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  یو شهود عرفان ینیتجربه د يسه ساختاریمقا

  ين محمدیحس

  :دهیچک

ل یتحل. پردازد ی میو شهود عرفان ینیسه تجربه دیپژوهش حاضر به مقا

 يل ماهویتحل يبرااي  مقدمه، یعرفانز شهود یو ن ینید هتجرب یمفهوم

قـت  یتحول و بـه لحـاظ حق  ، به لحاظ کاربرد» تجربه«. ن دو امر استیا

شهود ، مکاشفه. است ینیمرتبه آن تجربه دترین  ذومراتب است که ژرف

سقوط حجـاب و  » مشاهده«. هستند یم گوناگونیت نزد عرفا مفاهیو رؤ

نـات  یفـع رسـوم و تع  حق در قلب است که پس از مجاهدات و ر یتجل

و  ینیت تجربه دیمختلف درباره ماههاي  دگاهیل دیتحل. شود می حاصل

هستند و اشتمال بر  یامر باطن ،دهد هر دو می نشان یت شهود عرفانیهو

مشترك آن هاي  مؤلفه، و حضور ییزدا غفلت، ياریهش، وحدت، استهالك

. ک اسـت یط حصول هر یشرا، مهم آن دوهاي  از اختالف یکی؛ دو است

کسـان سـخن   یش یب و کم یف مشاهده عرفانیمسلمان در توص يعرفا

  .اتفاق نظر ندارند یف تجربه عرفانیدر توص یاما دانشمندان غرب؛ اند گفته
  

  .معرفت، حجاب، قلب، یشهود عرفان، ینیتجربه د :يدیواژگان کل
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 طرح مسأله

دوم قـرن نـوزدهم   مه ین از نیزم پژوهان مغرب نیاست که د یاصطالح ینیتجربه د

نـه و  یمعا، ک بـه آن ماننـد مکاشـفه   یـ ز اصـطالحات نزد یآن را رواج دادند که عرفا ن

 بـه کـار   ینـ یم را معـادل تجربـه د  ین مفـاه یااي  عده. کردند می مشاهده را استفاده

بـا وجـود   . مند است آنها محتاج مطالعه نظام يو کارکرد يز ساختاریاما تما؛ برند می

در  یق خاصـ یتا به حال تحق، یو شهود عرفان ینیرباره تجربه دفراوان دهاي  پژوهش

ز و تشـابه آن  یان وجـوه تمـا  یـ ب. صورت نگرفته است ،آن دو يسه ساختارینه مقایزم

دار (تجربـه  یـ شـناخت پد ، یقیمراد از مطالعه تطب. است یقیمحتاج مطالعه تطب، دو

ـ    یـی ) در پرتو تبیو مشاهده عرفان ینید . ن آن دو اسـت ین مواضـع خـالف و وفـاق ب

  )294: 1385، ی(فرامرز قراملک

 یکـ ی: سه کـرد یث مقایتوان حداقل از دو ح می را یو مشاهده عرفان ینیتجربه د

نخست ، ن مقالهیدر ا. ییو غا يسه کارکردیمقا يگریو د يو ماهو يسه ساختاریمقا

شـود بـا آنچـه     مـی  خوانـده » ینـ یتجربه د«ها  یشده است که آنچه نزد غرب یبررس

تشـابه و  ، و مقوالت یمفهومهاي  ث مؤلفهیاز ح، نامند می »مشاهده«مسلمان  ياعرف

، ا آن دویـ آ؟ مشترك هسـتند  ،واحد یا امر ذاتیا آن دو در امر واحد یآ؟ دارند یتفاوت

کـه بتـوان آنهـا را    اي  به گونه، هستند یکسانی يو مقوالت ماهو یمفهومهایی  مؤلفه

ل یالزم است به تحل، که از مسأله ارائه شد يریتقربا توجه به ؟ قاً مترادف دانستیدق

ابتـدا معنـا و   ، ن مقالـه یـ در ا. میر آن دو بپردازیف و تفسیمختلف در تعرهاي  دگاهید

پژوهـان   نیـ دگاه دیـ االسـم آن دو از د  ت و شـرح یـ ر ماهیاللفظ و سپس تفسـ  شرح

  .شود می لیمسلمان گزارش و تحل ين و عرفایزم مغرب

  تجربه دینی. 1

  .آن تیر هویان معنا و تفسیب: توان در دو گام به دست آورد می را ینیل تجربه دیتحل
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  یتجربه دین یمعناشناس. 1ـ  1

  .میده می حیتوض» ینید«و » تجربه«ل آن به دو مؤلفه یق تحلیرا از طر ینیتجربه د

ـ ا. مختلـف آمـده اسـت   هاي  واژه تجربه در لغت به صورت. کی ان یـ ن واژه در می

رواج دارد و تجربت بـا جمـع تجـارب بـه      ،آزمودن و امتحان يبه معنا زبانان یفارس

در کتـاب مقـدس    1) واژه تجربـه 387/ 1: 1335، (دهخـدا . باشـد  می آزمودن يمعنا

ـ   18، ل لوقـا یـ (انج. شدن به گناه و ارتکاب آن اسـت  يقصد از جر يشتر به معنایب

ۀ «و  يگـر ، گـال  يماریب يمصدرِ به معنا» اَلجرَب«هاي  ) واژه13/ 4: 22 بـبـه  » الج

ۀ «. ال مرد که بخورند و نفع نبخشندیاز مردم و ع يگروه قو يمعنا ربـهـم بـه   » اَلج

) 733: 1377، (جـر . باشـند  مـی  کشـت و نهـال کاشـتن    يسته براین شایزم يمعنا

ز یـ و ن» اختبره و امتحنـه « يو به معنا» اً و تَجرِبۀًیتَجرُب، جرَّب«هاي  تجربه به صورت

ـ «و » مـن اختَبرَتـه و امتَحنَتـه   « يبه معنا» لمجرًَباَ« ـ الع« يبـه معنـا  » رباَلج ب و ی

  )84: 1374، (معلوف. آمده است» صۀیالنق

پیوندد کـه صـاحب آن    می ه در نفس به وقوعکی است یتجربه از جمله رویدادها

اسـت کـه   اي  واقعـه ، تجربـه «ز یـ ن (Davis, 1989: 19-22). نسبت به آن آگاه باشـد 

) 36: 1376، گـران ی(پترسون و د» .گذراند و نسبت به آن آگاه است می شخص از سر

مختلف علـوم  هاي  سب معرفت در حوزهکهاي  ی از راهکتجربه را به عنوان یها  انسان

تجربـه ذوقـی و   ، ن و اصـناف گـرا  مهـارتی صـنعت  هاي  تجربه، از جمله علوم طبیعی

  .اند کارگرفته روزمره بههنري هنرمندان و تجربه عادي زندگی 

رفـت و   مـی  طبیعی به کارهاي  ابتدا جهت بررسی امور مادي و پدیده، واژه تجربه

... فرشـته و ، هرگز در امور مـاوراي طبیعـت و بررسـی مسـایل دینـی از جملـه خـدا       

، نیـا  (قـائمی . باشـد  می همان کاربرد عرفی آن، این معناي از تجربه. شد نمی استفاده

                                                                            

1. Experience. 
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تجربـه  ، با ظهور دوره جدید در عالم غرب و تحول در ابزار معرفـت  )22: ، الف1381

جاي برهان را گرفت و گروهی از دانشمندان غربی درصدد برآمدند مسائل مربوط به 

معـانی  ، همین امـر باعـث شـد تجربـه    . ماوراي طبیعت را از این طریق بررسی کنند

 جربه به چیزهایی گفتـه ت، ) در دوره جدید111: 1375، (سبحانی. متفاوتی پیدا کند

  .دهیم می نه چیزهایی که انجام، دهد می شود که براي ما رخ می

. انـد  تجربه حاالت درونی من هستند که بـه خـاطرات درونـی مـن افـزوده شـده      

دردهایی ، برم می کههایی  لذت، کنم می چیزهایی هستند که من احساس یا مشاهده

اگـر پدیـده   ، بـه عنـوان مثـال   . رمکشـم و عواطـف و انفعـاالت درونـی کـه دا      می که

شـود کـه همـان احسـاس      می ایجاد یحالتی درون، سوختگی براي شخصی رخ بدهد

) بنابراین مقصـود  340: 1378، فعالی؛ 23و  22: ، الفهمان، نیا (قائمی. سوزش است

در ، سـامعه یـا المسـه شـخص    ، نحوه ظهور اشیا بـر باصـره  «. پدیدار است، از تجربه

اربرد کـ ) تجربه در 36: 1380، (مایلز» .آن تجربه را داشته است، که شخصاي  لحظه

، آفـرین  احسـاس همـدردي  ، خصوصـی بـودن  ، دریافت زندههاي  ویژگی ياخیر دارا

، همان، نیا ی(قائم. باشد می قابل انتقالغیر عقلی وهاي  استقالل از مفاهیم و استدالل

  .ز هستیک ن) تجربه ذومراتب و مشک50ِّو  49: الف

تغییر دیدگاه انسانِ عصر حاضر نسبت بـه  ، اربرد واژه تجربهکاین تحول در منشأ 

 از افعـال باشـکوه  اي  زنـدگی را زنجیـره  ، انسـانِ قبـل از قـرن هفـدهم    . زندگی است

، سـفر ، شـادي ، اش از قبیل غـم  را تجارب گذشته یزندگ، اما انسان نوین؛ دانست می

و بـدون   ی) تجربـه سـطح  48و  47: (همـان . داند می و مانند آنها  موفقیت، مصایب

 یعرفان، یتجارب فلسف. یتجربه علوم تجرب، است و تجربه ابزارمند یتجربه عرف، ابزار

  .تجربه هستندتر  مراتب ژرف، بیبه ترت ینیو د

، نظـامی مبتنـی بـر احساسـات    ـ   ییان عالمه طباطبـا یطبق بـ   نیمراد از د. دو

موجـود   کبـه منظـور پـی بـردن بـه یـ      ها  اعتقادات و اعمال در جهت هدایت انسان

) با توجه 8/ 15: 1376، همو؛ 21: 1375، (طباطبایی. مال مطلق استکناشناخته و 
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 فهمیـده ، کنـد  مـی  ه حقیقت غایی در آن بـه عنـوان محـور جلـوه    کبه ماهیت دین 

 به دو جهـت » تجربه دینی«ه اطالق عنوان دینی بودن تجربه در اصطالح کشود  می

ه موجود فوق طبیعی و خداوند یـا تجلیـات و امـور    ک ق آنلَّنظر متعاول از : باشد می

دوم از جهت توصیف تجربه که فاعل آن در توصـیف تجربـه از   ؛ باشد می مرتبط به او

بنابراین گاهی صاحب تجربه به تجارب دینی دسـت  . کند می دینی استفادههاي  واژه

توصیفات دینی ، آن تجربه زیرا در؛ گرچه منبع حصول آن دینی نباشد، ندک می پیدا

باغچـه و مشـاهده پیشـروي     كردن خـا کـ همانند زیر و رو ؛ ار گرفته شده استک به

شـخص   يباغچـه کـه بـرا   هـاي   درختـان مجـاور و تسـلط آنهـا بـر گـل      هـاي   ریشه

تواند انسان را تحـت سـیطره    می ه پیشروي گناه نیزککننده این واقعیت است  یتداع

  )37: همان، گرانی(پترسون و د. خود قرار دهد

  ینیت تجارب دیر ماهیعمده در تفسهاي  دیدگاه. 2ـ  1

طـرح ایـن   . ارایـه شـده اسـت    یمختلفـ هـاي   دیـدگاه ، درباره سرشت تجارب دینـی 

 :1380، ی(فعـال . د باشدیتواند در روشن کردن حقیقت تجربۀ دینی مف میها  دیدگاه

  )41: همان، گرانیپترسون و د؛ 36: ، الفهمان، این یقائم؛ 452

ه تجربـۀ دینـی از نـوع تجربـۀ     کـ ) بر این باور است 1834ـ   1768شالیر ماخر (

بلکه از مقولۀ احساسات و عواطـف و نـوعی حالـت انفعـالی     ؛ عقلی یا معرفتی نیست

همچـون  ، از احساسـات اي  ) او تجربـه دینـی را مجموعـه پیچیـده    17 :1928(. است

 ،) تجربـه دینـی  92: 1383، (پراودفوت. داند می نهایت یا وابستگی مطلق بی احساس

 احساس تعلق و اتکاي مطلق و یکپارچه به مبدأ یا قدرتی است که متمـایز از جهـان  

  )41: همان، گرانی(پترسون و د. باشد می

تجربـه دینـی را از   ، ) تحت تأثیر نظریـه شـالیر مـاخر   1937ـ   1869رودلف اُتو (

ـ  می سنخ احساس احسـاس  : کنـد  مـی  وع خالصـه داند و احساسات دینی را در سه ن

  :خشیت و شوق، وابستگی
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 انگیـز  همچـون نسـیمی دل  ، آسـا  گاهی برق، انگیز هیبت ممکن است احساس راز

پرسـتش سرشـار   هـاي   الیهترین  وارد شود و روح را از آرامشی برآمده از ژرف

ممکن است این احساس به وضعیت روحی پایدارتر و مانـدگارتري تبـدیل   . کند

ممکـن  ... صورت لرزش و ارتعاشی از سر خوف و انقیـاد تـداوم یابـد   شود و به 

آسا از ژرفاي روح سر بزند و با شـور و   است به ناگاه به صورت جوششی فوران

 (12 :1976) ....تکانی شدید همراه باشد یا به هیجانی به غایت غریب بینجامد

نظیـر  توانـد اوصـافی    مـی  کند که عقـل آدمـی بـه نحـو تمثیلـی      می تصدیق يو

عالم مطلق و صـاحب هویـت   ، قادر مطلق، خیر مطلق، مجرد، مندي غایت، مندي روح

زیرا تمامی ؛ بودن را به خداوند نسبت دهد و تحلیل نماید و از آنها تعریفی ارائه دهد

توانـد مراتـب    نمـی  امـا عقـل آدمـی   ؛ مفاهیمی واضح و مشـخص دارنـد  ، این اوصاف

ناپذیر  زیرا ذات حق توصیف؛ نماید كرا در یعنی قدوسیت وي، ذات خداوندتر  عمیق

. مـثالً احسـاس بشناسـیم   ، بلکه باید قدسیت خداوند را با امري فراتـر از عقـل  ؛ است

  )37: ، الفهمان، این ی(قائم

؛ دانـد  نمـی  ،انـد  ه فالسفه ارایه دادهکحقیقت دین را صرفاً تعریفی  1ویلیام جیمز

حقیقت و مقـوم ذاتـی دیـن را احسـاس      وي. نگرد می تري به دین ه با نگاه عمیقکبل

: دو امر وجود دارد، داند و مدعی است در حوزه دین می نهایت بی تعلق و وابستگی به

علـم کـالم و نظـام    ، دستورات مـذهبی ، ها مذهبی همچون عبادتهاي  سازمان یکی

درونی که مربوط به باطن انسان است کـه در  اي  سازمانی کلیسا و دیگري هم مسأله

ن امر همان احساسات دینـی و روابـط   یا. باشد می سان و رابطه او با خدا مطرحان، آن

شـوند کـه از آن    مـی  دینـی بـر سـنتی بنـا    هـاي   سـازمان . درونی انسان با خداسـت 

دانـد   مـی  احساسات و رویدادهایی، جیمز دین را تأثیرات. اند احساسات دریافت کرده

. دهـد  مـی  او رخهـاي   همـه وابسـتگی  که براي هر انسانی در عـالم تنهـایی و دور از   

  )6ـ  1: 1372(

                                                                            

1. James, William. 
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عالم غیب است کـه  ، متعلَّق این احساسات و عواطف، دین با توجه به این نگاه به

این امر همان اشراق همراه با انکشاف است کـه  . کند می نیرویی قوي در انسان ایجاد

نمایـد و اهـل   زندگی معناداري را درك ، شود انسان با تصور حضور خداوند می باعث

  .باور شود دیانت و دین

  .کند می یک نمونه گزارش از این حاالت نقل، ویلیام جیمز

وقتـی  . کـنم  مـی  من اغلـب بـا او صـحبت   . خداوند براي من کامالً حقیقی است

حتی در کارهاي ... فرماید می خداوند مرا هدایت، آید می مشکلی براي من پیش

راهی را در پـیش پـاي   ، دو یا سه مرتبه. فرماید می او مرا راهنمایی، کوچک من

  )53: (همان. من گذارده است که برخالف میل من و آرزوهاي من بوده است

 3زودگـذري  2،یفیت معرفتیک 1،ناپذیري تجارب دینی را توصیفهاي  ویژگی يو

  )65ـ  63: همان، (پراودفوت. داند می 4و حالت پذیرش

تفـاوتی علـت و    بـی  ،مسأله اصل طبیعـی سه ، ن تجربۀ دینیییز در تبیاستیس ن

اصـل   براسـاس  (187-186 :1937). کنـد  مـی  مسألۀ عینیت تجارب دینـی را مطـرح  

. دهـد  مـی  در این عالم در چارچوب قوانین طبیعـی علّیـت رخ  اي  هر پدیده، یعیطب

(Ibid: 242-258)   امـا مـدعی اسـت    ؛ پـذیرد  مـی  وي امور عرفانی و تجربـه دینـی را

وجـه   نتیجـه عمـل طبیعـی اسـت و بـه هـیچ      ، عرفانی در روح بشرپیدایش حالت «

  (15 :1925)» .استثنایی بر قانون علیت طبیعی نیست

 عـاطفی عمیـق صـورت   هـاي   سلسله اعصاب و تغییر حالـت ، ن حاالت تحت فرآیند مغزیا

سـینا هـم در    ابـن  (12 :1912 ) .داند ی میعیطب يیهانی را امرکز آگاهی ین 5باك. ردیگ می

                                                                            

1. Ineffability. 
2. Noetic Quality. 
3. Transiency. 
4. Passiv. 
5. Bucke. 
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زه یـ ن انگیبـه تبیـین اصـل طبیعـی بـا همـ      » اسرار اآلیات«یعنی  اشاراتنمط دهم 

  )395/ 3: 1403 (. پرداخته است

هاي  تواند علت می است کهاي  تجربه عرفانی پدیده، تفاوتی علت بی اصل براساس

دهـد و   می امري معنوي است که در میان عرفا رخ، گاهی علت. مختلفی داشته باشد

حاصـل عوامـل شـبیه یکـدیگر     ، اگر تجارب پدیداري عرفانی. معنويگاهی امور غیر 

توان تجربۀ عرفانی برآمده از امر معنـوي   نمی لذا. در واقع تفاوتی با هم ندارند، باشند

 ،ه عـاملش غیـر معنـوي بـوده اسـت     کـ را اصیل و مقدس شمرد و تجربه دیگـري را  

ز علـل مختلـف اساسـاً    عرفـانی و تجـارب برآمـده ا   هاي  بلکه حالت؛ ارزش دانست بی

مانند ، حاالت ایجادشده بر اثر تجارب عرفانی (Stace, 1973: 11). باشند نمی مقدس

آیـد و اعتبـاري    می حالتی است که بعد از مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی پدید

اي  که بر اثـر خیـره شـدن بـه صـفحه     » یاکوب بومه«همچون اشراق عرفانی . ندارند

تفـاوتی علـت بـه     بـی  کـه اصـل  اي  نتیجه (Ibid: 20). شود می صاف و صیقلی حادث

بر اثر سیر و سلوك و ریاضت و تهذیب نفس بـه  ها  براي کسانی که سال، دنبال دارد

لـذا اگـر بـه آنهـا گفتـه شـود ایـن        . خوشایند نیست، اند عوالم عرفانی راه پیدا کرده

ا خوردن یک قرص به ب، حاالتی که بر اثر تحمل مشتقات زیاد براي شما حاصل شده

گریـزي  ، در عین حـال . کنند می این مطلب را انکار، آنان ناراحت شده، آید می دست

  .تفاوتی علت نیست بی از این حکم ناشی از اصل

داللتـی بـر   ، اشفات و تجـارب عرفـانی  که آیا مکمقصود از اصل عینیت این است 

 مکاشـفه و تجربـه عرفـانی   آیـا عـارف از طریـق    ، به عبارت دیگر؟ وجود عینی دارند

، بسیاري از اندیشمندان همچـون بـاك  ؟ تواند چیزي را در عالم خارج اثبات کند می

اسـتیس در مسـأله    (Ibid: 32). پروفسور براد و ویلیام جیمز قائل به عینیت هسـتند 

 ،مشترکی باشندهاي  اگر تجارب عرفانی داراي ویژگی. قائل به تفکیک است، عینیت

وجـود   كوجـوه مشـتر  ، اما اگر بین حاالت عرفانی؛ ینیت داللت کنندتوانند بر ع می

  .داللت بر عینیت ندارند، نداشته باشد
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تجارب  كمشترهاي  د از راه شباهت خانوادگی به ویژگییاستیس معتقد است با

ه از نظـر عارفـان بایـد از    کبسیاري از حاالت روانی وجود دارند . دست یافت یعرفان

د و حاالت دیگري هم وجود دارند که باید بـا عنـوان   نمویاد » انیعرف«آنها با عنوان 

مشـهودات و مسـموعات از محـدوده تجـارب     . اد کـرد یـ آنها را » غیر عرفانی«صفت 

غیـر حسـی   ، احوال عرفانیهاي  خصیصهترین  زیرا یکی از مهم؛ عرفانی خارج هستند

ارج از محـدوده  خـ ، جذبه و تواجد، وجدهاي  همچنین حالت (Ibid: 39). بودن است

ناپذیر تجـارب عرفـانی    زیرا این حاالت از عوارض انفکاك؛ عرفانی هستندهاي  پدیده

اســتیس دو فهرسـت کلــی از  . شــوند و الزمـه الینفــک آنهـا نیسـتند    مـی  محسـوب 

  :ه عبارتند ازکدهد  می مشترك تجارب انفسی و آفاقی ارائههاي  ویژگی

  :عرفان انفسیهاي  ویژگی الف)

در عرفان آفاقی با حواس » واحد«. نگرانه همه چیز یکی است وحدتبینش . کی

  ؛شود می جسمانی در کثرت یا از کثرت موجودات دریافت

ن ذهنیت درونی که همـه چیـز بـه حیـات و     یبا ا» واحد«ادراك انضمامی از . دو

  ؛آگاهی یا حضور جاندار توصیف شده است

  ؛احساس عینیت. سه

  ؛وديخشن، نشاط، احساس تیمن. چهار

  ؛مقدس یا باحرمت یا الوهی است، آنچه دریافت شده است. پنج

  ؛نمایی متناقض. شش

  .امدن آنها و نظایر آنیناگفتنی بودن احوال و به کسوت الفاظ در ن. هفت

  :عرفان آفاقیهاي  ویژگی ب)

کـدام از تکثـرات محسـوس یـا معقـول یـا سـایر         آگاهی وحدانی کـه هـیچ  . کی

آن راه ندارد و در ساحت آن فقط خأل یـا وحـدتی خـالی    محتویات تجربی در حریم 

دیگـر از آن  هـاي   ضروري و کـانونی اسـت و سـایر ویژگـی    ، این ویژگی اساسی. است

  ؛کنند می تبعیت
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  ؛مکان بودن بی زمان و بی .دو

  ؛احساس عینیت یا حقیقت داشتن. سه

  ؛...خشنودي و، صلح و صفا، نشاط، احساس تبرك و تیمن. چهار

  ؛مقدس و الوهی است، اك شدهرس اینکه آنچه اداحسا. پنج

  ؛نمایی متناقض. شش

  .ناپذیري بیان. هفت

تجربه وحدت اسـت کـه بـه    ، یویژگی مشترك تمام حاالت عرفانی آفاقی و انفس

گوهر ذاتی تمام احوال عرفانی و هستۀ کانونی و مرکزي تمامی تجـارب  ، اعتقاد عرفا

. هسـته مشـترك وجـود دارد   ، تجـارب عرفـانی  میان تمامی ، نتیجه دیگر آنکه. است

پی بـردن  هاي  انتظام و احساس عینیت را از شیوه، قابلیت تحقیق، استیس اتفاق آرا

  .شمارد برمی به خصائص مشترك بین تجارب عرفانی

تمسـک بـه علـم    ، براي اثبـات عینیـت تجـارب عرفـانی    ها  یکی از بهترین شیوه

رفان از سنخ علم حضوري است کـه آنـان   زیرا بسیاري از مکاشفات عا؛ حضوري است

 حقیقت تجربه دینـی را وحـدت عرفـانی    1کنلسون پای. رساند می را به متن واقعیت

» حیات مسـیح «ابتدا انسان به نحو بسیار عمیق در معنویت و  (21 :1992). داند می

 مانـد و احسـاس   می باقی یعیشود و به صورت مستمر در آن حالت فوق طب می غرق

 کشـیده  بخش عمیق و آرامش، گردد و به فضایی تاریک می با نیرویی هدایتکند  می

و  شـنیدن ، سپس روح عارف به عنـوان جـوهري کـه داراي نیـروي دیـدن     . شود می

در . گردد می مواجه» عمق کانون روح«ا ی» انبار شراب«با خداوند در ، فهمیدن است

 احسـاس صـعود  ، خـود کنـد کـه روح انسـان در     مـی  دایـ عارف حالت وجد پ، تینها

بنـابراین اگـر حالـت وجـد بـه      . حتی ممکن است بدن هم با روح باال بـرود . کند می

قدیسـه  . کنـد  مـی  با پروردگار پیدااي  واسطه بی روح ارتباط، نهایت درجه خود برسد

 (250 :1924). کند می یاد» حالت فوق طبیعی«ترزا از نماز سکوت با عنوان 
                                                                            

1. Nelson Pike. 
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 یبـاطنی و حـالت  اي  سـب معرفـت و پدیـده   کهاي  هی از راکتجربه ی، حاصل آنکه

 گـردد و شـخص نسـبت بـه آن آگـاه      می ه در وجود صاحبش پدیدارکانفعالی است 

همچـون خداونـد یـا تجلیـات او     ، ماوراي طبیعـت  يامر، اگر موضوع تجربه. باشد می

دینـی  اي  چنـین تجربـه  ، باشد یا خداوند به عنوان حقیقتی غـایی در آن رخ بنمایـد  

  .بودخواهد 

ه کـ آیـد   مـی  مطرح در باب سرشت تجارب دینی به دستهاي  از بررسی دیدگاه

ماهیت ، کاستیس و پای، ویلیام جیمز، رودلف اُتو، یانی همچون شالیر ماخرگرا تجربه

آنـان بـر   . داننـد  می عواطف و نوعی حالت انفعالی، تجربۀ دینی را از مقولۀ احساسات

  .نهایت نیست بی احساس تعلق و وابستگی بهه تجربه دینی چیزي جز کاین باورند 

  شهود عرفانی. 2

ر یان معنـا و تفسـ  یـ ب: ق به دست آوردیتوان از دو طر می زیرا ن یل شهود عرفانیتحل

  .ت آنیماه

  معناشناسی شهود عرفانی. 1ـ  2

، حاضر شدن يشُهود به معنا. متعدد آمده است یلغت به معانهاي  شهود در فرهنگ

، حاضرآمدن ین به معانی) همچن286/ 13: 2536، دی(عم. ه شدنو گوا يزیدن چید

مـأخوذ از  ، کلمه شاهد. ز آمده استیب نیحضور و در مقابل غ، آشکار، نهیمعا، دنید

شهادت  يطلب ادا، از شهود«همچون عبارت ، حاضر شدن و گواهان يبه معنا يتاز

نامـه   ) در لغـت 43/ 35: همـان ، دهخدا؛ 2098/ 2: 1362، نی(مع. آمده است» نمود

» شُـهوداً الرَجـلُ  ، شَـهِد ؛ شُهوداً، شَهِد؛ المحکمۀ یف ةًشَهاد، شَهِد«ز با عبارات ین الروس

  )12090: همان، (جر. آمده است

 گونـاگون بـه چشـم   هـاي   نه در آثار عرفا به صورتیمکاشفه و معا، م شهودیمفاه

. دانـد  مـی  جـنس یقـین  ق) مشـاهده را از  378. ابونصـر سـراج طوسـی (م   . خورد می
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  :ف مکاشفه گفته استیدر تعر ي) و101: 1380(

پـس  . آدمی خارج باشد كه از درکاست  يزیردن چکشف به معناي آشکار ک

. بینـد  مـی  ه گویـا آن را کاي  به گونه؛ شود می ارکآن امر پنهان آش، براي انسان

  )412: (همان

» استهلَاك و للْمستَهلَک الخَبرَ عما صار مستَهلَکاً ةُاَلْمشَاهد«: دیگو می زیالباذي نک

» مکاشـفه «امام قشیري هم . داند می ) وي مشاهده را همان مقام یقین256: 1349(

حصـول کشـف را بعـد از     ي) و75: 1374(. دانـد  مـی  را از سنخ حضور» مشاهده«و 

  .داند می ز شهود را بعد از مقام حضور و مکاشفهیحضور و ن

 حق تعـالی را ، دیدار دل است که دل، مشاهدت... «: دیگو می ابوالحسن هجویري

 نـه رودررو بـا خداونـد   ی) وي مکاشـفه را معا 427: 1336» (.بیند اندر خأل و مـأل  می

  )478: (همان. داند که با تحیر همراه است می

دا یـ راه پدگان قلـب و  یـ ز مکاشفه را زدودن حجاب از دیخواجه عبداهللا انصاري ن

: 1295(. دانـد  مـی  از اسرار غیبی يگیر کردن به ماوراي حجاب با دیده شهود و بهره

: (همـان » سقُوطُ الْحجابِ بِتّـاً و هـی فُـوقُ الْمکاشـفَۀِ     ةُاَلْمشاهد«: دیگو ي می) و511

قلـب داراي چشـمی اسـت کـه     . معاینه به معناي دیـدن اسـت  ، ) از نظر خواجه515

  )526ـ  523: (همان. شود می یدهنام» بصیرت«

  :دیگو می عربی در تعریف مشاهده ابن

 ...یدلِ التَّوحالئبِد ۀُ الْاَشْیاءؤْیر ...و ی الْاَشْیاءقِّ فلْحؤْیۀٌ لضاً رتَکُونُ... تَکُونُ اَی ضاً  واَی

  )515/ 1: م 1966(. الْمکاشفَۀَ احقیقَۀُ الْیقینِ منْ غَیرِ شَک و هی تَتْلو

 عارف هیچ استقاللی براي اشیا قائل نیست و آنهـا را تنهـا بـه عنـوان آیـت حـق      

بیند و ظهور حق را در اشیا به تماشا نشسته است و بعد از طـی ایـن مراحـل بـه      می
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شهود بصري : کند می مکاشفه را بر سه معنا اطالق یعرب ابن. شود میمقام یقین نائل 

  (همان). تحقیق زیادتی حال و تحقیق اشاره، نام دارد» اشفه علمیکم«ه ک

ز یـ لغـوي مکاشـفه و ن   يبرداشتن حجاب با عنوان معنـا ، مقدمه قیصريدر شرح 

، متعلق این آگاهی. آن دانسته شده است یاصطالح يمعنا، آگاهی از ماوراي حجاب

است کـه بعـد از   مکاشفه دیدار حق با چشم دل . معانی غیبی و اموري حقیقی است

  )543: 1385، ی(آشتیان. شود می تحمل ریاضات و گذراندن مقامات حاصل

ن مشـاهده و  یبـ  ید کـه اکثـر عرفـا تفـاوت    یـ آ می ن تعاریف به دستیاز مجموع ا

شـان  یا. داننـد  مـی  حالت حضـور  یعنی، ک سنخیستند و آن دو را از یل نیمکاشفه قا

دگان قلـب بـا تحمـل    یو نورانی از د ظلمانیهاي  ت مکاشفه را کنار زدن حجابیماه

شود و سالک با دیـدة بصـیرت از    می مشاهده حاصل ،آن یدانند که در پ می ریاضات

ن حالـت بـه   یـ همان مقام فناست که سالک در ا، مشاهده. گیرد می اسرار غیبی بهره

 کند و وجود حق در قلـب  می دای) راه پین مرحله از حاالت عرفانین (آخریقیمرحله 

. شـود  مـی  منـد  بهـره  یقـ یو معـارف حق  یاالهـ  یبیابد و او از علوم غی ی میتجل يو

اسـت و بعـد از آن   تـر   گر آن است کـه مشـاهده از مکاشـفه کامـل     انیسخنان عرفا ب

. مانـد  ی نمـی ن عبد و حق باقیب یچ حجابیه، را در حالت مشاهدهیز؛ شود می حاصل

در . بـر نـور تجلـی اسـت     ه متوقـف کـ باشد  می ز رؤیت حق با دیدگان قلبیمعاینه ن

 ،گونـه کـه هسـتند    ا را آنیشود کـه اشـ   می حاصل یمعرفت، عارف ينه برایحالت معا

  .ت استینه از سنخ رؤین معایبنابرا. ندیب می

  یت شهود عرفانیر ماهیعمده در تفسهاي  ل دیدگاهیتحل. 2ـ  2

  :ن استیترتیب تاریخی چن براساسدگاه عرفا درباره ماهیت شهود عرفانی ید

  ق) 378. ابونصر سراج طوسی (م. کی

) وي معتقـد اسـت   101: 1380(. شهود از مراتـب یقـین اسـت   ، از نظر سراج طوسی

در ایـن حالـت   . شود که حجاب از دیدگان قلب برداشته شود می زمانی شهود حاصل
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 بـه نـور حقیقـی و مقـام قـرب االهـی نائـل       ، رسد می به مقام حضور کاست که سال

عـارف  . گـردد  می ظاهر، ینا و آنچه قبل از آن بر او پوشیده بودشود و دیدگانش ب می

مقـام  «تواند به حریم اسما و صفات االهی راه یابد که به این حالت  می بر اثر ریاضات

اگـر  . شـود  مـی  کشف مربوط به قلب است که هنگـام اتصـال حاصـل   . گویند» کشف

اضافه و از تفرقه و  بر وحدت و جمعیت او، عارف به مقام حضور و شهود نزدیک شود

اخـتالف جـوهري   ، مشـاهده و مکاشـفه  ، البتـه از نظـر وي  . شود می کثرت او کاسته

تـر   امـل کشهود از کشـف  ، نهایت آنکه. هر دو از جنس حضور و قرب هستند، نداشته

  .پذیر است معتقد است حالت مکاشفه در دنیا امکان ي(همان) و. است

  ق) 380. ابوبکر کالباذي (م. دو

شـود و شـهود حـق در دنیـا بـا قلـب را        نمـی  بین مشاهده و مکاشفه فرقی قائلوي 

مشـاهده همـان مقـام    «: گـردد  مـی  و معتقد است مشاهده باعث فناا. داند می ممکن

 قـادر بـه خبـر دادن از آن مقـام    ، ه بـه مقـام فنـا رسـیده اسـت     کفناست و شخصی 

، حـق نائـل گـردد    ) زمانی که قلب عـارف بـه مقـام شـهود    256: 1349» (.باشد نمی

 بیند و متوجه هـیچ امـر دیگـري    می ز را خدایشود و در این حالت همه چ می متحیر

سالک در . دهد می محور مشاهده را مقام فنا قرار ي) و404و  256: (همان. شود نمی

اهللا بعد از گذشتن از کثرات خلقی و عبور از حجاب ظلمـانی و نـورانی    مقام سیر الی

جمیع مظاهر خلقی را مسـتهلک  ، رسد و به عبارت دیگر می در توحید يبه مقام فنا

 چیزي جز اصل وحدت را مشـاهده ، سالک در مقام فنا. بیند می و فانی در وجود حق

  .داند می وي مشاهده را همان مقام یقین. نماید نمی

  )465ـ  386/ 376ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیري (امام قشیري) (. سه

  :رده استککاشفه و مشاهده را همراه با محاضره تعریف قشیري م

اشـفه  کگـردد و م  مـی  اشفه حاصلکبعد از آن هم م. حضور قلب است، محاضره

قلـب از حجـاب    هکـ پس زمانی ؛ همان حضور است و محاضره حضور حق است
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. شـود  مـی  تـابش انـوار االهـی حاصـل     به واسـطه خورشید مشاهده ، بیرون آید

)1374 :75(  

از ماسواي حق دل برکند و تنها مشـغول ذکـر حـق باشـد و دچـار       کالهرگاه س

اگـر ایـن حالـت    . اگرچه در مقابل او حاضر نباشد؛ بیند می گویا حق را، غفلت نگردد

اسـما و  ، در ایـن صـورت  . به مقام مکاشفه خواهـد رسـید  ، دوام بیشتري یابد، حضور

حالـت  ، دائمـی شـود   گردد و اگر این حضـور  می بیند و صاحب علم می صفات حق را

شهود . گردد می تعین و فانی بی یابد و می ذات دست يآید و به لقا می مشاهده پدید

در این حالت است که . دهد که حجاب از چشمان قلب برداشته شود می هنگامی رخ

 يکند و زمین قلب آدمی با شعاع آن نورانی خواهد شد و بـه لقـا   می خورشید طلوع

سخن امام قشیري این است که مشاهده از جنس حضـور  خالصه . حق خواهد رسید

  .و آخرین مرحله حضور است

  ق) 470/ 469/ 465. ابوالحسن هجویري (م. چهار

بـا   طـراز  بلکه آن را هم؛ داند نمی مشاهده را از سنخ حضور، هجویري برخالف طوسی

 حرامچشم سر را از امور ، اگر انسان سالک، از نظر وي. آورد می رؤیت حق به حساب

، گیـرد  باز دارد و چشم دل را از مخلوقات فراتر برد و رخساره محبـوب را در آغـوش  

گرچـه در دنیـا   ؛ گـردد  مـی  د و چشمش به جمال او روشـن یآ می به مقام شهود نائل

خداونـد بـه تحیـر     در مقابـل ، وي معتقد است هر گاه سر انسان هنگام معاینه. باشد

از نکـاتی کـه در تعریـف     یکـ ی) 478: همـان (. به مقام مکاشفه رسـیده اسـت  ، افتد

سالک هنگام مکاشـفه   مسأله تحیر باطن، خورد می هجویري درباره مکاشفه به چشم

ایـن  ، رود مـی  قلـبش کنـار   زیرا سالک هنگام مکاشفه که حجـاب از دیـدگان  ؛ است

اهللا قـرار دارد و او بـا همـه چیـز و      یابد که همه چیز در احاطه وجـه  درمی حقیقت را

. گـردد  مـی  اینجاست که با یک حقیقت تحیرآوري مواجـه . بر همه چیز استمحیط 

  .ولی به علم خود شعور ندارند؛ گویی همه شاهد وجه او و عالم به وجه او هستند
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  ق) 481ـ  396ابواسماعیل عبداهللا انصاري هروي (پیر هرات) (. پنج

رار داده و به هر دو جایگاه مکاشفه را قبل از مشاهده ق، پیر هرات برخالف پیشینیان

علـم خفـی   ، علم جلی: سه مرتبه قائل است، خواجه براي علم. یکسان نگریسته است

از آن تـر   ه ادراکی شهودي است که همچون ادراك بصري و بلکه واضحکو علم لدنی 

 معرفتـی حاصـل  ، پـی تجلیـات االهـی    در، يو) از نظـر  143ـ   141: 1295(. اسـت 

) خواجه بر این بـاور  251ـ   246: (همان. به قلب استه فوق علم و مربوط کشود  می

ظلمـانی و نـورانی را   هـاي   حجـاب ، ه هرگاه سر عارف بـه واسـطه مجاهـدت   کاست 

، دگیـر  درنوردد و به ماوراي حجاب با دیده شهود نایـل آیـد و از اسـرار غیبـی بهـره     

آن  گیرد که در اصطالح بـه  می لکش، ه حاصل تجلیات االهی استکمکاشفه عرفانی 

مکاشـفه عرفـانی داراي سـه مرتبـه     ، از دیدگاه خواجـه . گویند می »مکاشفه معنوي«

باشد و همراه با تجلی ذاتـی   می »سرّ قَدر«یا » عین ثابت«است که آخرین مرتبه آن 

این مرتبه همان شهود عرفانی و باالترین درجه کشـف اسـت کـه    . دهد می االهی رخ

ه کـ اي  گونـه  بـه ؛ آیـد  می بد و ذات حق پدیداز میان عها  در صورت برچیدن حجاب

  .یابد می ذاتی دست ينماند و به مقام فنا نمی هیچ تعینی از سالک باقی

  ق) 654ـ  573الدین رازي (دایه) ( شیخ نجم. شش

وي شـهود عرفـانی را   . ل نیسـت یالدین فرق جوهري بین مکاشفه و مشاهده قا نجم

  .داند می رؤیت حق با چشم قلب

صـقالت یابـد و   » ال اله الّا اهللا«چون آینه دل به تدریج از تصرف مصقل بدان که 

صـقالَۀٌ   انَّ لکُـلِّ شَـیء  «زنگار طبیعت و ظلمت صفات بشریت از او محو شود که 

  )229: 1352( ....پذیراي انوار غیب گردد» صقالَۀُ الْقُلُوبِ ذکرُ اهللاِ

  ق) 638ـ  560الدین عربی ( محی. هفت

اهللا علم وهبی دارند و هماننـد انبیـا علـم خـود را      بر این باور است که اهل عربی ابن
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راه کسـب  ، هماننـد سـایر عرفـا    يو. کننـد  مـی  از خدا دریافتاي  بدون هیچ واسطه

. دانـد  مـی  و کشـف میسـر   معرفت به خداونـد و صـفات او را از دو طریـق اسـتدالل    

. معرفـت حقیقـی پیـدا کـرد     توان بـه خداونـد   می ) اما از راه کشف92/ 1: م 1966(

پـاك گـردد   ها  ) اگر قلب از پلیدي66: 1378، یفعال؛ 297و  254، 253، 42: (همان

در ، معارف االهی که موهبتی از ناحیه فیاض حقیقی اسـت ، و به مرتبه خلوص برسد

عربی درباره مشاهده بر این عقیده است کـه   ابن. شوند می زمانی بسیار کوتاه وارد آن

بـه مقـام   ، فانی و در حق بـاقی مانـد  ، ا نظاره کند و از خودیحق را در اش، اگر عارف

  .گویند می »مشاهده«رسد که به آن  می یقین

اشفه حـال و  کم، مکاشفه علمی: ندک می الدین مکاشفه را بر سه معنا اطالق محی

  .مکاشفه اتم از مشاهده است، ) از نظر او498ـ  496/ 2: (همان. اشفه وجدکم

  ق) 785ـ  720یدر آملی (سیدح. هشت

اگرچه براي غیر آنهـا  ؛ اهللا است مختص اهل سلوك از اهل، یعلم کشف: دیگو می وي

ه علوم وهبی و ارثـی  کبل؛ ستیچنین علمی اکتسابی ن. نیز رشحاتی از آن وجود دارد

 ه گاه به طور مستقیم و گاه به واسطه عقل کلی یا نفس کلی بر انسان تجلـی کاست 

ارث معنـوي  ، شـوند  مـی  علوم صوفیه که بـا مکاشـفه عرفـانی حاصـل    تمام . کند می

یابنـد و بـر قلـب     مـی  ) تحقـق صامبر(یهستند که از طریق خداوند یا انبیا به ویژه پ

اَلْعلَمـاء ورثَـۀُُ   «: بـاره بـه حـدیث    نی) سیدحیدر در ا516: 1370(. نشینند می عارف

کند می ) استشهاد32/ 1: 1388، ی(کلین» الْاَنْبِیاء.  

  (ره)امام خمینی. نه

 یقـ یعلوم غیبی االهی و معـارف حق  یتجل یعنی، مشاهده را تجلی حق یامام خمین

مشاهده فقط با سلوك و خارج شدن از جلباب بشریت . داند می باطنی در قلب عارف

در . شـود  مـی  کثرت حاصلهاي  و برداشتن حجب عوالم ملک و ملکوت و خرق پرده
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: 1377(. نمایـد  می را به خود مشغول و از دیگران منصرف سالک، ن حالت خداوندیا

  )171و  58

صـفاتی و   یتجلـ ، تجلـی افعـالی  : دانـد  مـی  شهود عرفانی را داراي سه درجه يو

چنـد نمونـه از مـوارد کـاربرد حـوزه عمـل        ي) و172: (همان. اسمایی و تجلی ذاتی

اسـما  هـاي   تمـام آینـه  خلیفه االهی در ، نکهیاول ا؛ کند می انیمشاهدات عرفانی را ب

کامـل کـه بـه مقـام شـهود ایمـانی و ذوق        يچنین امري جز براي اولیا. ظهور دارد

ظهور لوازم اسـما در  ، نکهی) دوم ا32: 1360(. قابل انکشاف نیست، اند عرفانی رسیده

بنـابراین ظهـور   . رندیگ می کامل صورت تنها با عین ثابت انسانِ، ت اعیان ثابتهاحضر

ظهور عین انسانی است و تنها صاحبان شهود و مقام عرفان بـه ایـن امـر    تابع ، اعیان

  )60: (همان. یابند می دست

  تطبیقی یبررس. 3

م تـا وجـوه   یکنـ  می سهیمقا ياز جهت ساختار یاکنون تجربه دینی را با شهود عرفان

  .د و حقیقت هر یک آشکار شودیاز آن دو به دست آیاشتراك و امت

  مواضع وفاق. 1ـ  3

ماهیـت تجربـه دینـی را امـوري همچـون      ، متفکرین غربی :هستند یهر دو باطن .کی

امري حسی و یا ارتباطی مسـتقیم و حضـوري بـا پروردگـار     ، حالت طبیعی، احساس

عارفـان مسـلمان   ، گـر یاز سوي د. هستند یل باطنین مسایا یدانند که تمام می یکتا

 مکاشـفه و مشـاهده بیـان   ، محاضـره ، ز حقیقت شهود عرفانی را با عنـاوین رؤیـت  ین

، جسـتن از حـب دنیـا    يدور، هـا  کنند کـه بـا ریاضـت و تزکیـه درون از پلیـدي      می

، رون آمدن از حالـت غفلـت  یب، ظلمانی و نورانی از دیدگان قلبهاي  کنارزدن حجاب

افتن و یـ حالت اتصال و اتحاد و مقام استهالك و فنا ، متوجه حق شدن با تمام وجود

در بـاطن   یادشـده همگـ  یامـور  . گردند می بر عارف حاصلصفات و ذات حق  یتجل

  .دهند می رخ یآدم
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از ، رون آمـده یـ ابتدا از غفلت ب، صاحب تجربه و شهود :هر دو ذومراتب هستند. دو

نـور حـق   ، حق نمـوده  يگرداند و توجه خود را معطوف به سو برمی ياهللا رو يماسو

شخص به مقـام  ، ن حالتیدر ا. گردد می دگان او به فروغ آن روشنیتابد و د می بر او

ک در یـ چنانکـه پا ؛ ن درجـه حـاالت اسـت   یآخـر ، این مقام. رسد می فنا و استهالك

ن ابونصر یهمچن. دانست می را حالت وحدت عرفانی ینیتجربه د، مسأله نماز سکوت

  .اند ن مسأله اشاره کردهیبه ا یاسالم يگر عرفایامام خمینی و د، سراج طوسی

، حجـاب ، قلب، ییزدا غفلت، اضت و مجاهدتیر :هستند یمقومات ياهر دو دار. سه

بـه   ینـ یاز مقومات شهود و تجربه د یبیحالت حضور و وحدت و اسرار غ، یانوار االه

  .روند می شمار

  مواضع اختالف. 2ـ  3

براساس تعریفی که عرفا از شهود عرفـانی   :ها نهیتفاوت از جهت مقدمات و زم. کی

تزکیـه قلـب از   ، ریاضـات و مجاهـدات  ، محورهاي اساسـی در شـهود  ، دهند می ارائه

باشد کـه بـه    می رفع حجاب از دیدگان قلب و رؤیت و دیدار حق، و گناهانها  پلیدي

آید و انـوار غیبـی بـر قلـب سـالک       می اتصال و قرب پدید، واسطه آنها حالت حضور

یـان  گرا اریفی که تجربهکه با دقت در تع درحالی؛ شود می از حقایق امور آگاه، تابیده

موجـود در  هـاي   از مؤلفـه  کیـ  د که هیچیآ می به دست، اند از تجربه دینی ارائه داده

 رو شـهود عرفـانی یـک    نیاز ا؛ شهود عرفانی در حصول تجربه دینی دخالتی ندارند

بلکـه عـارف بـراي    ؛ شـود  نمـی  باره و بدون مقدمات الزم براي شخص سالک حاصل

رد و حاالت و یعلوم خاصی را فرا گ، باید تحت نظر استاداي  رسیدن به چنین مرحله

تقـوا و  ، کنـد و بـا زهـد    یطـ ، مقاماتی را که در عرفان عملـی و نظـري وجـود دارد   

استعداد دریافت اشراقات غیبی را پیدا نماید تا به مرحله مکاشفه ، خاصهاي  ریاضت

. بـراي او روشـن گـردد   خداوند را رؤیت نماید و حقـایق  ، و مشاهده عرفانی نائل آید

کنند تا لطف  ی میرا ط ید که مراحلیآ می بنابراین شهود عرفانی براي افرادي فراهم
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ــان گــردد  ــره  . حــق شــامل آن ــان در زم ــاریخ عرف اینــان کســانی هســتند کــه در ت

؛ انـد  دهیرسـ  ییو تقوا به مراحـل بـاال   ينداریباشند و در د می برجستههاي  تیشخص

با توجه بـه ماهیـت تجربـه    . چنین خصوصیتی نیست ياکه تجربه دینی دار درحالی

که شامل افـرادي  اي  گونه به؛ باشداي  تواند صاحب چنین تجربه می هر فردي، دینی

، بنابراین تجربـه دینـی هماننـد شـهود عرفـانی     . گردد می زیکه دین خاصی ندارند ن

  .نیازي به مقدمات و گذراندن حاالت و مقامات خاص ندارد

انسـجام و وفـاق   ، گریتفاوت د :ها دگاهیجهت انسجام و وفاق در دتفاوت از . دو

یان درباره ماهیت گرا دیدگاه عرفا درباره ماهیت شهود عرفانی و تشتت دیدگاه تجربه

، انـد  یان از ماهیت تجربه عرفانی مطرح کردهگرا تعاریفی که تجربه. تجربه دینی است

رودلـف اُتـو و ویلیـام    ، شـالیر مـاخر  چنانکـه  ؛ با یکدیگر تفاوت اصولی و اساسی دارد

ه ویلیـام  کـ  درحـالی ؛ داننـد  مـی  تجربه دینی را از مقوله احساسات و عواطف، جیمز

. داند که کامالً از احساسات و عواطف جداست می آلستون آن را از سنخ تجربه حسی

استیس هم تجارب دینی را حاصل امور طبیعی که همان فعل و انفعـاالت عصـبی و   

اسـت تجربـه بایـد از منظـر فاعـل       یپراودفوت مـدع . شمارد می ،د استجسمانی فر

پایک هم منشأ . دینی قلمداد گردد و آن را حاکی از امور مافوق طبیعی بداند، تجربه

امـا  ؛ دانـد  مـی  پیدایش تجربه دینی و عرفانی را رسیدن بـه حالـت وحـدت عرفـانی    

ک یـ گر نزدیکـد یار بـه  یبسـ ت شهود عرفانی در یک راستا و یدگاه عرفا درباره ماهید

، حضور و اتصـال ، تجلی انوار االهی، رفع حجاب، تزکیه، اموري از قبیل ریاضت. است

دگاه یـ وحدت و رؤیت از مسایل اساسی در شهود عرفانی هستند که در د، قرب و فنا

ریاضـت و  ، همچـون عرفـا  ، از اندیشـمندان مسـیحی  ، پایک. وجود دارند عرفا یتمام

داند و در این امر با عرفـاي اسـالمی    می راه حصول تجربه دینی توجه به ذات حق را

کـه در   انـد  دیگري را ذکر کـرده هاي  راه، اما سایر اندیشمندان غربی؛ عقیده است هم

  .عرفاي اسالمی وجود نداردهاي  دیدگاه

بنـدي شـهود    عرفا در تقسـیم  :و مراتب يبند میتفاوت از جهت مالك تقس. سه
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شـهود عرفـانی   ، بر همان اساس که اند گوناگونی را در نظر داشتههاي  مالك، عرفانی

مـالك  ، تقسـیم تجربـه دینـی    یـان در گرا اما تجربـه ؛ مراتب مختلفی پیدا کرده است

بنـدي   تجـارب دینـی را طبقـه   ، شیوه حصول و تحقق براساسزیادي نداشته و صرفاً 

و  ت زمـانی و بقـا  حقیقت از جهـ  راه تجلی حق بر سالک، در شهود عرفانی. اند کرده

چنانکه شهود عرفانی از جهت میزان ظهور و دوام ؛ باشد می ضعف و شدت متغیر زین

. شـود  مـی  حـال و عـین تقسـیم   ، لوامع و طوالع و همچنین به مکاشفه علم، به لوائح

معاینه و جمع نیز از جهت میزان بقـا و ضـعف و   ، تقسیم مشاهده به مشاهده معرفت

ی یعنی شدت و ضعف کچنین مال، ر مراتب تجربه دینیاما د؛ ردیگ می شدت صورت

بلکه تجلی حق بر صاحب تجربه و یا درك وجود خدا یا حقیقـت غـایی   ؛ ردوجود ندا

  .باشد می اش مطلق به واسطه تجربه

 )خداونـد آن ( شـهود عرفـانی بـه اعتبـار متعلـق      :تفاوت از جهت قداست. چهار

 از. وجود ندارد ينظر واحد ینیتجربه د اما در قداست؛ دارداي  قداست و اعتبار ویژه

دستیابی بـه حقـایق هسـتی و حقیقـت      يبراآنجا که تجربه دینی به عنوان طریقی 

 استیس بـه واسـطه اصـل    اما؛ قداست است يدارافی الجمله ، مطلق ارائه شده است

  .قداست تجربه دینی را انکار کرده است، علت تفاوتی بی

  جهینت

نـه متـرادف و از طـرف    ، نـه مسـاوق هسـتند    یاز طرف، یو شهود عرفان ینیتجربه د

عناصر مشـترك و   يآن دو به لحاظ ساختار و مقومات دارا. ن بالکل ندارندیتبا، گرید

از عناصر مشترك تجربـه و شـهود اسـت کـه در      یکی، بودن یباطن. زندیعناصر متما

 یقلبـ هـاي   افتیند دریفرآ. باشد می قلب، ن آن دویاز عناصر مشترك ب یکی، جهینت

رون منصـرف و از حالـت غفلـت    یـ اش از ب ست توجهیبا می است که شخصاي  گونه به

. ابـد یخارج شود و با تمام وجود متوجه حق گردد تا به مرحله فنـا و حضـور دسـت    

ـ  ، توجه به حق، ییزدا پس غفلت ن تجربـه و  یحالت فنا و حضور از عناصر مشـترك ب
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گـردد و شـخص بـه     ی مـی انوار االه يرایپذ ین صورت قلب آدمیدر ا. شهود هستند

د یـ آ مـی  ن روند به دسـت یاز ا. ابدی می دست، ده بودیکه از قبل بر او پوش یبیامور غ

 یو شـهود عرفـان   ینیدر تجربه د یز از مقومات اساسین یبیو اسرار غ یکه انوار االه

شـهود  ن اساس است کـه الزمـه   یز تجربه و شهود بر ایعناصر متما. ندیآ می به شمار

ضـرورت   ين امریچن ینیاما در حصول تجربه د؛ باشد می اضت و مجاهدتیتحمل ر

بـاره   کیـ ن شـهود  یبنـابرا . گـردد  می حاصل ین مقدماتیبلکه بدون وجود چن؛ ندارد

 افـت یعـارف   يبـرا هـایی   بلکه در گذر زمان و با تحمـل مجاهـدت  ؛ شود نمی حاصل

سلک قـدم   نیار در ایو اخت یهستند که با آگاه ینیراستهاي  نان انسانیا. گردد می

بـاره و   کیـ گـاه  ، ینـ یاما تجربـه د ؛ ستیر نیفراگ يامر، یپس شهود عرفان. اند نهاده

ن حصـول  یبنـابرا . شـود  مـی  حاصـل  يهر فرد ياضات برایبدون مقدمات و تحمل ر

 ین خاصـ یـ د يهـم کـه دارا  هـایی   شـامل انسـان   یر است و حتـ یفراگ ینیتجربه د

و  يبرتـر  ینـ ین جهت بر تجربه دیاز ا یشهود عرفان، جهیدر نت. خواهد شد ،ستندین

  .ده همگان داردیبس واال در د یگاهیجا
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