل نميشود (همان ،ج  )546 :5معرف

صوفيه ،چيز اس

ندزد

که از جانب خها فقط برا اهلش بهصورت وحي يا الهام يدا کشدف ،حاصدل

مي شود (سيه حيدهر آملدي .)464 :3176 ،داوود بد محمدود قيصدر در تعريدف کشدف عرفداني
مي اويه« :کشف عرفاني ،عيارت از علم بر معاني غييي و امور حقيقي اس

که از رو وجود (ح

اليقي ) يا از رو شهود (عي اليقي ) ورا حجاب قرار دارد» (قيصر  .)316 :3161 ،معرف
دانشي رازاونه و متفاوت از علوم و داندشهدا اکتسدابي و رايد ديگدر اسد  .معرفد
شناختي در نتيجة وصال مهارج عرفاني اس ؛ اي معرف

عرفا،
عرفداني،

از معاني ا مداورايي و عدالمي خدارج از

جهان ماد سخ مياويه.

3ـ معرفت در سوانحالعشّاق
در سوانحالعشّاق ،بر اساس رويکرد معرف شناسانة مؤلف ،خهاونه و انسان دو رک اصلي معرفد
اس  .در سن

اول عرفاني به موجب «م عرلف نلفسهُ فلقله عدرلف ربّدهُ» ،معرفد

ميشود که انسان جايگا خود و پرورداار خود را بشناسه و نسي
برا تييي زوايا معرف
معرف

در اي اثر ،الزم اس

در سوانحالعشّاق کهام اس ؟  .5معرف

وقتدي حاصدل –

خود را با خها خود دريابده.

5

بده سدؤاالتي پاسدخ داد شدود .3 :اندواع و اقسدام
انسان (خودشناسي) چگونه و از چه طريد محقّد

ميشود؟  .1جايگا خهاونه و انسان و نحوة ارتيا آنها در اي اثدر چگونده تييدي شده اسد ؟ .4
معرف

ربّ چگونه حاصل ميشود و دارا چه مراتيياس ؟ و ...

در سوانحالعشّاق از دو معرف
احمه غزّالي معرف

صحي

مي شود .3 :معرف

استهاللي را مترادف با علم کسيي به کار ميبرد؛ در رسالة سوانح ،اي علدم کده

از طري عقل ،استهالل و عمليات ذهني به دس
ضم اشار به مراتب شناخ
خطاپذير معرف
اس  ،نهاي

استهاللي  .5معرف

شهود  .شديخ

(شناخ

مي آيه ،نازلتدري درجدة معرفد

اسد  .غزّالدي

ظنّي ،علمي و يقيني) ،صريح نيودن ،ترديهپذير و احتمدال

اکتسابي را يادآور ميشود...« :اينجا هرکس را نيرد که ميداد او فدوقالنهايدات

او در ساح

علم کيانجه؟  ...اما چون علم غرقه شود ،يقي امان ادردد ،از علدم و
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از يقي ظنّي متوار برآيه تا در لياس تلييس «ظلنل ُ» ( )51/74به دراا تعزّز اي حهيث اذر يابده،
«الوللم تهؤمِ قالل بلي و لک » ( .)571/5اشارت بهي چني کار بود« :انا عنه ظ َّ عيه بي فللديظه َّ
بي ما شاء» همي بود ،فالعيهُ متلصلٌ بالظّ و الظَّ ُّ متصله بالربّ ،آن ظ ّ غوّاص اي بحر اس  ،مگر
آن اوهر به دستش افته يا او به دس ِ آن اوهر افته» (غزّالي.)34 :3176 ،
غزّالي ماننه بيشتر عرفا ،معرف

حاصل از استهالل (علم) را در تقابل با عش قرار ميدهه و بدر

ناکارآمه آن در درک عش و مفاهيم ماورايي تأکيه ميکنه« :نهاي

علم ساحل عشد اسد  .اادر

بر ساحل بود ازو حهيثي نصيب او بود ،و اار قهم پيش نهه غرقه شود .آنگه کي يارد که خير دهده
و غرقه شه را کي علم بود؟
حُســـ تـــو فزونســـت ز بينــــاي مـــ

راز تــــو بــــرو اســـت ز دانــــاي مـ ـ

در عشـــ تــو انبُــه اســت تنهـــاي مــ

در وصــفِ تـــو عجزســـت توانـــاي مــ »
(هما )11:

سپس علم را پروانة عش ميدانه و مياويه« :عِلم پروانة عش اسد  ،علمدش بدرون کارسد .
انهرو اوّل علم سوزد آنگه ازو خير کي بيرون آرد؟» (همان).
3ـ 1معرفت نفس (خودشناس )
عرفا بر اي باورنه که مسير معرف  ،از شاهرا ِ خويشدت شناسدي مديادذرد .خودسداز مقهّمدة
وصال معرف

و شناخ

حضور اس ؛ برا همي بزراان ،خودشناسي را کليه بسيار از علدوم

مي دانستنه و معتقه بودنه کسي که خود را نميشناسه ،از معرف

و دانشها بسيار دور ميمانه.

غزّالي در کيميا سعادت مياويه« :کسي که خود را نشناخته باشه و دعدو شدناخ

چيدز ديگدر

کنه ،همچون مفلسي باشه که خود را طعام نتوانه داد ،دعو آن کنه که درويشان شهر همه نان و
ميخورنه و اي هم زش
عارفان ،عجز از شناخ
شناخ

بود و هدم محدال» (غزّالدي طوسدي .)3/44 :3141 ،در نظدر بسديار از
خويشت  ،عل

ناکدامي انسدان در کسدب مدهارج معرفد

اسد

و حتدي

خهاونه در ارو خويشت شناسي اس :

«ای شــــده از شــــناخت خــــود عــــا ز!
چــو تــو در علــ خــود زبــو باشــ

کـــ ـ شناســـ ـ خـــــدای را هرگـــــز
عــــار

کردگــــار چــــو باشــــ

»

(سناي )33 :1311
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عي القضات همهاني ،شاارد شيخ احمه غزّالي ،تمهيه اصل رابع را به حهيث «مد عدرف نلفسدهُ
فقه عرف ربَّه» اختصاص ميدهه و مفصل دربارة اهمي
از اي فصل آمه اس « :ا عزيز معرف
در آخرت ... .هرکه امروز بامعرف

خودشناسي سخ مي اويده .در موضدعي

خود را ساخته ک که معرف

اس  ،فردا بارؤي

اس

در دنيا تخم لقداءاهلل اسد

« ...م عرلف نلفسه عدرلف ربَّده ،و مد

عجزل ع معرفه نفسهُ فلأحر أن يعجزل ع معرفه ربِّه» .سدعادت ابده در معرفد
اس  ،بهقهر معرف

خود هريک از سعادت نصيب خواهه برد» (عي القضات.)24-71 :3164 ،

غزّالي نيز انسانشناسي و شناخ
معتقه اس

نفدس مدرد ،بسدته

هوي

واقعي انسان را مقهّمها برا خهاشناسدي مديدانده و

هرانهاز انسان خود را بيشتر بشناسه ،آفتاب معرف

در وجودش بيشتر قدوت ايدرد و

اشتياقش به انس با خهاونه بيشتر مي شود« :چون وصال انفصال بود ،انفصال عي وصال بدود ،پدس
انفصال از خود عي اتّصال بود ،اينجا :قوت بيقوتي بدود و بدود ندابود و يافد

نايافد

و نصديب

بينصييي» (غزّالي.)31-34 :3176 ،
يکي از مهمتري عوامل تأکيه عرفا بر خودشناسي ،آن اس

که اادر انسدان بده درسدتي ،خدود و

جايگا واقعي اش را بشناسه ،به ارزش اوهر وجود خود پي ميبرد؛ در اي صورت ،هم خدود را از
آلودايها پاک و پيراسته نگا ميدارد و هم ارتيا خود و معيودش را سدامان مديبخشده .يکدي از
موضوعات مهم سوانحالعشّاق ،جايگا خاص انسان و چگونگي ارتيا و با خهاونه اسد  .تأمّدل
در فصول اي رساله نشان ميدهه که بيشتر مياحث ،بر اساس اي آية قرآن کريم شکل ارفته اس :
«يا أليُّها الَّذي ل آمنهوا م ْ يرْتلهَّ مِنْکهمْ عد ْ دينِدهِ فلسدوْف يدأْتِي اهلله بقلدوْم يُحِديُّهُمْ و يُحِيُّونلدهُ ألذِلَّدة عللد
الْمُؤْمِني ل ألعِزَّة علل الْکافِري ل يُجاهِهُونل في سييل اهلل و ال يخافهونل للوْمةل للآئِم ذلِک فلضْله اهلل يُؤْتيهِ مد ْ
يشاءُ و اهلله واسِعٌ عليمٌ» ( 1مائه .)24 :
شيخ احمه غزّالي با استناد به اي آيه ،رابطة ميان انسان و خهاونده را بدر پايدة عشد و محيّد
تفسير و تييي ميکنه .او در قسم ها مختلف رسالة سوانحالعشّاق ،مستقيم يا غيرمسدتقيم ،بدر دو
واژة «يُحِيُّهُم» و«يُحِيّونله» تأکيه ميکنه؛ اليته بيشتري تأکيه او بدر رو واژة «يحِديُّهُم» اسد  .مؤلّدف
تقريياً در همة رساله اي ارتيا دوسوية عاش و معشوق را در مراتدب و حداالت اوندااون آن بده
تصوير ميکشه .او عامل خلق

انسان را محيّ

فصادف قلياً فارغاً فتمکَّنا» ( 4غزّالي.)4 :3176 ،

خهاونه ميدانه« :اتاني هواها قيلل الن العدرف الهدو
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غزّالي معتقه اس  ،از زمان عهه الس
طعم محيّ

که تخم محيّ

در زمدي دل آدمدي افکنده شده ،انسدان

را چشيه و در جايگا محبّ قرار ارف  .در حقيق

عاشقي انسدان ،انعکداس محيدوبي

اوس  .انسان با بهر اير از نيرو عش  ،سدلوک عاشدقانة خدود را بدرا رجعد
خويش ،جس

وجو عش ازلي و معرف

بده خويشدت

او شروع کرد« .اصدل عشد از قِدهم رود ،از نقدط يداء

«يحِيُّهُم» تخمي در زمي «يحِيّونه» افگنهنه ،البل آم نقطه در «هُدم» افگنهنده تدا «يحيُّونلدهُ» برآمده،
چون عيهر عش برآمه ،تخم همرنگ ثمر بود و ثمر همرنگ تخم» (همان.)26 :
در اي رساله ،جايگا و مقام انسان تييي ميشود؛ انساني که محيدوب خهاونده بدود و هسد ؛
به سيب عش خهاونه در نهاد انسان ،سزاس
خو نگيرد و پيوسته برا رسيهن به معرف

که او محيوبي متعالي طلب کنه ،جدز بده عشد الهدي
خود و شدناخ

معيدود خدويش در تکداپو باشده .ايد

ههف متعالي (معرف ) و مراتب آن در سوانحالعشّاق با عش ارتيا مهمي دارد ،غزالي در اي بدار
مينويسه« :زيراکه راهش به خود بر عش اس  .تا بر عش اذر نکنه دد کده کلدي او را فروارفتده
د به خود نتوانه رسيه» (غزالي.)4 :3176 ،

اس

3ـ 2معرفت خدا (خداشناس )
در سلوک الياهلل ،عرفا به را ها مختلدف و متعدهد معتقهنده« :الطدرق الدي اهلل بعدهدِ انفداس
الخالي »( 2مجلسي 3411 ،ق ،ج  .)316 :74با استناد به آثدار عرفدا در سدنّ
معرف

اوّل ،را هدا کسدب

عرفاني (خهاشناسي) از را سير و سلوک و پيراست درون از کهورات نفساني و درنهايد ،

از طري جذبه و کشف و شهود حاصل مي شود.
3ـ 3معرفت از راه سلوک باطن  ،ذبه و شهود
غزّالي در سوانحالعشاق عش را بهتري وسيلة عدروج بده مدهارج کمدال و رسديهن بده معشدوق
حقيقي ميدانه 7.در اي اثر ،سخ از لذّت انس بدا خهاونده و سدير و سدلوک عاشدقانه اسد  .و
معتقه اس

که عش در مرحلة ظهور و بروز ،موجب تجلّي خلقد

و تعدي عدالم شده و خلقد

انسان که اشرف مخلوقات اس  ،بهتري تجلّي اي عش بود« :روح چون از عهم به وجود آمه ،بده
سر حهّ وجود ،عش منتظر مرکب روح بود ( »...غزّالي .)4 :3176 ،او پيهايش و پيرايهبسدت جهدان
هستي را برا آن مي دانه که تجلّي اي عش بهصورت اتمّ و اکمل ،در خلق
چون ابزار کسب معرف

دل اس

انسدان ظهدور يابده؛

و از ميان مخلوقات ،فقط انسان دل دارد که مديتوانده بده خدال
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خويش عش ورزد« :هر چيز را کار اس
ديهن اس

از اعضا آدمي تا آن نيود او بيکار بدود ،ديده را کدار

و اوش را کار شنيهن و کار دل عش اس  ،تا عش نيود بيکار بود ،چون عاشقي آمده او

را نيز به کار خود فراهم ديه ،پس يقي آمه که دل را برا عش و عاشقي آفريه انه» (همان.)61 :
غزّالي معتقه اس
معرف

انسان با مجاههتها نفساني ،ميتوانه مراتب معرف

را طدي کنده تدا ندور

در باالتري طور از اطوار دل رسوخ يابه .و با اعتقاد به آية سيزدهم از سدورة ندوح ( ...و

قله خلللقلهکم اطواراً) برا دل انسان ،هف

طور معرفي مي کنه :صهر ،قلب ،شغاف ،فؤاد ،حيّدهالقلدب،

سويها و مهجهالقلب« .همچنان که هر طيقه از آسمان محلّ کوکيي اس  ،تا هف آسمان ،محلّ هف
کوکب سيار اس

هر طور از اطوار دل ،معهن اوهر ديگر اس » (سعيه  .)354 :3145 ،و در

فصل سيوسه ،ضم پرداخت به اطوار دل ،متذکر مي شدود کده هدر مرتيده از معرفد
ضعف آن ،با طور از اطوار دل مرتيط اس

و شناخ

انسان سروکار دارد« :باراا عش ايوان جان اس

و شدهّت و

عش (نماد معشوق ازلي) بدا روح و جدان

که در ازل ارواح را داغ «الس ُ بدربّکم» (اعدراف:

 )365آنجا بار نهاد اس  ،اار پرد ها شفّافنه او نيز از درون حجب بتابه و اينجا سرّ بزرگ اسد
که عش اي حهيث از درون بيرونآيه و عش خل از بيرون در درون رود ،اما پيهاس
توانه رف

که نهاي

او تا شغاف اس

 )11و شغاف پردة بيروني دل اس

که تاکجدا

که قرآن در ح ّ زليخا بيان کرد «قه شدغلفلها حُيّداً» (يوسدف:
و دل وسط والي

اس

و تنزّل اشراق تا بهو بود و اادر تمدام

حجب برخيزد نفس نيز در کار آيه اما عمر بيايه دري حهيث تا نفس در را عشد آيده ،مجدال
دنيا و خل و شهوات و اماني در پرد ها بيروني دل اس  ،نادر بود که به دل رسه و خدود هرادز
نرسه» (همان.)21-24 :
پيروان و شااردان غزّالي نيز بر اي نکته صحّه اذاشتهانه .عي القضات همدهاني مدياويده« :را
خها د تعالي د در زمي نيس  ،در آسمان نيس  ،بلکه در بهش

و عدرش نيسد ؛ طريد اهلل در

باط تس ؛ «و في أنفسِکم» اي باشه .طاليان خها او را در خود جوينه زيدرا کده او در دل باشده و
دل در باط ايشان باشه» (عي القضات.)566 :3164 ،
غزّالي يکي از را ها وصول معرف

بدار تعدالي را در تهدذيب نفدس ،پداکي و تجريده دل از

تعلّقات ميدانه .او در فصل چهلم از سوانحالعشّاق ضدم بيدان حکدايتي بدر ايد مضدمون تأکيده
مي کنه :مرد طيقي نمک بر دس  ،در باراا سلطان بانگ ميزنه که نمک ميفروشه؛ سلطان ،مدرد
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را مؤاخذ ميکنه که «باراا محمود چه مناد اا نمکفروش بود؟ اف  :ا جوانمرد! مرا بدا ايداز
تو کار اس ؛ نمک بهانه اس » .مرد در پاسخ سلطان که مياويه« :تو که باشي که با محمود دسد
در کاسه کني؟ مرا هف صه پيل بود و جهاني والي ؛ و تو را يکشيه نان نيس
محمود! قصّه دراز مک ! که اي همه که تو دار و برداد ساز وصال اسد
عش دلي اس
اس

بريان و آن ما را بهکمال اس

نده سداز عشد  ،سداز

و بهشر کار اس  ،البدل يدا محمدود! دل مدا خدالي

از آنکه درو هفتصه پيل را جايگا بود و حساب و تهبير چنهي والي

دلي اس

 ،»...مياويده« :ا

به کدار نيسد

مدا را

خالي سوختة اياز ،يا محمود ،سرّ اي نمک داني چيس ؟ آنکه در ديگ عشد تدو نمدک
درميبايه  ...زمي وصال نيستي آمه و زمي فراق هستي» (غزّالي.)71-74 :3176 ،

تجريه و ذلّ

بر اساس اي انهيشه ،ارتيا سالک با محيوب خويش ،نه به اميه ثواب و ترس از عقاب بلکه با
محيّ

و عش توأم اس ؛ به همي سيب معرفتي که سالک در نتيجة چني سيروسلوکي بده دسد

ميآورد ،در همة حوز ها حيات  ،به ويژ در طرز جهان بيني انسان تأثير بسزايي دارد؛ بهطور کده
سالک خواس

معشوق (خال خود) را بر خواس

«عاش به همه حالي نظراا معشوق اس

خود مقهّم مي دارد؛ هرچنه هجر و فراق باشده:

از را پيونه عش  .اينجا بود که فراق به اختيدار معشدوق

وصالتر بود از وصال به اختيار عاش  ،زيراکه در اختيار معشدوق ،فدراق را عاشد نظرادا آيده دل
معشوق را و اختيار و مراد او را ،در را اختيار عاش وصال را در وصدال هدي نظدر از معشدوق در
ميان نيس

و او را بازو هي حساب نيس

و اي مرتيدة بدزرگ اسد

به کمال فهم نتوانه کرد ،پس نظر معشوق به عاش ترازوس

در معرفد  ،امدا کدس ايد

در تميز درجدات و صدفات عشد در

کمال و زيادت و نقصان» (همان.)43 :
غزّالي در اي حکاي

بر اي باور اس

که سالک برا رسيهن به معرف

بايه از تعلّقات مجرّد و پيراسته شود و در اي صورت اس
دس

مييابه .عرفا با استناد به قرآن ،معرف

حقيقد

و وصدال او،

که به مرتيدة جذبده و کشدف و شدهود

عارفان را شدهود  ،ذوقدي و انجدذابي ،حضدور يدا

معرفتي بيواسطه و درعي حال رازآلود ميداننه که مستلزم پيرايشگر دل ،صدفا و جدال بداط و
تعالي بخشي فرد تجربهکننه (سالک) اس « .الذّي ل جاهِهوا فينا للنلههينَّهم سُيُللنا( ».عنکيوت )74 :ندزد
سکريان ،کشش و جذبة الهي و در نزد صحويان ،کوشش بنه اصال
موهيتي اس

دارد 6.ادا کشدف و شدهود،

که بهواسطة استعهاد معنو و روحاني سالک رو ميدهه .اي  ،مقام مجذوبان سالک
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که از را قلب ،مراحل و منازل سلوک را با نظدارت حد تعدالي سدير مدي کننده و بده وصدال

اس

ميرسنه« :و انلّ لِرلبّکهمْ فِ ايّام دهْرکهمْ نلفلحاتٍ أال فلتلعرلّضهوا للها و ال تهعْرضهوا عنْها؛ بهانيه و آاا باشديه
آن

که پرورداارتان را در ايام روزاار شما نسيمهايي اس  .هان! بکوشديه کده خدود را در معدر

نسيمها قرار دهيه و از آن رو نگردانيه» (مجلسي3411 ،ق .)63 :553 .ازاي رو عرفا علمي را برتر
ميداننه که غيراکتسابي و بيواسطه از خهاونه کسب شود« :اما نهانم تا عاش کهام اس
کهام و اي سرّ بزراس

و معشدوق

زيراکه ممک بود که اوّل کشدش او بدود ،آنگدا انجاميدهن ايد  ،و اينجدا

حقاي به عکس اردد «و ما تشاؤونل اِال الن يشاء اهلله» (انسان 11:و تکوير ... )54 :بايزيه اف

رضدياهلل

عنه :به چنهي اا پنهاشتم که م او را ميخواهم ،خود اوّل او مرا خواسته بود» (غزّالي.)43 :3176 ،
عارفان ،تجارب عرفاني و مشهودات عرفا را مهمتري عامل معرف زايي ميداننده .در ايد ندوع
معرف  ،عناي

و جذبه اصل اس

و ابزار ياداير  ،نه علم يا عقدل جدزو بلکده بصديرت و ذوق

سالک اس ؛ ازاي رو در بيان نمي انجه« :نهاي
کي آيه و اي حقيق
نيس

دُرّيس

او در ساح

علم کي انجده و در صدحرا وهدم

در صهف و صهف در قعر دريدا و علدم را را تدا بده سداحل بديش

اينجا کي رسه؟» (همان.)34 :

3ـ 4مراتب معرفت خدا
قيالً ذکر شه که در سوانحالعشاق ،عش و مراتب آن با مراتب معرف
در سلوک عاشقانه پيشتر ميرود ،به همان انهاز معرف
محيتش نيز فزوني ميايرد« :عش را اقيالي و ادبار هس

مرتيط اس ؛ هرچه سالک
يابده،

کسدب مديکنده و هرچده معرفد

و زيادتي و نقصاني و کمدالي و عاشد

را در او احوال اس » (همان)51 :؛ «تا به خودِ خود بود احکام فراق و وصال و قيول و ردّ و قدي
و بسط و انهو و شاد و اي معاني برو روان بود و او اسير وق

بود ،چون وقد

بدرو درآيده تدا

بايه بود ،او را به رنگ خدود بکنده و حکدم واردات

وق

چه حکم دارد ،او را به حکم رنگ وق

وق

را بود ،در را فنا از خود اي احکام محو افته ... ،چون ازو در خدود وا خدود آيده ،را او بده

خود ازو بود و برو بود» (همان.)17 :
امام محمّه غزّالي ،در کيميا سعادت ،در اي موضوع مفصل سخ افته و تأکيه کرد اس
هرکه خها تعالي را بهتر بشناسه و را دوس تر دارد که دوستي او ،ثمرة معرفد
و را دوس

نهارد ،از آن بود که و را نشناسه (غزّالي ،3141،ج .)274-246 :5

اسد

که

و هرکده
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مؤلّف سوانح در قسم
ازلي از آن درياف

ها مختلف ،به عش چنان اعتيار بخشيه اس

مي شود« :و جالل

که معندا معشدوق

عش ديه را اذر نههه» (غزّالي)4 :3176 ،؛ «هم او آفتداب

و هم او فلک ،هم او آسمان و هم او زمي  .هدم او عاشد و هدم او معشدوق و هدم او عشد  ،کده
اشتقاق عاش و معشوق از عش اس » (همان)31 :؛ «سرّ اينکه عشد هرادز تمدام رو بده کدس
که او مرغ ازل اس  ... ،اينجا رو به ديهة حهثان ننمايه که نه هر خانه آشيان او را

ننمايه آن اس

شايه» (همان.)35 :
غزّالي در ابتها رساله ،ماننه عرفدا متقدهّم بدر ناکارآمده عقدل در شدناخ
و حقيقد

ميورزد« :عقول را ديه بربستهانه از ادراک ماهيد

روح ،و روح صدهف عشد اسد ،

چون به صهف علم را نيس  ،به جوهر مکنون که در آن صهفس
عش پوشيدست هرگز کـس نديدسـت

عيـا

خهاونده تأکيده

چگونه را بود؟» (همان.)317 :

الفهای بيهُـــده تـاک زننــد ايـ عاشقــا
عشـ از پنــدار خال وز چنـي و از چنــا

هرکس از پنــدار خود در عشـ الف م زند

(هما )11 :

همچنان که عش در سوانح مراتيي دارد ،معرف

معشوق ازلي نيز از مراتيدي متناسدب بدا مراتدب

عش برخوردار اس  .مراتب عش در سوانحالعشّاق عيارت اس
پختگي و کمال يا حقيق
در بهاي
اس

از :بدهاي

يدا خدامي در عشد ،

عش  .شيخ احمه در فصول مختلف ،از حاالت عاش و ميزان معرف

او

عش سخ مياويه و مشاهه و ديهار را عامل ايجاد عش معرّفدي مديکنده .او معتقده

در اي مرحله سالک در مرتية پاييني از معرف

بهرة بسيار نيرد اس « :بهاي
دل افگننه ،تربي

که تخم جمال از دس

مشداهه در زمدي خلدوت

او از تابش نظر بود ،اما يکرنگ نيود» (همان.)14 :

غزّالي بعه از بهاي
بيشتر دس

عش آن اس

قرار دارد و هندوز از عشد و معشدوق ازلدي،

عش  ،از مرحلة پختگي سخ مي اويه؛ عاش در پختگي عش به معرفد

مي يابه؛ بهاونها که هم خود و هم معرف

خود و عش خود و باخيربودن از خود را نشانة بهاي

خود را فراموش ميکنه .او انهيشيهن بده

عش مي دانه؛ آنادا کده عاشد از خدود و

عش خود فارغ و در معشوق و عش او فنا ميشود ،به مقام پختگي ميرسه 6.به اي ترتيب مراتب
عش با مراتب معرف  ،ارتيا معنادار مي يابه .هرچه سالک در عش پخته تر شدود ،معدرفتش بده
همهاويي و همهمعشوقي بيشتر اردد.
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غزالي در فصل بيس وپنجم سوانح العشاق ،در بيان حکاي
اضطراب و بيتابي مجنون بر ديهار ليلي ،معرف
پختگياش ،معرف

ديهار مجندون و ليلدي ضدم بيدان

ذات خهاونه را غيرممک مي دانه .عاش بده قدهر

پيها ميکنه ،اما وصال و يگانگي با معشدوق بدرا عاشد امدر دسد نيدافتني

اس ؛ زيرا عاش از خود ،وجود نهارد .ازاي رو «چون طالية وصال پيها شدود ،وجدود او رخد
بربنهد ،به قهر پختگي او در کار آيه» (غزّالي .)42 :3176 ،به اعتقاد او ،نشان کمال عشد آن اسد
که سالک نميتوانه درياف ها و تجربهها عارفانة خود را بر زبان جار سازد و بر مصدهاق «مد
عرلف اهلل کلَّ لسانهه» ،دچار ناتواني و درمانهاي ميشود« .در ابتها بانگ و خدروش و زار بدود کده
والي

هنوز عش تمام

نگرف

اس  ،چون کار به کمال رسه و والي

بگيدرد ،حدهيث در بداقي

افته و زار به نظار و نزار بهل اردد که آلوداي به پالوداي بهل افتادس .
ز اوّل کــه مــرا بــه عشــ کــار نــو بــود

همســـايه بـــه شـــب ز نالـ ـ مـ ـ نغنـــود

کــ گشــت کنــو نالــه چــو درد بفــزود

چــو همــه گرفــت ،کــ گــردد دود

آتــ

(هما )44 :

وجه تمايز سکريان و صحويان در روش معرفتي آنها و اصدال دادن بده سدکر يدا صدحو اسد .
سکريان معتقهنه هنگاميکه سالک از جلوة حس و جمال معشوق بهر منه ميشدود ،از بدادة ديدهار
چنان مس

مياردد که علم ،آااهي ،عقل و حواسش غايب مياردد .غزّالي رسيهن به اي مرحلده

را ،نشانهها کمال عش مي دانه .به اعتقاد او ،در اي مرحله ،عاش در نتيجة سدکر ،عشد خدود و
حتي درک و معرف
مرحله از معرف

خود را نيز فراموش ميکنده و او را پدروا ادراکِ ادراک نيسد  .غزالدي ايد

را که عاش از درک ادراک عاجز مي مانه ،کمال عش و کمدال معرفد

زيرا سالک عاش آنچنان به عش معشوق مشغول و از ديهار و مههوش اس

مدي دانده؛

که از خدود غايدب

و از بيان مشهودات عاجز اس  .به تعيير غزّالي «اارچه معشوق حاضر و شداهه ،و مشدهودِ عاشد
بود ،وليک بر دوام غيي
حکاي

مجنون اس

عاش بود ،زيراکه اار حضور معشوق غيي

کلّي نيدارد ،دد چندانکده در

د بار کم از دهشتي نيود( »...،همان.)67 :

در سوانحالعشّاق ،ميزان معرف

سالک ،با احوال يا مقامات او متناسب اس ؛ مثالً ويژاديهدايي

که در مرحلة کمال عش مطرح شه اس  ،بيانگر مقام رضاس ؛ هنگاميکه سدالک ازنظدر معرفد
ترقّي ميکنه ،خواس

خود را در مقابل خواس

معشوق به هي ميانگارد« :کمال عش چون بتابده
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کمترينش آن بود که خود را برا او خواهه و در را رضا او جاندادن باز دانه ،عش ايد بدود
باقي هذيان بود و علّ » (همان.)12 :
غزّالي فصلها پاياني سوانح را به کمال عش و تحير اختصاص داد اس  .در تعريف حيدرت
آمه اس « :اصل حيرت فتور سرّ اس

از بيرونآمهن از طلدب ادراک کنده قِدهم» (بقلدي شديراز ،

 .)417 :3164باالتري مرتيها که سالک در معرف
عجز از معرف

خهاونه به آن دس

مي يابه ،حيراندي و اظهدار

خهاونه اس « :هراز معشوق با عاش آشنا نشود و انهر آن وق

او را به خود نزديکتر دانه ،دورتر بود زيراکه سلطن
آشنايي در همه مرتيتي بود ،و اي محالس

که خود را بهو و

او راس  ،و «السّلطان ال صهي ل لهُ» ،حقيقد

ميان عاش و معشوق؛ زيراکه عاش همه مدذلّ

معشوق آسمان تعزّز ،آشنايي چون باشه؟ اار بود به حکم نفدس و وقد

بدود و

بدود وايد عاريد

بدود

(غزّالي)27 :3176،؛ «هر زمان معشوق با عاش از يکهيگر بيگانهتر باشنه ،هرچنه عش بده کمدالتدر
بود بيگانگي بيشتر بود ،و برا اي افته اس :
بـــود بـــه هـــ

بفـــزودی مهـــر و معرفـــت کـــردی کـــ

پيونـــدش بـــا بُريـــدن

تقــــدير چنــــي کــــرد خــــدای عــــال

نيكــ ز پــس بــدی و شــادی پــس غــ
(هما )63 :

به اعتقاد غزّالي حيراني آخري مرحلة سيروسلوک و واپسي اذار سالک در لذت بنهاي اسد .
و تأکيه ميکنه که سالک در همة احوال و مقامات ،بر ناصية خود ،داغ حدهو
در همة مراحل ،هموار به صف
امتناع صمهي

محهودي

و بندهاي دارد و

و تقييه متصف اس  .خهاونه به سديب مطلد بدودن و

هموار در قياب عزّت محتجب اس

شناسا هي کس نيس ؛ «عاشقي همه اسيريس

ازاي رو ذات بار تعالي را چندانکده هسد ،

و معشوقي همه امير  .ميان اسير و امير اسدتاخي

چون توانه بود؟ «ما للتراب و ربِّ األرباب»  ...عاش را عش آشنا اس  .اار انيسدا اسدير خواهده
که کنه ،خود اسير او حجاب او آيه که از ذلّ

خود يداراي ندهارد کده ادرد عدزّت او ادردد بده

استاخي ،و اار امير خواهه که انيسا کنه ،امير او هم حجاب بود که عزّت او با اسير و ذلّد
مجانس نيس » (همان.)64 :
«معرف

ح شناخت وحهاني

بهان نيس

امتناع صمهي

بهعل

و نعوت آن اس
و تحقّ ربوبي

از اسما و صفاتش و معرف

حقيق

را راهدي

چندانکده فرمايده« :اليحيطدون بده علمدا» چده
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صمهي

چيز اس

که حقاي نعوت و صفاتش را درک نتوانکرد .پس هرچه دالل

کنه از نعوت و صفات آن معرف
بقاء آن اس

بر افعال ح

ح اس  .زيراکه صنع ،دليل بر وجود صانع و قهرت و ارادت و

و نيز اتّساق تهبير در کائنات و انتظام احوال موجودات دليل اس

بر وحهاني

او «لدو

کان الهه اال اهلل لفسهتا» (عمادالهي االمو  ،بيتا.)524 :
 4ـ معرفت در لمعات
بر اساس سنّ

دوم عرفاني ،انسان ،هستي و خهاونه سه رک اساسي معرف

در رسالة لمعات ،مراتب معرف

اس  .به سديب آنکده

با مراتب و درجدات وجدود در ارتيدا اسد « ،وجدود بدهعندوان

واقعي  ،و نه بهعنوان مفهوم ،همان ذات واقعي ِ (حقيق ) نهايي اسد  .ايد واقعيد
اس » (العطّاس .)55 :3162 ،مرتية اوّل وجود ،حقيق

نهايي وجود مطل اس

نهدايي «اهلل»

که سرآغاز و منشدأ

تمام آفرينشها و مراتب وجود اس  .اي مرتيه ،دو وجه باطني (دروني) و ظاهر (بيروندي) دارد.
وجه باطني پايه و اساس وجود اس
اس

و فقط برا خهاونه شناخته شه اس  .اي مرتيه همان ذاتدي

که در حهيث قهسي ،مه و ابر تاريک (العماء) و ان پنهان (کنز مخفي) ناميه مي شود .وجده

بيروني (الظاهر) از خودآااهي يا حبّ شناختهشهن نشدأت مديايدرد .ايد مرحلدة ظهدور و بسدط
هستيشناختي ،تح

تأثير مقهّستري افاضة وجود (الفدي

األقدهس) اسد

کده تجلّيدات فعّدال و

واجب و تجلّيات و ظهورات انفعالي ،ممک و آفريهاي دارد .اي دومي مرتيدة وجدود اسد

و آن

نخستي مرتية همة ظهورات (ر.ک .همان)54-56 :؛ همچنان که در نمودار نشان داد شه اس  ،در
مراتب دوم و سوم (تعيناتي که درحقيق
صفات االهي

مراتب دوم و سدوم وجدود اسد ) خهاونده بدا اسدماء و

خود متجلّي ميشود .در اي مراتب حقيق

نهايي ،در صور اسماء و صفات (األعيان

ثابته) متجلّي ميشود که واقعي ها و حقاي علم الهي اس

و در درجات پايي تر هستيشناختي بده

فعلي

ميرسه .تعينات اوّل تا سوم ،درجات و مراتب وحهت اس  .هرکهام از ايد مراتدب ماننده

مراتب نخستي  ،دارا وجو باطني و خارجي اس  .در مرحلة وجه خارجي مرتية چهدارم (اعيدان)
في

مقهّس رخ مينمايه .وجه باطني اعيان ثابته ،تعينات فعّال همة ممکنات و وجه خارجي اعيان،

همة تجليات انفعالي و آفريهاي وجود مطل را در بدر دارد .مرتيدة پدنجم وجدود ،تجلّدي و ظهدور
تفصيلي مرتية چهارم و قلمرو دنيا تجربي و محسوسات اس .
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4ـ 1معرفت نفس (خودشناس )
انسان ،ترکييي از جسدم خداکي و روح و يدا بده تعييدر عرفدا ،ترکييدي از ندور و ظلمد

اسد .

خودشناسي يکي از موضوعات و مياحث مهم در آثار عرفداني اسد  .مطالعده در آثدار عرفدا نشدان
روح و قابلي ها آن اس  .نکتها که نصّ صريح

ميدهه که مقصود آنان از خودشناسي ،شناخ

قرآن به آن اشار مي کنه...« :قل الروح م امدر ربّدي» (اسدراء .)62 :عزيزالدهي نسدفي در اإلنسدان
الکامل ميزان ترقّي روح انسان را نامحهود ميدانه و کمال آدمي را در چهار چيز خالصده مدي کنده:
اقوال نيک ،افعال نيک ،اخالق نيک و معارف .به اعتقاد او مراد از معارف چهار چيز اسد  :معرفد
دنيدا ،معرفد

آخددرت ،معرفد

بيانالتنزيل در اهمي

خددود و معرفد

خودشناسي مي اويه« :ا درويش ،هرکه جسم خود را شناخ

را دانس  ،عالم را شناخ

و خها عالم را دانس

روح خود را دانس  ،صفات عالم را شناخ
خود را شناخ

پرورداددار خددود (نسددفي .)41-42 :3164 ،او در
و روح خدود

و هرکه صفات جسم خود را شناخ

و صفات خها عالم را دانس

و افعال روح خود را دانس  ،افعال عالم را شناخ

و صفات

و هرکه افعدال جسدم

و افعال خها عالم را دانس »

(نسفي.)374 :3143 ،
اب عربي در فص «حکمه فرديه في کلمة محمهية» ،فلسفة بيان حدهيث «مد عدرف نفسده فلقلده
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عرف ربه» را در خودشناسي و اهمي
را مقهّمة کسب معرف

آن در خهاشناسي ،دانسته اس  .و خوديابي و خودشناسي

خهاونه مدي دانده 4.او در ادامدة ايد فدص مدينويسده« :فدنن شدت

بمنع المعرفة في هذا الخير و العجز ع الوصول فننه سائغ فيه ،و إن شت

قل

قلد

بثيوت المعرفة .فداألول

أن تعرف أنَّ نفسک التعرفها فالتعرف ربک :و الثاني أن تعرفها فتعرف ربک؛ اار خواهي قائل بده عدهم
امکان معرف
ثيوت معرف

در اي خير و ناتواني از رسيهن باش ،زيرا در آن مجاز هستي و اار خواسدتي قائدل بده
باش .اولي اي اس

که بهاني اار نفس

را نشناسي ،پرورداارت را نخدواهي شدناخ

و بنا بر دومي اار نفس خود را بشناسي ،رب خود را خواهي شناخ » (اب عربي.)431 :3164 ،
عراقي بهمثابة عرفا متقهّم ،در بهاي

سلوک ،حجابها بيشمار را سهّ را سالک مي دانده؛ او از

آنها به حجابها ظلماني تعيير ميکنه .در نهاي

سلوک نيز موانعي در را وصال وجود دارد که آنهدا را

حجابها نوراني مي نامه .و لمعة دوازدهم از رسالة لمعات را به شرح ايد موضدوع اختصداص داد
اس  .در بخشي از اي لمعه آمه اس « :محيوب هفتادهزار حجداب از ندور و ظلمد
فرواذاش

بهدر آن بدر رو

تا محبّ خو فراکنه و او را پس پرد بينه تا چون ديه آشنا شدود و عشد سلسدلة شدوق

بجنيانه ،به مهد عش و قوت معشوق پرد ها يکانيکان فرواشايه» (عراقي.)67 :3164 ،
در نظر عراقي سالک با رياض

و صيقل روح خويش ميتوانه هفتادهزار حجاب را از پديش رو

بردارد .بنابراي در ادامة سخ خود مياويه« :يک نماز تو بيتو ،به از هفتاد نماز تو با تدو ،زيراکده تدا
تو با تويي ،اي هفتادهزار حجاب مسهول بود و چون تو با تو باشي هفتداد حجداب کده را محجدوب
اردانه؟...اي حجب صفات آدمي اس

نوراني ،چنانکه علدم و يقدي و احدوال و مقامدات .و جملده

اخالق حميه  ،و ظلماني ،چنانکه جهل و امان و رسوم و جملة اخالق ذميمه» (همان.)67-66 :
عرفا در سنّ

دوم عرفاني ،معرف

هستي راهي برا رسيهن به معرف

انسان ،هستي و خهاونه را از هم جدها نمديداننده؛ شدناخ
شريفتري مخلوق هسدتي (انسدان) اسد  .همدان طورکده در

نمودار نشان داد شه ،مطاب با انهيشة اب عربي ،سير في

اقهس الهي تا عالم تجربي يا عالم شدهود

(پايي تري مرتية هستي) ،ادامه پيها مديکنده؛ امّدا جايگدا انسدان در نظدام هسدتي ،واالتدر از همدة
مخلوقات اس  .انسان (عالم صغير) بهسيب آنکه «مظهر اسم اعظم اس  ،در جميدع اسدماء ،تجلّدي
مينمايه و از تجلّي او جميع مظاهر و اعيان تعدي پيدها مديکنده» (آشدتياني)747 :3161،؛ بندابراي
انسان بهتنهايي مظهر همة اسماء و صفات خهاونه ،و واسطة في

رساني به عالم هستي اس  .سدير
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و سفر معنو و روحاني برا رسيهن به کمال وجدود انسدان ،از مجدرا عدالم هسدتي و جهدان
آفرينش مياذرد .عراقي ،را رسيهن به معرف

را در پيراست دل از حجابها ظلمداني و رهدايي

از غيار خويشت ميدانه« :چون موجود شه غطا بصر خود شه و از شهود محروم مانه ،بصر او به
حکم :کن

سمعه و بصر  ،عي معشوق آمه ،و اويي او غطا آن بصر .ان

فاعرف حقيقة نفسک 31.اار اي غطا که تويي تو اس

الغمامة علي شمسدک،

از پيش بصر کشف شود .معشوق را بيندي و

تو در ميان نه( »... ،عراقي.)331 :3164 ،
عراقي با ضربالمثلي ،تأکيه ميکنده کده مسدير خهاشناسدي و توحيده از شداهرا خودشناسدي
مياذرد .اار سالک با استمهاد از نيرو عش  ،مهارج سفر روحاني خود را با موفقيد

طديکنده و

پرد ها را يکي پس از ديگر براشايه ،يقي ميکنه که خها را بايه در درون خدود جسد وجدو
کنه« :بر هرکه اي در حقيق

بگشايه ،در خلوتخانة بود نابود خود نشينه و خدود را و دوسد

در آينة يکهار ميبينه؛ بيش سفر نکنه :الهجرة بعهالفتح» (همان .)64 :او معتقه اسد

را

کده معرفد

نفس ماننه ديگر علوم و معارف ،مراتيي دارد .اي مراتب متناسدب بدا ميدزان بهدر منده سدالک از
تجلّيات خهاونه متغير اس  .زيرا حقيق

(وجود مطل ) در ذات هدر فدرد مطداب بدا طييعد

ذات ظاهر ميشود« .ظهور انوار به قهر استعهاد اس
هرچـــــه روی دلـــــت مصـــــفّاتر

و في

آن

بهقهر قابلي .

زو تجلّـــــ تـــــو را مهيـــــاتر»
(هما )66 :

عراقي مي اويه :انسان بعه از رسديهن بده مرحلدة آينگدي ،خدود را مدي شناسده .در ايد حالد
دواانگي از ميان برميخيزد و محب با محيوب به اتّحاد ميرسه« :داندي کده بدر ايد شدهود کده را
اطالع دهنه؟ لِم ْ کان له قلب ،آن را که به تقليب خود در احوال تقليب او در صور مطالعه دانهکرد
و از آن مطالعه فهم دانهکرد که مصطفي صلياهلل عليه و آله چرا فرمايه :م ْ عرلف نفسهُ فلقلده عدرلف
ربَّهُ ... ،در کارستان :کل يوم هو في شأن ،نظار شو ،تا عيان بيني کده تندوّع تدو در احدوال از تندوّع
در شتون و افعال ،پس معلوم کني که :لون المداء لدون انائده ،اينجدا هدم آن رندگ دارد کده :

اوس

لونالمحب لون محيوبه» (همان.)24 :
سالک (انسان کامل) در نتيجة خودشناسي به يگدانگي بدا محيدوب خدويش مديرسده و از ايد
معرف

و انس به ساح

ربوبي محظو ميشود پس پيوسته خواستار اي شدناخ

اسد « :دعدا
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عاش همه اي بود که اللهم اجعلني نوراً ،يعني مرا در مقام شهود بهار تا بينم کده مد تدوام ،آنگدا
اويم :م رآني فقه رأ الح ( »... ،همان.)334 :
اليتّه بايه توجّه کرد رسيهن به يکرنگي به معني يگانگي با وجود مطل نيس « .در تمثيدل آينده،
ما ميبينيم که آنچه در جايگا ها تجلّي ظاهر ميشود (مظهر) صورت اس  ،نه ذات يا خود شيء.
باوجوداي  ،حال
اس

متفداوت

وجود مطل در همة آنچه تجلياتشان با جايگا ها تجلدي يکدي اسد

و در همة چني جايگا هايي ،او در ذات خود متجلّي اس  .در اينجا مظهر يک جايگا جها

واقعي و بهاصطالح در اتّحاد با وجود مطل که متجلّي شه باشده نيسد ... .درسد
(انسان) توسّط آن ذات متجلّياس  ،معهذا ،آن ذات بهموجدب قابليد
خود ،حقيق

را مطاب طييع

و اسدتعهاد بداطني و ذاتدي

خودش محهود ميکنه .بنابراي هدر صدورت تجلّدي کده مطداب آن

صورت ،متجلّي ميشود ،حقيق
بهي سان درحاليکه حقيق

اسد

کده او

بدهاناونده کده او در اطدالق خدود اسد .

اس  ،اما نده حقيقد

صدورت تجلّدي بدا او يکدي نيسد ».

با صورت تجلّياش يکي اسد

(العطّاس.)14 :3162 ،
عراقي اي نکته را تأئيه کرد و چني آورد اس « :ذات عش از رو معشوقي آينه عاش آمده
تا در و مطالعة جمال خود کنه و از رو عاشقي آينه معشوق آمه تا در او اسماء و صدفات خدود
بينه ،هرچنه در ديهة شهود يک مشهود بيش نيايه .اما چون يک رو به دو آينه نمايده ،هرآينده در
هر آينه رويي ديگر پيها آيه.
و مــــا الو ــــه اال واحــ ـدٌ غيــــر انّــــه

اذا انــــت اعــــددت المرايــــا تعــــددا»
(عراق )43 :1364 ،

4ـ 2معرفت هست
در اينجا اي سؤال مطرح اس

که آيا شناخ

اجدزا و عناصدر هسدتي ،بده شدناخ

ويژاي ها آن محهود اس ؟ آيا امکان وصول به معرف
ماهي

عدوار

و

ذات اشديا وجدود دارد؟ و اادر شدناخ

هستي ممک اس  ،را ها و ابزار رسيهن به اي معرف

کهام اس ؟

در انهيشة وحهت وجود اب عربي ،عالم وجود ،پرتو تجلّي ح اس  .موجودات ،فراتري تدا
فروتري مراتب وجود را دارا هستنه« .اب عربي مجمالً مياويه ما يک وجود مطل داريم کده تقيده
نميپذيرد و آن واجبالوجود اس

و يک عهم مطل داريم ...در فاصلة ميان وجود محد

و عدهم
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مح

چيز داريم به نام امکان که هم پذيرا عهم اس

و هم پذيرا وجود .امکان برزخي اس
و مديتدوان

ميان وجود و عهم که ما آن را عالم ميناميم .عالم به يک اعتيار اصالً امر موهوم اس

آن را ناديه ارف  ،اما به اعتيار ديگر وجود دارد ،حتي واجبالوجود اسد  ،يعندي نمديتوانده کده
اس

نياشه ،چه عالم ساية وجود مح

و سايه از صاحب سايه تيعي

ميکنه ».ازاي رو با نگدرش

هستيشناسانه مياويه« :سيحانل م الظهراألشياء و هُو عينهها» (اب عربي.)74-61 :3167 ،
در سنّ

دوم عرفاني ،تجلّي موجب ميشود که مرتيها از هستي از مراتب باالتر از خود ،بده فدي

ظهور رسه .در اينجا تجلّي در انيسا و تفصيل وجدود نقدش مهمّدي دارد« .کلمدة خلقد زا «کهد » در
بينش اب عربي تعيير وجود و همسنگ با مفهوم تجلّي يافته اس  .اار جهدان جدز تجليدات کمداالت
ح نيس ؛ مفهوم آفرينش نيز قاعهتاً همان تجلّي را به ذه متيادر ميکنه ... ،اي حقيق
اب عربي دارا دو جنيه بود اس

بنياد در ندزد

يکي تجلّي و ديگر آفرينش» (رحيميان.)535 :3143 ،

بر اساس انهيشة اب عربي جهان هستي تجلّيگا اسما حسنا خهاونه و جلو ااهي اسد

کده

خها در آن جمال خويش را به تماشا مينشينه .بر پاية حهيث «انَّ اهللل جميلٌ و يحِبُّ الجمال» ،حبّ
خهاونه به جهان هستي ،نتيجة محيّ

خهاونه به خود بود اس  .بنابراي اار انسان از اي منظر بده

عالم هستي بنگرد و اي اونه خها را دوس

بهارد ،درواقع محيّ

الهدي را دوسد

حبّ ،بهمثابة وجود ،دارا مراتب و درجاتياس ؛ اب عربي معتقه اسد
محصول سه حبّ يا اقتضا اس  .3 :حبّ ح نسي

داشدته اسد .

کده نحدوة خلقد

عدالم،

به شناختهشهن؛ يعني اظهار کماالت نهان خود

که به واسطة خل جهان آشکار ميشود .5.حبّ اسماء نسي

به ظهور لدوازم آنهدا (اعيدانثابتده) در

عالم علم الهي و نيز عي خارجي .1 .حبّ اعيان ثابته نسي

به انتقال به عالم خارج ،يعني خويش را

همانطور که در عالم ثيوتانه در عالم وجود نيز شهود کننه.

33

عراقي به پيرو از اب عربي ،در مواضع مختلف از رسالة لمعدات ،بده روش هدا مختلدف ،بدر
تجلّيات جمالي خهاونه ،بيش از ديگر انواع ،تأکيه مي ورزد و جهان و هرچه را که در اوسد  ،زييدا
به تصوير ميکشه .او معتقه اس

که از تمام اجزا هستي ،راهي بدهسدو خدال و هسدتي مطلد

وجود دارد« :نااا عش بيقرار بهر کمال پرد از رو کار بگشود و از رو معشوقي ،خدود را بدر
عي عالم جلو کرد؛
پرتـــو حُســـ او چـــو پيـــــدا شـــد

عالـــــ انـــدر نفـــس هويــــدا شـــد
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وا کـــــرد از مـــــــال او نظـــــری

بديـــد و شـــيدا شـــد»

حُســـ رويـــ

(عراق )41-46 :1364 ،

«هرکه را دوس

داشته باشي و به هرچه رو آر  ،رو به او آورد باشدي،

دار  ،او را دوس

اارچه نهاني» (همان.)75 :
هــر نقــ

کــه بــر تختــ هســت پيداســت

دريـــای کهـ ـ چـــو برزنـــد مـــو

نـــو

آ صورت آ کس اسـت کـا نقـ
مـــو

آراسـت

خواننـــد و درحقيقـــت درياســـت
(هما )22 :

در انهيشة اب عربي و همچني فخرالهي عراقي ،انسان خارج از چرخة جهان و تافتة جهابافته از
عالم هستي نيس  .في

وجودبخشي خهاونه در شکل کامل خود ،در انسدان کامدل متجلّدي شده

اس « .او (انسان کامل) در تمام مراتب نزول به همان طريقي که اشعه از ندور جدها مديشدود و در
همه مراتب صعود که پرتو دوبار رد پا آثارش را پيها ميکنه ،آااهانه حضور يافته و عقل انسدان،
دوبار به معرف

الهي ميپيونهد .او هم جزء و هم کل ،هم کثرت و هم وحهت ،هم صدغير و هدم

کيير و هرچيز و همه اس  ،همانطورکه او (انسان) به دور خها مياردد ،جهان به دور او (انسان)
ميچرخه» (چيتيک .)41 :3141 ،ازاي رو هرچه انسان مراتب کمال را بيشتر طيکنده ،چشدم دل او
بيناتر ميشود و وقتي عارف مياويه« :اللهمَّ ارنا األشياء کما هي» ،معرفد
ميکنه .بسيار از عرفا در سنّ
معتقهنه که درک يا معرف

دوم عرفاني ،به اي بخش از حهيث نيو  ،استناد کدرد انده؛ آندان

با خها آغاز ميشود و در قالب نواميس الهدي ادامده مدييابده؛ زيدرا بدر

اساس نظرية وحهت وجود ،حقيق
هالک اس
ا دوس

حقداي اشدياء را طلدب

اشياء جز وجه محيوب ازلي نيس « :هر شيء از رو صورت

و از رو معني باقي ،چه از وجه معني آن وجه ظهور ح اس
چون دانستي که معني و حقيق

که :و ييقي وجهُ ربِّک،

اشياء وجه اوس  ،أرنا األشياء کمدا هدي ،مديادو تدا

عيان بيني که:
ففــ ـ کــ ـ ّ شــ ـ ءٍ لَــ ـهُ آيــ ـ

تــــدلُّ علــــ انّــــه واحــــــدٌ»
(عراق )113 :1364 ،

عراقي با رويکرد هستيشناسانه در لمعات ،سالک را به راهي دعوت ميکنه که بدا تزکيدة روح و
استمهاد از نيرو عش  ،بتوانه ديوار حائل ميان خود و مغييات را بردارد و بده تجربده هدايي دسد
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يابه که جهان نامرئي را با نيرو دروني بيينه؛ چنانکه اويي نصبالعي اوس « .هر ذرّ که از خانه
به صحرا شود ،ضرورت آفتاب بينه ،اما نهانه که چه ميبينه .عجب کار همه به عي اليقي جمدال
او ميبينه.
ز يــ يــ

ذره ســوی دوســت راه اســت

و يــا در چشــ تــو عــال ســياه اســت»
(هما )111:

و معتقه اس

که نور و جمال خها در هستي سار و جار اس

و در همده چيدز مديتدوان

جلوة جمال خهاونه را مشاهه کرد .درحقيق  ،هستيشناسي از ارکان مهم کسب معرفد

عرفداني

اس  .ازاي رو به انسان يادآور ميشود که اار چشدم دل انسدان بيندا شدود ،حجدابي بدي محدب و
محيوب وجود نهارد« :نشايه که او را غير حجاب آيه ،چده حجداب محدهود را باشده او را حده
نيس ؛ هرچه بيني در عالم از صورت و معني او بود و او به هي صدورتي مقيده نده ،در هرچده او
نياشه ،آن چيز نياشه ،و در هرچه او باشه آن چيز هم نياشه» (همان .)64 :در مواضع ديگر ،با تأکيه
بر همي مضمون ،از انسان ميخواهه که از صورت دراذرد تا با چشم دل ،باط يا حقاي اشياء را
بيينه« :اشيا اار صه اس
)317؛ «لقه بطن

و ار صههزار بيش جمله يکي اس  ،چون به حقيق

نظر کندي» (همدان:

فلم تظهر لذ بصر فکيف يهرک م بالعي مستتر»( 35همان.)66 :

4ـ 3معرفت خدا
به اعتقاد عراقي ،حقيق

وجود يا حقيق

نهايي (خهاونه) با وجدود مراتدب خودپنهدانسداز و

اختفا ،مراتب خودآشکارساز نيز دارد .اي خودآشکارساز با مفهوم تجلّدي و اندواع و مراتدب آن
در ارتيا اس  .و در خطية رسالة لمعات مياويه« :به تتد عدزّت محتجدب اسد
استغنا متفرد ،حجب ذات او صفات اوس
اوس

و بده کمدال

و صدفاتش مندهرج در ذات و عاشد جمدال او جدالل

و جمالش منهم در جالل؛ عليالهوام خود با خود عش ميبازد و به غير نپردازد .هر لحظه

از رو معشوقي پرد برانهازد و هر نفس از را عاشقي پرد ا آغازد» (همان.)43 :
هماناونهکه بيان شه ،ذات بار تعالي ،با وجود اختفاء مطل  ،به خودآشکارساز متمايل اس .
به اعتقاد عراقي ،مطداب بدا حدهيث «کند ُ کندزال مخفيداً فأحييد ُ ان اعدرف »...حدبّ و تمايدل بده
شناختهشهن و خودآشکارساز  ،سيب خل هستي شه؛ وارنه هي بود در جهدان هسدتي وجدود
نميداش

و ذات خهاونه در پردة اختفاء باقي ميمانه« :سلطان عش خواس

که خيمه بده صدحرا
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زنه ،در خزاي بگشاد ان بر عالم پاشيه.
چتــــر برداشــــت و برکشــــيد علــــ

تـــا بـــه هـــ برزنـــد و ـــود و عـــد

بـــ ـ قـــــراری عشــــــ شـــــوران يز

شـرّوشــــــوری فكنـــــد بـــــر عـــــال

ورنه عالم با بود نابود خود آرميه بود ،و در خلوتخانة شهود آسود  ،آنجاکه:کان اهلله و للدم يکهد
معهُ شيءٌ» (همان.)46 :
هماناونه که علوم و معارف اونااون (اعم از حسّدي و عقلدي) مراتدب و درجداتي دارد ،علدم
شناخ

خهاونه نيز از مراتيي برخوردار اس  .موضوع عرفان شناخ

برتري و باالتري نوع شناخ

خهاونه اس ؛ ايد شدناخ

اس  ،بيشک رسيهن به واالتدري معدارف ،مسدتلزم بهدر ايدر از
اس  .عراقي در لمعدات بعده از اشدار هدا کوتدا بده علدوم

بهتري و برتري ابزار کسب معرف

اکتسابي و مراتب علم حصولي و ناکارآمه خيال ،دل (قلب) را بهتدري ابدزار معرفد

خهاونده و

کشف و شهود را برتري را خهاشناسي دانسته اس  .دلي که عراقي از آن سدخ مدياويده ،دلدي
که مهارج و مراتب قوس صعود را اذرانه و به عوالم غيدب و

پيراسته از کهورات و رذايل اس

شهادت بينا شه اس « :عاش را دلي اس
غيب و شهادت ... ،الجرم سع

منزّ از تعي که مخيم قياب عزت اس

او به مثابتي اس

قيضة او ناپهيه بود ،سراپردة فرداني

در ساح

کاراا کارها اينجا پردازد ،حل و عقه ،قي

و مجمدع بحدر

که آنکه در همه عالم نگنجده ،جملدة عدوالم در
وحهاني

او زنده ،بارادا سدلطن

آنجدا سدازد و

و بسط و تمکي و تلوي همه اينجا بود» (همان.)44 :

نکتة مهم در رسالة لمعات ارتيا معنادار اس

که ميان مفاهيم تجلّي ،نور ،وجدود ،معرفد

همچني ميان آينه ،حُس  ،جمال و مراتب و مهارج معرف

و

وجود دارد .اب عربي موضوع کشدف و

شهود را با تجلّي و انواع آن تييي کرد اس « :أنّ هلل تجلتدي  .تجلدي غيدب و تجلدي شدهادة؛ فمد
تجليالغيب يعطي اإلستعهاد الذ يکون عليه القلب ،و هو التجلي الدذاتي الدذ الغيدب حقيقتده... ،
فنذا حصل له د أعني للقلب د هذ اإلستعهاد ،تجلي لده التّجلدي الشدهود فدي الشدهادة فدرآ فظهدر
بصورة ما تجلي له  ...ثم رفع الحجاب بينه و بي عيه فرآ في صورة معتقه  ،فهو عدي اعتقداد . ...
خها را دو تجلي اس  :تجلي غيب و تجلي شهادت .از تجلي غيب ،استعهاد را که قلدب بدر آن
اس

ميبخشه و آن تجلي ذاتي اس

که حقيقتش غيب ميباشه ... .چون برا قلب ايد اسدتعهاد

حاصل اش  ،ح تعالي بر آن تجلي ميکنه د تجلي شهود در عالم شهادت د پس او را ميبينه و

معرف در سوانح العشّاق و لمعات 331 /
ظاهر مياردد ... .سپس ح حجاب و پوشيهاي را که بي او

بهصورتيکه برايش تجلي کرد اس

و بنه اش بود از ميان برميدارد و بنه او را در صورت اعتقاد خودش مشاهه مديکنده ،پدس او
عي اعتقاد و ميباشه» (اب عربي .)366 -364 :3164 ،در تعريف مشاهه مي نويسه« :المشداههة
عنه الطائفة رؤ ية االشيأ بهالئل التوحيه و رؤ يته في االشيأ وحقيقتها اليقي م غير شک؛ مشاهه نزد
جماع

صوفيان عيارت اس

از ديهن اشيا با داليل توحيه و ديهن ح در اشيا .حقيقد

مشداهه ،

همان يقي عار از هر اونه شک اس » (اب عربي ،بيتا ،ج.)442 :5
عراقي در لمعة هشتم از رسالة لمعات ،به اي سه نوع تجلي اشار ميکنه :در آينة صدورت رو
نمايه؛ در آينة معني؛ يا ورا صورت و معني« :محيوب يا در آينة صدورت رو نمايده يدا در آيندة
معني يا ورا صورت و معني .اار جمال بر نظر محب در کسوت صدورت جلدو دهده ،محدب از
شهود لذت توانه ياف

و از مالحظه قوت توانهارف  .اينجا سر رأي

ربي في احس صدورة بدا او

اويه :فأينما تولوا فثم وجه اهلل ،چه معني دارد؟» (عراقي.)76 :3164 ،
در باور عراقي ،سالک در اوّلي مرتيه از مراتب معرف
که غير ح را در آن راهي نيس

شهود (محاضر ) به حضور ميرسده

و از هر غفلتي بده دور اسد  .بده اعتقداد و  ،زمداني سدالک بده

حضور ميرسده کده کدهورتهدا نفسداني و حجدابهدا ظلمداني و سدپس در مراتدب بداالتر،
حجابها نوراني ،از دل سالک رخ

بربنهد« :افتهانه اي حجدب صدفات آدمدي اسد

ندوراني،

چنانکه علم و يقي و احوال و مقامات .و جمله اخالق حميه  ،و ظلماني ،چنانکه جهل و امان و
رسوم و جملة اخالق ذميمه» (همان.)66 :
در مرحلة مکاشفه سالک عارف به حريم اسما الهي را مييابه؛ پدرد هدا ظلمداني و ندوراني
يکي پس از ديگر برداشته ميشود و از نعم

ارتيا با غيب برخدوردار مديشدود .آنچده در ايد

مرحله برا سالک مکشوف ميشود ،توصيفناشهني اس  .اب عربدي دربدارة مکاشدفه مدينويسده:
«اعلم ان المکاشفة عنه القوم تطل بازأ االمانة بالفهم و تطل بازأ تحقي زيدادة الحدال و تطلد بدازأ
تحقي االشارة؛ بهان که مکاشفه نزد جماع

صوفيان بر سه معنا اطالق مي شود :تحقيد اماند

بده

فهم ،تحقي زيادت حال ،و تحقي اشار » (اب عربي ،بيتا ،ج)447 :5؛ به اي معني که عارف هنگام
تجلي مشهود ،مقصود تجلي را بفهمه و بشناسه؛ زيرا تجلي جز برا آن نيس

که شدخص چيدز

را بفهمه که پيش از آن نمي دانسته اس  .ازنظر اب عربي ،تفاوت عمهة مکاشدفه بدا مشداهه در آن
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اس

که مکاشفه به معاني و مشاهه به ذات تعل ميايرد .مشاهه به مسدما و مکاشدفه بده حکدم

(همدان .)446 :او در فصدوصالحکدم

اسما تعل مي ايرد .و ازاي رو مکاشفه ،از مشاهه برتر اس

مينويسه« :اار صاحبکشفي صورتي را مشاهه کنه که معرفتي نو به او القاء مديکنده و چيدز را
و نه غير او .چني صداحبکشدفي ميدوة

که پيشتر نهاش

به او ميبخشه ،آن صورت عي اوس

علم را از درخ

استعهاد خود برميچينه ،ماننه صورتي کده از او در برابدر جسدم صديقلي نمدودار

اردد ،که جز خود او نيس » (اب عربي.)535 :3167 ،
عراقي تصريح ميکنه که برا کسب مهارج واال معرف

عرفاني ،قلب بايه در همده حدال بده

ح حاضر و از خويش غايب باشه ،هرچه سالک بده وحدهت نزديدک تدر شدود و از کثدرت خدود
بکاهه ،حضور و کشف قوّت ميايرد و درنهاي  ،سالک به مقام اتحداد و اتّصدال (مقدام مشداهه )
دس

مي يابه .مشاهه  ،دستيابي به شهود فرااير و رؤي

ح به حد اسد « .عدارف در حالد

شهود ،غير ح را مشاهه نکنه ...چون به غير خها مشتغل نيس

الجرم او را هراز رجوع به دل

نيس  .و فرقٌ بي ل عاش بقلليهِ و بي ل م عداش برلبِّده» (خدوارزمي .)37 :3164 ،عراقدي دربدارة ايد
مرتيه از معرف

مي اويه« :چون به عي اليقي در خود نظرکرد ،خود را ام يافد  ،آنگده دوسد

را

بازياف  ،چون نيک نگهکرد ،خود عي او بود ،اف :
ای دوســت تــو را بــه هــر مكــا م ـ
ديد به تـو خـوي

ســت

را ،تـو خـود مـ بـودی

هــر د خبــرت از ايــ و آ مــ

ســـت

خجلــت زدها کــز تــو نشــا مــ

ســت »

(عراق )116: 1364 ،

به تعيير فخرالهي عراقي ،در حال
اشياء و هم به حقيق

مشاهه  ،دل سالک چونان آيينها ميشود که هم به حقداي

وجود انسان بينا ميشود و جمال جميل الهي چنان تابيهن ميايرد که پيوسته

انوار غييي ،برا سالک مشهود ميشود .درنهاي

هم سالک در آن نور محو ميشود و به مقام فندا و

استهالک ميرسه؛ زيرا «خهاونه مشاهه را معرفتش محو کنه» (قشير .)336 :3166 ،
«چون آفتاب در آينه بتابه ،آينه خود را آفتاب پنهارد ،الجرم خود را دوس ايرد ،چه همه چيدز
مجيول اس
بيش نيس .

بر دوستي خود؛ و درحقيق

اويي او آفتاب اس  ،چه ظهدور او راسد  ،آينده قدابلي
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ظهـــــرت شمســـــها فغيبـــــت فيهـــــا

»13

فــــاذا اشــــرقت فــــذاک شــــروق

(عراق )22 :1364 ،

مراتب معرف  ،درنهاي

تصريح ميکنه که ذات بار تعالي بهطورکامل

عراقي بعه از تييي

شناسا هي دلي نيس « .خهاونه بهعنوان حقيق

نهايي تنها برا خود او شناخته اس  .زيرا او در

ذات خود بهطورمطل و نامشرو متعالي اس  .اي جمله بهي معني اس
مرتية حقيق

وجود در

که واقعي

نهايي نميتوانه حتي بهعنوان مطل بودن ملحو باشه ،زيرا وجود در آن مرتيه فوق

موصوفبودن بهوسيلة اطالق اس

معرف

و هراز نميتوانه برا

و شناخ

ما قابلحصول و

وصول باشه و ازالً و ابهاً ناشناخته و ناشناختني باقي مانه مگر برا خودش» (العطاس.)51 :3162 ،
هــر آ کــو در خــدا گ ـ شــد خــدا نيســت»

«خيـــال کـــ مبـــر اينجـــا و بشـــنا

(عراق )61 :1364 ،

سپس در لمعة سيزدهم با تمثيلي به تييي مراتب احهي
اعتقاد به وحهت وجود ،ساح
يک داير فر

ربوبي و مقام احهي

و واحهي

ميپردازد؛ همچندي ضدم

را دس نيافتني ميدانه« :محبّ و محيدوب را

ک که آن را خطي به دو نيم کنه ،بدر شدکل دو کمدان ظداهر ادردد ،اادر آن خدط کده

مينمايه که هس

و نيس  ،وق

منازله از ميان محوشه ،داير چنانکده هسد

يکدي نمايده ،سدرّ قداب

قوسي پيها آيه ... .اما اينجا حرفي اس  :اارچه خط از ميان محو شود و طرح افته ،صورت دايدر چندان
نشود که اوّل بود و حکم خط زايل نشود ،اارچه خط زايل شود ،اثرش باقي مانه ... .زيرا هدر وحدهاني
که از اتّحاد و دواانگي حاصلآيه ،فردانيتش نگذارد ارد سراپردة احهي

اردد» (همان.)61-63 :

2ـ تطبي و مقايسه
پس از مطالعة ارکان و مراتب معرف

در سوانحالعشّاق و لمعات ،ميتوان اشتراک و اختالف دو اثدر

را بهصورت تطييقي ارائه داد تا تأثير رويکرد معرف شناسانه يا هستيشناسانه ،در طرز درک مؤلّفدان
روش شود .مهمتري شاخصهها معرفتي در دو اثر عيارت اس

از اصطالح معرف

د در هر دو سنّ
خهاشناسي اس

عرفاني ،ههف و غاي

و ميتني بر اي باور اس

عرفاني ميزان معرف

عرفا کسب معرف

از:

اس ؛ خودشناسي مقهّمة

که خود را بشناس تا خها را بشناسي .در سنّ

سالک ،به مرتية وجود

او وابسته اس

و ضم آنکه معرف

دوم

خهاونه با
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معرف

هستي پيونه ميخورد ،جايگا هر انساني نيز ،با مرتية وجود او در نظام هستي ارتيا

معنادار پيها ميکنه.
 -در سنّ

اوّل عرفاني تنها ابزار شناخ

قابل اعتماد ،جذبه و کشف و شهود اس

تجارب شخصي و مواجيه عرفاني اس  .در سنّ

دوم عرفاني عالو بر اهمي

شهود ،روش عقلي و نقلي نيز ارزشمنه اس  .به اعتقاد عرفا در سنّ

که ميتني بر

روش کشف و

دوم عرفاني ،معرفتي که از

را مشهودات عرفاني حاصل ميشود ،با روش عقلي ،استهاللي و نقلي تأييه و تييي ميشود.
د در رسالة سوانح جايگا انسان با تأکيه بر «يحيُهُم» تييي شه اس

و ميزان عش سالک،

مهراج عرفاني او را تعيي ميکنه .در رسالة لمعات ،عالو بر تأکيه بر اي مفهوم ،حبّ خهاونه،
عامل خلق

انسان و انگيزة پيهايش تمام هستي اس ؛ عش در همة مراتب هستي سريان دارد و

انسان (عالم صغير) ،واسطة في

رساني به ديگر اجزا هستي و تفصيلدهنهة انوار وجود اس .

 -در رسالة سوانح ،مراتب عش با مراتب معرف

سالک ارتيا معنادار مييابه .مطالعة اي

ارتيا در رسالة لمعات ،به معنا لمعهها و پرتوها نوراني ،ميان تجلي و معرف

ارزشمنه اس .

د هر دو مؤلّف به تجليات جمالي توجّه ويژ ا دارنه .در آثار آنها عش  ،حُس و جمال از
مؤلّفهها مهم در کسب مراتب معرف

اس ؛ امّا از نظر مفهوم و دامنة شمول يکسان نيستنه .در

سوانحالعشّاق سخ از حس  ،جمال انسان و خهاونه و تأثير متقابل آنها در ايجاد عش اس ؛ اي
ارتيا دوسويه در لمعات ،ارتيا سهجانيه و بهمنزلة هرم يا مثلثي اس

که حس و جمال محيوب

ماننه خورشيه تابناک در رأس آن قرار دارد و انسان و هستي در دو سو ديگر آن جا ارفته
اس  .لمعهها و پرتوها

نوراني معشوق ازلي در همة هستي پرتوافشاني ميکنه .ازاي رو

با

استناد به «اهلل جميلٌ و يحبّ الجمال» همة مظاهر هستي و در رأس آن انسان ،زييا خل شه اس .
اي نکته عالو بر تأکيه بر مفهوم نظام احس  ،زيياييها جهان آفرينش را در کنار خودشناسي،
سيب مزيه معرف

عرفاني (خهاشناسي) ميدانه.

د در رسالة سوانح ،خودشناسي برا دس يابي به خهاشناسي نقش محور دارد؛ تقريياً تمام
مياحث معرف شناختي در هالها از مياحث مربو به عش قرار ارفته اس  ،اي شرايط در رسالة
لمعات ،به وحهت وجود بازتاب پيها کرد اس

و بيشتر مياحث مرتيط با خودشناسي،

هستيشناسي و خهاشناسي با درنظرارفت انهيشة وحهت وجود تييي شه اس .
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د مؤلّفان هر دو اثر ،بر را دل و کشف و شهود تأکيه مي ورزنه؛ اما در لمعات ،عالو بر اهمّي
نقش انکارناپذير دل ،از همة اجزاء و عناصر جهان آفرينش راهي بهسو معرفد
شه اس  .ههف سالک رسيهن به بينش واقعي اس
نسي

به حقاي و ماهي

اشياء نيز معرف

د در سوانح ،ههف و غاي

تا بتوانه بدا فهدم حقيقد

و

خهاونده ترسديم
وجدود خدويش،

پيها کنه.

سالک در سيروسلوک معرفتي ،رسيهن به يکرنگي عاشد و معشدوق

و وصال اوس ؛ در رسالة لمعات ،ههف سالک ،يافت نگرشي کلارايانه به همدة اجدزاء و عناصدر
هستي اس .
 -هر دو عارف ماننه ديگر عارفان در هر دو سنّ

ذات خهاونه اظهدار عجدز

عرفاني ،از معرف

کرد انه و حيراني و سراشتگي را آخري مرتية سير و سلوک در بنهاي و واالتري درجدة معرفد
دانستهانه؛ زيرا معتقهنه بي ذات خهاونه و تجلّيات و تفرّدات او ،تقهّم و تأخّر ذاتدي وجدود دارد و
مطل بودن خهاونه و محهودي

تفرّدات ،مانع شناخ

ذات احهي

اس .

3ـ نتيجهگيری
مطالعه آثار عرفاني با در نظرارفت رويکرد عرفاني و مشرب فکر مؤلفان ،طرز تلقدي و برداشد
آنها را از اصطالحات و مفاهيم متعهّد عرفاني ،بيشتر و بهتر تييي مديکنده؛ همچندي در چگدونگي
نگرش و برداش

مخاطيان از آثار عرفاني تأثير بسزايي دارد .مفهوم معرف

مفاهيم اساسي و تأثيراذار در هر دو سنّ

عرفاني اس

و ارکان و مراتب آن ،از

که از نظر مفهدوم و دامندة شدمول ،وجدو

مشترک و متفاوتي دارد .در سوانحالعشّاق با توجه به رويکدرد معرفد شناسدانة مؤلّدف ،را عدروج
معنو سالک و رسيهن به معرف

(خهاشناسي) عيدارت اسد

از :سيروسدلوک عاشدقانه ،معرفد

نفس ،پايينه به دي و شريع  ،دور از شائيهها نفساني و زدودن دل از تيرايهدا .در لمعدات،
عالو بر اهمي بخشي به را سلوک و مواجيه عرفاني ،را عقلي و نقلي نيز در رسديهن بده معرفد
کارآمه اس  .شناخ

هستي يکي از ارکان معرف

و جهان هستي پرتو از نور مطلد اسد ؛ هدر

موجود با توجه به استعهاد خويش و مرتيها که در هستي دارد ،از منشأ نور (معرفد ) بهدر منده
اس  .عراقي با تکيه بر انهيشة وحهت وجود اب عربي معتقه اس

کده انسدان (عدالم صدغير) بده

تنهدايي مظهدر همدة اسدماء و صدفات خهاونده اسد  ،او عامدل پيدهايش و بقدا عدالم و واسددطة
في

رساني به همة مراتب و درجات هستي اس ؛ بهي سيب ازجمله القاب انسدان در ايد سدنّ
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«کلمة فاصلة جامعه» اس  .طي اي نظريه ،هستي شناسي و شناخ
نفس ،ياريگر انسان در سير استکمالي او برا معرف

حقاي اشياء ،در کندار معرفد

خال هستي اس .

پ نوشتها
3د اي حهيث دراي منابع نيز آمه اس ( :علل الشرايع ج )4 :3؛ (کنز الفوائده ج )116 :3؛ (بحداراالنوار ج
 41 :51و ج .)135 :2
5د برا کسب اطالع بيشتر( :ر .ک :ميرباقر فرد.)3143:
1د معني آيه« :ا کساني که ايمان آورد ايه هرکه از شما از دينش براردد (باکي نيس ) زود باشه کده خدها
قومي را بياورد که آنها را دوس

دارد و ايشان خها را دوس

4د ترجمه :زان پيشترکه بهانم عش چيس

دارنه.

او به سراغم آمه ،قليي آسود و خالي ديه آنجدا را برازيده و

همانجا مانهاار شه (شعر از داوود ب عيسي).
2د اي موضوع در اي منابع نيز آمه اسد ( :شدرح اسماءالحسدني از مالهداد سديزوار  ،ج  :3ص )44؛
(األقتصاد و اإلرشاد الي الطريقه اإلجتهاد از شدهيه ثداني :ص )361؛ ( الذريعده ،فدي

کاشداني ،ج  :55ص

 )547و. ...
7د اي عش از مقوالتي نيس

که در حيطة دلمشغوليها هرکس قرارايرد .بده همدي سديب بسديار از

عرفا در آثار خود تالش کرد انده تدا زوايدا عشد حقيقدي و سدلوک عاشدقانة خدود را تييدي کننده و از
برداش ها نادرس

و تضعيف مياني عش عرفاني در ميان ديگر آثار عرفاني جلواير کننه.

6د (ر .ک :ميرباقر فرد و رضايي.)3164 :
6د (ر .ک :غزّالي.)12 :3176 ،
4د (ر .ک .اب عربي.)435 :3164 ،
31د معني عيارت :تو خود ابر خورشيه خويشي ،پس حقيق

خودت را بشناس به آنها.

33د (ر .ک .قيصر .)511 :3161 ،
35د معني بي  :پنهان شه از چشم ظاهربينان و بر هي صاحبديه ا آشکار نشه  ،پس آنکدس کده از
چشم پنهان اس

چگونه ادراک شود؟ چنانکه نور بصر در بصر مستتراس

ظهور وجود نيز که در موجودات سار اس
31د معني بي « :چون در اشراق نور احهي

و بر همه محيط اس

و ممک نيس

ممک نيس

مستهلک شهم ،پس هراا که از طلع

م بتابه ،او تابش م باشه ،بهان معني که او جملگي م باشه .پيدها اشد
ذاتش پنهان شهم ،يعني فنا شهم در آن ،پس هراا بتابه آن تابش م اس .

که ديده شدود،

ديه شود.
محيوب درحال بقا بدر

آفتداب ذات ،پدس در اشدراق
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