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معرفت قلبی از دیدگاه شریعت و مکتب ابن عربی

تاريخ دريافت49/5/52 :

تاريخ تأييد49/2/01 :

سیداحمد
زهرا

فاضلی**

شریف***

در منظومة آیات و روایات اسالمی ،محل معرفت قلب است و علم قیقیمی
همان معرفت قلبی است .مه ترین ویژگیهاي معرفت شهودي و قلبی مطرح در
آیات و روایات عبمارتانم ا  :وهبمی و ا سموي ا اونم نمودن ،نامفعمار و
غقرعممادي نممودن ،مسممفیق و عمماري ا تر ممر و واسممط ،نممودن ،شممناافی نممودن،
نراورداري ا قیقیت و ص ق ،نراورداري ا مفعلَّق فراممادي و غقبمی ،نفق مة
تیوا و م اه ه [درونی و نقرونی] نودن .عرفا نقم  ،نم ،تبعقمت ا شمریعت نما ،
قایل ن ،معرفت عرفانی و قلبیان  .ا دی گاه اننعرنی معرفمت قیقیمی شمناافی
قلبی ،نیواسط ،،غقراکفسانی و وهبی است ک ،نا قصول اسفع اد نرم

ا رریمق

رعایت تیوا ،م اه ه و سلوک عملی قاصل میشود .روشمن اسمت کم ،تطمانق
دی گاه عرفا نر شریعت مبقن اسالم ن ،دلقل پایبن ي آنان نم ،دسمفورات و اصمول
اسالمی است.

* اسفادیار گروه فلسر ،ااالق دانشگاه ق .
** اسفادیار گروه فلسر ،و کالم جامعة المصطری.
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واژگان کلیدی :معرفت قلبی ،م اشر ،،شهود ،مل وت ،ق یث قمر

نوافمل،

اننعرنی.
مقدمه

ا دی گاه آیات و روایات اسالمی ،معرفت اایگاهی اصقل دارد ن،گون،اي کم،
قصول آن در اصول اعفیادي ام ا راه تحیقمق امای نقسمت و تیلقم کرایمت
نمیکن  .همچنقن ،معقار سن ش اعمال معرففی است ک ،قرین عمل ممیشمود .ا
سوي دیگر ،معرفتِ اواسمف،شم ه داراي درامات متفلرمی اسمت و گسمفرهاش
عل القیقن و ققالقیقن را درنرمیگقرد.
ادعاي اصلی عرفان اسالمی نق در این قو ه مطانق تصریح شمریعت اسمت و
ناالترین مرتب ،معرفت را ققالقیقن میدان و البف ،،عرفا امود گرفم،انم کم ،ام
اوق ي ا انسانها ا عه ة نرآوردن این وظقر ،نرنمیآینم  .انمنعرنمی ،مؤسم
عرفان نظري ،صراقت ن ،این ستن دارد.
این نوشفار ن ،دنبال نررسی قیقیت این نوع ادراک اسمت کم ،در نمان آیمات و
روایات نا عنوان معرفت قلبی و روقی و در عرفان اسالمی نا عناوینی چون کشم
و شهود ،م اشر ،و مشاه ه ن،کاررفف ،است ،کم ،در ادامم ،نم ،نررسمی ویژگمیهماي
معرفت قلبی ا دی گاه آیات و روایات ا دی گاه م فب انن عرنی میپردا ی .
 .1معرفت قلبی از دیدگاه قرآن کریم

آیات نسقاري ا قرآن کری نر ام ان و واود نموعی ا شمناات غقرعمادي و
فراتر ا معرفتهاي معمول در دنقا نراي انسانها داللت میکنم کم ،اصوصمقت
این شناات ع م تحیق ا ررق مفعار

همچون تعل  ،ت رنم ،و نحمث و تر مر

است .نل  ،قرآن کری در مواردي ،راه قصول این نوع ا شنااتها را اامال
و نن گی ،عمل ن ،شریعت ،و تیوا و م اه ه میشمرد( .طباطبایی)66 :0631 ،
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اینک ،قضرت انراهق
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مل وت را مشاه ه نمموده اسمت نمونمة نمار ي ا

شهود عرفانی عوال و امور غقبی است ،ک ،در ایمن آیم ،نا تما

یاففم ،اسمت« :وَ

كَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنينَ»( .انعام)57 :

این آی ،نر این مطلب داللت میکن ک ،مل وت آسممانهما و ممقن ا سموي
ا اون مفعال ن ،انراهق

نشان داده ش ه است و اثر این کمار ییمقن آن پقمامبر

الهی نوده است.
در تبققن مسئلة نوشفار قاضر ،اولقن ن ف ،قانل توا ،در این آی ،تعبقمر «نُمري»
است ک ،داللت نر نشاندادنی میکن ک ،اثرِ آن نشان دادن دی ن است .ایمن فعمل
مفع ي است و فاعمل آن ا اونم و قمواي منسمو

نم ،او یعنمی مالکئ م ،الهمی

میناشن  .پ  ،چنقن دی نی امري وهبی و غقراکفسانی میناش  .این ن ف ،،ن ،ایمن
مطلب اشعار دارد ک ،دی ن مل وتْ اثرِ قیقیی تالش قضرت انراهق
افعالِ وي اقفضاي تحیق چنقن اثري را ن اشف ،است ،و اگر انراهق

نبوده و
م اه ه و

تالشی نموده ،تنها مقن،سا تحیق چنقن معرففی نوده اسمت .پم  ،واةة «نمري»،
نالمطانی ،نر وهبی نودن چنقن دی ن و معرففی و نااللف ام نر نامفعار

و غقرعادي

نممودن آن داللممت مممیکنم و ،در نفق مم ،،دیم ن و مشمماه ة مل مموت نمم ،وسممقلة
انراهق

دی نی نامفعار

و غقر ا دی نِ عادي است.

ن ف ،دیگر این  ،تعبقر «نري» م ک ،ا ریشة رأي ن ،معناي دیم ن اسمت م نم،
نوعی ادراک اشاره دارد ک ،مانن دی نِ قسمی مسمفیق و عماري ا تر مر اسمت،
هرچن این تشان ،تنها در نینقا ي ا تر ر نرقرار است و مواب ه سمنتی ایمن
مشاه ه نا مشاه ة نصري قسی نمی شود ،یرا روشن ش ک ،نبای آن را ا سنخ
ادراکات عادي ا امل ،ادراکات قسی دانست.
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ن فة پراهمقت دیگر در این آیة شری
ریشة ملک ن ،معناي ق رت نر تصر

توا ،ن ،واةة «مل موت» اسمت کم ،ا

میناش و ن ،قرینة «نري» ،نبایم آن را نم،

مرتب،اي ا اشقاء ترسقر نمود ک ،در دسفرس عل مسفیق مفعار

یعنی عل قسی

قرار دارد .ننانراین ،مل وت ن ،مرتب،اي غقبمی ا اشمقاء و دور ا دسمفرس قم
داللت میکن  .مرسران نهفرین ترسقر نراي این مرتب ،را ،نم ،قرینمة ریشمة کلمم،،
اهت انفسا

اهان آفرینش ن ،ققتعالی می داننم ( .طباطباایی ،0631،ج-146 :01

 )144و چون آن اهت ن ،ق رت و تصر

ت موینی قمق نما میگمردد ،مل موت

نامق ه ش ه است .البف ،،این ترسقر نا تطبقق مل وت نر مرتب،اي ا عال ک ،قیمایق
اشقاء در آن قرار دارد و ا آناا تن َّل مییان در تهافت نقست و اهمت انفسما
آسمانها و مقن ن ،قق مم ن است نر هریک ا عوال فوق مادي رولی [تا اود
عل و ق رت ققتعالی] تطبقق گردد .ننانراین ،مل وت مرتب،اي غقبی و فراقسمی
ا اشقاء مادي است ک ،ناالم ان ،نر هریک ا عوال فوق مادي رولی کم ،اهمت
انفسا

اشقاء ن ،ققتعالی میناشن قانل تطبقق میناش .

همچنقن ،تعبقر «موقنقن» ک ،ا ریشة ییقن است ،اف ون نر نقان ه

این کار،

ن ،داللت الف امی ن ،شناافی نودنِ این نوع مشاه ه و دی ن نق اشاره دارد.
ن ینترتقب ،روشن است ک ،نا اسفناد ن ،محفواي این آی ،،ممیتموان نموعی ا
عل نیواسط ،و مسفیق ِ فراقسی و وهبی را نسبت نم ،عموال غقبمی و فراممادي
نراي قضرت انراهق

در دنقا اثبات نمود.

همچنقن ،آیات مرنوط ن ،معراج رسول اکرم

 ،ن،روشنی ،رؤیت و مشاه ة

غقب در م ت عمر دنقوي را ن ،ایشان نسبت ممیدهم « :
»( .نجم)01-00،
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ضمقر فاعلی در «رأي» ه ن ،فؤاد رسول اکرم
ن ،فؤاد پقامبر

 ،و مراد ا رؤیت نق رؤیت فؤاد او اواه نمود .کلممة

«ص ق» است و در موارد متفلری ،غقر ا قول نق ن،کارمیرود ک،

در هم ،اا ن ،معناي انحرا
نق ک ،ا قلب نری کذ
ا ا

نا میگردد ک ،این انفسما

ا آیات قبل ا این ن،روشنی قانل اسفراده است .ننانراین ،مراد ا

فؤاد فؤاد رسول ا ا
«کذ » متال

89

ا راسفی و تطانق نا واقع میناش  .در آیمة یادشم ه

ش ه است ،ن ،این معناست ک ،رؤیت قلب و فؤاد رسول

رؤیفی صادق و مطانق نا واقع نوده است.

ن ف ،قانل توا ،این است ک ،رؤیت در آیة یا ده سورة ن

م ک ،در اصل ن،

معناي دی ن نا چش است م ن ،فؤاد نسبت داده ش ه اسمت ،کم ،ایمن مطلمب نم،
ضمقمة شأن و من لفی ک ،قرآن کری در موارد متفل

نمراي فمؤاد و قلمب قایمل

ش ه است نشان میده ک ،این رؤیت ادراکی غقرمفعار

و فراقسی است ک ،در

آن ،واسط،اي واود ن ارد ،همچون رؤیت نصري ک ،واسطة تر ر و اسمف الل در
آن واود ن ارد .مطانق نا این آیة شری  ،آنچ ،مورد دی ن قلبی و فراقسی واقمع
ش ه است افق اعال و «دُنُوّ» و «ت لیّ» است ک ،در آیات پقش ا این (نجام5 :اا)1

ذکر ش ه است .افق اعال و دنوّ و ت لی ا سنخ آیمات الهمی اسمت کم ،در آیمات
نع ي ذکر ش ه است ...« :مِن آیاتِ رَنِّ ِ،الْ ُبْري» .البف ،،اگر فرض شود ک ،منظمور
ا این دی ن رؤیت اود ا اي تعالی است ،چون دی ن ا ا ن ،قلب نسمبت داده
ش ه ،مسفل م اش الی عیلی یا دینی نقست.
آیة «

» اسفرهام تمونقتی اسمت ،کم ،اطما

میگوی  :آیا نراي این در ا ال اود نا رسول ا ا
او اصرار میور ی ک ،او را ن ،اال

نم ،مشمرکان

درنارة ص ق رؤیت و ابر

آنچ ،ا دی نش ن ،شما ابر میده معفی
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کنق ؟ در این آی ،،دوناره ا ریشة رأي ن ،معنی دی ن اسفراده ش ه است و تأکق ي
نر ص ق رؤیت قلبی رسول اکرم

میناش  .در آیة نع ي نق نا ا ریشة رؤیت

نهره نرده ش ه است ک ،این نار ،ربق ترسقر مرسران ،مفعلَّق آن ابرکئقل است و ن،
این معناست ک ،پقامبر اکرم

) وي را

در راه ن ول ا معراج ،نار دیگر (

مشاه ه نموده است .این دی ن نق ن ،قرینة مفعلَّقِ آن یعنی ابرکئقمل

مم کم ،ا

مالکئ  ،نلن مرتب ،الهی و مفعلق ن ،عوال غقبی است ،مشاه هاي فراقسی میناش .
آیات نع ي نق ق ایفگر رؤیت قیایق ا سوي پقامبر اکرم
» .کلمة « َیغ» ن ،معناي انحرا

است« :

ا قالت تعادل و اسمفیامت اسمت.

لذا « ،یغ نصر» ن ،این معناست ک ،چش آدمی چق ي را ن ،آن صورت ک ،هسمت
نبقن و ن ،نحوي مفراوت ا واقع آن نبقن  .واةة «رغقان» نق در هر عملی ن ،معناي
ت او ا ق در آن عمل است ک ،در این صورت« ،رغقان نصر» نم ،ایمن مرهموم
اواه نود ک ،چق ي را نبقن ک ،اصالً قیقیت ن ارد .منظور ا «نصر» نق ن ،قرینة
سقاق ،چش رسول ا ا

است .البف ،،ن ،همقن قرین ،،منظور ا نصر در این آی،

نمیتوان چش قسی ناش نل  ،میصود ا نصر قموهاي ا قمواي قلمب یما فمؤاد
اواه نود 1ک ،ا رریق آن ،معرففی نیواسط ،تحیق مییان  .ن ینترتقب ،معنماي
آی ،این است ک ،چش نارنی و قلبی پقامبر

آنچ ،را ک ،دیم نمر غقمر وصم

 .1منظور از اين ديدن همان حقيقتي است كه در آية «وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْري» ذكر شده است
و چون رؤيت در اين نزله ،كه نزلة دومي است ،مانند رؤيت در نزلة اولى بوده است ،و رؤيت
نزلة اولي رؤيت با فؤاد بود« :ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي» .بايد اين ديدن را نيز ديدن قلبي و
شهودي محسوب كنيم ولذا بصر نيز در اين ايات ،به معناى بصر قلبى است نه حسى.

(طباطبايى ،0631 ،ج)03 :11
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قیقییاش ن ی  ،و چق ي را نق ک ،قیقیت نم ارد ن یم نل م ،همر چم ،را دیم
درست دی  ،و آنچ ،دی امري واقعی است.
در ادام ،،آیة «
رؤیت قلبی قضرت رسول

» ،اف ون نر این  ،تأکقم ي نمر صم ق
است م ن ین معنا ک ،آنچ ،دی عقن واقمع نمود،

چراک ،نشان،هاي پروردگمار نم ر مرتبم،اش را کم ،پ ی آورنم ه و تم نقرگر همر
مواودي است دیم و آیمات و نشمان،هماي چنمقن شتصمی نارمل و غقرواقعمی
نمیتوان ناش م ،نر این مطلب نق داللت دارد ک ،هر آنچ ،ایشان مشاه ه نموده
است ا اهت ارتباط نا ققتعالی نوده و ا آن رریمق ،ا اونم را رؤیمت کمرده
است ،یرا آیت ن ان اهت ک ،آیمت اسمت نم ،ام صماقب آیمت را ق ایمت
نمیکن ( .ر.ک .طباطبایی ،0631،ج )61-13 :01ن ینترتقب ،این آیات نق نر تحیمق
رؤیفی نیواسط ،و فراقسی و قلبی در دنقا نسبت ن ،امور فرامادي و نق ا اونم
مفعال م البف ،ن ،کامالً ن ون ق ا

م نراي پقامبراکرم

داللت میکن .

نرای آیات کریم ،نق علومی را مطرح میسا ن کم ،نفق مة تیموا و م اهم ة
درونی و نقرونی است و ا سقاق این آیات چنقن نرمیآی ک ،چنقن علومی نمراي
افراد دیگر قاصل نقست:
ـ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً( .انفال)11 :

ـ وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّـهَ لَََـ َ الَُْسْنِـنينَ( .عنکبوت :
)96

آیات دیگري نق واود دارن ک ،ن ،علممی فموق ادراکمات عمادي و مفعمار
اشاره دارن :
ـ كَالَّ لَوْ تَعْلََُونَ عِلْمَ الْيَقين لَتَرَوُنَّ الْجَسيمَ( .تكاثر)6-5 :
ـ فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ( .ق)22 :
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ـ كَالَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُـومٌ يَشْـهَدُُُ
الَُْقَرَّبُونَ( .مطففين)28-81 :

درنارة این آیات ،ا دیرنا  ،مباقث مهممی در ترسمقر و تشمریح معمانی آنهما
واود داشف ،ک ،نر نروذ این آیات در مقان مسلمانان میاف وده است ،اما ا آن ا ک،
در این نوشفار نا ضقق م ال موااهق و ن ،اهت پرهق ا قاشق ،روي ،ن ،همقن
می ار نسن ه میکنق و ا نررسی و ترسقر ترصقلیتر این آیات اودداري میکنق .
ن ینترتقب ،میتوان گرت :آیات یادشم ه و نظمایر آن ،نم ،رمور کلمی ،نمراي
مسلمانان ،مرهوم معرفت و آگاهیِ فراظاهري و نامفعارَ

را ک ،نا آن میتموان نمر

امور پوشق ه و عوال غقبی ارالع یافت ،مطرح ساافن و نم د آنمان ،فمیال ملم،
ام ان تحیق چنقن معرففی را در دنقا تثبقت نمودن  .ننمانراین ،اولمقن ریشم،هما و
سرچشم،هاي نحث شهود و معرفت عرفانی در عال اسالم در همقن آیات قرآنی
قرار دارد.
ویژگیهاي معرَِّ
نودن  .9نامفعار

معرفت عرفانی در آیات یادش ه عبارت نودن ا  .9 :وهبی

و غقرعادي نودن  .9مسفیق و عاري ا تر ر و واسط ،نودن .9

نراممورداري ا مفعلَّممق فرامممادي و غقبممی  .5شممناافی نممودن  .6قلبممی نممودن .8
نراورداري ا قیقیت و ص ق  .7نفق ة تیوا و م اه ة درونی و نقرونی نودن.
 .2معرفت قلبی از دیدگاه روایات

شهود عرفانی ن ،صورتهاي گوناگونی در روایات شمقع ،و سمنی ذکمر شم ه
است .در ادام ،،ن ،نحو نسقار متفصر ن ،نرای ا مه ترین روایات شقع ،در ایمن
مقن ،اشاره میکنق و سعی میکنق در االل تحلقل آنها ،ویژگیهماي مشمتَِّص
معرفت عرفانی ا منظر روایات روشن گردد.
 .1-2روایت اخالص
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در م امع روایی ،روایاتی مواود است کم ،مضممون آن آشم ار شم ن نموعی
دانش وهبی و غقرقصولی (ناشی ا تعل یا تر ر) در اثر م اومت در ااال
عبادت یا ااال

در

در اعمال است.

مرقوم م لسی ا پقامبر اکرم

چنقن نیل میکن :

من اخلص العبادة هلل اربعين صباحاً ظهرت ينابي السكَة من قلبه علي لنـانه.
(مجلسی ،0416 ،ج)613 :76

همقن روایت را قطبال ین راون ي در لباللباب اود نیل کرده است.
اننفه قلی در عدة الداعي قم یث دیگمري را نما هممقن مضممون ا رسمول
گرامی

روایت میکن :
عَنِ النَّبِيِّ

قَالَ مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَجَّرَ اللَّهُ يَنَابِي َ الْسِكََْةِ مِنْ قَلْبِـهِ

عَلَي لِنَانِهِ( .همان ،ج)141 :35

ا لسان این روایات ،وهبی نودن دانش و شمناات ناشمی ا اامال
رو ه در عبادات و اعمال ن،اونی قانل اسفراده است .همچنقن ،ااال

چهمل
ور یم ن

در عبادات و اعمال نوعی اشاره ن ،م اه ه و سلوک است و اینکم ،ایمن نموع ا
معرفت در اثر تعل یا تر ر ن ،دست نمی آیم  ،نل م ،نفق مة تمالش و م اهم ت
درونی (االص) و نقرونی (العبادة) است و نا توا ،ن ،سریان آن ا قلب نر نمان،
معرففی قلبی شمرده میشود.
 .2-2حدیث عنوان بصری

این ق یث را عنوان نصري ا امام صادق

نیل کرده است:

 ...فَقَالَ  ...لَيْسَ الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ إِنَََّا هُوَ نُورٌ يَقَ ُ فِي قَلْبِ مَنْ يُرِيدُ اللَّـهُ تَبَـارَكَ وَ
تَعَالَي أَنْ يَهْدِيَهُ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْنِكَ حَقِيقَـةَ الْعُبُودِيَّـةِ وَ اطْلُـبِ
الْعِلْمَ بِاسْتِعََْالِهِ وَ اسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفْهَِْك ( ...همان ،ج)114 :0
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امام صادق

در این روایت ن ،عنوان نصري ،ک ،ن ،رلب عل ن د ایشان آم ه

است ،چنقن میفرمای ک ،عل نم ،آمموافن نقسمت و نموري اسمت کم ،نم ،ارادة
ا اون مفعال در قلب هرک

ک ،او نتواه قرار داده ممیشمود و اگمر کماري ا

سوي عباد در اهت کسب عل نای ان مام شمود ،قصمول قیقیمت عبودیمت و
نن گی در درون و یاري رلبق ن ا علوم نراي عمل ن ،نن گی و رلب کردنِ فهم
ا ا اون است.
ن ینترتقب ،این روایت نر چن محور داللت دارد:
 .9عل مورد اواست عنوان نصري و مورد نظر امام صادق
معمولی و مفعار

ک ،نا تعل ن ،دست میآی نقست و نقان امام

ا سنخ علموم
مشعر ن ،این

است ک ،آن علومِ عادي عل قیقیی نقسفن .
 .9عل نامفعار

مورد نظر امام صادق

وهبی و ا سوي ا اونم اسمت و

تعل در آن نیش اساسی و اقفضاکئی ن ارد.
 .9تالش فرد نراي رسق ن ن ،این عل نوعی م اه ة درونی« :فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي
نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ» و نقرونی« :وَ ارْلُبِ الْعِلْ َ نِاسْفِعْمَالِ »ِ،است .کم ،البفم ،،ایمن
تالش ه نیش فاعلی در ای اد این عل ن ارد و ،در نهایت ،فرد نای ا ا اونم
رلب عل و فه قیقیی کن « :وَ اسْمفرْهِ ِ اللَّم َ،یُرْهِمْمک» .ولمذا ،فاعمل اصملیِ آن
ا اون است.
 .9اایگاه این نوع ا عل قلب انسان است« .نُورٌ یَیمعُ فِمی قلْمب» ،نم ،قمواي
دیگري چون ق

یا عیل.

نا توا ،ن ،محورهاي فوق ،درمی یانق ک ،عل یادش ه در روایت همان عل یا
معرفت شهودي است.
 .3-2حدیث «نظر مؤمن با نور حق»
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» چنقن است:

قَـالَ :قَـالَ رَسُـولُ اللَّـهِ

الَُْـْْمِنُ يَنُُْـرُ بِنُـورِ

اللَّهِ(.ابنبابویه ،0651 ،ج30 :1؛ نيز ر.ک .صفار11 :0414 ،؛ عبدالوهاب ،0651 ،ج
)1 :46

همچنقن ،این روایت نا الراظی مشان ،در بحاراالنوار در چن موضع متفلم

و

ن ،ررق گوناگون نیل ش ه است(.براي نمونه ر.ک .مجلسای ،0416،ج 616 :5و ج:61

 165و ج )1 :46در ی ی ا این موارد ،روایت ،اف ودهاي دارد ک ،شای در فهم آن
یاریگر ناش « ... :یَنْظُرُ نِنُورِ اللَّ ِ،وَ یَسْمَعُ نِسَمْعٍ آار»(.همان ،ج)616 :5

محفواي این روایت آن است ک ،فرد ناایمان ن ،نور ا اونم کم ،در درون وي
تانق ه است ،میتوان نظر و مشاه ة دیگري غقمر ا نظمر و مشماه ة معممولی و
مفعار

داشف ،ناش و قفی سمع و شنق نی غقر ا سمع مفعار

(نا عضوي ن ،نام

گوش) داشف ،ناش  .همچنقن ،ن ،قرینة نرای روایات ،نرای اابار غقبی میتوانم
نفق ة چنقن نظري «یَنْظُرُ نِنُمورِ ال» ناشم ( .مجلسای ،0416،ج  1)1 :46سمقاق ایمن
روایات نشان میده ک ،منظور ا مؤمن کسی است کم ،داراي ایممان قیقیمی و
نراوردار ا قیقیت ایمان ناش  .وگرن ،،نراورداري ا چنمقن علم نامفعمار
غقبی ،دراور هرک

و

ک ،ن ،نحوي [ولو عرفاً] نمام ممؤمن نمر او صم ق ممیکنم

نقست.
ن ینترتقب ،آنچ ،این روایات نر آن داللت میکن  .9 :نموعی علم و آگماهی
نامفعار

و غقبی واود دارد؛  .9این عل نوري است و نا نور قق ش ل میگقرد؛

 .1همچنين ،به اين روايت توجه كنيد« :اتَّقِ فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّه» (مجلسي،
 ،1030ج  )020 :7كه داللت بر نوعي ديدن باطني براي مؤمن دارد.
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 .9این معرفت ا ناققة ا اون است؛  .9این عل تنهما در ظمر

ایممان قیقیمی

(واود مؤمن واقعی) قانل تحیق است.
 .4-2حدیث قرب نوافل

این ق یث نق در م امع روایی متفل
منانع کفا

ذکر ش ه اسمت؛ ا مهم تمرین ایمن

کافی میناش ؛ کلقنی این ق یث ق سی را ا امام ناقر

 1چنقن نیل

میکن :
وَ مَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَـيَّ مََِّـا افْتَرَضْـعُ عَلَيْـهِ وَ إِنَّـهُ
لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّي أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْعُ إِذاً سََْعَهُ الَّذِي يَنََْ ُ بِـهِ وَ بَصَـرَُُ
الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ لِنَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَ يَدَُُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَـا ( . ...كلينـي،8665 ،
ج)652 :2

صاقب کفا

وسائلالشيعه (عاملی ،0411 ،ج )51 :4نقم هممقن روایمت را عقنماً

آورده اسمممت و ایمممن روایمممت در محاسمممن نرقمممی (برقااای ،0650 ،ج )110 :0و
مسف رکالوساکئل (نوري،0411 ،ج )71 :6نا ان ک تغققري در الراظ نیل ش ه اسمت.
این روایت در بحاراالنوار نا تغققراتی ن،چن ان ان ک در الراظ اما نا قرظ محفمواي
اصلی چنقن آم ه است:
وَ مَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بَِِثْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْعُ عَلَيْهِ وَ لَا يَزَالُ عَبْدِي يَبْتَهِلُ إِلَـيَّ
حَتَّي أُحِبَّهُ وَ مَنْ أَحْبَبْتُهُ كُنْعُ لَهُ سََْعاً وَ بَصَراً وَ يَداً وَ مَوْهِلًـا ( ...مجلنـي،8046 ،
ج)216 :5
همچنقن ،در ارشادالقلوب (دیلمی ،0401 ،ج ،)10 :0عوالی الآللی (احساائی،0417 ،

ج )016 :4و عللالشرائع (صدوق ،بیتا ،ج ،)01 :0این روایمت نما مضمامقن و الرماظ
 .1برخي ديگر از احاديث مشابه از امام صادق
حديث قدسي] روايت شده است.

به نقل از رسول اكرم

[البته ،بهعنوان
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نسقار مشان ،نیل ش ه است.
محفواي این روایت ن ،رور کلی آن است ک ،عب نا م اومت نر تیر

اسمفن

ن ،ا اون ا رریق ان ام نوافل عبادي (ن،ویژه نما هاي نافل )،ن ،اایی میرسم
ک ،محبو

ققتعالی واقع میشود و نا تحیق این میام در عبم  ،سممع و نصمر و

لسان و دیگر قواي شناافی و عملی وي ن ،ام اد اا
عمل میکنن  .این ام اد اا

ا اون ن ،وظقرمة امود

الهی مسفل م این نای ناش ک ،قواي شناافی عبم

ن ،قیایق و نوارن امور رهنمون شود و اابار و اموري را ک ،دیگران ا شنق ن و
دی ن آنها عاا ن درک کن  .وگرن ،،ا نا فمرض ایمن ال مم ،،نممیتموان نمراي
روایت معناي محصَّل و دراوري درنظرگرفت.
ن ینترتقب ،محورهاي پراهمقت در ایمن روایمت ا نظمر موضموع نحمث مما
عبارتان ا :
و ار شمن نراي افراد اا

 .9نوعی معرفت نامفعار

مم ن است؛

 .9این معرفت ،هرچن در مقنة اممور قسمی کمارایی دارد ،فراتمر ا قمواس
عادي و مفعار

است و ن ،نوارن و قیایق امور راه دارد؛

 .9این معرفت ویژه ا سوي ا است ،تما آن ما کم ،ا اونم مفعمال امود را
ن،عنوان سمع و نصر عب معرفی میکن ؛
 .9قصول این معرفت در گرو اصوصقات درونمی (عبم نمودن و در نرامی
روایات ،عب مؤمن نودن) ،اعمال نارنی (تیر

اسفن) و افعال ظماهري (ان مام

نوافل) است.
 .5-2حدیث رؤیت قلبی خداوند

کلقنی ا امام صادق

ا قضرت امقرالمؤمنقن

چنقن نیل ممیکنم کم،

ایشان در پاسخ شتصی ک ،پرسق  :آیا ا ایت را در ققن عبادت دی هاي؟ فرمود:
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 ...وَيْلَكَ مَا كُنْعُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَُُ .قَالَ :وَ كَيْفَ رَأَيْتَهُ؟ قَالَ :وَيْلَكَ لَا تُدْرِكُـهُ
الْعُيُونُ فِي مُشَاهَدَ ِ الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِسَقَاهِقِ الْإِيََـانِ( .كلينـي،8665 ،
ج:8

0)79

همچنقن ،این روایت در توحيد صادوق (ابان بابویاه )011 :0611 ،و بحااراالنوار

(مجلسی ،0416 ،ج 44 :4و ج  )07 :40نا ان ک تغققراتی در لرمظ ذکمر شم ه اسمت.
محفواي روایت این است ک ،امقرالمؤمنقن

رؤیت ا اون را ن ،نا دی ه و نصر

ظاهري نل  ،نا دیم ن قلبمی و ا رریمق تحیمق قیقیمت ایممان در قلمب م ما
میشمرد و اود را مفص

ن ،چنقن رؤیت قلبی معرفی میکن .

مؤلر،هاي مطرح در این روایت نق مشان ،روایات قبلی است ک ،عبارتان ا :
 .1فراحسي و نامتعارف بودن اين نوع معرفت
 .2قلبي بودن اين معرفت
 .0نيازمندي تحقق اين معرفت به شرايط دروني (حقيقت ايمان) و شرايط
بيروني (عبادت).
روایات نسقار دیگري واود دارن ک ،ن،صمراقت یما نم ،داللمت الف اممی نم،
معرفت عرفانی اشاره کردهان ک ،قفمی اراکئمة فهرسمفی ا آنهما ا گن مایش ایمن
نوشفار ناالتر است .در منظوممة ایمن دسمت گرفارهماي معصمومقن
قیقییِ مورد دراواست یا مورد توصق

 ،معرفمت

معرففی غقر ا معرفتهاي عادي تلیمی

 .1اين روايت در كافي به نحو ديگري نيز نقل شده است ...« :فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ
رَأَيْتَ رَبَّكَ قَالَ وَيْلَكَ يَا ذِعْلِبُ مَا كُنْتُ أَعْبُدُ رَبّاً لَمْ أَرَهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ رَأَيْتَهُ قَالَ وَيْلَكَ

يَا ذِعْلِبُ لَمْ تَرَهُ الْعُيُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْأَبْصَارِ وَ لَكِنْ رَأَتْهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ»( .كليني ،1031 ،ج :1
.)101
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را می نقن و کامالً مفمایمل نم ،سممت

ا اون سبحان است( .ر.ک .مجلسی ،0416 ،ج 11 :10؛ سيدرضی ،بیتا :خطبا  15و
)111

در امعنن ي ویژگیهاي معرفت عرفانی در روایات نای ن ،این موارد اشماره
نمود .9 :فراقسی و فراعیلی (فراتر ا تر ر) نمودن  .9نامفعمار

نمودن  .9قلبمی

نودن  .9نقا من ي تحیق این معرفت ن ،شمرای و م اهم ات درونمی نقرونمی .5
وهبی و ا سوي ا اون نودن.
در امعنن ي دی گاه شریعت در نا

معرفت عرفانی نای گرت ک ،نا نگماهی

گذرا ن ،آیات قرآن کری و روایات شقعی ،دریماففق  :شمهود و معرفمت عرفمانی،
ن،عنوان شناافی اا

 ،ار شممن و نشمانگر تعمالی انسمان اسمت کم ،فراتمر ا

شنااتهاي مفعار

است و ن ،فقض و عنایت ا اون مفعال محیمق ممیگمردد.

این شناات ن ،تنها مورد قبول و تأیق است نل  ،مورد اهفمام و تأکق قرار گرفف،
است و انسان همواره در اهت نقل ن ،آن نوع ا شناات ترغقب ش ه است.
مه ترین ویژگیهاي معرفت شهودي و عرفانی ک ،در این نگاه گذرا ا قمرآن
و روایات ن،دستآم نی است ا این قرارن  .9 :وهبی و ا سوي ا اون نودن .9
نامفعار

و غقرعادي نودن  .9مسفیق و عاري ا تر ر و واسط ،نودن  .9شناافی

نودن  .5فراقسی و فراعیلی نمودن  .6قلبمی نمودن  .8نرامورداري ا قیقیمت و
ص ق  .7نراورداري ا مفعلَّق فرامادي و غقبی  .8نفق ة تیوا و م اه ة (درونی و
نقرونی) نودن.
 .3معرفت قلبی از دیدگاه عرفان اسالمی

در نظام کلی شنااتشناسی عرفان اسالمی و ن،ویژه در عرفان نظري ،شناات
نا قلب قاصل میشود و دققیاً امري مطانق نا واقعقت عقنی معلوم است .اواام،
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عب ال انصاري میگوی « :المعرفة إحاطة بعين الشي ء كميا هيو( ».انصااري:0405 ،
)066

تعبقر «عقن الشیء» و «کما هو» در عبارت فموق نشمان ممیدهم کم ،اواام،
عب ال معرفت را فارغ ا واسطة مرهومی و مفعلق ن ،اودِ واقعقت شیء در اارج
میدان  .ا نظر اننعرنی نق  ،قصول صورت معلموم نم د عمال قیقیمت علم را
تش قل نمیده و درک مطانق نا واقعقت عقنیِ معلوم ال م است:
اعلم أيدك اهلل أن العلم تسصيل القلب أمرا ما علي حد ما هو عليه ذلـك فـي
نفنه  ...فالعلم هو الصفة التي توجب التسصيل مـن القلـب و العـالم هـو القلـب و
الَعلوم هو ذلك األمر الَسصل و تصور حقيقة العلم عنـير جـدا ( ....ابـنعربـي،
بيتا ،ج 78 :8ـ )72

در این عبارات ،اننعرنی ،پ

ا تعری

کلی عل ن ،تحصقل امري مطانق نمر

واقعقت عقنی معلوم اارای ،ن ،نررسی قیقیت عل میپردا د و چنم فمرض را
در این مورد رد میکن ک ،ا امل ،آنها ،صورت منطبع در نر
را قیقیت عل نمیدان و سپ

است ،ک ،وي آن

میگوی « :ادراک مطانق نا واقعقت عقنمی معلموم

اارای ،قیقیت عل را میسا د( ».ر.ک .قيصري ،0611 ،ج )663 :0متارب نا این
عبارات ،ن ،این ن ف ،رهنمون میشود ک ،ا منظر اننعرنی ،شناات همان شناات
مفعار

قصولی ک ،نا قصول صورت معلوم در ذهن تحیق مییان نقست نل م،

شناات مورد نظر وي مرنوط ن ،قلب است .شناافی فراتر ا تصمور مفعمار
شناات .نا این قال ،این شناات ا شناات مفعار

ا

نقگان ،نقست .قلب امري را

ا معلوم اارای ن ،دست میآورد ک ،دققیاً نا واقعقمت و قیقیمت عقنمی معلموم
اارای مطانق است و ایمن شمناات و علم نمام دارد .ننمانراین ،قلبمی نمودن و
اطاناپذیري دو مؤلر ،اصلی شناات ا نظر محقیال ین مطرح است.
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ا سوي دیگر ،محقیال ین معرفت عرفمانی را نم ،رمور عمام در نم د عارفمان
ن ینگون ،تعری

میکن  :علمی ک ،تنها ا راه عمل و تیوا و سلوک نم ،ا رمرق

دیگر قاصل میشود:
 ...فكل علم ال يسصل إال عن عَل و تقوي و سـلوك فهـو معرفـة ألنـه عـن
كشف مسقق ال تدخله الشبه بخالف العلم الساصل عن النُر الفكري ال ينلم أبـدا
من دخول الشبه عليه و السيرة فيه و القدح في األمر الَوصـل إليـه( .ابـنعربـي،
بيتا ،ج 279 :2ـ )271

البف ،،مم ن است عبارت فوق در اصو

معرفت ن،عنوان اصطالقی اا

ک ،تنها مرتب،اي ا شناات عرفانی را پوشش میده دانسف ،شود .اما نای توام،
داشت ،ن ،قرینة میانل،اي ک ،در عبارت فوق مقان معرفت عرفمانی و علم نظمري
ف ري نرقرار ش ه ،میتوان دریافت ک ،این اصقص ،ویژگمی عمامِ هممة معمار
عرفانی در میانل شنااتهاي ف ري است .لذا ،روشمن اسمت کم ،ایمن تعریم
میتوان تعریری عام ا معرفت عرفانی شمرده شود .در عبارت فوق ،انمنعرنمی،
پ

ا تعری

معرفت عرفانی ،یادآور میشود ک ،عمل و رعایت تیوا و م اهم ه

است ک ،کشری محیَّق ن ،نار میآورد کم ،همق گونم ،اطما و شمبه،اي در آن راه
ن ارد .اهمقت تیوا و سلوک در همقن ن ف ،نهرف ،است .اما در تر ر و تعیل ،چون
راه معصوم ا اطا نقست ،عل و شناات قاصل ا آن نق قانل انحرا

اسمت و

مم ن است اطا کن  .اننعرنی ،در مواضع دیگر ،نارها نم ،لم وم تعیمل و تر مر
ن،عنوان پایة نسقاري ا شنااتهاي ناالتر تذکر داده است ،اما همواره عیل را در
معرض اطا دانسف ،و اصانت ن ،واقع و انحرا

ا واقع را در ممورد آن محفممل

شمرده است.
همچنقن ،وي نارها همقن اصقص( ،ناشی ا عمل و تیوا و سملوک نمودن) را
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ن،عنوان ویژگی مراتب دیگر معرفت عرفانی یادآور ش ه (براي نموناه ر.ک .هماان،

ج 115 :0و  )111و گاه نق تصریحاً عل عرفانی را ،نم ،رمور عمام ،علم ناشمی ا
م اه ه و عمل معرفی کرده است (همان ،ج )410 :6ک ،نشان میده این ویژگمی
ن،عنوان تعری

عام معرفت عرفانی در نظر وي قانل اراکئ ،است.

ا دیگر ویژگیهاي مه معرفت عرفانی کم ،هممواره در نرانمر شمنااتهماي
غقرعرفانی ،ن،عنوان اصقص،اي عام در تمای ایمن دو دسمف ،ا شمناات ،مطمرح
میشود وهبی نودن است ک ،در میانل کسبی نودنِ شنااتهاي غقرعرفانی مطرح
میگردد:
و ما خلق اهلل أشق و ال أشد من علَاء الرسوم عليأهل اهلل الَختصـين بخدمتـه
العارفين به من طريق الوهب اإللهي الذين منسهم أسرارُ في خلقه و فهَهم معاني
كتابه و إشارات خطابه( .هَان ،ج)297 :8

اننعرنی تنها معل قیقیی را ا اون مفعال میدان و ،ا اینرو ،هم ،عمال در
هر شناافی نای تنها ا او رلب عل کنن :
اعلم أن الَعلم علي السقيقة هو اهلل تعالي و العالم كله منتفيد طالب مفتقـر ذو
حاجة و هو كَاله فَن لم تكن هذُ أوصافه فقد جهل نفنه و من جهل نفنـه فقـد
جهل ربه ( ...هَان ،ج)677 :6

ا اینرو ،اننعرنی عیق ه دارد عل عارفان ن ،اِعالم یا تعلمق رنمانی و تعلم ا
سوي عارفان تحیق مییان :
ألنهم [علَاء الرسوم] يعتقدون فيهم [أهل اهلل] أنهم لينوا بعلَاء و أن العلم ال
يسصل إال بالقلم الَعتاد في العرف و صدقوا فإن أصسابنا ما حصل لهم ذلك العلم
إال بالتعلم و هو اإلعالم الرحَاني الرباني  ...فهو سـبسانه معلـم اإلننـان( .هَـان،
ج)214-297 :8
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محييالدين علم عرفا را به تعليم خداوند و آنها را وارث علوم انبيا ميشمرد و
اين علم را چون به تعليم االهي است ،علم صحيح ميداند( .ابنعربی)71 :0111 ،

نرای ا پقروان م فب اننعرنی نق در میام تعری
شنااتهاي مفعار

معرفت عرفمانی در نرانمر

ا همقن ویژگی یعنی وهبمی نمودن معرفمت عرفمانی نهمره

اسف،ان ک ،ا اهمقت این ویژگی در میمام تعریم

عمام معرفمت عرفمانی ابمر

میده  .نراي نمون ،،ن ،این عبارات ا سق قق رآملی توا ،کنق :
اعلم أنّ العلوم كلّها تنقنم الي قنَين :رسَي اكتنابي و ارثي إلهـي .فـالعلم
الرسَي االكتنابي يكون بالتعليم االنناني علي التدريج ،م نصب قـوي و تعـب
شديد في مدّة طويلة .و العلـم االرثـي اإللهـي يكـون تسصـيله بـالتعليم الربّـاني
بالتدريج و غير التدريج ،م روح و راحة ،في مدّة ينيرة(.آملي)092 :8661 ،

نا میانل،اي ک ،سق قق ر در مقان دو سمنخ ا علم و شمناات م یعنمی علم
رسمی و عل الهی م نرقرار سااف ،،روشن اسمت کم ،وي در میمام تعریم
معرفت عرفانی است .وي در این تعری

عمام

ا همان ویژگی وهبی نودن یاد میکنم

و نا تعبقر «تعلق رنانی» علت ایمن معرفمت موهمو

را ا اونم مفعمال معرفمی

میکن .
اما چگون ،این دو ویژگی عام در معرفت عرفانی قانل امعان ؟ ل وم عممل و
م اه ه نا کسبی نبودن معرفت عرفانی ن ،چ ،نحو سا گار است؟ وي چگمونگی
امع مقان دو ویژگی فوق (نا م اه ه نودن و غقرکسبی نودن معرفت عرفانی) را
ن ،نحو نسقار روشمنی توضمقح داده اسمت :عممل ،تیموا و م اهم ه تنهما معم و
مقن،سا معرفت عرفانی است م ک ،تنها اسفع اد قانل را نراي پذیرش این معار
مهقا میسا د م و ن ،علت میفضی آن .لذا ،نا واود آن م ،م اهم ه و تیموا در راه
رسق ن ن ،معرفت عرفانی ال م است ،این نا کسبی نبودن معرفت عرفانی منافماتی
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ن ارد .این عبارات ،اف ون نر این ،ن ،رور ضممنی ،نمر پقونم و یگمانگی معرفمت
قاصل ا م اه ه نا معرفت وهبی داللت میکن و نشمان ممیدهم کم ،ا منظمر
اننعرنی ،این دو ویژگی نا ی یگر میتوانن مالک عام نا شناسمی معرفمتهماي
عرفانی در نرانر معرفتهاي غقرعرفانی ناشن ( .ابنعربی ،بیتا ،ج)717-714 :1

ی ی ا اوانب مه این ویژگی معرفت عرفانی (وهبمی نمودن) آن اسمت کم،
منشأ اصلی معرفت عرفانی را ا اون معرفی میکن  .ن ،عبارت دیگمر ،اصقصمة
وهبی نودن دو انب ،و ققثقت را درنردارد :ی ی انبة کسبی نبودن و قاصل تر ر
و تعیل نبودن است و دیگري ققث نشئت یاففن این معرفت ا سوي قمقتعمالی
است .ا این منظر ،منشأ علوم مفعار

قصولی تر مر و تعیمل یما دیگمر شمئون

نشري است ک ،ن ،اود انسان نا میگردد و منشأ معار

عرفانی ا اونم مفعمال

است و آنچ ،در این مقان ن ،اود انسان نا میگردد م اه ه و سلوک است ،ک ،ا
نظر عرفا تنها نراي قصول اسفع اد و قانلقت نمراي دریافمت معمار
سوي ا اون ال م است و اقفضاکئی نسبت ن ،تحیق این معار

عرفمانی ا

ن ارد .این هر دو

ققثقت ،ن،روشنی در عبارات فوق هوی است .ا سویی دیگر ،وهبی نودن معرفت
عرفانی در میانل کسبی نودن شناات عیلی و عادي نر این داللمت ممیکنم کم،
معرفت عرفانی ،ک ،علمی موهو

ا اانب ا اون است ،نای ا هر امر میفضی

عل  ،غقر ا ا اون مفعال ،نريء ناش و ن ینسمان ،نم ،ام ّ و تأکقم  ،معرفمت
عرفانی نای من َّه ا تر ر م ک ،میفضی قصول ادراکات عیلی است م ناش ک ،در
غقر این صورت ،وهبی نودن معرفت و ،در نفق  ،،عرفانی نمودن آن م کم ،ربمق
تعری  ،منوط ن ،وهبی نودن آن است م ا ش،دار میگمردد .ننمانراین ،ممیتموان
چنقن ادعا نمود :معرفت عرفانی معرففمی اسمت نال ملم ،فراف مري ،و تر مر در
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تحیق آن م القت ن ارد .و عیل و تعیل و نظر اگر ن ،هممقن معنما (قموة ف مر و
عمل تر ر) یا وانسف ،ن ،این معنا (قوه یا عملی ک ،همواره نا تر ر سر و کار دارد)
ااذ شون  ،معرفت عرفانی ،شناافی فراعیلی و فرانظري اواه نود (آملی:0631 ،

 )435و ی ی ا دالیل نرتري معرفت عرفانی نر شناات عیلی نق هممقن مطلمب
است.
در نهایت ،نا توا ،ن ،دی گاههاي یادش ه ا اننعرنمی و دیگمران ،در نهفمرین
ش ل مم ن میتوان در تعری

معرفت عرفانی چنمقن گرمت« :معرفمت عرفمانی

شناافی قلبی ،نیواسط ،،غقراکفسانی و وهبی است ک ،نا قصول اسفع اد نر

ا

رریق رعایت تیوا ،م اه ه و سلوک عملی قاصل میگردد».
نتیجهگیری

نا نررسی میایس،اي نقن آیمات و روایمات شمریعت و آراي عرفمان اسمالمی،
ن،دست میآی ک ،عرفا ،ن ،تبعقت و نم ،نرکمت اسمفراده ا آیمات و روایمات ،نم،
نظری،اي همسان نا نظر دین مبقن اسالم دست یافف،ان

یرا ه دین مبقن اسالم و

ه عرفان اسالمی معرفت قیقیمی و صمحقح را معرففمی ممیداننم کم ،فراتمر ا
معار

معمول و عادي است ،معرففی ک ،ا سنخ نمور اسمت و قاصمل ارتبماری

نیواسط ،است .چنقن معرففی موهو

ا سوي ا اون اسمت ،هرچنم دریافمت

چنقن هب،اي نقا من نرقراري مناسبت نا عوال و قیایق اشقاء است .لمذا ،می ممة
دریافت چنقن نوري اصالح درون و م اه ه است ،ن ،گون،اي ک ،این عل نم ون
عمل و ریاضتهاي ستت و م اوم قاصل نمیشود .محل ایمن نموع معرفمت و
قوهاي ا قواي نر

انسان ک ،این تالش و م اه ه را ان ام میده قلمب اسمت.

لذا ،ا این نوع معرفت ن ،معرفت قلبی یاد میشود.

معرفت قلبی از دیدگاه شریعت و مکتب ابن عربی
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کتابنامه

 قرآن کری .

 انننانوی ،،علیننمحم ( ،)9987عقون أابار الرضا

 ،تهران :اهان.

 مممممممممممممم ( .)9987الفوقق  ،دوم ،ق  :اامعة م رسقن.
 مممممممممممممم (نیتا) .عللالشراکئع ،ق  :مكتبة الداوري.

 اننعرنی ،محقیال ین ( .)9888كتاب المعرفة[ .در م موعة الرساکئل] ،نقروت :دارال فب.
 مممممممممممممم (نیتا) .الفتوحات المكية ،نقروت :دارصادر.

 اقساکئی ،اننانیامهور ( .)9905عوالیالآللی ،ق  :سق الشه اء.

 انصاري ،اواا ،عبم ال ( .)9998منما ل السماکئرین ،تصمحقح محمم اوااموي ،تهمران:
دارالعل .

 آملی ،سق قق ر ( .)9967اامع األسرار ،تهران :علمی و فرهنگی.
 نرقی ،اقم ننمحم ( .)9989المحاسن ،ق  :دارالكتب االسالمية.
 دیلمی ،قسنننانیالحسن ( .)9999إرشادالیلو  ،نیاا ،نیتا.
 سق رضی (نیتا) ،نهجالبالغة[ ،للصبحی صالح] ،ق  :دارالهجرة.
 شهق ثانی ( ینال ین عاملی) ( .)9908منيةالمريد ،ق  :دففر تبلقغات اسالمی.

 صرار ،اقم ننقسنننفروخ ( .)9909نصاکئر ال راات ،ق  :کفانتان ،آیتال مرعشی.

 رباربایی ،سق محم قسقن ( .)9960شقع ،در اسالم ،قم  :ننقماد علممی و ف مري عالمم،
رباربایی.
 قرَّ عاملی ،محم نن قسن( .)9908وسائلالشيعة ،ق  :آلالبقت.
 عب الوها  ،قسقن ( .)9987ق  :مكتبة الداوري.

 قونوي ،ص رال ین ( .)9989النصمو

 ،تصمقح سمق االلالم ین آشمفقانی ،تهمران :نشمر

دانشگاهی.
 مممممممممممممم  ،مرفماح الغقمب ،در :فنماري ،محمم نن قمم ه ( .)9989مصمباح األنم ،
تصحقح محم اوااوي ،تهران :مولی.
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 ققصري ،داوودننمحمود ( .)9979شرح فصو
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الح  .ق  :نوسفان کفا .

 کاشانی (قاسانی) ،عب الر اق ( .)9975شرح منا ل الساکئرین ،تصمحقح و تحیقمق محسمن
نق ارفر ،ق  :نق ار.
 کلقنی ،محم ننیعیو

( .)9965ال افی ،چ  ،9تهران :دارالكتب االسالمية.

 م لسی ،محم ناقر ( .)9909نحاراالنوار ،نقروت :مؤسسة الوفا.
 نوري ،قسقن ( .)9907مسف رکالوساکئل ،ق  :آلالبقت.

