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چکیده
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روشقرهیلدقق رقعکمقکسمقر قوبیینقکت ه ندبق زقآن هاقکهقروشقسلللک تقوا ییق رق
تخیق زقآیاتقوقرو یاتقنیزقرطتحقشللدهق سللد،قروشقرز رقو ههقرهسللت نق تآنق
کتیمقوقشللارثانقرو یاتقر قنیزق هقخ قهکمقکت هق سللدبق رقن شللتارقثا للتققینق
روشق زقرنظتقعاللقوقآقیاتقوقرو یاتقر ر ق ترسل لیق ت رقگت تهقوقآر ءقشلللااریق زق
رتهکت نقرطتحق رق ین ارهقنالقوق رزیا یقشدهق سدب ق
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واژههای کلیدی :روشقکسری،قسللک تقوا یی،قوهکتقعاکی،قرفت دقشللو ی،ق
رفت دقکسریب ق
ق

 .1استاد حوزه علمیه قم.

مقدمه
روش شناسی علوم از دیر زمسن مورد توجه عسلمسن و متفکران در علوم مختلف قرار
داشننته این  .آنسن معموال در طلیعه مبسحث و آثسر علم خود روش مورد قبول خود را
مشننخک درد اند .این دسر به دلیل نقش تعیین دااد ای اینن ده روش وهو ش در
دین یسب به معرف درین ایفس م داد .در دوران معسصنر ا می این مطلب بیش از
گذشته نمسیسن شد و روششاسی به عاوان علم مستقل به شمسر م رود.
علم دالم بننه دلیننل نندو و رینننسلن ویه اش ،از روش ننسی متفننسوم معرفن
بهر م گیرد .مهم ترین و فراگیرترین روش معرف دالم  ،روش عقل و نقل این ن ،
برخ از متکلمسن اینننالم  ،روش عقل را بر روش نقل ترجیح داد اند و برخ دیگر،
عکس آن را برگزیند انند ،عنند ای نیز روش تردیب و تلفیق (عقل – نقل ینس نقل –
عقل ) را به دسرگرفتهاند.
دربسر این روش س و طرفداران و ویروان آنهس وهو ش سی ارزشننمادی انجسم گرفته،1
امس دربسر روش ینننلود تقوای و نقش و دسردرد آن در معرف دالم دم تر وهو ش
شند این  .ب ث و ت قیق در این بسر عمدتسً به متصنوفه و ا ل عرفسن اختصس دارد،
ول مفسنران ،م دثسن ،فالیفه و متکلمسن ایالم نیز مطسلب و نکسم ارزشمادی را در
اینبسر بیسن درد اند.
در نوشنتسر حسضر دوشید ایم بس برری موضوع از ماظر عقل و نقل (آیسم و روایسم)
و مچاین نقل و بررینن آراء عد ای از صننسحبنظران مطرح در این مسننهله ،وهو ش
نسبتسً جسمع را به یسمسن بریسنیم.

 .1سلوک تقوایی و معرفت شهودی از دیدگاه عقل
فالیننفه ایننالم  ،در مبسحث مربوط به نفس نسطقه انسننسن (علم الافس فلسننف )،
دربسر امکسن ،شنرایط و موانع دی یسب انسسن به حقسیق مسوراء طبیع یخن گفتهاند.
تبیین عقل و فلسننف روش یننلوت تقوای و معرف شننهودی در الهیسم ،بر مقدمسم
زیر ایتوار ای :
الف) نفس انسنننسن مجرد از منسد و از ینننا حقنسیق و عوالم مجرد (عسلم ربوب :
ال وم ،عسلم عقول :جبروم ،و عسلم نفوس دلیه و عسلم مثسل اعظم) ای .
 . 1از باب نمونه می توان گوهر مراد عبدالرزاق الهیجی ،کلیات علوم اسالالال می دالالالهید ممهرل ،مقللد عهن ده هقدسالالال
معرفد دیقی ،آید ه لال جوادل آملی ها نام برد.

 /سدی صسدق  -م
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ب) مینسن مجردام ،حجنسب و عوامنل یبوبن وجود نندارد ،و مالت معرفن ده
حضور ای ت قق دارد ،لذا علم شهودی نفس انسسن به حقسیق مجرد ممکن ای .
ج) نفس نسطقه انسنننسن دارای تجرد تسم نیسن ن و تعلق تدبیری به بدن دارد .این
مطلب ،ارتبسط و اتصنسل شنهودی او بس حقسیق و عوالم مجرد را دچسر مشننکل م یسزد،
لذا اگسم خواب ده تعلق تدبیری نفس به بدن دس ش م یسبد ،امکسن ارتبسط شنننهودی
نفس بس حقسیق و عوالم مجرد قوم م یسبد ده رؤیسی صننسدقه ،نسش ن از مین ارتبسط و
اتصسل شهوی ای .
د) تعلقسم و دلبسنتگ سی دنیوی و تسثیروذیری از تمسیالم حیوان و ویننویه سی
شنیطسن  ،مهمترین حجسب و موانع ارتبسط و اتصسل نفس نسطقه بس حقسیق و عوالم مجرد
قدی و بهر مادی از معرف شهودی به آنهس ای  ،لذا تهذیب نفس ده بس تقوای دیا
و در چسرچوب شننریع اله به دینن م آید ،شننرط الزم برای دیننتیسب به چاسن
معرفت اینن  .مراحل یس مراتب این یننیر و یننلوت تقوای و شننرایط و موانع آن در
«عرفسن و حکم عمل » بیسن شد ای .
صننندرالمتسلهین در این بسر گفته اینن « :نفس انسنننسن ،اینننتعداد آن را دارد ده
حقیق حق در مه اشنیسء برایش متجل شنود ،لیکن ایبسب میسن او و لوح م فوظ-
ده عبسرم اینن از عقل ده مه آنچه تس روز قیسم مورد قضنننسی اله قرار گرفته در
آن ماقوش (م قق) اینن  -حسیل گردید اینن  .تجل حقسیق از مرآم عقل به مرآم
نفس ،مسناد انطبسع صورت از یک آیاه در آیاه مقسبلِ آن ای  .مسن گونه ده حجسب
مینسن دو آیانه ،گس بس دین ن و گس بس وزیدن بسد ،داسر م رود ،حجسب میسن نفس
نسطقه و عقل نیز گس بس وزیدن نسنیم الطسو اله داسر زد م شود و برخ از حقسیق
مسنطور در لوح م فوظ برایش متجل م شنود .این انکشسو گس در عسلم خواب رخ
م د ند و گنس در عنسلم بیداری ،گس چونسن برق جهاد این ن  ،و گس متوال و
بسدوام ای ده شسذ و نسدر ای .
باسبراین ،علوم ،به صنورم سی مختلف برای انسسن حسصل م شود :گس به صورم
نسگهسن و «مِن حیث الیدری» به دی ن م آید -خوا به دنبسل شننوق و طلب بسشنند یس
نبسشند -ده آن را «حدس» و «الهسم» گویاد .و گس از طریق ایتدالل و تعلم به دی
م آید ده «اعتبسر» و «ایتبصسر» م نسماد.
قسنم اول نیز دو گونه این  ،زیرا گس انسسن چگونگ و خسیتگس آن را نم داند،
و گنس م دانند ،یعا فرشنننته القس دااد و عقل فعسل ده اعطس دااد علوم به نفوس
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اینن را مشننس د م داد .قسننم اول را «الهسم» و «نفث ف الروع» (دمیدن در قلب)،
گویاد ده مخصننو اولیسء و اوصننیسء اینن  ،و قسننم دوم را «وح » نسمید اند ده به
ویسمبران اختصننس دارد ،و آنچه از طریق ایننتدالل حسصننل م شننود ،به عسلمسن و ا ل
نظر اختصس دارد.
از آنچه بیسن شننند ،تفسوم طریقه ا ل ب ث و تفکر و طریقه ا ل تصنننوو در زمیاه
علوم اله  -نه علوم تعلیم  ،طبیع و نسینوت  -روشن شد .ا ل تصوو طریق مجس د
بس نفس را برگزید اند تس صنفسم نسوساد را از نفس خویش م و نمسیاد ،و عالیق دنیوی و
منسدی را قطع دااند ،و بنس منه م و توان به ینننوی خدا روی آورند .رگس چاین
توجه حنسصنننل شنننود ،خداوند متول قلب عبد خویش و متکفل نورانی آن به انوار
علوم م شود ،و در نتیجه رحم اله بر او فسیض ،و نور (حقیق ) بر او اشراق م داد،
و ینیاه اش گشسد م گردد ،و یرّ ملکوم برایش دشف م شود و حقسیق اله برای او
تسبش م داد»( شیرازی.)308 :2 ،1831 ،
م قق ال یج نیز گفته این « :حکیم یر عسمل ،تاهس یلوت را ظس ر درد و در
را بسطن قدم نپیمود [این  ،،چه نتیجه ویمودن را بسطن ،رینیدن به خدا ای  ،و
رییدن به خدا ،جز بس مجرد شدن بسلفعل و واریتن از قید جسم ،بسلکلیه ممکن نیس ،
زیرا بس تعلق به جسنم ،به خدای ده نه جسنم ای و نه متعلق به جسم ،نتوان ریید .و
نفس تس مهذب نشنود ،عالقه اش بس جسم بسق ای و آن ،ر آیاه دُاد وسی او ای  ،و
از وسی دُاد دار ،را ویمسی نیسید .و قطع عالقه نفس بس جسنننم بس تهذیب اخالق ممکن
اینن  ،وس حکیم یر مهذب االخالق به خدا نریننید بسشنند و تس مهذب نشننود نتواند
ریید» (ال یج .)436 – 436 ،1882 ،
حکیم ینننبزواری مراتب یننیر و ینننلوت اخالق و عرفسن را این گونه بیسن درد
ای :
مراتب عمل ،ده به واینطه آنهس «عقل عملى» چهسر مى شود« ،تجلیه»« ،تخلیه» ،و
«ت لیه» ،و «فاس» ی ن [ .مرتبه ،اوّل ،تهذیب ظس ر ای ن به ایننتعمسل نوامیس الهیه و
شنننرایع نبویه و امتثسل اوامر و نوا ى آنهس[ .مرتبه ،دوّم ،تهذیب بسطن ،از ملکسم رذیله و
«نشننسندن بسر ر »[ .مرتبه ،یننیم ،آرایش یسفتن به ملکسم حمید روحسنیین ،به یننبب
ملکه اتّصنسل به آنهس[ .مرتبه ،چهسرم ،انفصسل از خود ،بسلکلیه و اتّصسل به حق ،بس قصر نظر
بر مالحظه جمسل و جالل او ده «فاسء فى اللّه» و «بقسء بسللّه» گویاد .مثاوى:
گم شدن گم دن ،وصسل ایاس و بس
در خدا گم شو! دمسل ایاس و بس

و به لسننسن عرفس ،موافق توحیداتشننسن -ده توحید «افعسل» و توحید «صننفسم» و
توحید «ذام» بسشد« -فاس» م یه مرتبه دارد و ر یکى را ،به ایمى خواناد:
[اول« ،م و» و آن ،فاسء افعسل ای ن در فعل حقّ ده مضننمون« :لَا حَوْلَ وَ لَا قُوََّةَ إِلََّا

بِاللََّهِ الْعَلِیَِّ الْعَظِیمِ» ای .

قدرت را ماطوى در قدرم او ،و مچاین در بسقى صنفسم دمسل ده مضمون« :ال إله إلَّا

اللَّه» ای .
[ینننوم« ،م ق» و آن ،فاسء ذام و وجودام این ن در وجود حق ،به حیثیتى ده
ماطفى بسشنند انوار وجودام در نور وجود او ،مثل انطفسء انوار دوادب در روز ،در یننطوع
نور شننمس ،به وجهى ،و این مضننمون «ال و الّس و» این (یننبزواری-803 ،1842 ،
.)810

 .2وابستگی سلوک تقوایی به تفکر عقلی و نقل وحیانی

 /سدی صسدق  -م

ینلوت تقوای  ،برای دیتیسب به معرف شهودی در معسرو و عقسید دیا  ،از چاد
جه به تفکر عقل و نقل وحیسن وابسته ای :
 .1تفکر عقل  ،شنسلود روش ینلود و شهودی ای  ،زیرا یسلک صراط تقوا ،قبل
از ر چیز بنسیند بنه وجود حقنسیق و عوالم مجرد دنه عسل ترین آن وجود اقدس اله
اینن  ،و نیز به ایاکه برای مشننس د ب وایننطه آن حقسیق را وجود دارد ،و ایاکه او
توانسی و قسبلی ینلوت این طریق و نیل به آن معرف شهودی را دارا م بسشد ،معتقد
بسشد .این اعتقسدام ،جز از طریق تفکر عقل و نقل وحیسن  ،قسبل ت صیل نیس .
 .2ینننلوت طریق تقوا ،آداب ،شنننرایط و موانع دارد ده آگس دسمل از آنهس جز از
طریق نقل وحیسن ممکن نم بسشد.
 .8به دلیل معصننوم نبودن یننسلک طریق تقوا -ده موضننوع ب ث داون اینن -
احتمسل خطس در یسفته سی شنهودی او و نیز تفسیری ده از آن ارائه م د د ،وجود دارد.
باسبراین ،برای آنکه یسفته سی شننهودی و تفسننیر سی ارائه شننند از آنهس قسبل اطمیاسن
بسشد ،به خطس یاج معصوم از خطس نیسز دارد ،و آن چیزی جز قطعیسم عقل و م کمسم
و بیّاسم نقل وحیسن نم بسشد.
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[دوم« ،طمس» و آن ،فاسء صننفسم دمسلیه دل عبید اینن در صننفسم حق ،وس
ببیاد ر علمى را مسنتهلک در علم حق ،و ر مشنیتى را مستررق در مشی او ،و ر
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م قق ال یج دربسر مطلب اول چاین گفته این ن « :آدمى را به خداى تعسلى دو
را این  :یکى را ظس ر و دیگرى را بسطن .را ظس ر ده را ایتدالل ای  ،مقدّم ای
بر را یننلوت ،چه تس دسننى نداند ده مازلى س ن  ،طلب را ى ده به مازل برد نتواند
درد» (ال یج .)86 ،1882 ،
ایشنننسن دربسر مطلب دوم گفته این ن « :عقل یچ دس در ینننلوت این را ( ،را
بسطن) مسنتقل نتواند بود ...،چه نهسی یعى عقل دانستن مفهومسم اشیسء و احکسم دلیه
آن سین ن  .امس معرف خوا ّ افعسل و اعمسل جزئیه ده چه چیز وى را به خدا نزدیک
داد و ددام چیز از خدا دور گرداند ،مقدور عقل بشننرى نیسنن  .وس در حکم الهى
واجب بسشند ارینسل انبیسء ،ده بعضنى از اشیسء را واجب و مادوب گرداناد ،و آن اشیسئى
بسشنناد ده موجب توجّه یس زیسدتى توجّه به مطلوب حقیقى شننوند و یس موجب ضعرا یس
زیسدتى ضعرا از یر مطلوب حقیقى بسشننناد و بعضنننى را حرام و مکرو دااد ،و آن
اشنیسئى بسشاد ده موجب ایترراق یس زیسدتى ایترراق به یر مطلوب حقیقى شوند و یس
موجب اعرا یس زیسدتى اعرا از مطلوب حقیقى بسشاد و در جمیع افعسل خیر ،قرب
م ض و اخال مجرّد را شنننرط گرداناد ،ده ینننسلک على وی ااحوال از یسد مطلوب
حقیقى سفل نشنود .و ایترراق در مبسحسم را نیز مذموم شمرند و لهو و بسطل را مماوع
ینسزند ،و یچ مبسحى م نبسشد ده به وجهى از وجو  ،قصد قرب و اخال در او نرود.
و چون ینسلک طسلب ،در مجسرى احوال و افعسل خود این شنیو یایّه را ده صسحب
شننرع مطهر مقرّر داشننته ،ماظور دارد ،به تخصننیک (به ویه ) ده به یننرّ و ر این
اعمسل ،اگر چه به طریق اجمسل بود ،آگس ى داشننته بسشنند ،مرآم جسمعی نفس نسطقه
ده در عرو شننرع ،قلب عبسرم از آن اینن  ،و اصننطالح ا ل تصننوو نیز مطسبق آن ،و
مرتبه برزخی ده تویننّط بین العسلمین اینن وى را ثسب  ،و حکم عسلم حسننّى ،باسبر
لبنه طبیعن بر او نسلنب ،رآیاه از زنا عوار طبع ماجلى گشنننته و از ددورام
حسنیه متخلّى شد  ،به صور حقسیق اشیسء متجلّى گردد و صورم ر یک از آن حقسیق،
آییاه جمسل بس دمسل دسمل حقیقى گردید  ،خو لجّه وصننول به عرو عرفس ده ارتواى
دوثر ،در عرو شننرع عبسرم از آن اینن  ،روى د د» ( مسن 88-84 ،1882 ،و -434
.)438
الهیسم ینلود (ینلوت یر معصوم ده مورد ب ث ای ) ،در وسیسن نیز به میزان و
معیسر اینتوار عقل یس نقل نیسزماد این  ،زیرا دیتسورد شهودی یر معصوم ،مصون از
خطس نخوا د بود .دمترین خطسی ده در این جس ممکن این  ،خطس در تشننخیک خیسل

ده از آن ارائه م د د ،تشننبیه یس تازیه بسشنند .و توزین و ینناجش این امور جز بس
میزان عقل قطع و نقل یقیا ممکن نخوا د بود.
«معلوم به دشنف بعیاه ،معلوم به بر سن ای و تفسوتى نیس مگر در جال و خفس و
تواند بود ده چیزى معلوم شنود به دشنف ،ویش از آنکه معلوم شد بسشد به بر سن ،امّس
حکم به صن ّ دشنف ال م سله موقوو بسشد ،به بر سن .وس اگر دسى دعوى دشف بر
نقیض مقتضننسى بر سن ص ن یح داد ،مسننت قّ تکذیب بسشنند» (ال یج -83 ،1882 ،
.)60
به بیسن دیگر ،را ده توینط قلب ط م شود ،اگر ماجر به شهود حقسیق دل
شننس د آن سننتاد ،یچ احتمسل خطس در
شننود ده انبیسی عظسم و ائمه معصننومین
یسفته سی آنسن نخوا د رف  ،زیرا نشنهه مخلصصنین نشنهه حق نسب ای و شیطسن را در
آن را

نیسنن  .شننیطسن خود در این بسر م گوید :وَ لَأُغْوِینَّهُمْ أَجْمَعینَ .إِالَّ عِبادَكَ

مِنْهُمُ الْمُخْلَصیینَ( حجر .)60 -83 :آنچه را ده قلب معصوم

درم یسبد و مفس یم
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 . 1سر نوو طاا د شفرو ش ور،ودا یادی د اخ طلث م ات متبه به م ات ملوبه اسیا ی لی هنره ا یا ساغا ی
شاصره د عاغم م ات متبره طود می بیل ا هر ا ء ع عاغم م ات ملوبره می نل ا دا ش وور د م ات ملوبه شه صل ب ی
ط اشن مل ه از ی ن د عیب ش هسریب د نص اسریا دیگ یونه واو ش اواشو ش ور ا ش طر طله ن ا دا ولی
باش می شل شه حق ی مفروب ا دی ه اسریا نری ایاداغ ی صراده شه د هر دا دواءف نویرانی متم ه می وود
ش بیلل ه می نل ا د شه ء ئی از اء اع نبوو انبایی – نه افرر ی ی – نبرریب شغ ورر ه اسرریا د حاغی شه او ا طا یا
اشصا مخبو شغ ب ایش متم ه و ه اسی.
ش یادی د اخ یاوته داغ قبلی ش باش داغ نیفررری با وفرررم حوبع به سررر ا عاغم م ات ملوبررره می شد ش هر ا با ن
طرا طود ش از زاشیه بیلش احوت می بیل  .از ای ش مم اسررری اورررتباه شل ا ولار شه مم اسررری حق ا د م ات
ملوبرره ش یا ب ا از عاغم م ات مفرراد ه شل ا غی شقتی از حاغی ورر،ود به نفررحه عاغم حبرروغی ال ت می شل ش یاوته داغ
طود ا د قاغب ان یفره داغ بفر غ ور ی می دد ا وور میربوه به یا سرلیرله او ا طا اسیا د ابیی هر دوا
اوتباه می وود (ءوادغ هملیا 8731ا .)881-887

ابنتقوایی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
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سلوک
گلپسیگسن
ایمسعیل /عل – ربسن
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متصنل از خیسل مافصنل این  ،یعا چه بسنس ینسلک چیزی را در خیسل متصل خود
شنهود م داد ،ول م وادارد ده آن را در عسلم خیسل مافصنل مشنس د درد ای  .او
در ایاکه واقعیت را شنننهود درد  ،خطس نم داد ،امس در ایاکه آنچه مشنننس د درد  ،در
عسلم خیسل متصل ای یس خیسل مافصل ،احتمسل خطس وجود دارد .چاسنکه اندوخته سی
ذ ا او نیز ده ینسبق بر یلوت و شهود او م بسشاد ،در ت قق شهود او و نیز تفسیری
ده در مرحله بعد از آن ارائه م د د ،موثر این  .1لذا ممکن این شهود او یس تفسیری
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دشنننف یس

را دنه قوای تسبعه او از آن وس دریسف م داد ،مگ میزان برای صن ن
دریت فهم دیگران ای .
آنچه بیسن شند ،دربسر دانش معصنومین بود ده دارای شهود قلب نسب به حقسیق
دل ینع و عقل مفهوم سنتاد ،امس یر معصومین ده از را تزدیه و مراقب نفس
طریق مشنس د را ط درد  ،ول به مقسم مخلصصین نریید اند ،گر چه در حین شهود و
دشنننف واقع ،احتمنسل خالو نم د اند ،لیکن اگسم رجوع به حسل عسدی ،وقت ده
یسفته سی خود را در قسلب مفس یم گردآوری م دااد ،چون در جوار علم شننهودی ،علم
حصننول تعبیه شنند اینن  ،در آن احتمسل خالو و خطس م یسباد .از این رو ،آنچه را
م یسباد ،یس بسید بس یسفته سی معصننومین تطبیق د اد یس در صننورم عدم دیننتری ن به
آنهس ،از میزان عقل ایننتفسد دااد ،به این معاس ده بر آن مشننس دات ده مخسلف قوانین
عقل نبود  ،بلکه مؤید به قضننسیسی بر سن اینن  ،اعتمسد دااد ،و جز آن را حج قرار
ند اد .باسبراین ،عقل به آنچه از طریق مشنس د قلب حسصل شد دمک م داد ،یعا
برا ین عقل برای شنهود ینسلک یر مخلک ،ابزار و وینیله یاجش ای و این بدان
معاس این ده بر سن عقل برای مشنس دام ینسلکسن طریق دشف ،مسناد ماطق برای
ا نل فلسنننفنه ،علم آل این ن (جوادی آمل  818 -803 ،1883 ،ابن ترده1840 ،
.)280،

سلوک تقوایی و معرفت دینی از دیدگاه قرآن کریم
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بر روش یننیر ویننلوت عمل برای دینن یسب به معرف دیا  ،به برخ از آیسم
قرآن نیز ایننتدالل یس ایننتشننهسد شنند ای ن  .ده به نقل و برری ن مفسد و مدلول آنهس
م وردازیم.
 .3-1جهاد خدایی و هدایت به سبل الهی
خنداوند حکیم فرمود این ن  :وَ الَّذینَ جاهَدُوا فینا لَنَهْدِینَّهُمْ سییُبُلَنا وَ إِ َّ اللَّهَ لَمَ َ

الْمُحْسییِنینَ( عاکبوم :)43 :دسنننسن را دنه در جهن مس جهسد م دااد ،به را سی
خویش دای م دایم ،و به ت قیق خدا بس نیکودسران ای ن  .مفسننران ایننالم  ،جهسد
در این آیه شننریفه را به جهسد بس دفسر برای رضنننسی و اطسع خداوند ،جهسد بس وا سی
نفسننسن به انگیز ترس از خدا ،تالش در عبسدم اله به انگیز وسداش و خوو از عقسب
(طبرین  ،)238 :3-8 ،1883 ،تالش در اطسع و بادگ  ،دوشش در تفکر در دالیل و

را اقسنسم ینهگسنه آن دانسنته ای و یسدآورشد ای ده آیه دریمه وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ

حَقَّ جِهَادِهِ( حج )83 :ر ینه قسم را شسمل م شود .باسبراین ،م توان گف جهسد در

 /سدی صسدق  -م

این آیه ،مه اقسنسم جهسد را شسمل م شود( ،را ب اصفهسن  ،ب تس )101 ،رگونه تالش
و دوشش ده در را خدا و بس نی خسلک انجسم گیرد (گاسبسدی )212 :8 ،1831 ،یبب
نورانی و صننفسی قلب و در نتیجه رؤی قلب خداوند م بسشنند .ا ل یننیر و یننلوت
معاوی دسننسن اند ده به این مسننهله توجه دسمل دارند و دائمس مراقب نفس و به یسد خدا
م بسشننناد ،خدا را در مه احوال و افعسل حسضنننر و نسظر بر خود ،و خود را موار در
م ضننر خداوند م داناد و م یسباد و این مسن معاسی «جهسد ف اهلل» اینن  .و آنسن
مصداق «الذین جس دوا فیاس» م بسشاد.
از آن جنس ده جهسد در را خدا -به ر یک از معسن یس مصنننسدیق یسد شننند  -خود
جلو ای از دای اله و قرار گرفتن در را خدای اینن  ،دای به یننبل اله  ،از

مد حسین مختسری

بنسب دای بر دای این ن  ،چاسنکه در آیهای دیگر فرمود این ن  :و الَّذینص ا ْتصدوْا
زاد ُمْ ُدى( م مد .18 :ر.ت :طبسطبسی .)161 :14 ،1838 ،
معین در آینه شنننریفه ،به معی نصنننرم و معون در دنیس و وسداش و مرفرم در
آخرم تفس نیر شنند ای ن ( ،طبری ن  )238 :3-8 ،1883 ،ول بهتر آن ای ن ده به

ابنتقوایی
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نشننسنه سی خدا( ،فیض دسشننسن  )631 :6 ،1888 ،و جهسد بس دشننماسن ظس ری و بسطا
برای خداوند( ،رازی ،ب تس )36 :26 ،تفسیر درد اند.
عالمه طبسطبسی در این بسر گفته اینن « :دسنننسن ده جهسدشنننسن در جه خدا
اینننتقرار یسفته و آن داسیه این ن از ایاکه جهسد آنسن در آنچه به خدا تعلق دارد ،اعم از
اعتقنسد و عمنل ،به دسر م رود ،در نتیجه یچ عسمل آنسن را از ایمسن و انجسم اوامر اله
و ور یز از نوا خداوند ،بسز نم دارد» (طبسطبسی .)161 :14 ،1838 ،
یننبل اله در این آیه دریمه به را سی موصننل به وسداش اله  ،توفیق یسفتن برای
افزایش در طسع و بادگ خدا و در نتیجه افزایش وسداش ،عمل به دانسنننته سی دیا
ده نتیجه اش دای به دانسننتن نسدانسننته س اینن ( ،طبرینن )238 :3-8 ،1883 ،
را سی ینیر به ینوی خدا و وصنول به جاسب حق( ،فیض دسشسن  )631 :6 ،1888 ،و
را سی مُقرِّب به خدا و دای گر به یننوی او( ،طبسطبسی  )631 :14 ،1838 ،تفسننیر
شند این  .را ب اصنفهسن  ،جهسد و مجس د را به دسرگیری توان (اینتفرا الویع) در
دفع دشنمن معاس درد و جهسد بس دشمن ظس ری ،مجس د بس شیطسن و مجس د بس نفس
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معی رحم و عاسی تفسیر شود ده معی نصرم و معون و دیگر اقسسم عاسی سی
اله نسنب به بادگسن م سنن او را شسمل م شود ،و این معی  ،از معی وجودی ده
آیه وَ هُوَ مَعَكُمْ أَینَ ما كُنْتُم( حدید ،)6 :نسظر به آن اینن  ،اخک اینن (طبسطبسی ،
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.)161 :14 ،1838
باسبراین ،م سناسن -یعا مجس دان ده در آ سز آیه توصنیف شند و به یبل اله
دای شنند اند -دسننسن اند ده مشننمول رحم و عاسی ویه خداوند گردید اند ،و
نموننه دسمل آن ویسمبران و اولیسء خس خداوند م بسشننناد ،و در مراتب نسزلتر ،ویروان
راینتین آنسن را نیز شنسمل م شود ،چاسنکه در روایت از امسم بسقر بیسن شد ده آیه
و ویروان آنسن اختصنننس دارد (قم  .)161 :2 ،1623 ،و در روایت
به آل م مد
دیگر از امیرالمؤماین نقل شننند ده م سننناین در این آیه به خود آن حضنننرم
اختصس دارد (صدوق.)3 :61 ،1841 ،
بر اینسس مطسلب ویشین ،دالل آیه دریمه بر روش ییر و یلوت عمل در الهیسم
(دالم شهودی) را م توان این گونه تقریر درد:
 .1جهسد در آیه ،رگونه جهسد اله را شسمل م شود.
 .2جهسد بس نفس یک از مظس ر و مصنسدیق و بلکه عسل ترین جهسد اله م بسشد .در
روایسم ،نفس امسر به عاوان دشننمنترین دشننمن انسننسن معرف شنند ای ن « :وصعْدی
عدُوِّت نصفْسننک الصّتِ بیْنص جاْبیْک» (مجلسنن  )46 :48 ،1830 ،و جهسد بس نفس ،جهسد
ادبر توصیف شد ای .
 .8معرف به خداوند یک از یبل اله ای .
 .6عسل ترین معرف به خداوند ،معرف حضنوری و شنهودی ای ده در روایسم از
آن به «رؤی قلب » تعبیر شد ای ( مسن.)43 :48 ،
نتیجنه :جهنسد بنس نفس (تزدینه و تهذیب نفس از رذایل و ت لیه و آراینننتن آن به
فضنسیل در ورتو عمل به احکسم اله ) ،در معرف به خداوند ،انسسن را به یبیل معرف -
بنه ویه معرفن حضنننوری و شنننهودی -ر امون م گردد .باننسبراین م توان گفن :
م سناین دسسن اند ده خداوند را بر ایسس معرف شهودی وریتش م دااد ،چاسنکه
در روای نبوی آمد این ن « :الْإِحْسن نسنُ وصنْ تصعْبُد اللَّه دصهصنَّک تصرصا ُ فصإِنْ لصمْ تصکُنْ تصرصا ُ فصإِنَّهُ
یرصات» ( مسن .)134 :48 ،1830 ،وس م سنناین در یننلوت صننفست گسم نهسد و به
صفسم اله متصف گردید اند ،و بر ایسس مراقبه و مشس د  ،خداوند را عبسدم م دااد
(ابن عرب .)184 :2 ،1681 ،

 .3-2عبادت خداوند تا مرز یقین

خنداونند حکیم ،خطنسب به ویسمبر ادرم

فرمود این ن  :وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى

ییأِِْییكَ الْیقین ( حجر :)33 :وروردگسرم را تس مرز یقین ،عبسدم دن .عالمه طبسطبسی
این آیه را از دالیل و شوا د ایاکه عبسدم ،طریق دی یسب به یقین (معرف شهودی)
به خداوند این  ،دانسننته این  ،زیرا یقین ،بر عبسدم متفرع شنند ای ن ( ،طبسطبسی ،
 )280 :،6 ،1838لذا از آیه فهمید م شنود ده ورینتش واقع خدا ماتج یقین ای
( مو.)68 ،1863 ،
در تفسنیر «بیسن لسلفا قة» چاین آمد این « :مقصود این ای ده تو دارای علم
اجمسل سننت  ،و ر دسنن ده چیزی را اجمسال م داند ،طسلب علم تفصننیل به آن و
دین ن ینسب بنه مراتب یقین (علم الیقین ،عین الیقین و حق الیقین) این ن  ،چاسنکه
مولوی در این بسر گفته ای :
م زند اندر تزاید بننننننننننننننسل و ونننر
ر گمسن تشنناه یقین این اى وسر
علم جویننننننننننسى یقین بسشد بدان

وین یقین جوینسى دید این ن و عیسن

انننننننندر اصلْهیکُمْ بیسن این ببیننننن

ده شود علم الیقین عین الیقینننننننننن

 /سدی صسدق  -م

چون رید در علم ،بس ووینننننس شود

مر یقین را علم او جوینننننننننننننس شنود

مد حسین مختسری

فرمود این ن  :اگر خوا سن مراتب یقین و علم
گوینس ،خداوند به ویسمبر ادرم
تفصیل ست  ،وروردگسرم را عبسدم دن تس به مطلوب خویش دی یسزی» (گاسبسدی،
.)604 :2 ،1831
ول  ،دیدگس مشنهور میسن مفسران این ای ده مقصود از یقین در این آیه شریفه،
مرگ اینن  ،و مقصنننود این اینن ده بسید خدا را تس ل ظه مرگ عبسدم درد ،و ایاکه
عبسدم خدا یچ گس از انسننسن یننسقط نخوا د شنند .آنسن گفتهاند ،وجه ایاکه از مرگ به
یقین تعبیر شنند  ،حتم و یقیا بودن آن اینن (ر.ت :طبرینن :4 – 6 ،1883 ،
 868تفسیر دبیر ،ب تس 214 :13 ،تفسیر صسف .)233 :6 ،1888 ،

ابنتقوایی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
معرفت /کالمی
میمونو یهودی
سلوک
گلپسیگسن
ایمسعیل /عل – ربسن
عشریه –
داوری

یسدآور م شننویم ،عالمه طبسطبسی در «المیزان» و آی اهلل یننب سن در «مفس یم
القرآن» و «اإللهیسم» آیه مورد ب ث را از دالیل و شنوا د قرآن طریق تقوا برای دسب
معرفن یر فکری (معرف شنننهودی) به خداوند دانسنننتهاند( ،طبسطبسی :6 ،1838 ،
 280یننب سن  280 :8 ،1618 ،ابن یننیاس )36 :1 ،1613 ،امس چگونگ دالل آیه بر
این مطلب را بیسن نکرد اند.
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عالمه طبسطبسی نیز در تفسنیر این آیه ،یقین را به موم تفسیر درد و گفته ای :
«مقصنود رینیدن اجل و نزول موم این ده به وایطه آن ،یب به شهسدم تبدیل ،و
خبر بنه عینسن بسز م گردد ،و عبسرم «حت یهتیک الیقین» نیز اشنننعسر به مین معاس
دارد ،زیرا مفسد آن این این ده یقین طسلب انسسن ای و او را درت م داد ،وس بسید
تس ریننیدن مرگ ،خدا را وریننتش داد .مرگ [آ سز ،عسلم آخرم اینن ده عسلم یقین
مگسن به مسوراء حجسب (م سننویننسم و مسدیسم) این  .باسبراین اعتقسد دیا [یقیا ،
ده چه بسنس بس تفکر یس عبسدم حسصنل م شود ،مقصود نیس » (طبسطبسی :12 ،1838 ،
.)134
از دو دیدگس یسد شنند  ،دیدگس مشننهور دری ن ای ن  ،زیرا الزمه دیدگس دیگر این
حت در زمسن ده به ویسمبری مبعوث شد بود ،فسقد دمسل
این ده ویسمبر ادرم
معرف به خداوند بود ،و م بسیسن از طریق عبسدم و به تدریج به آن نسیل شننود ،ده بس
ده برگرفته از آیسم و
اعتقسد عموم مسننلمسنسن دربسر شننخصننی ویسمبر ادرم
در عبسدم خدا ،دوشننسترین افراد
روایسم این  ،یننسزگسری ندارد .آری ویسمبر ادرم
بود ،ول نه برای آن ده به دمسل مطلوب نسیل شننود ،بلکه بدان جه ده چاسن عبسدت
الزمه شخصی دمسل یسفته او بود.
عالمه طبسطبسی در این بسر چاین گفته ای  :تکلیف اله  -به دلیل فطری بودن
دین -تس وقت ده انسننسن در این عسلم زندگ م داد ،مالزم وجود انسننسن اینن  ،خوا
وجودش نسقک بود و به دمسل مطلوب نرینید بسشند ،یس وجودش در دو یسح علم و
عمل دسمل بسشننند .امس در فر اول مطلب روشنننن اینن و در فر دوم ،زیرا معاسی
دمسل علم و عمل آن این ن ده در او ملکسم فسضنننلهای ت قق یسفته ده اعمسل نیک
اجتمسع و فردی مالئم بس آن ملکسم از او صنسدر م شنود .اعمسل انسننسن تس وقت ملکسم
نفسنسن ماسیب آنهس در او حسصل نشد ای  ،نقش ایبسب و معدّام را دارند ،و اگسم
ده آن ملکسم در او حسصنل شد ،آثسر و لوازم آنهس به شمسر م روند .از ایاجس نسدریت این
تو م ده ر از تکلیف ،تکمیل انسنسن و رینیدن او به سی وجود او ای و اگسم
ده دسمل شد ،بقسی تکلیف معاس ندارد ،روشن گردید ( مسن.)200 ،
 .3-3پرهیزگاری و تعلیم الهی

خداوند حکیم در وسیسن آیه صدیْن فرمود این  :وَ اَِّقُوا اللَّهَ وَ یعَلِّمُكُمُ اللَّه ( یور
بقر  ،آیه  :)232تقوای اله را ویشننه داید و خداوند شننمس را تعلیم م د د .به این آیه

 /سدی صسدق  -م

خنداونند حکیم دربنسر ابرا یم خلینل

مد حسین مختسری

 .3-4یقین و مشاهده ملکوت

فرمود این ن  :وَ كَذلِكَ نُری إِبْراهیمَ

مَلَكُوتَ السییَّمیاواتِ وَ الْأَرْوِ وَ لِیكُو َ مِنَ الْمُوقِنین ( انعسم :)86 :این چاین ،ملکوم
آیننمسن س و زمین را به ابرا یم نشننسن م د یم تس از صننسحبسن یقین بسشنند .عالمه
طبسطبسی این آیه را نیز یک از شننوا د یس دالیل قرآن بر ایاکه تقوا (یننیر و یننلوت

ابنتقوایی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
معرفت /کالمی
میمونو یهودی
سلوک
گلپسیگسن
ایمسعیل /عل – ربسن
عشریه –
داوری

شنریفه بر ایاکه تقوا از اینبسب تعلیم اله به بشر ای ایتدالل شد ای  ،زیرا عطف
جملنه دوم بر جملنه اول ،بر ارتبنسط میسن تقوا و تعلیم اله دالل م داد (طبسطبسی ،
 686 :2 ،1838یب سن .)280 :8 ،1618 ،
عالمنه طبنسطبنسی این دیندگس را نپذیرفته و گفته این ن  :این آیه یچ داللت بر
مطلب مزبور ندارد .ایشنسن بر مدعسی خود دو وجه را بیسن درد ای  :یک عطف جمله
«یعلمکم اهلل» بر جمله «اتقوا اهلل» به واو عسطفه ،و دیگری عدم ینسزگسری و تاسیب آن
بس ییسق آیه و ارتبسط ذیل آیه به صدر آن ای (طبسطبسی .)686 :2 ،1838 ،
توضنیح آن ده :آنچه در صندر و ذیل آیه صدیْن مطرح شد  ،برخ از احکسم اله در
بسر مسننسله دین اینن  ،یعا تعلیم مطرح در جمله «یعلمکم اهلل» نسظر بر آنهس اینن .
حسل اگر تاقیح ماسط درد و خصنوصنی مورد را الرسء دایم ،تعلیم مه احکسم شرع
را شنسمل م شنود ،و مفسد آن این این ده انسسن بسید در برابر احکسم شرع تقوا ویشه
بسشنند و از مخسلف بس آنهس بپر یزد .و عطف جمله «یعلمکم اهلل» بر جمله «اتقوا اهلل» نیز
بیسن گر مین مطلب این  ،امس ایاکه تقوا ویشه بودن انسسن از ایبسب تعلیم اله ای
از آن به دی نم آید.
آری ،اگر جملنه «یعلمکم» مجزوم بود یس بس حرو «فسء» بر جمله «اتقوا اهلل» عطف
شنند بود ،یس به جسی عطف ،جمله دوم بس حرو الم سی بس جمله اول مرتبط شنند بود
(اتَّقُوا اللَّه و یعلِّمُکُمُ اللَّه) اینتدالل به آن بر ایاکه تقوا از ایبسب تعلیم اله ای  ،موجه
بود (تفسنیر الماسر ،ب تس .)123 :8 ،ول این فر س در آیه شنریفه جسمه عمل نپوشید
ای و ایتدالل مزبور فرض و تعلیق ای  ،نه واقع و تاجیزی.
مفسننران ایننالم نیز عمومس ،تعلیم اله در آیه مورد ب ث را نسظر به تعلیم احکسم
دیا دانسنتهاند (ر.ت :طبرین  833 :2-1 ،1883 ،بیضنسوی 282 :1 ،1610 ،رازی،
ب تس 113 :3-8 ،فیض دسشنسن  633 :1 ،1888 ،آلوین  ،ب تس 100 :8 ،رشنید رضس،
ب تس.)123 :8 ،
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عمل ) ،را دین یسب به معرف یقیا شننهودی این دانسننته و در «المیزان» گفته
این « :فربط وصف االیقسن بمشس دة الملکوم» :وصف ایقسن را به مشس د ملکوم ربط
داد این (طبسطبسی  .)281 :6 ،1838 ،ایاکه ربط مزبور چگونه ای  ،آیس یقین یبب
مشنننس د ملکوم این ن یس برعکس ،از این عبسرم مطلب به دین ن نم آید ،ول در
«شنیعه در اینالم» گفته این  :از آیه فهمید م شود ده یک از لوازم یقین ،مشس د
ملکوم آینمسن س این (شیعه در ایالم ،)66 ،1863 ،ول مدلول ظس ری آیه ،عکس
آن ای  ،یعا یقین ،نتیجه مشس د ملکوم آیمسن س و زمین ای .
مقصنود از نشنسن دادن ملکوم آیمسن س و زمین به ابرا یم  ،چاسنکه از تدبر در
آیسم دیگر مربوط به آن به دین م آید ،این ای ده خداوند ایتاسد وجودی اشیسء به
خود را به ابرا یم نشنسن داد .از آن جس ده این اینتاسد وجودی ،یچ گونه اشتراد
را به موجودی یر از خدا نم وذیرد ،ب درنا و به صنننورم قطع حکم درد ده یچ
موجودی یر از خدا نم تواند نسب به آیمسن س و زمین ربوبی داشته و متول تدبیر
نظسم عسلم بسشد ( مسن.)182 :8 ،
یقین به آیسم اله و ایمسء حساس
دینتسورد معرفت این مشنس د برای ابرا یم
و صنننفسم علیسی خداوند بود ،امس ذام خداوند از نگس قرآن دریم ،برتر از آن این ن ده
متعلق شک یس مورد احسطه علم دس یر از خداوند بسشد.
اینتدالل به این آیه بر ایاکه انسنسن م تواند از را ییر و یلوت عمل به معرف
یقیا شننهودی دی ن یسزد بس این مشننکل مواجه م شننود ده آیه مربوط به حضننرم
ابرا یم این ن ده از انبیسء بزرگ و اولیسء خس خداوند به شنننمسر م رود و معرف
یقیا و شنهودی او لدن و افسضن بود ،نه ادتسسب  ،در حسل ده معرف یقیا حسصل
برای یر ویسمبران و اولیسء خس خداوند ،خوا نتیجه تفکر و ایننتدالل بر سن بسشنند یس
ییر و یلوت عمل و عرفسن  ،ادتسسب ای .
در وسی به این اشکسل گفته شد ای  :از دو را م توان امکسن رؤی ملکوم برای
مؤمانسن راینننتین را اثبسم درد :یک ایاکه از مؤماسن راینننتین خواینننته این ن ده
ابرا یم

را ایننو نیکوی خود قرار د اد :قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُس یْوَةح حَس یَنَیح فی إِبْراهیمَ وَ

الَّذینَ مَعَه ( ممت اه .)6 :ایننو حسنناه بودن ابرا یم

در مه دمسالم انسننسن و

ارزش سی اله ای  ،مگر مقسم نبوم و ریسالم ده به دی آوردن نیس  :اللَّهُ أَعْلَمُ

حَییُُ یْْعیَ ُ رِسییالَتَه ( انعسم .)126 :و دلیل دیگر آن ده خداوند ویروان راینننتین

ابرا یم

را بنه نظر در ملکوم آینننمنسن نس و زمین و مه آفرید سی اله  ،تر یب

درد ای ن  :أَ وَ لَمْ ینْظُرُوا فی مَلَكُوتِ الس یَّماواتِ وَ الْأَرْوِ وَ ما لَلَقَ اللَّهُ مِنْ ی یَیء

معاسی رؤی بصنری به دسر رفته این  ،مسناد :فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَ یَرابِكَ لَمْ یتَسَنَّهْ
(بقر  )263 :و م به معاسی اندیشننیدن و تفکر دردن ،مسناد :یا بُنَی إِنِّی أَرى فِی الْمَنامِ

أَنِّی أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا َِرى ( صننسفسم ،)102 :و در آیه مورد ایننتشننهسد ،ر دو وجه
م تمل ای  ،لذا نم توان بر مدعس ایتدالل درد.
 .3-5یقین و رؤیت دوزخ

خداوند حکیم بس ل ن عتسب آمیز نسننب به دسفران و دنیس وریننتسن فرمود اینن :
كَالَّ لَوْ َِعْلَمُو َ عِلْمَ الْیقینِ .لَتَرَوُ َّ الَْْحیمَ .ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَینَ الْیقین(تکسثر :)8-6 :اگر بس علم
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یقیا از حقنسیق آگنس بودید ،ر آیاه دوزخ را (قبل از مرگ) م دیدید و ینننپس (در
قیسم ) آن را به صورم عین الیقین (مشس د حس ) خوا ید دید.
عالمه طبسطبسی  ،این آیه را نیز یک از شنوا د قرآن طریق ینیر و یننلوت تقوای
برای مشننس د حضننوری حقسیق دانسننته این (طبسطبسی  .)281 :6 ،1838 ،در دتسب
«شنیعه در اینالم» گفته ای « :از آیه فهمید م شود ده علم یقیا  ،مورث مشس د
1
ینرانجسم حسل اشنقیسء ده ج یم نسمید م شنود ،م بسشد» (طبسطبسی . )66 ،1863 ،

مد حسین مختسری

 . 1م حوم عرمه د اویررری هیه یوته اسررریه اغراد رر اغم اد ایت،ا قبه یوم اغصیام ای اغببررری ي ش دق ای اغصلب اغتق
دق م هخرا اغیصی ا ش در ه اغ ایر اغصلبیر قبره یوم اغصیرامر ی م صصر غ،ؤبع اغمتل،ی بره ممتل وق حص،م بمتلا اغیصی
علی،م» (طباطباییا 8737ا 02ه .)750
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(اعراو .)136 :اگر چه ممکن این نظر به رؤی ختم نشود ،ول تشویق به نظر و نگس
در ملکوم عسلم ،از امکسن رؤی برای افراد مؤمن نشننسن دارد ،تس این نظر به ثمر برینند و
به رؤی بیاجسمد ،و گر نه تشننویق مؤماسن اثر نداش ن (جوادی آمل -30 :24 ،1834 ،
.)31
این اینتدالل نستمسم ای  ،زیرا اگر بس دلیل دیگری امکسن مشس د ملکوم عسلم برای
یر ویسمبران و اولیسء خس اله  ،اثبسم نشنود ،احتمسل اختصس آن به آنسن دسف ای
ده ایننو وذیر بودن آن را مشننکوت یننسزد ،و از طرف  ،واژ نظر در آیسم قرآن ،م به
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اینتسد آی اهلل ینب سن نیز برای اثبسم طریق تقوا برای دی یسب به معرف شهودی
و قلب به این آیه اینننتدالل درد و گفته این ن « :ظس ر این این ن ده مراد از رؤی
حجیم در آینه كَلیََّا لَوْ َِعْلَمُو َ عِلْمَ الْیَقِینِ * لَتَرَوُ ََّ الَْْحِیمَ ،رؤی آن قبل از قیسم
ای  ،و مقصود ،رؤی قلب ای ده از آثسر یقین ای » (یب سن .)280 :8 ،1618 ،
این اینتدالل نیز دری نیس  ،زیرا علم الیقین ،معرف یقیا حسصل از ایتدالل
عقل این یقین شنهودی ،عین الیقین این  ،نه علم الیقین .بر این ایسس مقصود از
رؤین ج یم قبنل از قینسم  ،معرف یقیا و یر قسبل تردید این ن  ،معرفت ده از
بر سن قسطع عقل به دی م آید.
آری ،اگر مقصننود از علم الیقین در این آیه ،مسن معاسی بسشنند ده در اصننطالح
علمس ،عین الیقین نسمید م شنود -زیرا دسربرد سلب واژ رؤی یس رؤی بصری ای یس
رؤین بصن نیرت و قلب  ،ننه معرفن فکری و اینننتندالل  ،چانسنکه در روایت از امسم
صنسدق به «رفاینة» تفسیر شد ای (برق  ،ب تس 268 :1 ،فیض دسشسن ،1888 ،
 ،)664 :8مقصنود از رؤی حجیم ،مشس د آن قبل از مرگ خوا د بود ،امس ایاکه از چه
را و بس چه شیو ای م توان به چاین معرفت نسیل شد ،از آیه دریمه به دی نم آید،
مگر آن ده گفته شنود معرف شهودی (معسیاه) از طریق ادرات حس و تفکر عقل به
دی نم آید و را دیگری یر از تصفیه و تهذیب نفس نخوا د داش .
 .3-6مقربان و مشاهده کتاب ابرار
خنداوند حکیم ،دربسر فرجسم ابرار فرمود این ن  :إِ َّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفی عِلِّیینَ .وَ ما

أَدْراكَ ما عِلِّیو َ .كِتابٌ مَرْقُومٌ .یشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُو ( مطففین .)20 – 13 :عالمه طبسطبسی ،
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این آیه را نیز از دالیل قرآن دین ن یسب به معرف شنننهودی از طریق تقوا و تهذیب
نفس دانسننته (طبسطبسی  )281 :6 ،1838 ،و فرمود این « :از آیسم فهمید م شننود
ده یننرنوشن ابرار در دتسب این به نسم «علیین» (بسنیسر بلاد) ده مقربسن خدا آن را
مشننس د م دااد و از لفظ «یشننهد» ویدا ای ن ده مراد دتسب مخطوط نیس ن  ،بلکه
عسلم قرب و ارتقسء ای » ( مو.)66 ،1863 ،

اغفررقع بجمی مفررخّبررااه ش دقائق شءودها ش خاغ م ااب،ا اغت ّ ص ّق
صررو اها ش خانی م ااب،ا اغم ایل ب ءاا،ا م ه ار یفرراد ّ
ئی ب ءاا،ا» (یلابادغا 8718ا 1ه .)030
باغم ّ

 .3-7تقوا و فرقان الهی

خنداوند حکیم به مؤماسن وعد داد این ن ده اگر تقوا ویشنننه بسشننناد ،یعا از
مخنسلفن بس اوامر و نوا

اله بپر یزند ،به آنسن فرقسن عطس خوا د درد :یا أَیهَا الَّذینَ

آمَنُوا إِ ْ َِتَّقُوا اللیَّهَ یْْعَ ْ لَكُمْ فُرْقانا وَ یكَفِّرْ عَنْكُمْ سییَیِاِِكُمْ وَ یغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ ذُو الْفَْییْ ِ

الْعَظیمِ( انفنسل .)23 :بنه این آینه شنننریفنه بر ایاکه از طریق تقوا م توان به معرف
شنهودی دین یسف اینتدالل شند این  .نخسنتین شس د یس دلیل قرآن بر مطلب
مزبور ،در دتسب «مفس یم القرآن» ،مین آیه اینن  .در تفسننیر آن آمد اینن « :یعا
خنداونند در قلب سی شنننمس نوری قرار م د د ده به واینننطه آن حق را از بسطل جدا
م ینسزید ،و صن یح را از خطس بسز م شناسیید نه بر سن و ایتدالل ،بلکه بس مکسشفه و
شهود [قلب ( »،یب سن  280 :8 ،1618 ،نیز ر.ت :ابن ییاس.)36 :1 ،1613 ،
در تفس نیر «تسننایم» نیز رابطه تقوا بس تعلیم اله این گونه بیسن شنند ای ن « :آیه

 /سدی صسدق  -م

اِ َِتَّقوا اهللَ یْعَ لَكُم فُرقانا بر نسن دسمل بر ارتبسط یسد شننند (ارتبسط تقوا بس تعلیم
ویه اله ) این  ،زیرا به صننورم شننرط و جزا ذدر شنند این  .از آیه وَأَوْفُوا بِعَهْدِی

أُوفِ بِعَهْدِكُمْ( بقر  )60 :نیز برم آید ده اگر بادگسن صننسلح یننسلک ،به عهد اله ده

فرمود :وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللََّه.

مد حسین مختسری

رعسی تقوای ن وفس دااد خداوند به عهد خود ده تعلیم فرقسن بین حق و بسطل ،صنندق
و دذب ،خیر و شننرّ ،حسننن و قبیح ،بسق و فسن و م کم و متشننسبه اینن وفس خوا د
تعلیل یس تهیید ارتبسط مزبور ،بس بیسن عقل و نقل به این این ده روح انسسن مجرّد
این و موجود مجرّد نه متزمّن ای و نه متمکّن و نه موجّه به جهت از جهسم متعدد

ابنتقوایی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
معرفت /کالمی
میمونو یهودی
سلوک
گلپسیگسن
ایمسعیل /عل – ربسن
عشریه –
داوری

از آن جس ده «مقربسن» انسنسن سی برجسنته و واریتهای ستاد ده در علم و عمل
بنه دمسل مطلوب رین نید و به مقسم قرب اله دین ن یسفتهاند ،و در نتیجه م تواناد
حقسیق عسلم ملکوم را مشنننس د دااد ،م توان نتیجه گرف ده تهذیب نفس از طریق
عمل آگس سنه به احکسم اله  ،طریق دی ن یسب به معرف شننهودی ای ن  ،ول نبسید از
این نکته سفل شند ده مقربسن -آن گونه ده در آیسم و روایسم -معرف شد اند ،برترین
بادگسن صننسلح خداوند م بسشنناد (ر.ت :مو )286 :20 ،1838 ،ده از معرف لدن و
مو بت برخوردارند ،لذا شنمول آیه شنریفه نسنب به معرف شنهودی ادتسسب  ،قسبل
تهمل ای .
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جهسن .چاین موجودی م تواند بس ملکوم عسلم ده متن علم و دمسل اینن رابطه برقرار
داد .تعلّق طبیع  ،رین چهر اوی ن و بدترین بسر یننسح دل ،گاس ای ن و انسننسن
ینسلک بس تقوا م از آن رین و م از این بسر مصنون ای  ،از این رو علوم اله بس افسضه
یب در ص اه قلب آییاه گون او ماعکس م شود» (جوادی آمل .)486 :12 ،1834 ،
در دالل آیه شننریفه بر ایاکه تقوای ایمسن یننبب و عل قسبل برای اعطسی فرقسن
اله اینن  ،تردیدی روا نیسنن  ،امس در ایاکه مقصننود از فرقسن اله ده نتیجه تقوای
ایمسن اینن چیسنن  ،آراء مختلف مطرح شنند اینن  :خروج از تاگاس سی دنیوی و
اخروی نجسم و ر سی فتح و ویروزی عزم دنیوی و وسداش اخروی برای وسریننسیسن در
مقنسبنل ذلن دنیوی و عقنسب اخروی برای دشنننماسن آنسن دای و نوری در دل سی
وسریننسیسن ده به وایننطه آن حق را از بسطل بسز م شنناسینناد (طبری ن :6-8 ،1883 ،
 )684علم ده در ورتو آن حق را از بسطل جدا م یننسزند( ،قم  )261 ،1623 ،آراء و
اقوال ای ده در این بسر مطرح شد و نقل گردید ای .
عالمه طبسطبسی در این بسر چاین گفته ای ن « :فرقسن ،چیزی ای ن ده بوایننطه
آن میسن دو شن فرق گذاشنته م شود و آن در آیه ،به قریاه ییسق و تفریع آن بر تقوا
عبسرم این از فرق میسن حق و بسطل ،خوا در زمیاه اعتقسد بسشد ده ایمسن را از دفر و
رگونه دایت را از ضننالل جدا م یننسزد ،یس در زمیاه عمل بسشنند ده میسن طسع و
معص نی و آنچه مسیه رضننسی اله ای ن یس موجب یننخط خداوند ای ن  ،فرق نهد ،یس
دربسر روی و نظر بسشند ،به ایاکه صننواب را از خطس تمییز د د ،زیرا مه ایاهس ،میو سی
درخ تقوا این  ،و فرقسن در آیه شنریفه مطلق این و به چیزی مقید نشد ای  ،و
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آیه وَ مَنْ یتَّقِ اللَّهَ یْْعَ ْ لَهُ مَخْرَجا * وَ یرْزُقْهُ مِنْ حَیُُ ال یحْتَسییِ ( طالق )8-2 :از
حیث معا  ،مسناد این آیه ای » (طبسطبسی .)64 :3 ،1838 ،
بررسی و تحقیق

تقوا ده به خویشنننتن داری و ور یزگسری ترجمه م شنننود ،دارای دو بعد درون و
بیرون یس بسطا و ظس ری ای ن  .بعد بسطا و درون تقوا حسلت اینن روح و روان
انسنسن بس تقوا دسن ای ده از روحیه خویشتن دارای و ور یزگسری برخوردار ای  ،به
این معاس ده از مخسلف بس اوامر و نوا اله بیماست و د د ه ماد اینن  ،و بعد بیرون
و ظس ری تقوا ،وسیبادی به اوامر و نوا خداوند ای .

گاس سن دبیر  -مورد تکفیر (ووشنننش و اینننتتسر) اله قرار خوا د گرف  :إِ ْ َِْْتَنِبُوا

كَبائِرَ ما ُِنْهَوْ َ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِاِِكُمْ( نسسء .)81 :چاسنکه در آیه مورد ب ث نیز تکفیر
ینیهسم از آثسر و بردسم تقوا به شنمسر آمد ای  :إِ ْ َِتَّقُوا اللَّهَ یْْعَ ْ لَكُمْ فُرْقانا وَ یكَفِّرْ

عَنْكُمْ سَیِاِِكُمْ( نسسء.)81 :

 /سدی صسدق  -م

باسبراین ،تقوای ده در این آیه مقصننود اینن  ،عسل ترین درجه تقوا نیسنن  ،بلکه
تقوای این ده چه بسنس بس ارتکسب گاس نیز مرا ای  ،به دلیل ایاکه در آن از تکفیر
ینیهسم و مرفرم گاس سن یخن به میسن آمد ای  .بر این ایسس ،فرقسن متفرع بر تقوا
نیز عسل ترین مرتبه آن ده مخصنو معصومسن ای  ،نخوا د بود ،بلکه مراتب وسیینتر
از آن مقصننود اینن ده چه بسننس انسننسن بس تقوا ،خطس و اشننتبس نیز دارد .امس ر گس به
خطسی خود و ببرد ،در صنندد جبران برخوا د آمد ،و اگر متوجه نشننود ،مورد تکفیر و
آمرزش اله قرار خوا ند گرفن  ،و بر تالش فکری و عمل خود مهجور نیز خوا د بود:
«للمصیب وجران و للمخطئ وجر واحد».
در ر حسل ،مدلول روشنن آیه این این ده تقوا در تشخیک حق و بسطل ،خوب و
بد و صننواب و خطس موثر اینن  .این تسثیر م م تواند در مورد ادرادسم حسنن و علوم
تجرب بنسشننند ،و م در معرف سی عقل (فلسنننف  ،دالم  ،ریسضن ن و ،)...و م در
معرف سی شنهودی و حضنوری ،و اختصس آن به یک از قلمرو سی معرف (حس ،
تجرب  ،عقل و شهودی) دلیل ندارد.

مد حسین مختسری

 .3-8تقوا و نور الهی

خندای حکیم ،بنه مومانسن دینننتور داد این ن ده تقوای اله را برگزیااد ،و به
رینولش ایمسن بیسورند (به لوازم ایمسن خود وسیباد بسشنناد) تس آنسن را از رحم مضننسعف

ابنتقوایی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
معرفت /کالمی
میمونو یهودی
سلوک
گلپسیگسن
ایمسعیل /عل – ربسن
عشریه –
داوری

تقوا در دو بعد درون و بیرون  ،دارای مراتب و درجست اینن  .دسملترین درجه آن
بس عصم مرا ای ده به ویسمبران و اولیسء خس اله اختصس دارد و دیگر مؤماسن
م تواناد از مراتب و درجسم دیگر آن بهر ماد شنوند ،ده نسزلترین مرتبه آن این ای
ده نسنب به گاس سن دبیر  ،خویشنن دار و ور یزگسر بسشنند .مرتبه بسالتر آن ،خویشتن
داری و ور یزگسری نسنب به مه گاس سن -اعم از دبیر و صنریر  -ای  .در ر حسل،
از آن جس ده تقوا در یر از عسل ترین مرتبه آن بس عصنننم مرا نیسنن  ،چه بسنننس از
انسنسن متق  ،گاس  -حت دبیر  -ینر زند ،ده به دلیل داشنتن روحیه تقوا ،در صدد
جبران آن برآمد  ،توبه و انسبه خوا د درد ،امس گاس سن صنننریر  -در صنننورم اجتاسب از
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خود بهر ماد یننسزد و به آنسن نوری عطس داد ده در ورتو آن را زندگ یننعسدتمادانه را
بپیمسیاد و از مرفرم خویش برخوردارشننسن یننسزد :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اَِّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا
بِرَسییُولیِهِ یِِِْكُمْ كِفْلَینِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ یْْعَ ْ لَكُمْ نُورا َِمْشییُو َ بِهِ وَ یغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ

رَحیم( حدید.)23 :
برخ از مفسنننران ،نور حنسصنننل از ایمسن و تقوا در این آیه را مخصنننو قیسم
دانسنننتهاند ،ول مفسد ظس ر آیه این این ن ده این نور در دنیس به مؤماسن وسرینننس اعطس
م شنننود ،و آننسن در ورتو این نور م تواناند را درین ن را در زندگ بیسباد و بپویاد،
چاسنکه در آیهای دیگر فرمود این  :أَ وَ مَنْ كا َ مَیتا فَأَحْییناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُورا یمْشی بِهِ

فِی النیَّاِِ كَمَنْ مَََلُهُ فِی الظللُماتِ لَیََ بِخارٍِ مِنْها( انعسم :)122 :آیس دسن ن ده مرد
(دنسفر و گمرا ) بود ،وس منس او را (بنه حینسم طیبه ایمسن و تقوا) زند دردیم ،و برای او
نوری قرار دادیم ده در ورتو آن در میسن مردم را م رود (زندگ م داد) ،مسناد دس
اینن ده در تسریک س(ی دفر و ضنننالل ) قرار گرفته و از آن خسرج نم شنننود (.ت:
طبسطبسی  186 :13 ،1838 ،و .)883-888 :8
به این آیه شنریفه بر ایاکه تقوا طریق این برای دین یسب به معرف شهودی و
قلب  ،اینتشنهسد شند ای ( .یب سن  )280 :8 ،1618 ،ول در آیه دالل یس شهسدت
بر اختصننس به معرف شننهودی وجود ندارد ،زیرا نور علم حسصنننل از تقوا م تواند
معرف عقل حسصنل از ایتدالل عقل ص یح بسشد .آری ،اطالق نور حسصل از تقوا ،ر
دو نوع معرف را شسمل م شود.
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 .3-9هجرت ایمانی و معنوی

جرم در را خنندا دو گونننه ایننن  :جرم مکننسن و وطا  ،و جرم ایمننسن و
معاوی .خداوند حکیم در این بسر فرمود اینن  :فَالَّذینَ هاجَرُوا وَ أُلْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ

وَ أُوذُوا فی سیَبیلی وَ قاَِلُوا وَ قُتِلُوا لَأُكَفِّرَ َّ عَنْهُمْ سَیِاِِهِمْ( آل عمران :)136 :دسسن ده
جرم دردند و از دیسرشننسن بیرون راند شنندند و در را من اذی شنندند و جاگیدند و
دشته شدند ،ییهستشسن را خوا م ووشسنید.
جرم در این آیه م جرم از شنرت و گاس سن دبیر را شننسمل م شود ( جرم
ایمنسن و معاوی) و م جرم از عشن نیر و وطن را ،زیرا اوال :لفظ « ننسجروا» اطالق
دارد و ثنسنیس :در مقسبل «اخرجوا من دیسر م» قرار داد شننند ده جرم از عشن نیر و

 .3-11فزونی هدایت و موهبت تقوا

قرآن حکیم فرمود این ن  :وَ الَّذینَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً وَ آِاهُمْ َِقْواهُم( م مد:
 :)18خداوند بر دای دسننسن ده دای شنند اند ،افزود و به آنسن تقوا(ی مضننسعف)
عطس نمود این  .از مقسیسه این آیه بس آیه قبل از آن أُولِِكَ الَّذینَ طَبَ َ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ

وَ اَِّبَعُوا أَهْواءَهُم به دین م آید ده مقصنود ،ا تدای مقسبل ضالل مالزم بس طبع بر

 /سدی صسدق  -م

قلب ،یعا تسنلیم بودن در برابر دای فطری و ویروی از حق ای  ،و افزایش دای
از یننوی خداوند ،بسالبردن درجه ایمسن آنسن ای ن  ،و مراد از تقوا ،مقسبل ویروی از وای
نفس (اتبسع اا واء) ،یعا ور یز از م سرم اله و دوری از گاس سن ای .
از این جنس بنه دین ن م آیند دنه افزایش دای  ،مربوط به تکمیل علم آنسن و
اعطنسی تقوا ،مربوط به تکمیل عمل آنسن این ن  ،چاسنکه طبع بر قلب ا ل ضنننالل ،
فقندان دمسل علم  ،و ویروی از ا واء ،مربوط به فقدان عمل صنننسلح و م رومی از آن
ای (طبسطبسی .)284 :13 ،1838 ،
این مضنننمون ،در آینه إِنَّهُمْ فِتْیییح آمَنُوا بِرَبههِمْ وَ زِدْناهُمْ هُدىً( دهف :)18 :آنسن

مد حسین مختسری

(اصنن سب دهف) جوانمردان بودند ده به وروردگسرشننسن ایمسن آوردند و بر دایتشننسن
افزودیم ،نیز بیسن شنند ای ن  .به این دو آیه بر دی ن یسب به معسرو و حقسیق یب از
طریق معرف شنهودی حسصنل از ییر و یلوت تقوای  ،ایتدالل شد ای ( .یب سن ،
 )281 :8 ،1618وجه اینننتدالل این این ن ده فزون دای  -چاسنکه بیسن گردید-
دارای دو جابه علم و عمل این و دای علم م علم حصنول را شسمل م شود
و م علم حضوری و شهودی را.

ابنتقوایی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
معرفت /کالمی
میمونو یهودی
سلوک
گلپسیگسن
ایمسعیل /عل – ربسن
عشریه –
داوری

وطن این و ثسلثس :ییهسم در عرو قرآن ،گاس سن صریر ای  .باسبراین ،آنسن دسسن اند
ده بس اجتاسب از گاس سن دبیر یس توبه از آنهس ،دین ن به جرم ایمسن و معاوی زد اند،
آن گس توینط دسفران و ظسلمسن از عشنیر و دیسرشسن بیرون راند شد و جرم مکسن
درد اند (طبسطبسی .)33 :6 ،1838 ،
به این آیه دریمه نیز بر ایاکه ایمسن و تقوا طریق دین ن یسب به معرف شنننهودی
نسنب به حقسیق یب عسلم این  ،اینتشنهسد شد ای (یب سن ،)282 :8 ،1618 ،
ول وجه آن بیسن نشننند تس دربسر آن داوری شنننود ،و از ظس ر آیه وجه برای مطلب
مزبور به نظر نم ریند .آنچه در آیه بر جرم معاوی مترتب شد  ،تکفیر ییهسم ای
نه مشس د حقسیق یب عسلم.
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 .4سلوک تقوایی و معرفت دینی از دیدگاه روایات
نقش معرف بخشن ینلوت تقوای در روایسم اینالم نیز مطرح شنند ای  .در
اینجس نمونه سی از روایسم را نقل و برری م دایم.
 .4-1اخالص و حکمت
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روای شننند ده فرمود این ن « :منْ
در ماسبع روای فریقین از ویسمبر ادرم
وصخْلصک لِلنَّهِ وصرْبعِینص یوْمسً فصجررص اللَّهُ یاصسبِیع الْ ِکْمِِ مِنْ قصلْبِهِ علصى لِسن نسنِه » (قم  ،ب تس:2 ،
 603شنننعیری ،ب تنس :)36 ،دسن ن دنه چهل صنننبسح خود را برای خدا خسلک داد
(مخلصنننسنه به اوامر و نوا خداوند عمل داد) خداوند ینننرچشنننمه سی حکم را از
قلبش به زبسنش جسری م داد.
این مضنمون بس عبسرت تس حدی متفسوم در روایت از امسم بسقر چاین نقل شد
این « :مس وصخْلصک الْعبْدُ الْإِیمسنص بِسللَّهِ عزَّ و جلَّ وصرْبعِینص یوْمسً وصوْ قصسلص مس وصجْملص عبْدٌ ذِدْرص اللَّهِ
عزَّ و جنلَّ وصرْبعِینص یوْمنسً ضِلَّس ز رد ُ اللَّهُ عزَّ و جلَّ فِ الدُّنْیس و بصن نررص ُ داء س و دواء س فصهصثْب
الْ ِکْمِص فِ قصلْبِهِ و وصنْطصقص بِهس لِس نسنصه» (دلیا  16 :2 ،1833 ،ای ،ب تس :)606 :1 ،یچ
باد ای ،ایمسن خود را به خدا چهل روز خسلک نکرد ای ن مگر ایاکه خدا او را در دنیس
زا د یننسخته و او را نسننب به درد و درمسن حیسم دنیوی بیاس م داد ،و حکم را در
قلبش ثسب م نمسید و زبسنش را به آن گویس م داد.
از این دو روای به روشنننا به دین ن م آید ده اخال در زندگ ایمسن ده از
جاس عمل و ینیر و ینلوت عمل ای نه تفکر و ایتدالل عقل  ،چرا حکم را در
قلب انسنسن فروزان م داد و حقسیق جهسن را در راینتسی یعسدتمادی دنیوی و اخروی
به او م نمسیسند.
این امر از دو طریق امکسن وذیر این  :یک ایاکه اخال در بادگ به خرد انسسن
نورانین م د ند و چشنننم خرد را بیانس م داند ،و دیگر ایاکنه حقسیق بر قلبش الهسم
م شنود و بس چشنم دل آنهس را مشس د م داد .از آن جس ده این دو طریق مسنعِ الجمع
نیستاد ،اطالق روای  ،ر دو را شسمل م شود و در نتیجه ایتدالل تمسم خوا د بود.
 .4-2موانع قلبی معرفت شهودی

در روای نبوی مشنننهور آمد این ن « :لوال تکثیر ف دالمکم و تمریج ف قلوبکم
لرویتم مس ورى و لسنمعتم مس ویمع» (ابن حابل 244 :6 ،1614 ،طبسطبسی :6 ،1838 ،

 .4-3نقش معرفتی عملی

روای شند ای ده فرمود« :رَنقعَاِلَق ِااقیَفکَمُقوَرََّثَهُق لکََّهُقعِکمَق
از ویسمبر ادرم
راقلَمقیَفکَم» (مجلسن  ،148 :63 ،1830 ،و  :)882 :42دس ده به آنچه م داند عمل
داند ،خنداونند علم به آنچه نم داند را به او خوا د داد .در این روای  ،علم ثمر عمل
قلمداد شند این و اطالق آن علم حصول و حضوری (ایتدالل و شهودی) را شسمل
م شود (ر.ت :شیرازی.)218 :2 ،1838 ،
 .4-4احیای قلب و تابش انوار حقیقت
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در وصنف انسسن سی صسلح و ور یزگسر ،در این
در دالم نوران امیرمؤماسن عل
بسر چاین آمد اینن  « :دقأثیاق کبهقوقأراتقنهسلله،قثتَّدق َّقهکیکهقوقلطغقیکیظه،قوق
ت قلهقالرعقکثیتق لبت ،ق أ انقلهق لطتیق،قوقسلللکهق هق لسلللبیل،قوقود فتهق إ ق لدق
لا ق لسلللسرلةقوق رق  ،لارة،قوقثبتدقرهسهقلطاأنینةق دنهق یق ت رق إرنقوق لت ثة؛ق ااق
سللتفالق کبهقوقأر للدقر ه» (رض ن  :)220 ،1838 ،عقلش را زند نمود و نفس امسر
اش را میراند این  ،در نتیجه بدنش ال ر و درش خوی و لظ در روان و رفتسرش
به لطسف و نرم مبدل شند  ،و نیروی تسباد بر او تسبید و را را برایش نمسیسن یسخته
و او را در را ( ندای و ینننعسدم) قرار داد و موار در مسن نیر تکسمل از بسب به بسب
دیگر ماتقل شند تس به بسب یالم و یرای اقسم (حیسم یعسدتماد و ابدی) را یسفته
و بنس آرامش و اطمیانسن در قرارگنس امن ،قرار گرفته این ن  ،چرا ده او قلبش را (در را
رضسی خدا) به دسر گرفته و وروردگسرش را راض نمود ای .
نیز بر مقصنود ،روشنن ای  .ابن میثم ب ران
دالل این دالم نوران امسم عل
گفته اینن  :این فصنننل ،عسل ترین دالم امسم
در شنننرح این دالم نوران امسم عل
در وصنف ینسلک م قق ال اهلل و دیفی یلوت و افضل امور او ای  .جمله
عل
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سلوک
گلپسیگسن
ایمسعیل /عل – ربسن
عشریه –
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 280ینب سن  :)288 :8 ،1618 ،اگر آمیختگ (ویسوس شیطسن بس خطورام رحمسن
و ملک ) در دلهنسیتنسن و زینسد گوی در گفتنسرتسن نبود ،ر آیاه آنچه را من م بیام،
م دیدید و آنچه را من م شاوم ،م شایدید.
از امسم صننسدق روای شنند ده فرمود« :لصوْ لصس وصنَّ الش نَّیسطِینص ی ُومُونص علصى قُلُوبِ
باِ آدم لصاصظرُوا ضِلصى ملصکُومِ السننرمسوام » (مجلسنن 148 :64 ،1830 ،و  :)882 :42اگر
شیسطین ،قلب سی آدمیسن را م سصر نم دردند ،ملکوم آیمسن س و زمین را م دیدند
(ر.ت :شیرازی ،ب تس.)183- 184 :3 ،
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«وحی عقله» به صنننرو م او در ت صن نیل دمسالم عقلیه از علوم و اخالق و احیسء
عقل نظری و عمل به واینطه آنهس وس از ریسض از طریق ز د و عبسدم ،اشسر دارد .و
جمله «ومسم نفسنه» به مقهور ینسختن نفس امسر بسلسنوء و مطیع یسختن او بس عبسدم
برای نفس مطمهاه اشنننسر دارد ده جز به فرمسن و انگیز عقل ،عمل نم داد .و جمله
«برق المع دثیر البرق» به انوار تسباسد ده برای ینسلک وس از ریسضن حسصل م شود
و چون برق نمسیسن و نسگهسن واهسن م شننود ،اشننسر دارد ده در اصننطالح ا ل طریق
«اوقسم» نسم دارد و در ورتو اینننتمرار ریسضن ن  ،افزایش م یسبد و احتمسل دارد مراد از
«المع» ،عقل فعسل بسشنند ،ده برای عقل انسننسن نمسیسن م گردد و حقسیق یب را به او
الهسم م داد .و مراد از «تدافعته االبواب» ابواب بهشن ای ده عبسرتاد از تطویع نفس
امنسر  ،ز د حقیق  ،و اینننبسب موصنننل به آن دو ،یعا عبسدام و ترت دنیس ،زیرا ایاهس
ابواب ای ده یسلک آن را ط م داد تس به بسب یالم ده بسب معرف یقیا ای ،
واصنل شود و یرانجسم به طمهنیاه و آرامش خسطر دی یسزد (ب ران -68 :6 ،1836 ،
 66نیز ر.ت :ابن اب ال دید.)112-101 :11 ،1621 ،
 .4-5جالی قلب و مشاهده حقایق عینی

امنسم عل

در دالم نوران دیگری ،اگنسم دنه آینه دریمه :رِجالح ال ُِلْهیهِمْ

ِِْارَةح وَ ال بَی ٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه ( نور )88 :را تالوم درد  ،بیسن نمود  ،فرمود اینن ِ « :نَّق
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لکَّهَقسلُبححَانَهُقهَفَلَق لِّكکرتَقهِسءقلِکرالکل ِقوَسحاَعُق ِهِق َفحدَق لر َق رتَةِقوَقولبحصِتلق ِهِق َفحدَق لرفَشر َةِقوَقوَنراَا ُق
لِهِق َفلحدَق لراُفَانَدَةِقوَقرَاق َتِحَقلِکَّهِقعَزَّتحقآلَاهلهُق ِقیق لربُترهَةِق َفحدَق لربُترهَةِقوَق ِیقأَزحرَانِق لرهَتَتَ تِقعِبَا ٌق
نَاهَاهُمحق ِیق ِکرتِهِمحقوَقکَکَّاَوُمحق ِیقذَ تِقعُال لِوِمحق َاسللحتَصللحبَحُ ق ِنل رِقیاَظَةٍق ِیق لرأَسل لحاَاوِقوَق
للرأَ حصل لَارِقوَق لرأَ رةِدَةِبببق کأنااق طف ق لدنیاق لدق ،ختة،قوقهمق یوا،ق شلللاهدو قراقور ءقذله،ق
کلأنَّالاق عکف قیی قأهللق لبتزیق یقع إلق  ،ارةق یه،قوقثاادق لایارةقعکیومقعد ووا،ق
کشللله قیطاءقذلهقإهلق لدنیا،قثتدقکأنَّومقیتونقراقالقیتىق لناس،قوقیسلللاف نقراقالق
یسلاف نق ببب» (رض  :)222 ،1838 ،به دریت ده خداوند ذدر خود را جال بخش قلوب
قرار داد ای ن ده در ورتو آن ،وس از دری ،شنناوا و وس از دورچشننم  ،بیاس و وس از
ینردشن  ،ماقسد م شنود ،و ویوینته در بر ه س و فترم سی زمسن انسسن سی بود اند
ده خدا در فکر آنسن نجوا نمود و عقولشننسن بس آنسن یننخن گفته ای ن  ،در نتیجه بس نور
بیداری خرد ،چرا دای را در چشنننم س ،گوش س و دلهسیشنننسن روشنننن گردانید ده
گوی دنیس را وشن ینر گذاشته و به آخرم ریید اند و مسوراء دنیس را مشس د درد اند.

 .4-6نقش معرفتی عمل مورد رضایت الهی
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فرمود چاین
در فرازی از آنچه خدای متعسل در شننب معراج به ویسمبر ادرم
آمد ای ن  « :انقعالق ت للا یقألزرهقثسثقخصللاإلأقأعت هقشللکت قالقیهالطهق ل ول،قوق
ذکت قالقیهلالطلهق لنسلللیان،قوققرحبةقالقیؤثتقعکدقرحبتیقرحبةق لاهک ینبق إذ قأثبنیق
أثببته،قوقأ تحقعینق کبهق لدقهسلی،قوقالقأخهیقعکیهقخاصلللةقخکای،قوقأناهیهق یقظکمق
لکیللقوقن رق لنوارق-قثتدقیناطعقثدیثهقرعق لاهک ینقوقر السلللتهقرفوم،قوقأسلللافهق
کسریقوقکسمقرس کتی،قوقأعت هق لسلللتق لِّیقسلللتتوهقعنقخکای  ،قوقأهفلق کبهقو عیاقوق
صلقیت ،قوقالأخهیقعکیهقشیةاقرنقهنَّةقوقالقنار،قوقأعتَّ هقراقیاتقعکیق لناس قی مق لایارةقرنق
لو إلقوق لشلدة،قوقراقأثاسمق هق إینقیاءقوق لهات ءقوق ل واإلقوق لفکااء( » ...دیلم ،1624 ،
 :)831 -830 :1ر دس مطسبق رضسی من عمل داد ،یه خصل را مالزم او م یسزم:
شنکری را به او م شاسیسنم ده بس جهل آمیخته نیس  ،ذدری را به او عطس م دایم ده
بس نسن نیسن آمیخته نیسن ن  ،و م بت را به او ارزان م دارم ده بر م ب من ،م ب
آفریدگسن را بر نم گزیاد .وس اگسم ده مرا دوی بدارد ،او را از م ب خس خود
برخوردار خوا م ینسخ  ،و چشنم قلبش را به یوی جاللم خوا م گشود ،وس آنچه را
ده مربوط به خوا خلقم م بسشند ،بر او واهسن نخوا م یسخ  ،و در تسریک سی شب
و روشناسی روز بس او نجوا خوا م داش  ،تس ایاکه یخن گفتن و مجسلس ( یر ضروری)
بس مخلوقین را قطع نمسید ،و دالم خود و فرشننتگسنم را به او خوا م شنناواند ،و یننرّی را
ده از خلقم واهسن داشننته ام ،به او خوا م شنناسیننسند ،و قلبش را وش نیسر و بیاس خوا م
نمود ،و آنچه از ول و شنندم و م سیننبه ثروتمادان و فقیران ،و جس الن و عسلمسن در
قیسم بر مردم خوا د گذش را به او خوا م شاسیسند.
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 . 1د ورر ی ای طابها .که اب ابی اغ ی ا 8108ا 88ه  817-818ش ب انیا 8711ا 1ه  . 31-73اب ابی اغ ی به
ملاسبی ای طابه به اوبیه د با ه حابو ش مصاماو ع وانی ب ث ش ده اسی.)813 -811 ( .
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گوینس آننسن از یوب ا ل برزخ و طول اقسم آنسن آگس اد ،و قیسم  ،وعد سیش را برای
آنسن م قق نمود این  ،در نتیجه آنسن برای ا ل دنیس از آخرم ورد برداشتهاند .گوی
آنسن چیز سی را م بیااد و م شاوند ده دیگران نم بیااد و نم شوند.
داللن این دالم نوران امیرالمؤماین نیز بر ایاکننه ین نیر و ینننلوت عمل و
تقوای  ،را درت و دشف حقسیق یب ای  ،آشکسر ای .1
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دالل این حدیث قدینن بر نقش یننیر و یننلوت تقوای و م ب و اخال
بادگ  ،در دشف و شهود حقسیق یب و رؤی قلب  ،آشکسر ای .

در

 .4-7نورانیت ایمانی دل و سلوک عارفانه
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م دث دلیا از امسم صنننسدق روای درد ده فرمود :روزی ویسمبر ادرم
وس از نمنسز صنننبح ،حنسرثنِ بن منسلک بن نعمسن انصنننسری را دید ده بدنش ن یف و
از او
چشنننمنسنش فرو رفتنه و رنا چهر اش زرد شننند و چرم م زند .ویسمبر
فرمود :ر
ورینید :شننب را چگونه صننبح درد ای؟ گف  :در حسل یقین .ویسمبر
یقیا را حقیقت (دلیل و نشنسنه ای) ای  ،حقیق یقین تو چیس ؟ حسرثه وسی داد:
 ،یقیام ،قلبم را م زون یننسخته و بسعث شنند ده شننب را بیدار
ای ریننول خدا
بسشننم و روز را به تشنناگ (روز داری) بگذرانم و نفسننم از دنیس و متسع آن اعرا درد
اینن  ،تس جسی ده گوی به عرش وروردگسر م نگرم ده برای حسننسب ،نصننب شنند و
خالیق برای حسنسب ری آمسد شد و من در میسن آنسن ستم ،و گوی ا ل بهش را
م بیام دنه از نعمن سی بهشنننت برخوردارند و بر تخ س تکیه نمود اند ،و گوی به
ا نل دوزخ م نگرم دننه در آن معنذباند و فرینسد بر م آورنند ،و گوی م اداون زفیر
جهام را م شاوم.
بنه اصن ن سب خود فرمود « :ذصا عبْدٌ نصوّر اللصّهُ قصلْبهُ بِسلْإِیمسن» :این
وینسمبر ادرم
باد ای ای ن ده خدا قلبش را به نور ایمسن ،نوران درد ای ن  .یننپس به او فرمود :بر
این حسل وسیدار بسشند .آن جوان از ویسمبر خواین تس دعس داد ده در ردسب آن حضرم
نیز برایش دعس درد و طول نکشید ده در یک از
به شنهسدم بریند .ویسمبر ادرم
زوام (و در روایت در یک از یریّه س) به شهسدم ریید (دلیا .)66 :2 ،1833 ،
را بسز م گوید ده از طریق
این روای  ،تجربه جوان از اصنن سب ریننول خدا
ریسض ن مشننروع و عبسدم خسلصننسنه و عسشننقسنه ،ورد یب از برابر دیدگسن و چشننمسن
نیز روش او
قلبش داسر رف  ،و حقسیق عسلم یب را مشننس د نمود .و ویسمبر ادرم
را تسیید و او را یتسیش درد.
 .4-8حدیث قرب فرائض و نوافل

در حدیث قدین وارد شند ای ده خداوند فرمود ای « :راقیات ق لیقعبدقرنق
عبا یق شللی ءقأثمق لیقرااق تت للدقعکیه،قوق نَّهقلیتات ق لیق النا کة،قثتدقأثبهق إذ ق
أثببتهقکندقسلافهق لِّیقیسلاعق ه،قوق صلتهق لِّیقیبصلتق هقوقلسانهق لِّیقینطقق ه،قوق
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ید الت یبطش بهس ،ضن دعسن وجبته و ضن یننهلا وعطیته » (دلیا 248 :2 ،1833 ،
عنسمل  :)68 :8 ،1833 ،یچ باند ای از باندگنسنم بنه چیزی دنه نزد من م بوبتر از
فرائضنننم بر آنسن بسشننند ،به ینننوی من تقرب نم جوید ،و او (عالو بر تقرب از طریق
فرائض) بس انجسم نوافل به یننوی من تقرب م جوید تس ایاکه او را دوینن بدارم ،در این
اگسم من ینمع او سنتم ده به وایطه آن م شاود و بصر او ستم ده به وایطه آن
م بیاد ،و زبسن او سننتم ده به وایننطه آن یننخن م گوید ،و دی ن او سننتم ده به
واینننطنه آن دنسر م داند .اگر مرا بخوانند ،او را اجسب خوا م درد و اگر چیزی از من
درخوای داد ،به او اعطس خوا م درد.
در این حدیث شننریف ،از معرف شننهودی یننخا به میسن نیسمد این  ،و معاسی
ایاکه خداوند گوش ،چشننم ،زبسن و دی ن او ای ن نیز این ای ن ده او بس این اعضننس و
جوارح خود دنسری جز آنچه حق و مورد رضنننسی خداوند این ن انجسم نم د د ،امس بر
ایاکنه از حقسیق یب و اینننرار عسلم نیز آگس این ن  ،داللت ندارد .آری ،از جمله «ضن
یننهلا وعطیته» م توان ایننتفسد درد ده اگر از خداوند بخوا د ده از حقسیق یب و
ایرار عسلم آگس شود ،خداوند درخوای او را برآورد خوا د یسخ .
البته شنی بهسئ م ب خداوند نسنب به عبد را به دشف حجسب از قلب او و قسدر
ینسختن وی بر ایاکه به بسنسط قرب اله وارد شنود ،تفسیر درد و گفته ای  :عالم
این م ب آن اینن ده عبد را موفق م گرداند ده از دار رور تجسف داد (از دنیس دل
برداد) و به عسلم نور ارتقسء یسبد به خدا انس ویدا داد و از مس ینننوای او بیماست یس بیزار
بسشنند ،و مه م سیش یگسنه شننود ( یر از بادگ خسلصننسنه خداوند مت نداشننته
بسشند) (شنی بهسئ  .)218 ،1618 ،بر ایسس این تفسیر ،دالل روای بر ایاکه عبسدم
خسلصسنه دیدگسن قلب انسسن را به عسلم یب م گشسید ،گویس و تسم ای .
نکته در خور توجه و تهمل در مورد این حدیث شنریف این ای ده معاسی ظس ری
عبسرم« :دا ینمعه الذی یسمع به »...مراد نیس چرا ده این معاس عقال و شرعس بسطل
این  ،بلکه معاسی مجسزی و تهویل آن مقصنود ای  .شی بهسئ آن را مبسلره در قرب
به خداوند و اینتیالء یلطسن م ب بر ظس ر و بسطن عبد دانسته و گفته ای  :مراد این
ای ن ده ر گس خداوند باد ای را دوی ن بدارد ،به م ل انس جذب و به یننوی عسلم
قدس یننوق م د د ،و فکر او را مسننتررق در ایننرار ملکوم و حواس [درون اش ،را
مخصنننو جنذب انوار جبروم م نمنسید ،در این اگسم او در مقسم قرب ،راین ن قدم
م شنود ،و م ب خدا ینرایر وجودش را فرا م گیرد به گونهای ده خود را به دل از
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یسد م برد .در این صننورم خداوند به مازله گوش و چشننم او خوا د بود ( مسن-218 ،
.)213
مال صسلح مسزندران نیز در تسویل آن دو وجه را بیسن درد ای :
 .1از بسب تشننبیه اینن  ،یعا مسن گونه ده انسننسن ر گس بخوا د بس گوش خود
بشناود یس بس چشنم خود ببیاد یس دیگر اعضنسی خود را به دسر گیرد ،ب درنا آن اعضسء
اراد اش را بر آورد م ینننسزند ،خداوند نیز ب درنا ،خواینننته انسنننسن را ده مورد
م ب ویه او قرار دارد ،بر آورد م ینننسزد .باسبراین ،عبسرم «دا ینننمعه» در واقع
«دا دسنمعه» این ده ادام تشنبیه حذو شند و آن را تشبیه بلیغ گویاد ،مسناد:
زیدٌ ویدٌ (زید شیر ای ).
 .2بیسن گر این این ده عبدی ده م بوب خداوند این  ،در به دسرگیری چشم و
گوش و دیگر اعضننسی خویش ،مطلوب و م بوب جز خداوند ندارد (شننیرازی،1838 ،
 .628 :3نیز ر.ت :ر کسی.)834-830 :10 ،1880 ،

نتیجه
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زقآیاتق تآنیقوقرو یاتق سللسریق هق سللدقری آیدقکهقسللک تقوا ییق رقرفت دق
ینیقوأثیتق سللز ییق ر بق زقیهقسل ق تقرفت دق کتیقوقثصل لیقوأثیتقریگِّ ر ،قیفنیق
هقذهنقوق ندیشللهق نسللانقن ر نیدقری هشللدقوق ریچه هاییقر ق هقسلل یقوهکتقعاکیق
ری گشلایدققوق زقر هبدقثدسقوق لوامق وته رندقری سلاز قبق زقس یق یگت،ق کمقر قپاالیشق
ریکندبق رقپتو قوزکیهقوقووِّیمقنهسق قهاییق زقثایادق رق ت تق یدگانق إلقگشلل هق
ری شل ققوقرفت دقشو یقر ق هق ررغانقری آور بق تق ینق ساس،قسک تقوا یی،قهمقوهکتق
عاکیقر قو ناقریساز قوقهمق هقرفت دقثض ریقوقشو یقرهنا نقریگت ب ق

فهرست منابع

2ب نق یق لحدید،قهبةق هلل،ق ، 1221شرح نهج البالغة،ق یتوت،ق رق لسیا ةقلکفک مب
3ب نقوتکهق صللهوانی،قصللا نق لدینقعکیق نقرحاد،ق،1331قتمهید القواعد،قووت ن،ق
ن انق سسریقثکادقوق کسههق یت نب
2ب نقثنبل،ق عبد هللق ثاد،ق ، 1213المس ن د،قشللتثهقوقصللنعق وارسللة،ق ثادق
رحادقشاکت،ق اهته،ق رق لحدیمب
5ب نقسللینا،قثسللینق نقعبد هلل،ق ، 1211اإللهیات من کتاب الشننءا ،قوصللحیحق
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3ب ن قعت ی ،قرحی ق لدین ق ن قعکی ،ق ، 1231تءسننیر ابن عربی ،ق یتوت،ق ر ق ثیاءق
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11ب ه یقآرکی،قعبد هلل،ق1313ش ،تس یم،ق م،قرتکزقنشتق ست ءب

 /سدی صسدق  -م

11ب ه یقآرکی،قعبد هلل،ق1371ش ،معرفت ش اسی در قرآن،ق م،قرتکزقنشتق ست ءب
12ب یکای،قثسلنقق نق لحسلن،ق ق ، 1223ارشاد القلوب،قووت ن،قرؤسسه ق لصا
لکطباعةقوق لنشتب

ق

13ب ر زی،ق هت لدین،ق یوا ،مءاتیح الغیبق( لتهسللیتق لکبیت)،ق یتوت،ق رق ثیاءق لتت ثق

مد حسین مختسری

لفت یب

12ب ر یم ق صللهوانی ،قثسللن ق ن قرحاد ،ق ی وا ،المءردات فی غریب القرآن ،قووت ن،ق
لاکتبةق لاتوض یةب
15ب رشیدقر ا،قرحاد،ق یوا ،تءسیر الم ار،ق یتوت،ق رق لافت ةب

13ب ر لی،ققرحادق نق لحسلین،قق ، 1317نهج البالغة،ق یتوت،قثاَّاهق لدکت رقصبحیق

ابنتقوایی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
معرفت /کالمی
میمونو یهودی
سلوک
گلپسیگسن
ایمسعیل /عل – ربسن
عشریه –
داوری

1ب قرآن کریمب
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21ب عارکی،قشیبقثت،ق، 1391قوسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة،قووت ن،ق

یسل بیس و

شتم ،شمسر صند و یسزد 
11

لاکتبةق ،سسریةب
29ب یضقکاشانی،قرسرحسن،ق1377ش ،تءسیر الصافی،قووت ن،ق رق لکتمق السسریةب
31ب ای،قشیبقعباس،ق یوا،قسءی ة البحار،ق ینا،ق نتشار تقکتا هانهقسنا یب
31ب ای ،قعکی ق ن ق ت هیم ،ق ، 1221تءسننیر القمی ،ق یتوت،قرؤسلللسلللة ق إعکایق
لکاطب عاتب
32ب ککینی،قرحاد نقیفا

،ق1311ش،قاصو الکافی،قووت ن،ق لاکتبةق ،سسریةب

33ب گنا ا ی ،قسلکطانفکیق قشلاه،ق ق1311ش ،بیان السعادة فی مقامات العبادة ،قووت ن،ق
نتشار تقثایادب
32ب الهی ی،قعبد لتز ،ق1372ش ،گوهر مراد،قووت ن،قوز رةق لثاا ةقوق ،رشا ب

35ب رازندر نی،قرسصلالح،قق، 1221قشرح اصو الکافی،قرعقوفالیقق لایتز ق لحسلنقق
لشفت نی،ق یتوت،ق رق ثیاءق لتت ثق لفت یب
33ب ر کسی،قرحادق ا ت،ق1391ش ،بحار االنوار،قووت ن،ق لاکتبةق ،سسریةب
37ب ر کسی،قرحادق ا ت1371،ش،قمرآة العقو ،قووت ن،ق رق لکتمق ،سسریةب
ق

 /سدی صسدق  -م

مد حسین مختسری

ابنتقوایی
ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستیشناسی صفات الهی دراندیشه
معرفت /کالمی
میمونو یهودی
سلوک
گلپسیگسن
ایمسعیل /عل – ربسن
عشریه –
داوری

31ب رطوتی،قرتوضی،ق1313ش،قکلیات علوم اسالمی،قووت ن،ق نتشار تقصدر ب
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