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اگرچه عرفان به تمامی معرفت و شناخت استت ا نجاتا ته ایتت م تب
ف ری ابعاد مخ لفی دارد شناخت به معنای دریافت و وصول به حقیقتت

بخشی ا راه اتصال به حقیقت است .ایت پژوهش به تبییت شناخت بته ایتت

معنا و همچنیت راه ها و مراتب نن ا منظر رو بهتان بقلتی فیتایی شتیرا ی

میپردا د .میئلۀ اصلی ایت پژوهش تبییت معرفت بتهعنتوان هت غ یتایی
عارغ اجواع و مراتب نن روش هتای رستی ن بته نن مقت ماآ و ن تار و
ج ایج نن در مشرب عرفاجی ایت عارغ بترر

رترن ششتج هاتری استت.

روش تحقیق در ایت گف ار اسنادی ابخاجهای و ا جوع توصیفی -تحلیلی
است .ارائۀ جظریاآ رو بهان دربارۀ معرفت تقییجبن ی صتاحبان معرفتت
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به سه جوع عوام و خواص و خاص الخاص بررسی اجواع و مراتب معرفت

مق ماآ و ن ار و مراآ نن ا جونوریهای ایتت پتژوهش استت .در جظتر

ایت عارغ برر

چهتار عنصتر جفت

رو عقت و رلتب دست گاههتای

دریافت و وصول به حقیقت اج اما هریک ا ایت چهار عنصر ستاح ی ا

معرفت را درمی یابن

ه در ساحت تالی حق ایت همه را به دستت رتادر

حق بیو اج و نمادۀ جذبه ای شود ه توسط حق او را در بر می ش و به

ساحت حضور میبرد.

واژههای کلیددی معرفتت رو بهتان بقلتی هت غ و یایتت عتارغ
مراتب شناخت.

مقدمه

ه فی ه علج عرفان حول نن ش

گرف ه و اه طریقت درجهایت سلوک خواهان رستی ن

به نن هی ن معرفت یا شناخت حقتعالی است« .معرفت» در لغت به معنای شناخت استت و
ا ایت جظر با «عرفان» هجمعنی و هجریشه است .پ

ار عارغ شناخ ت حق است.

شناخت در ایت ساحت جه بهمنرلۀ پر ردن ذهت ا دریافتهای ح

یتا رابهتهستا ی و

تعمیج عق یا ح ی بیط مینتۀ ف تری استت ته چیتری استت ا جتوع شت ن و صتیرورآ؛
تحولی است ه در وجود صورآ میگیرد .عارغ با شناخت بیط وجتود یتا بیتط رتمیر
مییاب و اجیان با ایت گی ردگی درون خود به ساح ی تب ی میشود ه اشیا و اشتخاص را
در خود شناور میسا د .حال اگر موروع شناخت را حقیقت و جلوههای نن فتر

نتیج

فاع شناسایی با بیط الیۀ رمیر خود و خرق حاابهای ظلمتاجی و جتوراجی بته اتصتال بتا
حقیقت میرس و ایت اتصال است ه فعاالجه او را در خویش شناور متیستا د و حضتور را
برای او مم ت می ن .
عرفا در طول تتاریخ چناج ته ا جامشتان پی استت بتهدجبتال شناستایی و شناستاج ن حتق
بودهاج  .دو ح یث بنیادیت عرفان ی ی ح یث جبوی «مت عرغ جفیه عرغ ربته» (مالیتی
 1404هت  .ق ج  )32 :2و دیگتری حت یث ر ستی « نتت نترام مخفیتام فاحببتت ان اعترغ
فخلقت الخلق ل ی اعرغ» (همان ج  )199 :84است (اگرچه ح یث دوم در هتی یتک ا
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منابع روایی دست اول شیعه ا جمله ب اربعه ذ ر جش ه استت امتا بیشت ر عرفتا ا جملته
رو بهان به نن مع ق بودهاج و بییاری ا عقای و جوش ههای خود را بر نن بنیان جهتادهاجت و
در ایناا جاچار به ذ ر نن هی یج) .در ح یث اول شتخ

عتارغ ا طریتق شتناخت جفت

خود به شناخت حقیقت میرس و بهسوی توحی ره میگشای و در ح یث دوم هت غ ا
خلقت شناخت خ اوج عنوان شت ه استت .رو بهتان در تدییت معنتای حت یث نتر مخفتی
میگوی « :چون خلق عالج را ا ع م بهوجود نورد اهلل  -سبحاجه و تعالی  -و ایتوان خت ایی
بر شی و دیوان ربوبیت بگی ری و تختج مخلورتاآ در مترارع مقتادیر بپاشتی و ...چناج ته
خواست تا خود را عر

ن بر اش ال عالمیان تتا او را بت و ب اجنت

ته ا گتنج رت م در

نج ع م هی ا معرفت وجود موجود جبود .خود ا خود تقارا رد تتا بتیختود خت اییش
ب اجن و ببینن » (رو بهان  .)69 :1381با ایت اوصاغ ه غ خ اوج ا خلقت عررۀ ختود
بر عالج و معرفت موجوداآ بر اوست؛ یرا در ع م معرف ی وجود ج ارد و برای شتناخت و
معرفت الهی وجود ال م است .با توجه به ایت ه غ واالی خ اوجت ی معرفتت در دیت گاه
عرفاجی بییار مورد توجه وارع میشود.
با ایت مق مه شناخت حق جه بهمنرلۀ اج راع صور اشیا بتهوستیلۀ ذهتت و جته اجشتای ذهنتی
صورآها و معارغ مربوط به موجوداآ بل ه عیت حضور و بیط وجتود در ستاحت رترب
الهی است؛ یا به بیان ح یثی دیگر به ثرآ تعلیج و تعلج جییتت؛ جتور حتق استت ته او در
دلها جایگریت می ن و هی ی فرد را دس خوش تحول و گی رش بنیادیت ررار میده .
جقهۀ اجوجی یا هی ۀ اجوجی معرفت عارفتان شتهود یتا متوهب ی استت الهتی ته در نن
حضور محقق میشود .مشاه ۀ حق با نجچه عوام متیپن ارجت تفتاوتی بنیتادیت دارد .ور تی
یی میگوی خ ا را دی ه است لمۀ خ ا را به معنای معهودش جبایت گرفتت .او جهتان
را الوهی میبین و بنابرایت به تعبیر وح آوجودی ا نن جوهر سخت متیگویت یتا جتوهر
الوهی نن را خ ا میجام (اس ی

.)68 :1367

طرح مسئله

جرد عارفان ه غ یایی رسی ن به معرفت و شناخت الهی است .ا ایترو جام خود را عارغ
یعنی شناسن ه گذاش هاج اما معرفت جرد عارفان مخ لف تعتاریف و مراتتب م فتاوتی دارد.
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در ایت مقاله به تحقیق دربارۀ تعریتف و مراتتب عرفتان ا دیت گاه رو بهتان بقلتی عتارغ
برجی ۀ ررن ششج هاری پرداخ هایج و ابترار و مقت ماآ و ن تار معرفتت را در تابهتای
مخ لف ایت عارغ برر

بررسی ردهایج .در ایت مقاله اب ا تعریفی برای معرفت و اجتواع

نن ا دی گاه رو بهان ارائه میشود .سپ

جحوۀ دس یابی به نن برای هتر گتروه ا صتاحبان

معرفت بیان میشود .نجگاه ابرارهای دس یابی به معرفتت یعنتی عقت و رو و جفت

و رلتب

معرفی میشوج و برای راهیابی هریک به ساحت شناخت مراتتب و مراحلتی معرفتی متی-
شود .نجگاه بررسی مق ماآ و ج ایج معرفت ا دی گاه رو بهان بقلی اجاام میگیرد.
مبنای نظری و روش پژوهش

ه غ ا ایت پژوهش بررسی دی گاه رو بهان بقلی دربتارۀ هت غ و یایتت عتارغ استت.
بررسی دی گاه او دربارۀ معرفت و صاحبان نن تقییجبن یها و مراتبی ه درمورد صاحبان
معرفت و جحوۀ دس یابی ننها به معرفت وجود دارد ابرارهای شناخت حق و تقییجبن یهتا

و مراتب به ارگیری هریک ا ننها مق ماآ و ج ایج معرفت ا جمله اه اغ ایت پژوهش است.
ایت پژوهش اسنادی ابخاجهای با روی رد توصتیفی-تحلیلتی استت .بته ایتت معنتا ته

ابهای رو بهان ا جمله عبهرالعاشقیت شر شتهحیاآ رسال ةا قدس مشترباالروا

شفاالسرار و منهقاالسرار بررسی ش ج و جمتتآ و بختشهتای مربتوط بته معرفتت ا

ننها اس خراج ش  .سپ

بتا دست هبنت ی مهالتب است خراج شت ه و بتا است فاده ا ننهتا بته

توصیف و تحلی و ج یاهگیری پرداخ ه ش .
پیشینۀ پژوهش

درمورد معرفت و معرفتشناسی و جنبههای مخ لف عرفاجی علمتی فلیتفی و مت تشناستی
نن

ابها و پایانجامتههتا و مقتاالآ مخ لفتی بته رشت ۀ تحریتر درنمت ه استت ته ا نن

جملهاج :

 .1اب دربارۀ معرفت یتمحییت ابراهیمی دیناجی  1394تهران :سروش.

 .2اب ستیری در اج یشته و شتناخت (معرفتت) تتدلیف سی رتیااال یت ستاادی 1366

تهران :پاژجگ ته در نن معرفتت ا دیت گاه صتوفیان مخ لتف بتهطتور ختصته و گتذرا
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بررسی ش ه و چن صفحۀ نن هج به جظریاآ رو بهان بقلی درمورد معرفت اخ صتاص یاف ته
است.
 .3مقالۀ «تحلی معرفت در معرفتشناسی معاصر و فلیفۀ اشراق» مه ی عبتا

اده مالتۀ

ذهت پاییر  1393شمارۀ .59
 .4مقالۀ «گوجۀ صوفیاجۀ معرفت و ایمان» امتیت مهربتاجی و حیتیت حیت ری مالتۀ مهالعتاآ
عرفاجی داجشگاه اشان شمارۀ یا دهج بهار و تابی ان .1389
در مورد رو بهان بقلی جیر ن ار و جوش ههای م ع دی به چاپ رستی ه استت .ا میتان ن تاری
ه میتوان ننها را پیشینهای برای مقالۀ حارر داجیت میتوان به موارد یر اشاره رد:

 .1شر احوال و ن ار و ماموعه اشعار بهدستنمت ۀ شتیخ شتها

تتدلیف یتمعلتی نریتا

.1363

در ایت اب دی گاه رو بهان درمورد مفاهیج مخ لتف عرفتاجی بتهصتورآ گتذرا بررستی
ش ه اما دربارۀ معرفت بررسی و تحلی خاصی ارائه جش ه است.

« .2مق مۀ عبهرالعاشقیت» به رلج اس اد محم معیت و هاجری وربت ته در ستال  1337بترای

جخی یت بار در ریمت ایرانشناسی اجی ی وی ایران و فراجیه به چاپ رسی  .در ایت مق مه بتا
جگاهی گذرا به جظراآ و عقای رو بهان بقلی به مبحث معرفت هج با اس فاده ا جمتتتی ا

اب عبهرالعاشقیت پرداخ ه ش ه است .الب ه ایت مق مه تحلیلی ا مبحث عرفاجی معرفت به

دست جمیده .

 .3رو بهان بقلی عرفان و شهح اولیتا در تصتوغ استتمی تارل ارجیتت  1377ترجمتۀ
ما ال یت یواجی ه در نن هج بهطور گذرا به مباجی ف ری رو بهان پرداخ ته شت ه استت

اما بر مبحث معرفت تد ی خاصی ج ارد.

 .4تحفۀ اه العرفان جوش ۀ شترغالت یت ابتراهیج رو بهتان تاجی  1383تصتحیح و تنظتیج
جواد جوربخش تهران :یل ارلج .ایت اب در شتر احتوال و ن تار رو بهتان بته رلتج جتوادۀ

رو بهان به رش ۀ تحریر درنم ه است.

 .5رو بهانجامه به وشش محم تقی داجشپژوه  1369تهران :اجامت ن ار ملی .ایت تاب

هج حاوی تحفۀ اه عرفان است.
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 .6مقالۀ «مباجی جظری مراح سیر و سلوک در جرد شیخ رو بهان بقلی» جوشت ه الهتام ستی ان
در مالۀ ادبیاآ عرفاجی سال ششج پاییر و می ان  93شمارۀ .11
 .7مقالۀ «جگاهی به مفهوم ال با

در جرد شیخ رو بهان بقلی» جوشت ۀ مهت ی فتاموری مالتۀ

مهالعاآ عرفاجی داجشگاه اشان شمارۀ  13پاییر و می ان .1389
بهطور لی ا ری ه معرفت را بهطور می ق در ن ار جوش اری رو بهان بقلتی بررستی نت
در میان ابها و پایانجامهها و مقاالآ به چشج جمیخورد.
معرفت در آثار عارفان پیش از روزبهان

در دعای ابوحمره مالی ا رول امام سااد (ع) نمت ه استت« :یتا رب بتک عرف تک و اجتت
دلل نی الیک و دعوتنی الیک و لو ال اجت لج ادر ما اجت» (خ اوج ا تو را به ختودآ شتناخ ج
و تو خود بر خود داللت نی و مرا بهسوی خود دعوآ نی و اگر تو جبودی جمتیداجیت ج
ه تو یی ی) (رمی  .)328 :1385مهابق ایت دعا معرفت امری خ ایی است ته خ اوجت
نن را به بن ه ار اجی میدارد و تنها بهوسیلۀ خودش میتوان او را شناخت .ا امام صتادق(ع)
در همیت مینه روای ی در دست است ه میفرمای « :معرفت ساخ ۀ خ است بر بنت گان .در
ساخت نن بن ه را بهرهای جییت» ( لینی  1348ج  )228 :1ه معلوم میشتود جظتر ایشتان
نن است ه معرفت ا طرغ خ اوج عها متیشتود .همچنتیت در جتایی دیگتر متیفرمایت :
«برای خ ا بر مردم حقی جییت ته بشناستن بل ته بترای متردم بتر خ استت ته بته ننهتا
بشناساج و چون به ایشان شناساجی حقی است ا خ ا بر ننها ه بپذیرج » (همان.)231 :
ا عارغ برر

ابوالحییت جوری پرسی ج  :چگوجه خ ا را شتناخ ی در پاستخ گفتت:

خ ا را ا طریق خ ا شناخ ج .به او گف ه شت  :در ایتت میتان جقتش عقت چییتت در پاستخ
گفت :عق جاتواجی است ه جر بر جاتواجی هماجنت ختود داللتت جخواهت داشتت .او ستپ
افرود :هنگامی ه خ اوج منان عق را نفری به او گفت :مت یی ج عق در مقتام پاستخ
به ایت پرسش س وآ رد .در ایناا بود ه خ اوج چشج عق را بته سترمۀ جتور وحت اجیت
روشت ساخت و در پرتو ایت جتور بتود ته عقت ست وآ ختود را ش یتت و گفتت :تتویی
خت ای بتترر ؛ بنتتابرایت عق ت خت ا را جتتر بتته یتتاری ختتود خ اوج ت ج واجیتتت بشناس ت  .ا
ابوالحییت جوری پرسی ه ش  :جخی یت چیری ه خ اوج تبتارک و تعتالی بتر بنت گان ختود
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واجب رد و نن را فریضه شتمرد چییتت او در پاستخ گفتت :جخیت یت فریضته معرفتت
است؛ یرا در ررنن مای نم ه است« :و ماخلقت الات و االج

االّ لیعب ون ».ابتعبا

ته

در مرۀ جخی یت مفیران ررنن شناخ ه میشود لمۀ «لیعب ون» را به معنای «لیعرفون» گرف ه
و بر ایت اسا

معنی نیۀ شریفه ایت خواه بود ه ما جت و اج

را جیافریت یج مگتر بترای

این ه به معرفت و شناخت جائ شوج (ابراهیمی دیناجی  1380ج .)27 :1
حییت حتج معرفت را ی ی ا گران مایهتریت جعمتهای الهی میداج ؛ یرا موصوغش ن
به صفاآ خلود و م رریش ن به صفت خلق رباجی است (ر.ک :رو بهان .)441 :1382
او مفهوم شناخ ت حق به حق را در ابیاآ یر نورده است:
ال یعتترغ الحتتق االّ متتت یعرفتته

ال یعتترغ القتت می الحتتادن الفتتاجی

تتان التت لی لتته منتته الیتته بتته

متتت شتتاه الحتتق فتتی تنریت فررتتان

حق را جمیشناس مگر یی ه حق خودش را به او بشناستاج  .موجتود حتادن فتاجی امتر
ر یج را جمیشناس  .دلی هی ی حق ا ختود حتق و بتهستوی حتق و بتهواستهۀ حتق تحقتق
میپذیرد .ایت دلی در وجود یی تحقق پی ا می ن
ن  .نجچه ا

ه حتق را در تنریت رترنن مشتاه ه

تم حتج در ایناا میتوان دریافت ایت است ه حق تبتارک و تعتالی جتر

به چشج حق دی ه جمیشود؛ بنابرایت مادام ه سالک راه حق به مقام فنا جرس و ا چشج حق
به حق جنگرد جمیتوان او را اه مشاه ه بهشمار نورد (ابراهیمی دیناجی  1380ج .)27 :1
عموم عرفا بر ایت عقی هاج
حق تبارک و تعالی به شتخ

ه معرفت موهبت و بخشش الهی است ه ا طریتق تفضت
ستالک داده متیشتود؛ درحتالی ته فتستفه بترای تحصتی

معرفت وشش را رروری میشمرج و میاج یشن

ه ب ون وشش یی جمتیتواجت بته

مقام معرفت دست یاب  .در میان اه عرفان جیر یاجی را میشناسیج ه برای رسی ن به مقام
معرفت وشش اجیان را ال م میداجن اگرچه موهب یبودن نن را جیر اج ار جمی نن .
ابوسعی خرا ا جمله یاجی است ه ایت جظریه را پین ی ه و مع ق استت رستی ن بته
مقام معرفت در عیت این ه متوهب ی الهتی استت تتتش و وشتش اجیتان جیتر در ایتت بتاب
رروری شناخ ه میشود .ا ایت عارغ برر

در ایت باب جملهای ماج ه ه دارای اهمیت

بییار است« :ا معرفة تدتی مت وجهیت مت عیت الاود و بذل الاهود ».مقام معرفت ا دو وجه
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بهدست مینی  :وجه اول سرچشمۀ جود و بخشش خ اوج است و وجته دوم همتان چیتری
است ه میتوان نن را به اربردن وشش اجیان جتام گذاشتت .درحقیقتت وشتش اجیتان
مینهسا دریافت فیض است؛ گویی اجیان با تتش و مراربت ظرغ وجودی خود را نمتادۀ
دریافت جور حق یا فیض جاری او میسا د (همان.)38 :
ا عارغ معروغ جنی جیر در باب معرفت جق ش ه ه گف ه استت« :ا معرفاة معرف تان
معرفة تعرغ و معرفة تعریتف ».در جظتر ایتت عتارغ بترر

معرفتت بته معرفتت تعترغ و

تعریف تقییج شت ه استت .معرفتت تعترغ نن استت ته خ اوجت ختودش را بته اشتخاص
بشناساج و معرفت تعریف به ایت ترتیب است ه خ اوج ن تار رت رآ ختود را در نفتاق و
اجف

به مردم جشان ده و سپ

ننها را مورد لهف خود ررار ده تا ا ایت طریق دریابنت

ه ایت جهان ب ون صاجع جییت .ایت جوع معرفت همان چیری است ه عمتوم مممنتان ا نن
برخوردارج ولی ریج اول معرفت جصیب خواص است و در پرتو ایت جوع معرفت همه چیر
به جور حق برای اجیان نش ار میشود (همان).
توجه به نجچه در ایناا ذ ر ش جشان میده

ه مورع عرفا در باب معرفت چییتت و

چگوجه در ایت مورد سخت میگوین  .ایت بررگان بهروشنی دریاف هاج

ه جهتنها مب أ و منشتد

همۀ امور معرفت است بل ه ایت میئله یایتالغایاآ و پایان همه چیر جیر شتناخ ه متیشتود.
الب ه برای رسی ن به مقام معرفتت اخت تغ نرا و تفتاوآ عقایت فتراوان استت و بتهنستاجی
جمیتوان بهجوعی وح آ و ر ر جامع در میان ایت اروال و عقای دست یافت.
دیدگاه روزبهان دربارۀ معرفت
عجز از ادراک معرفت

معرفت اجمالی حضرآ حق طبق نیاتی ا ررنن ریج ماجن نیاآ یتر بترای همته مم تت

است« :أَ فِی اللّهِ شَک فَاطِرِ الیَّمَاوَاآِ وَ الْدَرْ ِ» (نیا در خ ایی ه خالق نسمانهتا و متیت

است شک است ) (سورۀ النیاا )10 :و «أَمْ خُلِقُوا مِتْ یَیرِ شَیاٍ أَمْ هُجُ الْخَالِقُونَ» (نیا اشتیا و
پ ی هها خودبتهختود پیت ا شت ه و بت ون ختالق خلتق شت هاجت یتا این ته خودشتان ختالق و

پ ی نورج ه هی ن ) (سورۀ طور )35 :پاسخ ایت است ه جه خودبهخود پی ا شت هاجت و جته

خود خود را نفری هاج  .پ

بای خالقی ییر ا خودشان داش ه باشن

ه مثت ننهتا پ یت ه
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جباش  .همچنان ه در وجود باجی برای بنّا و صاجع برای صنعت و مخ رع بترای اخ تراع شتک

جییت در وجود خ اوج م عال و خالق نسمان و میت شک جییت.

اما احادیثی ماجن «ما عب جاک حق عبادتک و ما عرفناک حتق معرف تک» (ننگوجته ته

بای عبادآ تو را ج ردم و ننگوجه ه شاییت ه استت تتو را جشتناخ ج) (مالیتی  1404ج

ت عَلَی جَفْیِک» (جمیداجج س ایشی بترای تتو؛
 )23 :68و «ال اُحْصِی َنَااً عَلَیک؛ أَجْتَ مَا أَ ْنَی َ

تو همانطور هی ی ه خود را س ایش می تردی) (همتان ج  )159 :90ا احتادیثی هیت ن

ه معرفت حق را چن ان دستیاف نی و نسان جلوه جمیدهن بل ه نن را در جایگاه رفیعتی

ررار میدهن

ه رسی ن به نن را پیچی ه و الیهالیه و دیریاب معرفی می ن .

رو بهان جیر تعریف دریقی ا معرفت به دست جمیده ؛ یرا ا جظر او معرفت در پشتت

ج رآ و ج رآ در پشت معرفت مخفی است .او بر جملۀ «االدراک عت عار االدراک فهتو

االدراک» تد ی دارد .به ایت معنا ه تنها یی بته معرفتت الهتی دستت متییابت

حاص

ته یقتیت

ن معرفت دستجیاف نی است و هنگامی ه به ایت معنی رسی دروارع به ادراک و

شناخت حق رسی ه است.

حقیقت عرفان در عار است ا ادراک به معرفتت حتق .هنگتامی ته شتخ

ا یتاف ت

معرفت عاجر ش معرفت او را یاری و دس گیری می ن ؛ یرا جه معرفت خت ا جهایتت دارد

و جه جه اجیان .دروارع معرفت پشت ج رآ و ج رآ پشت معرفت مخفتی استت .حقیقتت
معرفت ا معارغ بیروننم ن است .شخ

چون عارغ شود جاه شتود و چتون جاهت

شود (به جه خود در شناخت خ ا وارف شود) عالج شت ه استت .بته بیتان دیگتر معرفتت
همان فهج عار خویش ا شناخت خ است (ر.ک :رو بهان .)323 :1382

ج رآ در لغتت بتهمعنتای جاشتناخ ت استت و در مقابت معرفتت رترار متیگیترد (ر.ک:

دهخ ا ذی واژۀ ج رآ) .معرف ی ه رو بهان ا ج رآ نن سخت میگوی معرفت بال نته

است ه ادراک اوست به اع بار نه ذاآ مارد ا متب

تعیناآ اسماا و صفاآ ته ایتت

برای ییر خ ا ییرمم ت است ه الیعرغ اهلل ییراهلل .دلی ایت دستجیاف ت و ج رآ هج ایتت
است ه میان او و ماسوای او هی جیب ی جییت تا ب وان در راه معرف ش پای جهتاد و معرفتت

بیمناسبت ا محاالآ است .الجرم عار ا ایت معرفتت جتوعی معرفتت استت ستبحان متت
عار الف ر عت معرف ه (ر.ک :واعظ اشفی .)420 :1386
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اجیان حادن است پ

شناخت ر یج برای او ام ان ج ارد؛ یرا در ا ل جر حق جییتت

و اگر یی عارغ به خ ا باش بای بتر او احاطته داشت ه باشت و ماجنت او باشت

ته چنتیت

چیری ام ان ج ارد .پیامبر ا رم (ص) میفرمای « :حااب او جتور استت .اگتر شتف نت

دی گان همۀ مخلوراآ در سبحاآ جتلش محرق شود» (ر.ک :رو بهان .)106 :1382

ایناا جر این ه اجیان بان ادب در ام ییرآ و سر جیا در گریبان حیترآ نت هتی

چارهای جییت:

جه ادراک در نته ذاتتش رستی

توان در بتیت به سحبان رستی

جه ف رآ بته یتور صتفاتش رستی

جه در نه بتیچتون ستبحان رستی

(سع ی )4 :1388

هنگامی ه حضرآ ابراهیج (ع) ا خ اوج درخواست معرفت خود رد خهتاب نمت

ته

چهار مرغ را ذبح و با هج مخلوط سا و هر ریمت ا ننها را بر سر توهی رترار ده .نجگتاه

خ اوج با ج ه ردن دوبارۀ ننهتا ختود را بته او جمتود .تفیتیر عرفتاجی ایتت نیتاآ ا جظتر
رو بهان چنیت است ه ایت چهار مرغ میتواج جماد چهار عنصر جف

باش

و رو و رلب و عق

ه ندمی را در راه شناخت یاری میدهن  .هنگامی اجیان میتواجت بته معرفتت وارعتی

برس

اجیان پ

ه ایت چهار عنصر را در وجود خود به دست ر رآ بیو اج  .او توصیه متی نت

ته

ا سو اج ن ایت چهار عنصر و پروا ننها در ا لیاآ و اب یاآ و اجتوار صتفاآ و

هویت ر م ذاآ بای ننها را به جرد خویش فراخواج و اسرار معرفت را ا ایشان پرس تا بته
بان عار گوین « :و ما عرفناک حق معرف ک» و اما ایت چهار مترغ پت

میرسن (ر.ک :رو بهان .)361 :1382

ا ایتت فنتا بته بقتا

نخریت مرحلۀ معرفت ج رآ یتا همتان جبتود شتناخت استت .یتی بته معرفتت وارعتی

میرس

ه ب اج شناخ ی ا خ ا ج ارد .اگر یی چیری ا نن بگوی دروارع جاه به نن

است در حال بیط است و ا روی اجبیاط سخت بر بان میراج و نن ت

ته ستخنی ا

معرفت بر بان جمینورد در حال خوغ است و ا روی عقت چیتری جمتیگویت  .عاتر ا

معرفت خود عیت معرفت است (ر.ک :رو بهان .)31 :1381

ابت ابی الح ی اشعاری در ایت مورد دارد ه ترجمۀ نن چنیت است« :ستوگن بته خت ا

جه موسی و جه عییی مییح و جه محم و جته جبرئیت

نن ته تتا جایگتاه رت

و پتا ی بتاال
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میرود جه هرگر و جه جف

بییط و جه عق مارد هی

ام ا

نه و اص ذاآ تتو چیتری

ج اجی ن ؛ جر ایت را ه تو ذاآ یگاجه و بیهم ا و همیشگی هی ی .ح ما و داجشتمن ان بایت

ا حرمی ه افتک و نسمانها بر نن سا ه ناناج دور شتوج  .ییت ی تتو ای ارستهو و
ییت افتطون ه جلوتر ا تو بود ای ودن و ییت ابتسینا ور تی بنتایی را بتاال بترد و

مح ج رد ه تو بترایش بنتا تردی نیتا شتما جتر پرواجته هیت ی

درحالی ه برافروخ ه ش ه بود پ

ته نذرختش را دیت

بته نن جردیتک شت ه و ختود را ستو اج

و اگتر او بته

هوشیاری و خردمن ی دست یاف ه بود الب ه ا نتش دوری می رد» (ابتابیالح یت 1388
ج .)50 :13

همانگوجه ه ابوالعبا

سیاری در شهح گوی « :حقیقت معرفت ا معارغ بیروننمت ن

است ».به ایت معنا ه معرفت رؤیت معروغ است بیرؤیت معرفت و جهتان هیت ی .بتالی
است ه اجیان با نن میتواج تا دروا ۀ ر م پتیش رود و مقترب حتق گتردد .ور تی ته بته
حقیقت رسی جر حق را جمیبین و جر او را بهحق جمیداج (ر.ک :رو بهان .)249 :1382
راه عبودیت پی است اما بر نه ر م راه جییت .پیامبر ا رم میفرماین « :پاک و منره نن
خ اوج ی ه هی

ا خلق او را جیاب اال به عار ا معرفتت او ».عتارغ در ج ترآ بته

معرفت میرس و هنگامی ه به معرفت رستی م حیتر متیگتردد .عتارغ جهایتت دارد امتا
معرفت را جهای ی جییت .چگوجه میتواج مح ود به بیجهایت برس

اگر عرفا میگوین

ته

حادن میتواج به معرفت ر یج رس منظورشان ایت است ه ا راه ح ن یا عم مواجهتۀ
حادن با رت یج ته موجتب درنمت ن حتادن ا حت ون ختود متیشتود و صتیرورآ او را
میسا د میتواج برس  .مگر در شهود صرغ ر م ه ا راه ح ن به نن ج وان رسی بل ته
نن منرل اه حقیقتت استت و در نجاتا واصت و موصتول و عتارغ و معتروغ و شتاه و
مشهود بهجر حق جییتت (ر.ک :رو بهتان  .)195 :1366موالجتا جتتلالت یت در ایتت متورد
چنیت میگوی :
ای ه اج ر چشمۀ شور است جاآ

تو چه داجی شط و جیحتون و فتراآ

دود گلختتت تتی رس ت در نف تتاب

چتتون شتتود عنقتتا ش ی ت ه ا یتتراب

ختتتود جباشتتت نف تتتابی را دلیتتت

جتتتر تتته جتتتور نف تتتاب میتتت هی
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اس ت ش تته ذلی ت او بتتود

ستتایه تته بتتود تتتا دلیتت او بتتود

ایتتت ب ت

چون ر م نم ح ن گتردد عبتث

پت

ایت جتلت در داللت صادق است

جمله ادرا اآ پ

اتتا داجتت رتت یمی را حتت ن
او ستابق استت

(مولوی )105 :1380
«فرق میان می حیناآ و می قبحاآ ایت است ه می حیناآ نینۀ لهف الهتی و میت قبحاآ
نینۀ رهر الهی هیت ن  .رهتر محت ج ترآ استت و حیتت محت معرفتت .اگرچته ج ترآ در
حقیقت نیت معرفت است» (رو بهتان  .)36 :1366معرفتت و ج ترآ لبتا
الهی است .گاهی خ اوج لهف خویش را در لبا

رهتر و لهتف

رهر جشتان متیدهت  .گتاهی همتیت رهتر

میتواج معرفتبخش باش و گاهی جیر ایت رهر سبب ع م شناخت میشود و حاتابی استت
برای عارغ .همچنیت لهف ه در بقای پ

ا فنا حااب ج رآ بر عارغ فرومیاف

پ

ا نن اجوار جمال ا لیاآ نش ار میشود و بع ا وجود شواه به حق عارغ میشوج امتا
هنگامی ه ا لیاآ در ع م نش ار میشود در شف و شهود عارغ جاه متیشتود .عتیت
فنا اص ج رآ بع ا معرفت است (ر.ک :رو بهتان  .)324 :1382در ایتت مرحلته متال
معرفت و خ اشناسی به درک عار ا درک او است .نجچته بترای بشتر ا درک عظمتت و
جتل و عرآ و علج و ر رآ الهی مییر است فقط ا راه جظر در عظمتت نفترینش و ن تار
ر رآ و علج و ح مت او و شناخت صفاآ بوتی و سلبی او فتراهج متیشتود ته در همتۀ
اشیا ن ار ر رآ و ح مت او را میبینت و همته را بته ست ایش و تیتبیح او متییابت  .بتر
درخ ان و رهراآ باران و همه چیر جشان و نیۀ اوست.
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به بیان دیگر معرفت نجگاه حاص میشود ه شخ

خود را ا معرفتت ختالی ببینت و بته

عار خود ا شناخت نن حقیقت بتیجهایتت اع تراغ نت  .ایتت احیتا

عاتر ا شتناخت

خ اوج خود جوعی معرفت محیوب میشود و یی ه گمان ن به معرفت الهتی دستت
یاف ه است در دورتریت جقهه ا معرفت رترار دارد؛ یترا چنتیت یتی ا عظمتت وجتود او
بیخبر است .گام جخیت در رسی ن به معرفت نن است ه اجیان عار خود را ا معرفت او
با همۀ وجود احیا

ن .

شناخت حق بهوسیلۀ خود

رو بهان مع ق است ه حق فقط بهوسیلۀ خودش شناخ ه میشود و بتهوستیلۀ استبابی ماجنت

عق و رلب و رو و ...جمیتوان به معرفت حق دست یافت .او ه در شفاالسرار مراح

تربیت و جحوۀ ورودش را به سلوک اه معنی بیان رده است ا والدآ ختود را در میتان
جهال و اه خمر و رتل و پرورش خود را در میان عامه سخت میگوی و به مواجی خود
ا ست ود ی اشاره می ن  .پ

با توجه به تاربیاآ عرفتاجی شخصتی ختود معترف ش را

تنها ا جاجب خ ا میداج (ر.ک :رو بهان  :1393بییتتویتک)« .هر ته حتق را شتناخت
جشناخت االّ حق را به حق جه به فهج و وهج و عق و رلب و رو و اماجی و شواه و نیتاآ
جه علج ح اجی؛ یرا ه خلق ب یت عل ها محاوباج ا معرفت ر یج اال یی ته رت یج
را به ر م داج » (رو بهان .)366 :1382
ا نجاا ه نن وجود بیجهایت جمیتواج بهوسیلۀ استباب شتناخ ی ته در اخ یتار اجیتان
است شناخ ه شود هی وسیله ای جر خودش برای شناخ ش باری جمی ماج  .ایت همان مفهومی
است ه در نیاتی ماجن «یه ی مت یشاا» ه ایت جام دارد و صوفیان به نن «جذبه» میگوین .
طالب اگر ا راه علج بخواه به شتناخت حتق برست چتون علتج بته ا ل مم تت جییتت
م حیر میشود و اگر ا راه صفا و تر یتۀ جفت

بخواهت وارد مقولتۀ معرفتت شتود مفتاهیج

سبب حیرآ او میشوج و اگر ا راه معنا وارد شود گرف ار معلومتاآ و م حیتر متیشتود و
اگر ا راه فهج بخواه وارد شود جهاآ مخ لف او را م حیر می ننت و در هتر صتورآ راه
معرفت را جمییاب  .علج و فهج و وصف و ارادآ در دهر و مفهوماآ و جهتاآ و معلومتاآ
فاجی میشود؛ درحالی ه خ ای واح اح فرد در فرداجیت بیهی گوجه تغییر باری میماجت .
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«ا عزة هلل الذی تق

بق سته عتت ستب أهت المعتارغ و ادراک أهت ال واشتف» (همتان:

 .)396ا ایت سخنان درمییابیج ه علج و تصفیه و معنا و مفهوم جمیتواج ما را به سرچشتمۀ
معرفت برساج بل ه فقط خود اوست ه راه عارغ را بهسوی معرفت میگشای و فقتط بته
او میتوان او را شناخت.
شتتیوۀ رو بهتتان بتترای دس ت یابی بتته معرفتتت هماجتتا شتتف و شتتهود الهتتی استتت .او در

شفاالسرار ه به شر م اشفاآ و مشتاه اتش اخ صتاص دارد بته شترحی طتوالجی ا

مراربهای میپردا د ه معرغ ویژگیهای روحی م فاوآ برای جلتب الهتاغ الهتی استت.
معرفت و لهفی ه خ اوج در دس ر

مراتب جرولی خود ا اجبیا و اولیا و متئک ررار داده

است .الب ه اعهای ایت الهاغ و معارغ صرفام بهلحاظ درجه م فاوآ است و جه جتوع (ر.ک:
رو بهان .)101 :1393
معرفت اصلی الهام و اشارآ حق است و مح و مورع نن فهترآ الهتی استت .همتان
چیری ه خ اوج در عالج میثاق با سمال «الیت برب ج» بنای نن را در فهرآ بشتری جهتاد و
شناخ ی است ه حق برای ج ا ردن رت م و حت ن بته بنت ه ا ختود متیدهت (رو بهتان
.)441 :1382
ختتود رو بهتتان دارای یتتک جت گی معنتتوی مشتتحون ا الهامتتاآ و م اشتتفاآ بتتاطنی
فراوان حاالآ ش ی جذب و ست ر بتوده استت (ارجیتت  .)32 :1383او دروارتع معرفتت
خود را ا راه همیت م اشفاآ به دست نورده و خ ا را بهوسیلۀ خود او شناخ ه است.

استعداد معرفت
ا جظر رو بهان برای معرفت بای اس ع اد خت ادادی داشتت و چتون خ اوجت اهت معرفتت

خود را در عالج ج ی مردم را به عبادآ خویش مشغول رد .به همیت دلی
ما خلقت الات و االج

نیتۀ شتریفۀ «و

اال لیعب ون» ه ه غ ا خلقت را عبادآ بیان می ن دروارتع بته

ایت دلی بهجای «لیعرفون» عبارآ «لیعبت ون» را نورده ته عمتوم اهت ایمتان و عبتادآ را
است ت ع اد حقتتتایق معرفتتتت جییتتتت (ر.ک :رو بهتتتان  .)105 :1382چناج تتته در مق متتتۀ

عبهرالعاشقیت جیر اه معرفت را برگری گان خت ا متیداجت و متیگویت « :و باصتهفائه لهتج
معرفة یررهج فی بحار رمه» (رو بهان .)2 :1366
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شای ب وان جذبه را ج یاۀ همتیت است ع ادی داجیتت ته رو بهتان مع قت استت عتارغ

میتواج ب ون وشش به نن دست یاب  .در طرحی ه رو بهان در مشرباالروا درمتورد
طبقاآ اه طریقت ارائه میده جذبه مق م بر سلوک و مااه ه است .ا منظر رو بهتان
اهمیت جذبه در راه سلوک تا جایی است ه وی نن را جایگریت یقظه و اج باه می نت

ته

در بییاری ا م ون عرفاجی دیگر بهعنوان جخی یت منرل سیر و سلوک معرفی شت ه استت .ا

جظر رو بهان ایت جذبه در هنگام خلقتت رو و در عتالج امتر و ح تی پتیش ا نج ته رو

بهواسهۀ ایااد حق هی ی یاب و امر حق بر نن جاری شتود جصتیب رو متیشتود (ر.ک:

سی ان .)135 :1393

نجاتا ته رو بهتان نیتتاآ شتریفۀ «یهت ی متت یشتتاا» و «یخت

میخواج ا ننها چنیت برداشت می ن

برحم ته متت یشتتاا» را

ته معرفتت ا او متینیت و عمتوم اهت ایمتان و

عبادآ عام را اس ع اد حقایق معرفت در ایت عالج جییت و به همیت سبب است ه والیتت و

جبوآ به هر یی جمیتواج برس (رک :رو بهان  .)105 :1382رو بهان ا بایری بیتهامی

جق می ن
می ن

ه ور ی ا ربرس ان یهودیان میگذشت گفت« :معذوراناجت  ».و چنتیت تفیتیر

ه چون اس ع اد معرفت ج اش ن بایریت ننهتا را معتذوران جامیت و ح تی حت یث

«الشقی مت شقی فی بهت امه» را در تدیی ایت مهلب بیان می ن (ر.ک :همان.)101 :

رو بهتتان در تفیتتیر لفتتظ «بیّنتتاآ» در نیتتاآ شتتریفۀ «نیتتاآ بینتتاآ فتتی ص ت ور التتذیت

اوتوالعلج» و «فلما جااهج بالبیناآ رالوا هذا سحر مبیت» ایت واژه را جور معرفت تفییر می ن
ه شعاع نن جور در چهرۀ اه نن طبق نیۀ «تعرفهج بییماهج» پی است (همان.)311 :

چناج ه دی یج در تبییت معرفت توسط رو بهان فقط دو ر تت خ اوجت و اجیتان متورد
توجه وارع ش ه است و هی ی در ایت میان جقشتی جت ارد و ایتت ا مبتاجی ستنت اول عرفتاجی
است .در سنت اول عرفاجی هر اج ا ه معرفت عارغ بته جایگتاه اجیتان و خت ا و چگتوجگی
ارتباط ننها بتا یتک دیگتر عمیتقتتر باشت مراتتب متال را بیشت ر طتی متی نت (ر.ک:
میربارریفرد .)74 :1391
مقایسۀ دیدگاه روزبهان با عارفان دیگر

ا مقاییۀ دی گاه رو بهان با عارفان رب ا خود ج یاه میگیریج:
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 .1رو بهان هج ماجن ننها معرفت خ ا را فقط توسط ختود خت ا مم تت متیداجت و مع قت
است خ ا را تنها به خودش متیتتوان شتناخت و وستیلهای بترای شتناخت او جتر او وجتود
ج ارد.
 .2بعضی عارفان ماجن جنی معرفت را به دو جوع تعرغ و تعریف تقیتیجبنت ی متی ننت و
مع ق ج

ه در جوع تعرغ نن وشش اجیان هج مم ر استت؛ درحتالی ته رو بهتان مع قت

است تنها اس ع اد خ ادادی و شش اوست ه میتواج اجیان را به معرفت الهتی برستاج و
معرف ی ه با وشش بهدست نی معرفت عوام است.
 .3ا جظر رو بهان جمیتوان به معرفت الهی رسی مگر ماجی ه به جایی برسیج ه به عار
خود ا ادراک خ اوج وارف شویج .ایت عار ا ادراک خود ادراک است .ایتت مورتوع
در ن ار عارفان دیگر هج نم ه است.
مراتب معرفت

ا نجچه رو بهان در رسل ةا قدس جوش ه چنیت برمینی

ه معرفتت صتاحبان معرفتت را بته

سه جوع عام و خاص و خاصالخاص تقییج رده و برای هریک مراتبی معیت ستاخ ه استت
ه در یر مینی :

(ر.ک :رو بهان)31 :1381 :
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در بعضی ب لغت عارغ به یی اطتق میشود ه برای رسی ن به معرفت ریارت

می ش (← دهخ ا ذی واژۀ عارغ) اما او در جذبههای روحاجی و معنوی ختود ا خت ا
شنی ه است« :چگوجه اینان با مااه ه و ریارت به مت میرسن اگر وجه ریج مت بر ایشان
می ور بماج » (رو بهان )190 :1393
رو بهان معرفت را به دو شاخۀ معرفت عوام و معرفت خواص تقیتیج متی نت  .جترد او

معرفت حاص ا ریارت و مااه ه معرفت عوام است و معرفت خواص با مشاه ۀ مال
حق و یا رؤیت وجه ریج او حاص میشود (همان.)190 :
در ن ار رو بهان معرفت با رؤیت رابهۀ جردیک و تنگاتنگی دارد؛ تا نجاا ه میگوی :
«معرفت رؤیت معروغ است بیرؤیت معرفت و ون» (رو بهان  .)249 :1382بتا است فاده
ا ایت جمله درمییابیج ه در عرفتان رو بهتان جهتان هیت ی جقشتی ایفتا جمتی نت بل ته
معرفت بر پایۀ رابهه اجیان و خ ا بنا جهاده ش ه است .یی ه به گوهر معرفت دست یاف ه
خ ا را دی ه و جف

خود و جهان هی ی و معنای معرفت ا جظرش جاپ ی ش ه استت .نج ته

به حقیقت میرس جر حق را جمیبین و جر حتق را بتهحتق جمتیداجت ؛ یترا در حتق جهتان
میشود.
ا دی رو بهان معرفت وارعی ج یاۀ رؤیت معروغ است و هر معرف ی ییر ا ایت باش
حقیقی جییت؛ یرا در ا ر برو افعال و اسما و صفاآ او بهوجود نم ه است جته بترو حتق.
معرفت حقیقی شناخت ذاآ خ است .یعنی شناخت خ ا به خ ا جه به ییر او .حاص رؤیتت
مقصود ا بیت رف ت رص است؛ چناج ه در جیج و جان جر جور رِ َم جماج  .هتر

پنت ارد

ه به چیری ییر ا حق به حق رس ا معرفت جاه است.
تقییجبن ی معرفت ا دی گاه رو بهان بقلی چنیت است (ر.ک :رو بهان :)190 :1393
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ابزارهای کسب معرفت

معرفت الهی مق ماتی دارد ه ی ی ا ننها معرفت جف

بنابرایت معرفت به چن دس ۀ معرفت جف

است (مت عرغ جفیه عرغ ربه).

معرفت رلب و معرفت عق تقیتیج متیشتود ته

هریک ا ننها هج ا جظر تقییجبن ی صاحبان نن معرفت بته سته دست ۀ عتوام و ختواص و
خاصالخاص تقییج میشوج .
میداجیج ه جف

در سه مرحلۀ اماره و لوامه و مهمئنه میتواج وجود داش ه باش  .بترای

شناخت نن نگاهی و شناخت هر سه مرحله رتروری استت .معرفتت تمتام درمتورد جفت
شناخت ف نهها و حیلههای ابلی

و ح یث جف

و مرخرفاآ او و طریتق تهتذیب و طهتارآ

نن و معرفت یلهاآ و یفیت جاتاآ ا نن استت امتا تقیتیجبنت ی معرفتت جفت

ا جظتر

رو بهان مهابق جمودار یر است (ر.ک :رو بهان :)83 :1381

عق جیر ی ی ا وسای

یب معرفت استت .جایگتاه معرفتت را رو بهتان در دل یعنتی

مح عق میداج با وجود این ه مع ق است عق ها به معرفت خ ا جمیرسن .
رو بهان دربارۀ جایگاه عق و مقاییۀ نن با معرفت چنیت میگوی « :عق نلت عبودیت
است و معرفت نلت ربوبیت .عق اح ام راست و معرفت اعتم راست .بته جتور عقت فترق
توان رد میان حق و باط  .عق و یر رو و خا ن وجود است .اتب وحی الهام و جیتا
دف ر پیغام است .اختق را مربتی اوستت و افعتال را معلتج اوستت .اجتر وستوا
اوسا است .بیاع اروان دل است و رئی
پ

و یاست

اعوان گ است» (همان.)79 :

معرفت عق را هج ا جظرمراتب صاحبان ایت معرفت بته سته دست ۀ عتام و ختاص و

خاص الخاص تقییج می ن (همان).
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جوع دیگر ا معرفت ه رو بهان به نن میپردا د معرفت رلتب استت .مراتتب معرفتت
رلب ا دی گاه رو بهان چنیت است (همان:)75:

رو بهان درخت سدرةا منتهی را جمادی ا معرفت میداج

ته ریشتههتای نن در عترش

مح ج است و شاخههایش در رسی و بر هایش فوق عتالج عقت استت و حتق ا نن در
عقول و اروا تالی می ن (ر.ک :رو بهان .)265 :1382
مقدمات و نتایج معرفت
معرفت بهی باره حاص جمیشتود بل ته مقت ماآ و ج تایای دارد .چناج ته رو بهتان مع قت
است« :ا مقام توبت تا مقام مراربت هف اد هرار مقام است و در هر مقامی هف اد هرار خهاب
است و ا مراربت تا معرفت هف اد هرار مقام است و در هر مقامی هف اد هترار خهتاب استت
ه اگر ی تی ا نن اهت مقامتاآ بشتنوج جملته تافر شتوج و ا مقتام معرفتت تتا استرار
م اشفت هف اد هرار مقام است و در هر مقامی هف اد هرار خهاب است ه اگر اه معرفتت
ب ان اسرار مهلع شوج همه ا معرفت پریشان شوج و ا م اشفه تا بهصرغ مشاه ه هف تاد
هرار مقام است و در هر مقامی هف اد هرار خهاب است ه اگر ی تی ا نن اهت م اشتفت
بشنوج جمله معه گردج و ا مقام مشاه ه تا مقام توحی هف اد هرار مقام است ه اولش
صحو است و نخر اصهتم و ...در هر جف

ص هرار رمر در رمر است حق را با موح

ته

اگر ی ی ا نن اه مشاه آ بشنوج جمله مشبه گردج » (رو بهان .)53 :1381
ایت درجهبن ی بهصورآ یر ختصه میشود:

توبه ← مراربت ← معرفت ← م اشفه ← مشاه ۀ توحی

جای دیگری مراح رب و بع ا معرفت را چنیت بیان می ن (ر.ک :رو بهتان :1382
:)130
عبادآ ← مراربه ← مشاه ه ← معرفت ← محبت ← تاری ← فنا

 / 172معرفت در مشرب عرفانی روزبهان بقلی

شتتای علتتت تفتتاوآ در مقت ماآ و ج تتایج معرفتتت در تتابهتتا و جوشت ههتتای مخ لتتف

رو بهان تفاوآ اجواع معرفت است .او معرفت را به سه ریج عام و ختاص و ختاصالختاص
تقییج رده است .گف یج ه ا جظر رو بهان معرفت عوام بتا مااهت ه و ریارتت بتهدستت

مینی  .پ

در جایی ه مق مۀ معرفت را توبه و مااه ه میداج معرفت عتوام را در جظتر

داش ه و جایی ه ا عشق و مشاه ه بهعنوان مق مۀ معرفت جام متیبترد معرفتت ختواص را

منظور جظر داش ه است.

عتتوام ا راه توبتته و مراربتتت بتته معرفتتت عواماج تۀ ختتود م تیرستتن  .پ ت

ا نن برایشتتان

م اشفاآ و مشاه اآ حاص میشود تا نجگاه ه به توحی دست مییابنت امتا ختواص ا

راه عبادآ و مراربه اب ا به مشاه ۀ جمال الهی دست متییابنت و ا ایتت مشتاه ه معرفتت

حاص می نن  .چنیت معرف ی ج یاتهای جتر محبتت در پتی جت ارد .در اج هتای ایتت محبتت
تاری و فنا اج ظار عارغ را می ش  .نج ه با شف و شهود به معرفت رسی ه استت و پت

ا شناخت حق با او عشق ور ی ه خودی خود را به ناری میجه و جر او چیری جمیبینت
و با فنای خویش در او به توحی وارعی دست مییاب .

ا دی گاه رو بهان عشق و محبت با معرفت رابهۀ تنگاتنتگ دارجت  .او جهایتت عشتق را

نیا معرفت میداج ؛ یرا در معرفت عشق در مال است .اگر عاشق با معشتوق هتجرجتگ

شود مقام توحی مییاب و اگر در معرفتت م حیتر شتود بته مقتام معرفتت دستت متییابت

(ر.ک :رو بهتتان  .)145 :1366شتتک جیی تت تته چنتتیت معرف تتی درختتور ختتواص استتت.
خواصی ه اس ع اد عشق را دارج و با جذبۀ الهی ا عشق او برختوردار متیشتوج و تالتی

نیۀ «یحبهج و یحبوجه» هی ن ا طریق چنیت عشقی به مقام معرفت حق دست مییابن .

عظمت خ اوج جر ا راه معرفت به صفاآ و ر رآ و افعال شتگفت او در دل بنت ه راه

جمییاب  .ا ف ر معرفت می ای ا معرفت تالی و ا تالی محبت .یاد خ اوج جیتر مولت

است ه نن هج جوعی محبت استت ل تت محب تی ته ادۀ معرفتت استت رتویتتر و

اج

برر تر و راسختر است (یرالی  1351ج .)336 :1

سرّ عشق باعث گف ار میشود اما سرّ معرفت جیی ی مینورد؛ یرا معرفت ادراک است

و عشق عار .عشق موجب معرفت میشود و معرفت موجب ج رآ است (رو بهتان :1381

.)31
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هنگامی ه عشق بر معشوق تتد یر متی نت متذهب معرفتت ا میتان برمتیخیترد؛ یترا
هنگامی ه معرفت در لبا

توحی و جه در لبا

محبت بر عارغ وارد شود شتیرینی عشتق

را ا میان میبرد .در نن صورآ عاشق خوشدل فنا میشود؛ یرا شایی ه جییت ه در مقام
عشق عاشق چیری جر جمال حق را جیتوجو نت  .معرفتت را جمتیطلبت چتون شتیرینی
عشق را جمیخواه ا دست دهت  .تتا متاجی ته عتارغ شتیرینی عشتق را جچشتی ه باشت
معرفت طلب جمی ن ؛ یترا ته در نن سترّ ستر و تم تیت رو و رتوآ عقت جهف ته استت
(ر.ک :رو بهان « .)143 :1382هر ه در نتش او عودوار جیتو د تته معرفتت در منترل
عشق ج و د» (همان.)231 :
عارغ ه خود را دوست دارد و میداج

ته ذاتتش ا

ت

دیگتری مت د متیگیترد

الجرم نن وجود بخش را هج اگر بته وصتف ختالق مبت ع و مبقتی و ریتوم بالتذاآ بشناست
دوست خواه داشت و اگر به او محبت جور د بهسبب جهلی است ته بته ختود و خت ای
خود دارد .محبت میوۀ معرفت است .رعف نن موجب رعف ایت و روآ نن موجب روآ
ایت است و وال نن موجب وال ایت میشود.
نجاا ه ح یث «النظر الی الوجه الحیتت یریت فتی البصتر» را متیخواجت ا نن چنتیت
برداشت می ن

ه معرفت عشق را میافرای و هنگامی ه ا پیامبر جق متی نت

ته روی

جی و را دوست داشت و ا دجیتای شتما سته چیتر محبتوب او بتود بته همتیت معنتا جظتر دارد
(ر.ک :رو بهان  .)145 :1382عارغ عاشتق هنگتامی ته در عتیت عشتق متیاف ت پت

ا

اف ادن در مقام مشاه ه به مال معرفت میرس « .اگتر شتاه شت ج ی بت و ایمتان معرفتت
ش ی» (رو بهان .)118 :1382
رو بهان بته دو متره ا رِبَت عشتق رائت استت :اول معرفتت و دوم توحیت امتا یایتت
رصتتوایی تته ا عشتتق در جظتتر دارد و خهتتر است غراق در لاتتههتتا و یمتتراآ نن را بتته جتتان
میخرد مقص ی است فراتر ا عشق ه در نن لذتی برای عارغ جییت .ایت سرمنرل جهایی
یعنی مقام توحی یا اتحاد به م د عشق چرخهای را تش ی متیدهت
چون حلقۀ اجگش ری به هج میپیوج د (ر.ک :رو بهان .)138 :1366

ته اب ت ا و اج هتای نن
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محبت بالی است ه با نن میتوان در اجوار معرفت پری و با جور محبتت بته ستر توحیت
رسی (رو بهان  )37 :1381اما ا محبت تا معرفت پیت ی و بلنت یهتای یتادی در پتیش
است .جوا ش در جتوا ش و گت ا ش در گت ا ش استت .متاجی هیبتت خت ا باعتث ختوغ
میشود و گاهی لهف او حیت و رجا مینورد .محبتت او باعتث ست ر و میت ی و عشتق او
سبب هی ی میشود (رو بهان .)53 :1381

رو بهان در مشرباالروا خود رمت شر و تبییت منا ل سیر و ستلوک ستاداآ اهت

طریقت را جیر به طبقاتی تقییج می ن و بییت طبقه بترای ننهتا درجظتر متیگیترد .در ایتت
طبقاآ هج بهترتیب محبیت و مش اریت و عاشقیت و عتارفیت در مراتتب پتناج تتا هشت ج رترار
میگیرج ؛ یعنی محبت و عشق را بر معرفت مق م میدارد (ر.ک :رو بهان  1426هت  .ق).
«اول مقام «و ألقیت علیک محبت» بتود نختر حت یث «ال یترال العبت ی قترب» .بت ایت
معرفت است؛ وسط اتحاد نخر فناا فی ال وحی » (رو بهان  .)96 :1382هنگامی ه بنت ه بته
مرحلۀ فنا برس فقر لبا
مل ب

اوست .فقر لبا

تنریه ا لی استت ته جتان اهت معرفتت بته نن

است (رو بهان  .)41 :1381یاجی ه در معرفتت و مشتاه ۀ حتق هیت ن بتهظتاهر

درویشاج اما جرد خ ا ا همه

ینیترج و هنگامی ه عتارغ بته شتناخت متال فقتر

صادق برس ا فقر فقیر میشود و تواجگران هتر دو عتالج جترد او درویتشاجت و درویشتان
تواجگر و او در ایت میان ا همه فارغ است (رو بهان  .)193 :1382ختصتۀ نجچته گف تیج را
میتوان در جمودار یر مشاه ه رد:
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منا ل معرفت ا دی گاه رو بهان چنیت است (رو بهان :)11 :1381

«محبت ختصۀ طاعتت و تواب نن مترۀ معرفتت استت .حتق ا بنت گان ایتت هتر دو

خواه ؛ یرا ه محبت صفت او و عبادآ تبع نن و توحی اصت همته استت ».ایتت ستخنان
ختصۀ ح یث « نت نرام مخفیام فدحببت ان اعرغ» و نیۀ «و ما خلقتت الاتت و االجت
لیعب ون» است (رو بهان .)263 :1382
یر

االّ

ا معامله صفا و طراوآ دل است تا چنان شود ه حق در نن بهورو ب اب و به

علج معرفت ه همان علج م اشفه است نراست ه شتود و چتون ایتت معرفتت حاصت شتود

محبت هج جاچار ا پی نن خواه نم .

ایت محبت هتج ج یاتۀ داجتش استت
داجش جتار

اتا ایتت عشتق اد

ی گرافه بر چنیت تخ ی جشیت

عشق ای جتار

امتا بتر جمتاد

(مولوی )205 :1380

اگر ایمان را ماجن بذری درجظر بگیریج درخ ی ه ا ایت بذر حاص میشتود معرفتت

و میوۀ ایت درخت محبت است .تو

چادر حفتظ عنایتت حتق استت ته بتر روی خوبتان

معرفت فرو رده است تا ایشان را به رشک ا ییر جگه دارد .ه اسا

است (رو بهان .)41 :1381

تو

و راه معرفت

ا دی رو بهان مممت وع ههای خ ا را تص یق می ن اما عارغ شاه اوستت .پت

ایمان ا باآ ردن خ ا در ییب است و معرفت در عیان .پت

معرفتت مرحلتۀ بعت ا ایمتان

است .اگر شاه شوج ایمان تب ی به معرفت میشود (رو بهان  .)220 :1382ح ی تفاوآ

بیت مممت و عارغ را چنیت بیان می ن

ه« :متممت رلتب دارد و عتارغ رلتب جت ارد .رلتب

مممت با یاد خ ا نرام میگیرد و رلب عارغ با خ ا به نرامش میرس » (رو بهان 1426هت .

ق.)164 :

رو بهان اماجت مذ ور در نیۀ «اجا عررنا االملنة» را معرفت میداج و ج یاتۀ نن را ررتا

میداج  .ور ی صوفی به معرفت حقیقی رسی همته چیتر را بته چشتج ررتا ا حتق متیبینت
(ر.ک :رو بهان .)123 :1382
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نجچه در عرفان ا نن به شهود یا تالی تعبیر میشود همواره در یک سیر صعودی میت

بهسوی ه فی م عالی دارد ه ا نن بهعنوان فصت الخهتاب مقامتاآ و مت ارج معرف تی یتاد
میشود .ایت هت غ بیت ه بته است ع اد جفتو
رو بهان وجود و رو

بترای ربتول تالتی م فتاوآ استت .در تتم

صعودی معرفت به هج نمیخ ه است.

در فصتت اول عبهرالعاشتتقیت فتتی مالطفااة العاشتتق و المعشتتوق ا بتتان گوینتت ه در
حیبحال معراج روحاجی وی میخواجیج« :چون بع ا سیر عبودیت به عالج ربوبیت رسی م
و جمتتال مل تتوآ بتته چشتتج مل تتوتی ب یت م در منتتا ل م اشتتفاآ ستتیر تتردم و ا ختتوان

روحاجیان مائ ۀ مقاماآ و رامتاآ بختوردم ...و شتراب محبتت ذوالاتلتی ا رت

جمتال

صرغ به مذاق جاجج رسی  ...در بحر معرفت بته حتق تتواجگر گشت ج و ا لاتۀ نن بته ستفینۀ

ح مت امواج رهریاآ و لهفیاآ ببری م و به ساح صفاآ فع رسی م به مت ارج توحیت
و تفری و تاری سوی عالج ا ل رف ج و لبا

ر م یاف ج .خهاب عظمت و بریتا و اجبیتاط

و حیت و ررب بشنی م فنای توحی عرآ خود به مت جمود و مرا در عیت ر م ا رسج ح و یت

فاجی رد و به بقا باری رد» (رو بهان  .)4 :1366سپ

میافرای « :چون دور مل وآ و رو

جبروآ جاجج را حاص ش در مت درد پی ا ش و خود را در ام حان عشق دی م م تواری و

چون ا نن عالج با نم م در جهان جمال جشی ج» (همان .)5 :با توجه به نجچه گذشت معلتوم
میشود ه مملف و جیر یالب عرفای سنت جخیت معرف ی می ق ا جظام وجودی ج اشت ن

و برای خود جهانبینی می قلی ا نجچه جرد اهت علتج و تتم و فلیتفه رایتج بتود تعریتف

ج رده بودج و ننها صرفام با م اشفه پیش میرف ن ؛ بنابرایت اگر هج منهقی ا جهانشناستی
جرولی و وجودی در ن ارشان دی ه میشود نن را جبای چیری بیش ا برداشت و است ن اجی

ن اد ا میان سخنان گاه جمادیت و اس عاری و حیبحالهای م اشفهنمیر ایشان داجیت.

برای رو بهان جیر همۀ مراح ایت سلوک بیاج ها ا عبودیتت ته مرتبتۀ جاستوآ استت

نیا میشود .سپ

به مقام م اشفۀ حتق در صتفاآ جمتالی و جتلتی متیرست

ته نن را

میتوان با مل وآ برابر داجیت؛ یرا همانطتور ته ختود متیگویت در منتا ل م اشتفاآ
است ه جمال مل وتی را به چشج مل وآ میبین  .پ

ا نن عالج صفاآ است ته ا نن

با م ارج توحی و تفری و تاری صعود متی نت و بته عتالج دیگتر ته ا ل استت و رستج

ح ون در نن جییت میپیوج د (میربارریفرد و حا ی اده .)138 :1392
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نتیجهگیری
 .1ه غ جهایی عارفان ا سیر و سلوک معرفت و شناخت حق است .رو بهان اماجتت الهتی
ودیعهگذاش هش ه جرد بشر را معرفت میداج .

 .2معرفت در مشرب عرفاجی رو بهان پشت ج رآ و ج رآ پشت معرفت مخفی ش ه است.

ادراک جاتواجی ا درک معرفت ختود معرفتت استت .اجیتان حتادن هرگتر جمتیتواجت بته
شناخت خ اوج ر یج برس .

 .3معرفت در مشرب عرفاجی رو بهان بر پایۀ خ ا و اجیان بنیاد جهاده ش ه استت و هیت ی در
نن جقشی ج ارد ه ایت ا ویژگیهای سنت اول عرفاجی است.

 .4معرفت عوام ا طریق مااه ه و وشش حاص متیشتود امتا معرفتت وارعتی (معرفتت
خواص) ا جظر رو بهان امری خ ادادی استت ته بته هتر ت

اس ع اد معرفت باش عها میشود.

 .5عق

جف

خ اوجت بخواهت و دارای

رو و رلب بهعنوان ابترار معرفتت در ن تار رو بهتان معرفتی متیشتوج

معرفت هر ام مراتب و اریامی دارد.

ته

 .6معرفت مق ماآ و ج ایج و ن اری دارد .ا جظر رو بهتان بترای ختواص مق متۀ معرفتت
عشق و مشاه ه است .ج یاه و مرۀ نن ررا و پ

ا نن اتحاد و فنتا و بقاستت .بترای عتوام

مق مۀ معرفت توبه و مراربت و عبادآ است و مرۀ نن م اشفه و مشاه ه و توحی است.
منابع
-
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-

ابت ابتی الح یت عب الحمیت بتت هبته اهلل .)1388( .ترجمتۀ شتر جهتجالبتیته .ترجمتۀ
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-
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به وشش حییت خ یو جج .علمی و فرهنگی .تهران.
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لینی ابویعقتوب محمت  .)1348( .اصتول تافی .ترجمته و شتر ستی راستج رستولی.

اج شاراآ میا چهارده معصوم .تهران.

-

مالیی محم بارر 1404( .هت  .ق) .بحاراالجوار .ممسیۀ الوفاا .بیروآ.

مولوی جتلال یت محمت بلختی .)1380( .مثنتوی معنتوی .تصتحیح جی لیتون .پیمتان.
تهران.

-

میربارریفرد سی علیاصغر« .)1391( .عرفان عملی و جظری یا سنت اول و دوم عرفاجی».
گوهر گویا .سال ششج .ش  .2ص

میربارریفرد سی علتی اصتغر و رارتیه حا تی اده« .)1392( .جایگتاه عشتق در مبتاجی
سنتهای اول و دوم عرفاجی» .فصلنامۀ ادبیاآ عرفاجی و استهورهشناستی ستال جهتج ش

 .30ص
-

.76-65

.150-134

واعظ اشفی سبرواری حییت .)1386( .لب لباب مثنوی .تصحیح و تعلیتق عبت ال ریج

سروش .ممسیۀ فرهنگی طاها .تهران.

