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  چكيده
انسان مدرن، آفريننده و شود، و  بسياری از معارف مورد نياز انسان از طريق معرفت شهودی حاصل مى

محصول تكنولوژيهای پيشرفته درعصر حاضر فراموش كرده به جز شناخت امور عادی و سـاختن ابزارهـای 

انگيز قابليت شناخت حقايق هستى ورای محسوسات و رسيدن به حيات طيبه و آرامش حقيقى را نيـز  شگفت

ن شـد تـا معرفـت شـهودی را بـه عنـوان نگارنـده بـر آ. دارد و كمتر به معرفت شهودی توجه نموده است

اين معرفت را به عنوان بهترين شـيوه  در اين راستا سعى شد. ترين نوع شناخت مورد پژوهش قرار دهد عالى

. درك حقايق هستى مورد بررسى قرار دهد و نسبت عقل و عشق را جهت وصول به شـهود واكـاوی نمايـد

بع در آيات مرتبط با موضوع در قران كريم و روايـات نتايج تتّ . تحليلى است –روش اين پژوهش توصيفى 

نشانگر آن است كه معرفت شـهودی در ارتبـاط عقـل مزكّـى و عاطفـه  |منتسب به حضرات معصومين

شود و امكان تحقق اين معرفت از طريق تفكر، تهذيب نفس، عشـق و زنـدگى مبتنـى بـر  حاصل مى) عشق(

  .گردد تعادل ميسر مى
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  monirehkarimi1345@gmail.com          دانشجوی دكتری دانشگاه شهيد باهنر كرمان. ٣



  )با رويكرد قرآنى و روايى( در معرفت شهودیشق شناسى عقل و ع نسبت   ▪   ١٢٤

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

  

  مهمقد

سالك مؤمن با مهار نفس . ترين گونه معارف بشری است شهودی ژرف )1(معرفت

نمايد و سـرانجام  يابى به اين گونه معرفت را برای خويش فراهم مى خويش امكان راه

يابد و در نتيجه  در عمق وجودش حقيقت هستى و اسماء و صفات خداوند حكيم را مى

 شـهودی شناخت. نمايد شوقى غيرقابل وصف در مسير بندگى پروردگار حركت مىبا 

بيان شده است؛ عبـارت  در كالم بزرگان عرفان و فلسفه اسالمى با تعابير گوناگونى كه

و است از ديدار حق به چشم دل و قلـب پـس از گذرانـدن مقامـات و درك كيفيـات 

يه نفس و تصفيه روح اسـت ن تزكّ آار گيرد و ابز معرفتى كه از دل سرچشمه مى ؛احوال

  ).20 :1378ابراهيميان، (

 75از جمله در آيه  ؛پرداخته است ه معرفت شهودیقرآن كريم در موارد متعددی ب

 و اين چنين، ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديـم«: فرمايد سوره انعام مى

طريـق علـم حضـوری ميسـر  اين رؤيت عـالم ملكـوت تنهـا از. »تا اهل يقين گردد

و بـه خـاطر بيـاور زمـانى را كـه «: فرمايـد گردد؛ همچنـين در مـورد ديگـر مـى مى

فرزندان آدم، ذريۀ آنها را برگرفـت؛ و آنهـا را گـواه بـر  صلبپروردگارت از پشت و 

چـرا، گـواهى : آيا مـن پروردگـار شـما نيسـتم؟ گفتنـد) و فرمود(ساخت؛  خويشتن

ما از ايـن غافـل بـوديم و از پيمـان : روز رستاخيز بگوييد) اچنين كرد مباد. (دهيم مى

  .)172: اعراف(» .خبر مانديم فطری توحيد بى

انـد  بعضى از اقسام علوم و معارف مانند هيئت مكنونى«: نيز فرمود |رسول خدا

 كه جز عارف به خدا، بدان معرفت نيابد، و چون آن را بازگو نمايد، غـافلين انكـارش

را اينگونه بـه  )2(در فرمايشى شهود ×على حضرت). 17: 1378، ابراهيميان( »كنند

آيـا «: ای؟ فرمـود كه پرسيد آيا پروردگارت را ديده ذعلب كشند؛ در پاسخ تصوير مى



 125   ▪    منيره كريمى/  سيد حميدرضا علوی/  عباسعلى رستمى نسب

  �)  ۹۷بها� � تابستا�(عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم 

: فرمـود »چگونه او را مـى بينـى؟« :پرستم، آن گاه ذعلب پرسيد چيزی را كه نبينم مى

نهج (» .يابند درست او را درمى ها با ايمانِ  اما دلبينند،  ها هرگز او را آشكار نمى ديده«

قلبـى پـاك  وتقـوا  به چنين معرفتـى جـز از طريـقرسيدن راه ). 179خطبه : البالغه

معرفتـى ). 182: بقـره(» دهد و خداوند به شما تعليم مى پروا نماييداز خدا «: گذرد نمى

گفته آيه به  وشده است  نيز به قلب نسبت داده 78كه در قرآن كريم در سوره نحل آيه 

جوادی آملى، منظور از قلب حقيقت مختص آدمى است كه در قيامت درباره آن از  اّهللاٰ 

  ).217:1378جوادی آملى، (شود  آدمى سؤال مى

در طول تاريخ عرفان، انديشمندان معرفت شهودی را به عنوان معرفتى ناب مـورد 

به چالش كشيده شده عشق و  )3(همواره جايگاه عقل اما با اين حالاند  تتبّع قرار داده

شود؛ نجم الـدين رازی  است؛ كه فراخور ظرفيت اين مقاله به برخى از آنها پرداخته مى

كـه از  دانسـته در كتاب مرصاد العباد راه رسيدن به معرفت شهودی را اصـالح نفـس

  ).173:1377ی، راز(گردد  محقق مى هئنممطاماره به نفس نفس طريق تبديل 

وی همچنين در رساله عشق و عقل به توجيه برتری عشق بر عقل پرداخته و بيـان 

رسـاند، امـا عقـل،  تى به معشوق مىيساست كه عاشق را به قدم ن )4(عشق«: نمايد مى

 همـو،(باشـد  عاقل را به معقول نرساند زيرا كه حق تعالى معقول عقل هيچ عاقل نمـى

1393: 63.(  

مبنای علم برای آن ف و شهود را وراء طور عقل دانسته و ابن عربى نيز ساحت كش

و مراقبـه دانسـته و  تزكيـهو طريق دست يابى به آن را تطهير نفـس، وهبى قائل است 

شـود  معتقد است اين چيزها از كتاب و دفتر و درس و صحيفه و اسـتاد حاصـل نمـى

خويش شگفتيهای به باور موالنا گرچه عقل در محدوده توانايى ). 92: 1385 ،موحد(

دار حل تمـام  تواند عهده فراوانى آفريده كه بايد ارج نهاده شود، اما عقل و انديشه نمى

مسائل و مشكالت و مجهوالت انسان باشد و در حقيقت آنچه ما را به شناخت حقيقى 
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بهشـتى و (شـود  واسـطه از خداونـد دريافـت مـى رساند علم شهودی است كه بى مى

 ،موالنا راه رهايى از زندان عالم و رسيدن بـه شـهودعقيده به  ).1388:216 ،همكاران

قياس راه به جايى عقل، سازنده برهان و قياس است و جز به عشق ممكن نيست زيرا 

دهد و با رهـايى دادن از  برد، اما عشق آدمى را از حصر اعتماد بر حس نجات مى نمى

لى و عين القضات همدانى آن گذارد، قلمرويى كه غزا خودش به قلمرو مكاشفه قدم مى

در مفهـوم  اند و مالصدرا و مالعبـدالرزاق الهيجـى آن را هپنداشتوراء عقل را كيفيتى 

  ).1358:542ب، زرين كو: ك.ر(اند  تصديق نموده وحى

عشـق «:عين القضات همدانى حيات آدمى را از وجود عشق دانسته و معتقد است 

و جمله جهان  ندارد، مجنون و بى حاصل استرساند و هر كه عشق  بنده را به خدا مى

القضـات  عـين( »هـا افـزون اسـت زنده به آنند كه عاشق باشند؛ و عشق بر همه عقـل

ای نهانى است كـه  طيفهدل لشيخ محمود شبستری معتقد است كه  ).1392:98 ،همدانى

رسـد، در  های شهودی به وسيله آن به انجـام مـى نام آن نفس ناطقه است و شناسايى

نمايـد  حالى كه عقل نيرويى است كه شناسايى از راه بحـث و اسـتدالل را مسـير مـى

  ).1376:75د، موح(

شيخ شهاب الدين سهروردی معرفت شهودی را فراتر و باالتر از شناخت حسـى و 

ای باالتر از عقـل يعنـى قلـب اسـت  عقلى دانسته و معتقد است قو¡ مدرك شهود قوه

، رسـيدن بـه كمـال را از طريـق انديشـه در آيـاتراه  وی ).1380:271سهروردی (

  ).1356:20 ،سهروردی(داند  بخشش و نيكى و بزرگواری و دادگری مى

بوجود آورنده تعاليمى گرديد كه نتيجه هماهنگى كشـف و شـهود و  هينصدرالمتأل

باطن مـن در اثـر مجاهـدات «: گويد وی در اين باره چنين مى .اصول مبانى دينى بود

ور گرديد و پذيرای پرتوهـای الطـاف و عنايـات  های سخت، شعله اضتطوالنى و ري

خداوندی گشت، پس به اسرار و رموزی دست يافتم كـه تـا بـه آن هنگـام از آن هـا 
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خبری نداشتم و هر آنچه تا آن روز از راه دليل و برهان دانسته بودم، با اضافاتى از راه 

  ).1394:65ى، يثرب: ك.ر(» دمشهود و عيان، آشكارا ديدم و به متن واقعيت رسي

هايى كـه  ابحج داند و ضمن تمجيد عقل به دليل غزالى كمال عقل را در شهود مى

  ).1388:202 ى،رفيع(داند  دارد آن را برای انسان كافى نمى

برگسون نيز معتقد است عقل برای بالندگى و فراتر رفتن از دامنه ماديـات نيازمنـد 

  ).1362:58ل، راس(شهود درك بى واسطه حقيقت است  غايتشهود است و 

همانگونه كه بيان شد چالش عشق و عقل همواره در حوزه معرفت شهودی مطرح 

بوده اما نسبت عقل و عشق در رسيدن به معرفت شهودی به خوبى تبيين نگرديـده در 

 ه نفسنزد عرفا معرفت شهودی استداللى نبوده بلكه معرفت قلبى است كه در اثر تزكيّ 

هايى چون؛ كبر، عجـب، حـب نفـس، بخـل و حسـادت  و پاك كردن قلب از كدورت

اما عشق به عنوان نيروی باطنى و فطری است كه سبب توجه انسـان . شود حاصل مى

گردد و سبب نورانيت و كسب آرامش بنده خدا  به معبود و حضور دائم در محضر او مى

انسـان امـروز بـه دليـل ) 1312:8نصر، (نصر  با توجه به اينكه اوالً به گفته. مى باشد

تواند در عالم اليتنـاهى درونـش  غفلت و دور شدن از معنويات فراموش نموده كه مى

سير كند و راز و رمزهای نهفته در عالم هستى را دريابد و به گفت و شـنود بپـردازد و 

عادی، زيركى و  ثانيًا يادآوری اين مهم كه كاركرد تعقل و معرفت تنها در محدود¡ امور

توان به مدد دلدادگى و عشق و  كشف اختراع و رفاه مادی و تسخير طبيعت نبوده و مى

به اوج  ×على حضرتكشف حقيقت پرداخته و آدمى را به فرمايش به  )5(عقل مزكّى

 ،شـهری محمـدی ری(» نهايت رشد آدمى، داشـتن عقلـى نيكوسـت«: رشدش رساند

شهود منحصر بـه افـراد خاصـى . اش، بازگرداند قعىاو را به جايگاه واو ). 1393:69

تواند فراخور ظرفيت وجوديش و مراتب كمـالش برخـوردار از  نبوده و هر انسانى مى

در رابطه باعقل و عاطفه، بـرای مـا  .اين موهبت الهى گردد و از روزمرگى رهايى يابد
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منظر آيات  روشن نيست كه اين دو هر كدام چه جايگاه و نقشى در معرفت شهودی از

دهـد كـه چگـونگى  بررسى پيشينه اين پژوهش نشان مـى. كريم و روايات دارند قران

گردد با استفاده  ين منظور سعى مىنسبت و رابطه عقل و عاطفه ابهاماتى وجود دارد؛ بد

به استخراج و بررسى معرفت شـهودی در آيـات و  تحليلىـ توصيفى از روش تحقيق 

پرداخته و امكان محقق شدن آن را مورد بررسى قرار دهد و با موضوع روايات مرتبط 

به تبيين جايگاه عقل و عشق در اين راستا بر اسـاس آيـات قـرآن كـريم و روايـات 

  .بپردازد و چگونگى رسيدن به معرفت شهودی را تبيين نمايد ^معصومين 

  

  نسبت شناسى عشق و عقل

عشـق «: مر¡ محبت دانستهنجم الدين رازی عشق را ث .عشق افراط در محبت است

عالمـه ). 1393:74 ،رازی(» نتيجه محبـت حـق اسـت و محبـت صـفت حـق اسـت

محبت حقيقتى است كه در تمـامى معتقد است سوره بقره  165آيه  تفسيرطباطبايى در 

ای است كه هـر مريـدی را بـه مـرادش  و جريان دارد و وسيله سريانموجودات عالم 

ست و هـر همحبت در گوهر همه موجودات ). 319:2ج: 1389طباطبايى، ( رساند مى

ی، انصـار(ای از محبـت دارد  موجودی در جهان كم يا بيش، در باطن يا ظـاهر، بهـره

39:1379.(  

فضيلت انسان بلكه غايت انسـان  ×عقل نيز موهبتى است كه به فرموده موال على

و برترين موهبت و نعمتى است كه خدای سبحان به انسان عنايـت كـرده اسـت، زيـرا 

رسانى ساير قوا در پناه عقل ممكن خواهد بود و در صورت نبودن عقل آنها نيز در  بهره

قرآن كريم قلـب را مركـز ). 24 :1389ى، جوادی آمل(رسانى ناتوان خواهند شد  بهره

فرموده كه درك حقـايق سوره حج بيان  46آيه و در  )6(دانسته )عشق( و عاطفه عقل

هستى تنها بوسيله افرادی ممكن است كه برخوردار از دلى هستند كه با آن آيات الهى 
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؛ )7(ضاللت در قرآن كريم به دل نسـبت داده شـده اسـتو هدايت  ؛نمايند را درك مى

  .به دل نسبت داده شده است ديدن حقيقتسوره زمر  22در آيه  همچنين

عالمه طباطبايى شرح صدر به معنای گشادگى سينه است جهـت پـذيرش به گفته 

كنـد و در  نمايد جز حـق را اراده نمـى بصيرتى كه پيدا مى از طريق انسان سخن حق و

، 34ج : 1390طباطبـايى، ( اسـت حقيقت خداوند او را پس از مرده بودن زنده كـرده

209(.  

رفت شهودی از طريق هدايت الهى و در پرتو محبت و دوسـت داشـتن بنابراين مع

كسانى را كه از خشنودی او پيروی كننـد، بـه راه هـای «: گردد پذير مى خداوند امكان

برد؛ و آنها  ها به سوی روشنايى مى كند و به فرمان خود، از تاريكى سالمت، هدايت مى

 طبق با وجود اين محبت است كه ).16 :مائده(» .نمايد را به سوی راه راست، رهبری مى

طبـق آيـه نيـز عشـق و  آيد انتظار پيروی از فرامين الهى بوجود مىآل عمران  31آيه 

برگرفته از محبت فطـری بـه سـمت و هم سوره بقره هم نتيجه ايمان به خداست  165

ر پرتـو عقـل و درك آيـات الهـى محقـق سـوره نـور د 44هم طبق آيه پروردگار و 

گزينى و  تنها خردمندانند كه قابليت به نيز سوره زمر 18و  17بر اساس آيات . گردد مى

نهج  1در خطبه  ×درك آيات الهى را دارند؛ خرد و تعقلى كه به فرموده امام العارفين

و بـه فرمـوده امـام جعفـر  )8(هدف از بعثت انبيای الهى استخراج آن بوده نيز البالغه

» .خـدا پرسـتش شـود و بهشـت بدسـت آيـدكه بوسيله آن است  چيزی«: ×صادق

دا پيغمبر و رسـول را جـز و خ«: |به فرمايش رسول اكرم ).11، 1ج :، بى تاكلينى(

  ).14:همان(» برای تكميل عقل مبعوث نسازد

توان استنباط نمود كه عقل مزكّى ورای هر  با توجه به آيات و روايات بيان شده مى 

هـای  ی كمك كننده كه امكان كشف گنجينهچيز در امر شناخت است و عشق جز ابزار

كـه  ×بر سخن امام جعفر صـادق نمايد نيست و به عبارت ديگر بنا عقل را فراهم مى



  )با رويكرد قرآنى و روايى( در معرفت شهودیشق شناسى عقل و ع نسبت   ▪   ١٣٠

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

در مسـير فـتح  ،)25:همان(» محبت و مهرورزی يكى از جنود عقل است« :فرمايد مى

پـس عشـق كـه در  نمايد، امكان رسيدن به معرفت شهودی را فراهم مىهای كمال  قله

توانـد بـه عنـوان  مـى ت همان محبت وجودی انسان نسبت به شناخت حق استحقيق

جوادی آملـى مركبـى استاد ای قدرتمند در خدمت عقل قرار گيرد و بنا به گفته  وسيله

نمايد همانگونه كـه  است كه به همراه تقوا امكان حركت در صراط مستقيم را فراهم مى

مركب محبت بودند ديگران نيز بايد بـا راكب  |رسول اكرم ،آل عمران 31بنا بر آيه 

تأسى به انسان كامل برخوردار از عقل كامل از اين مركب جهت رسيدن به كمال عقـل 

است كه عطف توجه  آنبيانگر  آيهاين وای حف). 1383:269 ،جوادی آملى(سود ببرند 

 ای اسـت كـه از نامند بهتـرين وسـيله به پروردگار و رويگردانى از غير كه عشقش مى

كمـالى كـه بـه  ؛انسـان دسـت يافـت رود به كمال اليق توان و انتظار مى طريق آن مى

هايى است كه نمونه كامل آن حضرت ختمـى  دفينهچون كشف  ×فرمايش موال على

  .باشند مى |مرتبت

آنچه كه رسيدن به آن بوسيله عرفا در طول تاريخ عرفان تحـت عنـاوين مختلفـى 

شكوفايى  ،خود گرفته و آنچه كه هدف از اين همه تالشبيان شده و گاه جنبه افراط به 

آن بوده به حاشيه رانده شده و عشق كه جز مركب، و نيرويى كارآمد در خدمت عقـل 

اند و اين امر ناشـى از  عقل پنداشته ورای طورنبوده اصل پنداشته شده و آن را طوری 

باشـد؛ امـا بايـد قدرت فوق العاده اين عنصر عاطفى در جهت بندگى پروردگار مـى 

سـخن آنهـا  فحوایمتذكر شد كه بسياری از اين عرفا گرچه عشق را ترجيح دادند اما 

به طور مثال نجم الدين رازی در رسـاله عشـق و  ؛حكايت از ابزار بودن آن مى نمايد

عقل دو نوع كمال را برای انسان تصور نموده كه نوع اول را كمال عقل دانسته و آن را 

به . داند با اين تفاوت كه در مالئكه قابليت ترقى ندارد سان و مالئكه مىمشترك ميان ان

 اسـتنياز از پيغمبر  كه پرورش و كمال آن بى مندند از عقل بهرهها  همه انسانگفته وی 
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داند كه به جز انسان به هيچ موجود ديگری داده نشـده و آن را  و نوع دوم را كمالى مى

  ).1393:47 ،رازی(شود  كه به هر انسانى داده نمىداند كه فيضى است  نوراّهللاٰ مى

كه خداوند به انسان عطـاء  استعقل برترين موهبتى  بر اساس احاديث معصومين،

آن هـدف از بعثـت انبيـاء دانسـته شـده و  رسـاندن كمالبه كه است موهبتى و نموده 

درت حركـت گردد؛ اما آنچه به آدمى ق های آن نيز تنها از اين طريق شكوفا مى گنجينه

دهد عشق است و اين مهم از سخنان نجم الدين نيز برخالف آنچه كـه  و شوق رفتن مى

از سوی ديگر معتقـد اسـت  اماداند  از يك سو پرورش عقل را بدون نياز به پيامبر مى

ظاهر و قوای باطن و ديگـر مـدركات دلـى و  سكمال عقل از طريق آالتى چون حوا

 ).46:همان(شود  استنباط مى ،سری و روحانى است

به آن از راهى ورای طور عقل بيـان  نيلتوان استنباط نمود شهودی كه  بنابراين مى

گردد در حقيقت چيزی نيست جز كمال عقل كه با مركب عشـق و از طريـق نفـس  مى

در اين خصوص غزالى بيان  .دشو د اما با الفاظ مختلف بيان مىگرد محقق مى )9(ىمزكّ 

ای است كه نور خدايى نام گرفته است؛ اين غريزه را گاهى عقل  غريزهدل را «: دارد مى

تعـداد اسـامى . اند و زمانى بصيرت باطن و هنگامى نور ايمان و يقين نام گذاری كرده

جز برای بيان اصطالحات گوناگون، معنى ديگری ندارد و كوته خرد ممكن است گمان 

طلبـد و ايـن  معانى را از الفـاظ مـى برد كه در معانى اختالف است چون انسان ناتوان

  ).1392:165، عين الفضاه همدان: ك.ر(» عكس عمل عقالست

بر اساس نظر اگوستين نيز عشق در خدمت تعقل بوده و فرايند معرفـت را تسـهيل 

تعارض عشق و عقل، يا نشانۀ عدم شـناخت تعبيـر ). 1385:309پورسينا (مى نمايد 

بـه  صـله صوفيان با زبان و رأی فالسفه بوده يا حاقرآنى و روايى عقل و صرفًا مقابل

 :1389رحيمـى، (اسـت كار گرفتن زبانى نمادين برای تبيـين معـانى واالی عرفـانى 

الهى هـر «: با پروردگار عرضه مى دارد مناجاتخواجه عبداّهللاٰ انصاری نيز در ). 133
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  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

  ).1362:457 ،ىيهما(» كه را عقل دادی چه ندادی؛ و هر كه را عقل ندادی چه دادی؟

شـريعت، همـان : كنـد چنين بيان مـى |حيدر آملى نيز از قول رسول اكرمسيد 

ام و  های من و حقيقت، احوال من و معرفت سـرمايه های من است و طريقت، كرده گفته

  ).1389:55ى، يثرب: ك.ر(» ...عقل، اصل دينم و حّب بنيادم و شوق، مركبم 

توان استنباط نمود كه معرفت شهودی جز به  مىبنابراين با عنايت به آنچه گفته شد 

گردد؛ پس طور ورای طور عقـل چيـزی  ى و از طريق عشق مسير نمىهمت عقل مزكّ 

نيست جز خود عقل، عقلى كه پيراسته از هر پليدی است و چنان نوری است كه بر دل 

هـای  شـيوهتابد اما رسيدن به اين مرحله مسـتلزم آن اسـت كـه  هر سالك عاشق مى

اسبى را برگزينيم، لذا در ارتباط چگونگى رسيدن بـه معرفـت شـهودی، روشـها و من

راهكارهايى، از آيات وروايات دريافت شده است كه به طور مختصر در ادامه توضيح 

  .شود داده مى

  

  راههای وصول به معرفت شهودی از منظر آيات و روايات

  اعتدال) الف

و » إسـتوی«منجـد فـى اللغـه متـرادف روی و در كتـاب ال اعتدال به معنای ميانه

متـرادف عـادل،  ،در قرآن كريم). 1386:330 ،معلوف: ك.ر(بيان شده است » استقام«

عاقل به كار رفته است و از نظر قرآن انسان عاقـل، انسـانى معتـدل و متعـادل اسـت 

روی به عنـوان يكـى از جنـود عقـل بوسـيله امـام جعفـر  ميانه). 1378:28ى، ايمان(

خدای سـبحان در آيـه ). 1:63، جتا بى ،كلينى(اصول كافى بيان گرديده  در ×صادق

روی نموده و امت اسالم را امتى متعـادل معرفـى  سوره بقره امر به اعتدال و ميانه 143

خـردی دانسـته و  فرد خارج شده از تعادل را از مصـاديق كـم ×موال على. نمايد مى

بنـابراين ). 70حكمت  ،نهج البالغه(» بينى مىنادان را يا تندرو و يا كندرو «: فرمايد مى
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هـای  با توجه به سرعت و شتاب و رقابت كه مشخصه قرن حاضر است و تكنولـوژی

اند امـا  ای فراروی انسان قرار داده يكسو امكانات گسترده و پيشرفتهاز  ای كه پيشرفته

ارتباطـات و همچنـين انـد  از سوی ديگر انحراف از مسير تعادل را نيز موجب گرديده

زيرا  د؛ان عاطفى و فرايندهای شناختى و شيوه زندگى را تحت الشعاع خويش قرار داده

افراط و تفريط در هر كاری موجب انحراف نفس از مسير طبيعى آن مى گردد و باعث 

مى شود كه قوای شناختى از بالفعل كردن توانمنديهای خويش باز مانده و عواطف يـا 

البته بايد متـذكر .اری مفيد خود را به درستى نداشته باشند عشق و محبت نيز نقش ابز

ورزی يعنى جلـوگيری از افـراط در محبـت نسـبت بـه  شد منظور از اعتدال در عشق

های دنيوی؛ ،اما عشق به خداوند عشق ناب و غير قابل محـدوديتى اسـت و در  جاذبه

  .اين وادی افراط معنايى ندارد

  

  ورزی انديشه) ب

ورزی تالشى است كه انسان در هنگامه رويارويى با معماها انجـام  تفكر و انديشه

ای از سرگرمى گرفته تا بوجود آمدن بصيرت و  دهد، تالشى كه شامل طيف گسترده مى

توان گفـت همـه آدميـان  گيرد؛ و از اين جهت مى رازگشايى از عالم هستى را دربر مى

  ).1387:200 ،باقری(ورزند  انديشه

ورزی در مواجهه با هر گونـه كسـب اطالعـاتى  ه تأكيد بر انديشهدين اسالم هموار

نموده است و در موارد متعدد پيروی كوركورانه را نكوهش نموده و مردم را به سنجش 

پس بندگان مرا بشارت ده، همان كسانى كـه سـخنان را «: است دهكرو انتخاب مكلف 

نى هستند كـه خـدا هدايتشـان كنند؛ آنان كسا شنوند و از نيكوترين آنها پيروی مى مى

  ).17-18: زمر(» كرده، و آنها خردمندانند

نمـوده  یورز و در آيات بسياری خداونـد حكـيم امـر بـه تفكـر و نگـاه انديشـه



  )با رويكرد قرآنى و روايى( در معرفت شهودیشق شناسى عقل و ع نسبت   ▪   ١٣٤

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

در حـالى كـه انسـان  ورزد، ی كـه بـر آن تأكيـد مـىتفكر ازاسالم  منظور. )10(است

تفكری است كه مانع از تنزل آدمى به مقام حيوانى گردد  ،باشد ورز مى موجودی انديشه

ورزی و تأمل برای درك آيات الهى، كه يكى از اهـداف اصـلى پيـامبران  يعنى انديشه

خداوند حكيم به طـور مكـرر در  ای كه بلكه انديشه صرف نيست باشد و انديشيدن مى

پـويش ). 8:روم(» ند آيا آنان بـا خـود نينديشـيد«: قرآن كريم امر به آن نموده است 

فكری كه انسان را از انحراف نجات بخشيده و به سمت كشـف حقـايق عـالم هسـتى 

كه امكان معرفت شهودی است جريان هدفمندی  چنين تفكر و تعقلى. كند راهنمايى مى

و در «: نمايـد نمايد؛ شيوه تحقق اين امر را خدای سبحان اينگونه بيان مى را محقق مى

خـود در و . های روشنى بر يگانگى در تدبير جهـان اسـت ين نشانهزمين برای اهل يق

بينيـد و در  های روشنى بر يكتايى خدا هست، پـس چـرا آنهـا را نمـى شما نيز نشانه

  ).20-21: ذاريات(» يابيد نمى

اينگونه انديشيدن نه تنها يكى از راههای بسيار مؤثری است كه مانع از فرو غلتيدن 

مـى  -ه خود يكى از موانع رشد فرايندهای شناختى اسـتك-غفلت ظلمت انسان در 

نمايد، واقعيتى كه از قـرار  گردد، امكان بوجود آمدن تحيّر را برای انسان نيز فراهم مى

شود  گرفتن در برابر شكوه و جالل و فروغى كه در عالم وجود مشهود است، ناشى مى

نمايـد  هـا مـى گفتىسوره اعراف دعوت بـه تأمـل در ايـن شـ 185و خداوند در آيه 

حيرتى كه حضرت ختمـى مرتبـت در قالـب دعـا از خداونـد ). 1378:33ی، جعفر(

 ،نصـر(» بـار خـدايا بـر حيرتمـان نسـبت بـه خـودت بيفـزای«: نمايـد مسئلت مـى

1312:261.(  

توان  نيز مؤيد اين است كه از طريق تفكر مى |پيامبر اكرم بعضى سخنانمضمون 

:  2كلينـى، بـى تـا ج(» فكر مايه زنـدگى دل بيناسـتت«: به استكمال عقل كمك نمود

آيـا آنـان در زمـين «: برگرفته از اين آيه شريفه است |اين سخن پيامبر اكرم) 599
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  ).46: حج(» هايى داشته باشند كه حقيقت را با آن درك كنند سير نكردند، تا دل

را بـه تفكـر سير در زمين ايشـان «: نمايد عالمه طباطبايى ذيل آيه شريفه بيان مى

:  1390طباطبايى، ( كنند شوند كه با آن تعقل مى صاحب قلبى مىگاه كند و آن وادار مى

  . )270، 28ج

خلقت كه بـه قلـم توانـای  دقيقاز اين رو برای درك حقايق هستى بايد در كتاب 

حضرت احديت مرقوم گرديده همواره انديشيد و در سايه اين تأمل و دقـت در آيـات 

 گـردد و های مورد لزوم فراهم مى امكان كسب اطالعات و آگاهى است كه قرآن كريم

ای بوجـود  افزايـد، چنـين انديشـه ها بر معرفت خويش مـى با درك اين شگفتى آدمى

گردد و هر چه غير اوست را از دل بيرون  آورنده محبت و عشق نسبت به پروردگار مى

د كـه ايـن وعـده خداونـدگاری گرد نمايد؛ و آدمى سرشار از حضور پروردگار مى مى

  .نمايد وعده نمى سوره احزاب خلف4طبق آيه است كه 

ای اسـت  ای متقابل بين محبت و معرفت وجود دارد و محبت وسـيله رابطه بنابراين

نتيجه كمال قـرار گيـرد و ايـن  رود فرد در مسير بندگى و در كه با وجود آن انتظار مى

بگـو اگـر خـدا را «: فرمايد كه مى |اكرمقول خدای سبحان است خطاب به پيامبر 

). 31: ال عمران(» داريد، از من پيروی كنيد؛ تا خدا نيز شما را دوست بدارد دوست مى

ره آورد اين فرايند به بارنشستن عقل است كه بعضى آن را يقين نامند و بعضـى عقـل 

ش مـوال دهد طبـق فرمـاي اما در حقيقت امر آنچه روی مى... عملى و برخى اشراق و 

بريدن  كه از طريق انديشيدن و كسب معرفت و دل استعقل  های دفينهكشف  ×على

  .آيد از غير و پرهيزگاری بوجود مى

  

  سكوت و خلوت گزينى) ج

گزينى است كه از طريـق آن امكـان  راهبرد ديگر در ايجاد معرفت شهودی خلوت



  )با رويكرد قرآنى و روايى( در معرفت شهودیشق شناسى عقل و ع نسبت   ▪   ١٣٦

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

برای سـالك مطلـوب ت ممالصدرا معتقد است ص. گردد تفكر عميق برای فرد مهيا مى

 كند و خلوت است، زيرا سخن گفتن، قلب را كه طمع فراوانى به تكلم دارد، مشغول مى

هـای قلـب  ها و مراقبت از چشـم و گـوش بـه عنـوان ورودی دفع مشغوليت موجب

  ).1390:352ى، عبداله( گردد ىم

های قلب تزكيّـه نفـس و درك عظمـت پروردگـار و  نتيجه اين مراقبت از ورودی

  ايش محبت نسبت به حضـرت بـاری تعـالى اسـت كـه خـود بـه عنـوان بهتـرينافز

گزينـى و  البته بايد متذكر شد كه منظور از خلـوت. رسان عقل خواهد بود نيروی ياری

تأثيرگـذار  عواملدوری گزيدن از مردم نيست، كه خادمى مردم خود يكى از  ،سكوت

  ه صـورت متعـادل دنيـایدر تكامل عقل است، بلكه خلوت نمودن دنيـای درون و بـ

  خـدا بـا چيـزی«: فرمايـد مـى ×از قـول اميرالمـؤمنين ×امام صادق. بيرون است

  بهتر از عقل پرستش نشود و تا چند صـفت در انسـان نباشـد عقلـش كامـل نگـردد،

ج : تا ىب ،كلينى(» يكى از اين صفات آن است كه فرد از زيادی گفتارش باز داشته شود

1 ،21.(  

سكوت ظاهری نيست بلكه مراد تمركز و تأمل و خلوت درون نيز  البته منظور فقط

بـدون شـك  سوره اعراف نيز به خوبى بيان شده اسـت 204باشد، اين مهم در آيه  مى

 فرصتنمايند و امكان انديشيدن و  ها دور مى چنين جمعيت خاطری ما را از روزمرگى

به فرموده قـرآن كـريم . نمايد فراهم مىپرداختن به خويشتن و حقايق جهان هستى را 

و استكمال  گشتهتمركز و حضور است كه امكان درس گرفتن از آيات الهى را موجب 

در اين تذكّری است برای آن كس كه عقل دارد، يا گـوش دل «: نمايد فراهم مىعقل را 

و يقظـه در اين حضور و يـا بـه عبـارتى ). 37: ق(» فرا دهد در حالى كه حاضر باشد

هـای  ست كه فرصت انديشيدن و رهـايى از حصـر افكـار سـطحى و نظريـهبيداری ا

  .گردد التغيير فراهم مى دايم
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  ه و تهذيب نفستزكيّ ) د

سـوره شـمس بـه  8انسان به عنوان موجودی تأثيرپذير و تأثيرگـذار طبـق آيـه 

اين قابليت امكـان كنتـرل نفـس و . الهاماتى از ناحيه خداوند حكيم تجهيز شده است

. نمايـد ی جهت رشد فرايندهای عقالنى و تحقق معرفت شهودی را فراهم مىبسترساز

ای  كند به گونـه های نفسانى، توازن عقل نهادی را از آن سلب مى تمايالت و كشمكش

را  شـنيعو عمـل  نيعو عمل نيك را شـ حقكه انديشه حق را باطل و انديشه باطل را 

ی او آراسته شـده و آن را خـوب و كسى كه عمل بدش برا«: پندارد نيك و آراسته مى

های نفسانى به عنوان يكـى از  از اين رو در اسالم مهار طغيان). 8: فاطر(» بيند زيبا مى

درآيه قرآن كريم ). 205: 1387باقری، (ورزی نگريسته شده است  های مهم عقل شرط

كنـده بر قـوای عقالنـى اف داند كه مى ای پيروی از هوای نفس را پردهسوره جاثيه  23

  .شود كه مانع از درك حقيقت بوسيله فرد مىشده 

 د ووخواهـد بـاسـتفاده از قـوای عقـل  ناتوانى در ها خواسته اين پيامد متابعت از

ای برای رسيدن به قابليـت تشـخيص حـق از  آن به عنوان شيوهرل تهذيب نفس و كنت

ای كسـانى «: بوده است ×باطل همواره مورد تأكيد قرآن كريم و حضرات معصومين

ای جهـت  اگر از مخالفت فرمان خدا بپرهيزيد، بـرای شـما وسـيله! ايد كه ايمان آورده

دهد، روشن بينى خاّصى كه در پرتـو آن، حـق را از باطـل  حق از باطل قرار مى تمييز

پيروی از هـوای نفـس و شكسـتن  نيز |پيامبر اكرم). 29: انفال(» خواهيد شناخت

محمدی ری (را به عنوان يكى از آسيبهای فراروی تكامل عقل دانسته های الهى  حريم

ره آورد تهـذيب  نيزكمال عقل را ×امام العارفين حضرت على). 1393:217 ،شهری

  ).1386:64ى، گلپايگان: ك.ر( دانند نفس مى

باشـد؛  مى لشناخت شهودی نتيجه زدودن زنگار از د آملى جوادی عقيده استادبه 



  )با رويكرد قرآنى و روايى( در معرفت شهودیشق شناسى عقل و ع نسبت   ▪   ١٣٨

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

شود، اما منحصر به آن نبـوده و  ت در حالت خواب نصيب انسان مىرويدادی كه نخس

پدرشان «: كردتوان آن را تجربه نمود؛ آنچه حضرت يعقوب مشاهده  در بيداری نيز مى

كنم؛ اگر مرا به نادانى و كم عقلـى نسـبت  من بوی يوسف را احساس مى: يعقوب گفت

در  ×و آنچه را كه سيدالشهداء و آنچه را كه ّحر در كربال شنيد). 94: يوسف(» ندهيد

ديد و شـنيد همگـى از  |عصر تاسوعا يا روز عاشورا در كنار خيام حرم آل رسول

  ).333-1378:332 ،جوادی آملى(اين قبيل است 

 قرآن كريم شرط رسيدن به اين شهود را پذيرش دعوت خـدا و رسـول او دانسـته

مبر را اجابت كنيد هنگامى كـه دعوت خدا و پيا! ای كسانى كه ايمان آورده ايد«: است

بخشد؛ و بدانيـد خداونـد ميـان  خواند كه شما را حيات مى شما را به سوی چيزی مى

» .شـويد شود و همه شما در قيامـت نـزد او گـردآوری مـى انسان و قلب او حايل مى

و ايـن بـدان  آمـدهصحبت از زنده كردن دل نزد اهل ايمـان  فوقدر آيه ). 24: انفال(

معناست كه اين افراد گرچه ايمان دارند اما دلشان زنده نبـوده و پـس از اجابـت امـر 

اند و اين بيداری چيزی نيسـت جـز بينـا شـدن  شده )11(پروردگار و رسول او احياء

 ای كه ماحصل پرهيزگاری است چشم و گوش و دل آنها و به عبارت ديگر حيات طيبه

  .است وعده آن را فرموده سوره نحل96در آيه خداوند سبحان كه

معرفت شهودی هم محصول عمل صالح است و هم منشاء آن، يعنـى پايـان عمـل 

صالح شهود حقايق است و كمال عقل عملى در اين است كه كـار او بـه شـهود مبـّدل 

پس بايد تالش  ).325 :1383 ،جوادی آملى(گردد و همين مشاهده، عين عمل اوست 

باشـد را بـا  عنوان مانعى فراروی مسير بندگى و كشف حقيقت مـى نمود هر آنچه را به

تزكيّه نفس و ادب به درگاه الهـى و پـرداختن بـه خـويش و شـناخت و درمـان هـر 

ناموزونى، اجتناب ورزيده و خويشتن را با نظم آهنگ هستى همنوا كـرد، تـا قابليـت 

سـوره  69طبـق آيـه  درك حقايق همانگونه كه هستند را پيدا نمائيم و اين در حقيقت
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  .تحقق وعده الهى است كه مبارزه در راه خدا سرانجامش هدايت استعنكبوت 

ترك گناه در سير الى اّهللاٰ و رسيدن به كمال عقل راه گشاترين فاكتور است زيرا بـه 

اندازد و قدرت  چشم و گوش و دل را يكسره از تحرك و نشاط مى ،گفته طبرسى گناه

ست وند اين اخدا های سوره كهف يكى از سنت 104آيه  ابربنكند،  شناخت را سلب مى

كه فردی كه از خط بندگى خداوند انحراف جست از حالت حيات انسانى بـه حيـوانى 

كشـد  كند و اصرار در گناه او را از حالت حيـوانى بـه حيـات ابليسـى مـى سقوط مى

  ).1380:15طبرسى(

 

  گيری نتيجه
ت شـهودی بيـانگر آن اسـت كـه عقـل عقل و عشق در معرف باره نسبتدر تحقيق

برترين موهبتى است كه خداوند به بندگانش عنايت نموده و هدف از بعثت انبيـاء نيـز 

رسانى ساير قـوا نيـز در پنـاه آن  بهرهو باشد؛  هايش مى تكميل آن و استخراج گنجينه

 ای قوی و جهت دهنده است بوده؛ و عشق نيز به عنوان يكى از جنود عقل نيرو محركه

نمايـد و ادعـای برتـری  يافتن حقايق آنگونه كه هستند ياری مـى كه عقل مزكّى را در

گـر و  باشـد و عشـق تنهـا نقـش تسـهيل عشق بر عقل جز لفاظى چيز ديگـری نمـى

كه حقيقت عقل  |باتوجه به سخن پيامبر اكرم. نيرودهنده در معرفت شهودی را دارد

در دل كه به وسيله آن حـق را از باطـل  خرد، نوری است«: فرمايد را نور دانسته و مى

، در صورتى كه اين نيرو پرورش يابـد )1393:31محمدی ری شهری، (» جدا مى كند

  گردد درك حقايق هستى و تشخيص حق از باطل ممكن مى

به سوی حق و راه راست «: گر انسان در مسير عبوديت قرآن كريم به عنوان هدايت

رالعمل جامع قرار گرفتن در مسير كمال عقل، يعنى ؛ دستو)30: احقاق(» كند هدايت مى

بر همچنين . نموده بيان نيز به زيبايى سوره حشر 19و  18معرفت شهودی را در آيات 



  )با رويكرد قرآنى و روايى( در معرفت شهودیشق شناسى عقل و ع نسبت   ▪   ١٤٠

  )۱۳۹۷بها� � تابستا�  (عقل � �ين� سا� �هم� شما�� هجدهم  �

اگر تقـوای او را پيشـه سـازيم  كه سوره انفال اين سنت پروردگار است 29اساس آيه 

باطـل خـواهيم فرمايد كه در پرتـو آن حـق را از  روشن بينى خاصى به ما عنايت مى

سـوره جاثيـه بـر چشـم  23شناخت و اگر سرپيچى از فرمان او بنمائيم بر اساس آيه 

  .گرديم شود كه از درك حقايق محروم مى ای افكنده مى انسان پرده

). 30: روم(بـودن بـه فطـرت الهـى  مفطوربنابراين با توجه به اينكه انسان به دليل 

صورتى كه از غفلت دوری نمايد و با تزكيه سرمايه كمال را در درون خويش دارد، در 

). 61: يـس(نفس و قرار گرفتن در صراط مستقيمى كه خدای سبحان امر به آن نموده 

  .تواند به درك حقايق آنگونه كه هستند نايل شود  به ياری پروردگار مى

هـای  در روزگاری كه پيشرفت علم و تكنولوژی بـه خصـوص فنـĤوری از اين رو

شيوه زيست و آرامش مردمان را تحـت الشـعاع خـويش قـرار داده و  ،نوين ارتباطى

نگری و تأمل و خلوتى  ای از اطالعات درگير نموده و فرصت ژرف همگان را با هجمه

كه الزمه قرار گرفتن در مسير معرفت شهودی يعنى كمال عقـل اسـت را گرفتـه بايـد 

است را بـرای فرزنـدانمان  تدابيری انديشيده شود تا آنچه الزمه رسيدن به عقل مزكّى

فضايى مطلوب جهت ايجاد دلبسـتگى ايمـن در  نمودتالش الجرم بايد فراهم نمائيم؛ 

عدم  چه اينكه، تعليم دهيممهربانى و عشق را  فرزندانمانخانواده را طراحى نمود و به 

و امكـان نموده  دار خدشهمهرورزی در كودكى ساحت عاطفى كودك را در بزرگسالى 

نمايـد،  از اين موهبت الهى در حركت استكمالى معرفت را با مشكل مواجه مىاستفاده 

همچنين بايد شيوه زيست اتخاذ شده از سوی خانواده در راستای بوجود آمـدن عقـل 

الزم است روحيه كنجكاوی و جستجوگری كودك همـواره در همچنين مزكى باشد و 

آوری اطالعـات؛ مهـارت تمامى سطوح آموزشى زنده نگهداشته شود و به جای گـرد

تالش نمود ترس از دسـت دادن همچنين بايد . را بياموزندورزی و تبادل افكار  انديشه

  .محبت و توجه خداوند را جايگزين ترس از جهنم و عذاب الهى نمائيم
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  ها نوشت پى
  نمايد كه متوجـه حقـايق الهـى اسـت و از راه عمـل ابن عربى معرفت را علمى خاص تعريف مى .1

جهـانگيری، (باشـد  شود؛ مختص اولياء الهى است و طريق روشن و مطمئن مى تقوا حاصل مىو 

1375 :221.( 

ديدن چيزی، حاضرشدن، گواه شدن، در اصطالح رؤيت حق بـه حـق بنـدگى پروردگـار اسـت  .2

 ).412: 1387سعيدی، (

شـود  ادت مـىداند كه به وسيله آن خدای رحمان عبـ عقل را آن چيزی مى ×امام جعفر صادق. 3

 ).11 ،1ج: تا كلينى، بى(

سوره بقـره  165و در قرآن كريم در آيه ) 531ص: همان(ابن عربى عشق را افراط در محبت دانسته 

 .شدت حب تعبير نموده استاز آن به 

  عقلى است رويگردان از غير و دل بسـته حـق؛ و بـه گفتـه آيـه اّهللاٰ جـوادی آملـى عقلـى اسـت. 4

يدار، دل مى بندد و برای آن جهـاد مـى كنـد و در راه آن از نثـار و ايثـار كه به موجود دايم و پا

  انديشـد كنـد و بـه عبـارت ديگـر، الهـى مـى دريغى ندارد و از بذل نفس و نفيس مسامحه نمـى

  جـوادی آملـى،(كنـد  طلبد و به غير تكيـه نمـى شناسد و همان را مى و آنچه را نزد خداست مى

1382 :140( 

 179اعراف  -46اسراء  -25م انعا -52مائده . 5

  .11تغابن  .6

  ).39: 1نهج البالغه خطبه(» َو يُثيروا لَُهم َدفَائَن العقُول« .7

بهر¡ انسـانى اسـت كـه «: ×نفس مزكّى رحمت الهى است و به فرمايش امام العارفين موال على .8

و در حقيقـت  ).115: 1382جوادی آملـى، (» مراقب پروردگار خود باشد و از گناه خود بترسد

 .سوره شمس به آن قسم خورده 7نفسى است كه خداوند در آيه 
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ـــام  .9 ـــره 50انع ـــراف 76و  37و  219؛ بق ـــيه 169؛ اع ـــاء 17؛ غاش ـــون 82؛ نس   ؛68؛ مؤمن

 ؛3يوسف 

بايد متذكر شد كه احياء كردن وقتى معنى دارد كه فرد مرده باشد و گرنه شخص زنده كـه احيـاء . 10

  .شود نمى
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