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  چکیده
مطـرح بـوده اسـت.     شمندانیاند انیدرم ربازیانسان، از د »منِ« ای »خود« یستیچ دربارهپرسش 
اسـت   شیژرف خوهاي  هیسالک به ال يهمان معرفت حضور» نفس يمعرفت شهود« منظور از

فـرورفتن در   لیدل اکثر مردم به . اهل معرفت برآننددیآ می دست مجاهدت و مراقبت به درپرتوکه 
 فقـط و اند  بازمانده» علم به علم« ایبه خود  يحضور یاز آگاه ،یجسمان يها ییجوها و کام لذت
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 را  »مراتـب نـور و تجـرد نفـس     کیتشـک «و  »نظام نور و ظلمـت «آن مانند  ينظرهاي  هیما نب
نوار قـاهره  ا و نوراألنواردرپرتو اشراقات فقط نفس  ياست ژرفامعتقد  اشراق خیش. میکن لیتحل
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  مقدمه

 عملـی  عرفان گستره در ساز سرنوشت و کلیدي مباحث از یکی ،نفس معرفت شهودي موضوع
رباز در کانون توجه فالسـفه و  یاز د» معرفت شهودي نفس« است. موضوع تربیتی سلوك و سیر و

را » خـود را بشـناس  « است که جمله معروف ین کسیحکیم نخست سقراطقرار داشته است.  عرفا
ـ شـناختی خـود بـه ا    ز درپرتو مبـانی هسـتی  ین سقراطشمندان پس از یاند گفته است. ن موضـوع  ی
منسجم و سازواره در کتب اهـل معرفـت    اي هینظر صورت بهن موضوع یا اند. داشتهاي  اهتمام ویژه

هـا   از کتـاب  ياریدر بسـ  ،مفروضـات و  يپراکنده و بدون ذکـر مبـاد   طور بهاست، ولی  نشده انیب
در  ین نسـف یعزّالـد مصـنفاتش،   مجموع در یکاشان الدین افضلعارف بزرگ  مطرح بوده است.

در غالب آثار نیز و  مبدا و معادو  شاراتإدر نمط سوم  سینا ابن، الکامل نساناإل سنگ گرانکتاب 
رزاجـواد  یم، شاري از آثـار یدر بسـ  مالصـدرا ، هیفتوحات مکو  الحکم فصوصدر  یعرب ابنخود، 
ـ و  يةالوال لةرسادر  ییطباطبا، عالمه اهللا لقاءدر رساله  يزیتبر یآقاملک و عالمـه   زانیرالمیتفس
  اند. ن موضوع داشتهیبه ا يا ژهیآثار خود، توجه و اهتمام و برخیدر  یآمل زاده حسن

 شـناخت  بوده، لیفضا همه شهیر و اصل و متکح مادر »نفس معرفت« ،اشراق خیش ازمنظر
حکمـت   در هکـ  چنان است؛ نفس يشهود معرفت گروِ در نامتأله اسرار و متکح فیظرا و قیدقا

ـ  کنَفسـ  إعـرف « :اسـت  شـده  انیب گونه این کهن ـ  تَعـرف  نسـان، إ ای ب1380 (شـیرازي،  »کر، 
، 1403مجلسـی،  ( »ربـه  عـرف  فقد نفسه عرف من« :فرماید می اسالم یگرام امبریپ .)287ص

لّ مـا  کو نزّهها عن  العارف من عرف نفسه، فأعتقها« :فرماید می علیمنان ؤامیر م .)32ص، 2ج
ـ ن ارسطو .»تألّه ذاتَه عرف من« :دیگو می افالطون نیهمچن .)239، ص1366آمدي، ( »بعدهای  زی

  .)288ـ287ص ،1380، يرازیش( »رةیثک معونۀً حقّ لّک یف نۀٌیمع النفس  معرفۀ« :دیگو می
 آغـاز  نفس شناخت از را خود فلسفه بنیان اشراق شیخ که بس همین نفس معرفت اهمیت در

  :دیگو می گونه این مطارحات تابک در ایشان. کند می
ـ نما اعتمـاد  آن بـر  توانـد  می قتیحق وجوگر جست هک یراه نیبهتر  آن د،ی
 بـه  يحضور علم از انسان یستیبا اشراق متکح به ورود از شیپ هک است
 معرفـت  نفسش مافوق امور به و نموده یترق ازآنجا و نموده آغاز خود ذات

 .)484ص ،1ج ،1380سهروردي،( ابدی
ي نفـس بـه   شـهود شناخت حضوري و حاضر، در پژوهش » معرفت شهودي نفس« منظور از
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ذهنی است که سـالک،  هاي  و صورتمفاهیم  خود است. این شناخت بدون وساطت و مراتبخود 
ـ و تجلاشراقات  ،و از ادراك آن ابدی می وجود همهی نفس را با و نورانواقعیت خارجی  ی کـه بـر   اتی

  .شود می و سروربهجت  ،، غرق در لذتتابد می نفس
؛ یعنـی بـا   دارنـد  خـود هـاي   یژگـ یوو  و حاالتهمه مردم یک علم حضوري سطحی به خود 

اراده و مفـاهیم ذهنـی را بـا علـم      ،يشاد ،درد ،گرسنگیهمچون اموري  ،به ذات خود کردن توجه
ی از معرفـت  و همگـان . منظور از معرفت حضوري نفس، این سطح نـازل  کنند می حضوري ادراك

دارد عقلـی و فراعقلـی    ،ي مانند مرتبه مثـالی تر پنهانهاي  بلکه نفس انسان مراتب و الیه ،نیست
 رسد و سـالک  می و ظهورلیت به فع ،نفسانیهاي  خواستهبا  و مخالفتمجاهدت  ،که براثر مراقبت

  ی از نزدیک با علم حضوري و وجدانی بیابد.و حجابپرده  این مراتب را بدون هیچ تواند می

  »معرفت شهودي نفس« ت و ضرورتیاهم. 1

ـ  يات معنـو کمعرفت نفس آثار و بر ه سـعادت و  کـ باورنـد   . اهـل معرفـت بـراین   دارد یفراوان
دارد. بسـتگی  آخرت به پیوند عمیق معرفتی با پروردگـار جهـان    بختی انسان در سراي دنیا و نیک

معرفـت  « ترین راه بـراي معرفـت حضـوري و شـهودي خداونـد      بخش دیگر بهترین و لذت ازسوي
ـ آ مـی  شمار ترین ویژگی معرفت نفس به مهمامر است و این » نفس اهـل معرفـت فوایـد     ولـی ، دی

  .شود یاز آنها اشاره م یل به برخیکنند که درذ می دیگري براي آن ذکر

  زیمعرفت نفس و باور به رستاخ .2

آن، شناخت  درپرتوت نفس و یقیدر گرو شناخت حق ،ن و آخرتیانسان در روز واپس یبخت یکن
شدن ارواح و اجساد بر معرفت نفـس اسـتوار اسـت.     ختهیز و برانگیمان به رستاخیاست. ا یتعال حق

  :گویند می باره درایناهل معرفت 
 انـه یبنـدگان را فراخوانـد و حجـاب غفلـت از م     یتعال يکه خدا دیآ يروز

ـ او مشغول نبوده و بـا او مهـر نورز   ادیکه امروز به  يا بردارد و هر بنده  دهی
حاصـل نکـرده، آن روز از لطـف     يو با ذکر او انـس نگرفتـه و شـناخت و   

 ،یسـ (مجل» من کـرِه لقـاء اهللا، کـره اهللا لقائـه    : «ابدین يا پروردگار بهره
 بیبـدو آن نصـ   تیاز اشـراق نـور آفتـاب احـد     رای)؛ ز133، ص6، ج1403

و ماننـد خفـاش کـه طلـوع      رسـد  یرسد که خفاش را از تابش نور آفتاب م
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ـ گو یم داند، یخود م يشمس را موجب کور و   أَعمـى   یلـم حشَـرْتَن  : «دی
کـه بـدان در روز    يکـه نـور   يا ندانسـته  ؛)125(طـه:   »راًیقَد کنْت بصـ 

قـالَ  « و آن نور معرفت پروردگار اسـت:  ستیگرینور د نند،یب زهایآخرت چ
ـ تَها و یاتُنـا فَنَسـ  یآ  کأَتَتْ کذلک ـ الْ کذلک ) 126 :طـه ( » وم تُنْسـى ی
  .)15ص ،1381مالصدرا، (

  شهود تجرد نفس. 3

ـ . اانـد  ذکـر کـرده   یل گوناگون و متقنین و دالیبراه ،یاثبات تجرد نفس انسان يحکما برا ن ی
، نـد کن مـی  خود مراجعـه به  که ها هنگامی از انسان ياریبس، ولی کند می ل، عقل انسان را قانعیدال

  :گویند می برخی از اهل معرفترو  ازاین؛ ندجز معرفت حضوري سطحی و ظاهري از خویش ندار
ه عالم ظلمـت  کدست دهد و از عوالم آب و گل  یسک ين دولت برایاگر ا

ـ یو خود را به مقام معرفـت نفـس برسـاند؛     دینما یترقاست،  قـت  یحق یعن
ه از عـالم نـور اسـت و مفتـاح معرفـت رب اسـت،       کـ خـود را   نفس و روح

ه نفس او از مجردات است. آن وقت از کد یند، خواهد دیان ببیشف والعکبال
ما بین او و وصـول بـه مقـامی کـه      ماند حجب ظلمانیه نجات یافته و نمی

جالله، مگر حجب نورانیه و در طـی   از معرفت حضرت او جلّممکن است، 
 یع، لذات و بهجـات و لـوازم و عـوالم   ین مقام منیو وصول به ا این حجب

ـ  ر از اهلش چنـان یغ یسکه آن عوالم و لوازم را کهست  ـ د و بایه شـا ک د ی
  .)35ص ،1385ملکی تبریزي، ( داند ینم

  معرفت نفس و شناخت همه عوالم .4

عقـل و   ،مثـال  ،اعم از ماده یاست. همه عوالم هست یل هستکاز  یگرفت يو رو انسان نسخه
اي از  در انسـان نمونـه   ،نیصـدرالمتألّه اعتقـاد   بهند. ردر وجود انسان دا يا ندهیت، نمونه و نمایالوه

گـویی انسـان نسـخه کـوچکی از کتـاب       .نهاده شده استست، هآنچه در جهان ملک و ملکوت 
آورنـده و   خداونـد پدیـد  بوده، جامع همه معلومات  جهان هستی کتاب بزرگ و بزرگ خداوند است.

کتـابی کوچـک و برگزیـده از آن کتـاب بـزرگ و      ، انسان ازجهـت نشـئه ظـاهري    .مبدأ آن است
به معلومات کلـی و جزئـی و ادراك بـه مـدرکات      کمال و احاطه لحاظ بهو  حسب نشئه باطنی بر

  .)293ـ292ص ،1383، 1ج مالصدرا،( الم هستی استتر از ع ، کتابی بزرگیعقلی و حس
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  یو خداشناس یخودشناس .5

ه در کـ  یاتیمردم از آ بیشتره کد نندا یم »مفتاح خزائن معرفةاهللا« اهل معرفت، نفس انسان را
ـ  ابـن نـد.  ا گـردان  ي، غافل و روه استآن نهاده شد ـ ن نایس نردبـان معرفـت   « ز معرفـت نفـس را  ی

  :دیگو ید و میجو یاستناد م» من عرف نفسه فقد عرف ربه« ثیحدداند و به  می »پروردگار
پـس هـر    ؛اگر جسم و تن انسان باشد ،ورکث مذیدر حد »نفس«مقصود از 

سـینا،   ابن( ستین نیه چنک یدرحال ،ش معرفت داردیبه پروردگار خو یانسان
  .)182ص ،]تا بی[

شـناخت آن بـه شـناخت خداونـد     ه کـ فراتر و برتر از جسم است  یقتیپس منظور از نفس، حق
را درسـت  » من عـرف نفسـه فقـد عـرف ربـه     «هرکس اهل معرفت معتقدند رو  ازاین ؛انجامد یم

ـ یو حقـا  یمـت متعـال  کمطالـب اسـتوار ح   ،یل فلسفیع مسائل اصی، جمبفهمد را  ین عرفـان یق مت
ــد وت خوانــدهکــمعرفــت نفــس را مفتــاح خــزائن ملبنــابراین  ؛نــدکاســتنباط از آن  توانــد یمــ  ان
  .)16ص ،1386زاده آملی،  حسن ر.ك:(

  نفس معرفت یتیترب يامدهایپ .6

 يخودسـاز  از تـر  مهـم  يارک انسان و دیآ ینم انسان ارک به نفس معرفت همچون یمعرفت چیه
  :است معتقد ییطباطبااست. مرحوم عالمه  استوار یخودشناس بر آن و ندارد

است، شاید به این دلیل باشد که اینکه سیر انفسی سودمندتر از سیر آفاقی 
معرفت نفسانی بر خالف معرفت آفاقی معموالً از اصالح اوصاف و اعمـال  

  .)169ص ،6ج ،1417طباطبایی، ( نفس جدا نیست
، انسان بـر  یر نفسانیه در سکعقیده دارد اصالح آن  ه وکیتز ،وند معرفت نفسیشان درباره پیا

از  ،نفـس  یو بـدن  یادوات روحـ  ،از قـوا  ،به آن يحضور یآگاه درپرتوابد و ی یذات نفس دست م
همـراه بـا    هکـ  يخوب و بد يها ا ناپسند و حالتیده یات پسندکمل ،انط آنیا تفریو افراط  اعتدال

ـ هـم   ،انسـان شود  امر سبب مین یابد و ای یم یت است، آگاهملکاآن  ـ واسـطه   یب ش یه درد خـو ب
  .)170ص همان،( گرددمعالجه آن آگاه  يها و هم به درمان و راهشود واقف 

ـ تأدرمجموع تمـامی ایـن    » معرفـت نفـس  « اهـل معرفـت دربـاره   هـاي   يو پافشـار  هـا  دکی
چـه  یآنـان را از در  سـاخته، شـده در مـاده را برطـرف     غرقهاي  ه شبهات انسانکسبب است  نیبد



 1396 پاییز و زمستانـ  9ـ شماره  پنجمسال   40

و  ننـد کعقـول مـردم را روشـن     ،ل دهنـد کینه فاضله تشـ ینند تا مدکعت آشنا یطب ينفس با ماورا
ـ و ح يمجـاز  يهـا  آنان را از انس به لـذت  ،ه لقاءاهللا است، سوق دهندکشان  مالک يسو به  یوانی

 ،ه همـه رفتارهـا  کـ به آنان یادآور شـوند   و ن است، توجه دهندیه محض دکبه معادشان  ،بازدارند
نفـسِ عمـل اسـت و     ،و پـاداش  جـزا را یز؛ گذارند یانسان بر او اثر م يها تیها و ن زهیانگ ،گفتارها

هـا   يتـا از بـد   گفتار و پندار خـود اسـت   ،ردارکس مهمان سفره کهر بوده، ساز انسان، علم و عمل
 ل کننـد یخـود را تحصـ   يگـران روا ندارنـد و سـعادت ابـد    یشـتن و بـر د  یزند و ستم بر خویبپره

  .)88، ص1386آملی،  زاده حسن(
مگرآنکه آن را در  ند،یب ینم یو کاست يبد یهرکس نفس خود را شناخت، در کس رو نیازا

ـ  یدنیآشکار و د ایو نقص  بی. آن عکند یوجو م خود جست ـ درم یماننـد آتشـ  ه ابوده، ی  انی
و  نیخودب ،زبان هرزه ،جو بیو ع کند ینم ییبدگو یپشت سر کس رو نیسنگ پنهان است؛ ازا

ـ یو ع يهر بـد  رایز ست؛یفروش ن ناز ـ  يگـر یکـه در د  یب  ابـد ی یآن را در خـود مـ   نـد، یب یم
  .)214ص ،1380مالصدرا، (

  شیخ اشراق ازدیدگاهنفس  معرفت یمبان. 7

 درضـمن  کـه  اسـت مبتنی  شانیا خاص یمبان بر »نفس معرفت« درباره اشراق خیش دگاهید
  :شود می نییتب یمقدمات
 از منظـور . استتشکیل شده  »ظلمت« و »نور« از یهست جهان ،يسهرورد مکیح ازمنظر. 1

. زهاسـت یچ نیظـاهرتر  ،نـور  باشـد.  مد نظر می »ظهور« ، بلکهستین يماد محسوس نور ،»نور«
 نـزد  ذاتـش  هرآنچـه  بنابراین است؛ یپنهان و خفا يامعن به هک دارد قرار »ظلمت« نور مقابل نقطه
  .است ظلمت ،باشد بیغا و پنهان شیخو از خود هرآنچه و نور ،باشد ظاهر و حاضر خود

ـ ا همـه . است گوناگونهاي  فیط و مراتب يدارا و ککمش يامر »نور« قتیحق. 2  نورهـا  نی
 درواقـع . گردد میبر »ظهور« حقیقت به زین آنها تفاوت و اند كمشتر »حضور« و »ظهور« اصلِ در

ـ متاإل مابـه  نیعـ  ،بوده »ظهور« همان هک كشترااإل مابه  بـه  ظهـور  مرتبـه  نیتـر  دیشـد . اسـت  ازی
 نـزد  زیـ چ همـه  و دارد تام ظهور یشخو نزد یتعال حق ذات. تعلق دارد متعال خداوند ای »نوراألنوار«
 خـود  بـه  هک است تام مجردات ای »قاهره انوار« نوراألنوار، از تر نییپا مرتبه. است ظاهر و حاضر او

 مرتبـه  ،قـاهره  انـوار  مرتبـه  از تـر  پست. دارند يشهود معرفت خود مادون انوار به و يحضور علم
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  .ندک می ریتدب را كافال که است کیفل نفوس یا »مدبره انوار«
 جسـم  و بـدن  در باشـد و  می یانسان ناطقه نفوس همان هک است »هیاسفهبد انوار« آن از پس
  .ندک می تصرف

 هکـ  دارد قـرار  اتیجسـمان  و ظلمـات  عـالم  و غواسـق  مرتبـه  ،ياسفهبد نور مرتبه از تر پست
نیـز   گـر ید ايیاش به ،ندارند خود نزد يظهور و حضور چیهتنها  نه و اند بیغا خودشان از خودشان

  ندارند. يحضور علم
ـ ا از يا مرتبـه  هـر  هکآن يمحور تهکن ـ ی نـور  سرچشـمه  بـه  نورهـا  نی  »نوراألنـوار « یعن
 هک يا مرتبه هر بوده، برخوردار يدتریشد و تر املک یخودآگاه و »ظهور« از باشد، تر یکنزد
 اسـت  برخـوردار  يشـتر یب یناآگـاه  و خفـا  ،ظلمت از باشد، داشته يشتریب فاصله نور منبع از
  .)395ص ،1380، يرازیش(

 نفـس  معرفـت  بحـث  در هکـ  اسـت  نور مراتب از یکی یانسان ناطقه نفس ای ياسفهبد نور .3
وي . دانـد  می بدن با نیمبا و ماده در رمنطبعیغ يجوهر را نفس يسهرورد مکیح. باشد مطرح می

ـ . است ماده و جسم از راستهیپ هک داند می یوحدان و طیبس ،مجرد را ناطقه نفس  در اشـراق  خیش
 المحلّ عن ئٌیبر قائم یح جوهرٌ النفس« :ندک می فیتعر گونه نیانفس انسان را  ایگو و وتاهک یانیب

59ص ،4ج ،1380سهروردي،( »والمواد(.  
ـ ک طـور  به. است خود به يحضور علم و یخودآگاه یژگیو يدارا ياسفهبد نور براین افزون  یل

ـ نوران و تجـرد  دربـاره  شـان یا. داند می تجرد اریمع را »خود نزد ءیش ذات ظهور« اشراق خیش  تی
ـ « :ننـد ک مـی  مطرحگونه  این را »ظهور« كمال ،ءیش یکی  فهـو  عنهـا  غفـل یال ذات لـه  مـن  لّک

  .)282ص ،1380، يرازیش( »هیلإ شاریال مجرّد نور فهو عنده ذاته لظهور رغاسقیغ
 و محـض  نور ند،ک كادرا يشهود و يحضور علم با را خود ذات هک يموجود هراساس  براین

 علـم  در »كمدر« و »كمدرِ« ،»كادرا« نکر سه درحقیقت. است ظاهر خود نزد یمحض نور هر
 خـود  بـه  نفس علم در معقول و عاقل ،عقل هک گونه همان واحدند؛ و سانیک خود، به نور يحضور
  .است اعتبار به آنها تفاوت و واحدند

 از و دارد يحضـور  علـم  خود به دائمطور  به گیرد، می قرار انوار جرگه در ازآنجاکه یانسان نفس
 کذات عن بیالتَغ أنت و« :دارد حضوري علم ذات، حضوري ادراك این به و ستین بیغا یشخو
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  .)284ص همان،( »کذات عن قطّ کذات بیالتغ أن و لها ککإدرا عن و
 و اسـت  نفـس  خـود  نیعـ  نفس »یخودآگاه« و »ظهور« هک ندک می دکیتأ سهرورديحکیم 

ـ نوران و ظهـور  نیعـ  ،آن يوجـود  نحـوه  و نفس سنخ ، بلکهنیست آن بر عارض و نفس الزمه  تی
 تـرین مـانع خودآگـاهی نفـس     بـزرگ  ،ه بـدنی و جسـمانی  همچنین فرورفتن نفس در مـاد  .است
  :گوید می باره دراین فارابی .باشد می

 فیهـا  الّتـی  المـادة  هو بِالفعل تَعقلَ أن و عقالً تکونَ اَن للصورة المانع
 کـان  مـادة  إلی محتاجٍ غیر وجوده فی الشئ کان فمتی الشیئ، یوجد
  .)46ص ،1995فارابی، ( بالفعل عقالً بجوهره الشیئُ ذلک

 خـود  يژرفـا  خود يخود به یانسان نفس هکآن یاشراق نفس معرفت درباره مهم اریبس تهکن. 4
 نفـس  بـر  عقـل  نـور  تـابش  و اشراق. ندک می كدر یعقل نور و قاهره انوار اشراقات درپرتو فقط را

 تـوان  دیخورش نور تابش با جز ما  چشم هک چنان ؛اوست چشم به دیخورش نور تابش همانند یانسان
 دیگـر  و خـود  ذات توانـد  می آن بر عقل نور اشراقِ درپرتو فقط یانسان نفس نیهمچن .ندارد دنید

ـ ب را آن میرکـ  قـرآن  هک است یقتیحق همانامر  نیا .)287ص همان،( ندک كادرا را مجردات  انی
 نیا بر یعقل مسلّم اصل نیهمچن .)40 :نور( »نُور منْ لَه فَما نُوراً لَه اللَّه جعلِی لَم منْ و« :ندک می

 البـد  بـالعرض  ما لّک« :شود یمنته یذات امر به دیبا ناچار به ،یعرض امر هر هک دارد دکیتأ مطلب
ـ  نـور  یپرتوافشـان  نیا البته .)314، ص4ج ،1421 سبزواري،( »بالذّات ما یإل ینتهی أن  بـر  یعقل

 نفس بر قاهره انوار نورافشانی درپرتو آنچه رایز ندارد؛ نفس یذات ظهور و تینوران با یمنافات نفس،
 از ياریبسـ  نفس. است نفس یذات تینوران به يثانوتوجه  و »علم به علم« همان د،یآ می دست به

 غافـل  خـود  ذات از و ور غوطـه  یوانیحهاي  لذت و اتیماد در ولی ،است مجرد و ینوران ذاتاً مردم
  .نندک  شهود را خود یذات ظهور توانند نمی دیگر که اي گونه به شوند؛ می

 بـارق « نییتب در وي. ندک می ریتعب »یاله بارق« به یعقل انوار و اشراقات از يسهرورد مکیح
  :دیگو می »یاله

ـ العقل المجـرّدات  عـن  فائض نور هو و یلهاإل البارق ـ  ۀی  الـنفس  یعل
ـ العلو موربـاأل  شـتغال اإلو والمجاهـدات  اضـات یالر بیعق الناطقۀ  ۀی
 هذه و...  مۀکالح ریسکإ هو و أحوالها و المجرّدات تعلم به ۀ،یالروحان
 ،1380سـهروردي،  ( والمجـرّدات  النفس معرفۀ یف األصل یه البوارق

  .)308ص ،2ج
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 »مـت کح ریسـ کا« را ناطقـه  نفـس  بـر  یالهـ  و ینورانهاي  بارقه نیا ورود اشراق خیش
 حاصـل  یروحـان  و يمعنـو  امـور  بـه  پـرداختن  و هـا  مجاهدت ،ها اضتیر درپرتو هک داند می
 اسـت،  نفـس  معرفـت  در اصـل  هکـ  یالهـ هـاي   بارقه و اشراقات نیا درپرتو کسال .شود می
 انـوار  و نوراألنـوار  مشـاهده  راه تنهـا  گفـت  توان می ، بلکهکند شهود را خودش ذات تواند می

  .است نفس معرفت ای ياسفهبد نور شهود قاهره،
 دسـته  سـه  به تابد، می انکسال دل بر هک را یاشراقات و انوار ،يبند  میتقس یک در اشراق خیش

  :ندک می میتقس
 نـد، ا اضـت یر و كسـلو  و ریسـ  آغـاز  در هک یسانک و انیمبتد يبرا انوار این :خاطف انوار )الف

ـ قابل حسـب  بـر گـاهی   و ندارند یدوام و دارندیناپا و گذرا صورت به نورها نیا. ندک می تابش  و تی
ـ ن »بـوارق « و »طـوالح « به ناپایدارهاي  بارقه و نورها نیا از. تابند می آن بر کسال نفس يصفا  زی
  .شود می ریتعب

. تابنـد  مـی  كسلو ریمس در نامتوسط يبرا وستهیپ و ثابت طور به انوار این :ثابت انوار )ب
 در راسـخ  يا هکـ مل بـه  اند و مودهیپ را مجاهدت و اضتیر ،كسلو نیآغاز مراحل انکسال نیا
 »لوامـع « اسـت،  یبـاق  آنها اثر طوالنی مدت هک يذیلذ انوار چنین به. اند افتهی دست راه نیا
  .شود می گفته زین

 یتعـال  حـق  در یفـان  و انـد  دهیرسـ  كسلو و ریس از یعال مرحله به هک یسانک :طامس انوار )ج
ـ ا. برخوردارنـد  طامس انوار از اند، افتهی دست تمام و تام اي مشاهده به و اند شده  ،طـامس  انـوار  نی

  .)501ص ،1همان، ج( ندک میفانی  تعالی حق جمال در را سالک
 هـر . اسـت  شـده  لکیتش »شوق« و »قهر« نکر دو از یهست نظام ،اشراق خیش ازدیدگاه. 5
 قـرار  نییپـا  و سافل مرتبه در هک يموجود به نسبت است، گرفته قرار یعال مرتبه در هک يموجود

 و شـوق  ،یعـال  موجود به نسبت یسافل موجود هر گرید يازسو دارد. »غلبه« و »قهر« حالت دارد،
 »عشـق  و شـوقٌ  یالعـال  یإل للسافل و قهرٌ السافل یعل یفللعال ثّرتکت إذا واألنوار« :دارد عشق

بـوده،  معناي سلطه و احاطه  به مذکوردر فراز » قهر« است واژهگفتنی  .)327ص ،1380شیرازي، (
  .نیست معناي دشمنی و عداوت به

ـ  اسـت؛  افتـه ی سـامان  »قهر« و »محبت« براساس یهست نظام همه اساس براین  هکـ  یمحبت
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 نسـبت  یعال نور هر الزمه هک يا غلبه و قهرباشد و نیز  می مافوقش به نسبت یسافل نور هر الزمه
  .است مادونش به

 خـود  يبـرا  آنها »ظهور« ضعف و شدت به موجودات بودن سافل و یعال اریمع هکآن مهم تهکن
 يشتریب علو و تینوران از باشد، حاضرتر و ظاهرتر شیخو نزد ذاتش هک يموجود هر. داردبستگی 
ـ غا شیخـو  از خـود  هکـ  يموجود هر درمقابل و است برخوردار  موجـود  باشـد،  تـر  پنهـان  و تـر  بی

 يا مرتبـه  هـر  اسـت،  ذومراتب و ککمش »ظهور« قتیحقباتوجه به اینکه  البته .دارد نام »سافل«
  .است برتر و تر یعال مرتبه، آن ،باشد تر دیشد و تر املک شا یخودآگاه و ظهور هک

 بـه  نسـبت  هیاسـفهبد  نفوس. ندک می صدق محبت و قهر نیا زین »نفس معرفت« موضوع در
  .دارند یذات ششک و محبت ،اقیاشت ،»نوراألنوار« و »قاهره انوار« یعنی خود از تر یعال  مرتبه

 و اسـت  برقـرار  يظهور و يوجود تیسنخ ،یعقل تام مجردات و یانسان نفوس انیم هکازآنجا
 آن مـافوق  و قـاهره  انـوار  بـه  نسبت یانسان نفوس ند،ا ینوران و خودآگاه موجودات جرگه در هردو

  .دارند درونی انجذاب و ، تمایل»نوراألنوار« یعنی
 ها حجاب بعضی یگاه ولی ،است ناطقه نفس سرشت و ذاتجزء  یروحان شوق و انجذاب نیا

  .شود می یذات محبت و شوق نیا مانع یجسمان و يماد موانع و
 ،نفـس  معرفـت  مرتبـه  نیتـر  یعال هک است آن یاشراق نفس معرفت در یاساس اریبس تهکن. 6

  .است کسال دل بر نوراألنوار تام یتجل یا »نوراألنوار« در يفنا
ـ اول و مـا کح ،ایانب از بزرگان یعنی ـ  اند شده املک عمل و علم در هک یسانک ـ  ای  هکـ  هنگـامی  ـ

 .رسـند  مـی  فنـا  مقـام  بـه  شـدند،  منقطـع  ینفسـان  يهواهـا  و یجسـمان  تعلقـات  از املک طور به
  :کند می معرفت نفس بیان پرتو درغایت فرستادن پیامبران را فناي  لهینأصدرالمت

 بسـلّم  لیـه إ والصـعود  معرفـۀاهللا  االّ لیس الشرائع مقصود اَنّ علم فقد
 مستهلکۀ ربه، لمعات من لمعۀ کونها و والعبودیۀ بالذّلۀ النفس معرفۀ

  .)623ص ،1380مالصدرا، ( األنبیاء بعثۀ فی القصوي الغایۀ هو فهذا فیه
ـ  و شـفاف  نوراألنـوار  برابردر را مجرد عقول یعنی ینورانهاي  حجاب ،مقام نیدرا کسال  نـور  یب

 .شـود  مـی  نـابود  و محـو  ،دیخورشـ  نـور  ظهـور  از پـس  سـتارگان  و ماه نور هک گونه انهم ؛ندیب می
 علـت . شـود  می فروغ یب ،کسال دل بر تعالی حق نور يگر جلوه و ظهور با قاهره انوار نور همچنین

 ؛)244ص ،1363هـروي،  ( اسـت  قاهره انوار دیگر بر تعالی حق نور احاطه و عظمت درواقع نیز آن
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، شـود  می یعقل عالم ينورها و ها بارقه افتیدر آماده راه، آغاز در نفس معرفت کسالاساس  براین
 اسـت  ینـوران  حجاب یک خود قاهره انوار مشاهده ، بلکهستین مقصود و مقصد امر همه نیاولی 

  .یافت دست متعال خداوند انوار و تجلیات در استغراق و اهللا یف فناي مقام به تا شود دهیدر دیبا هک
 مرحلـه  بـه  هک هنگامی ياسفهبد رمدب نور که است باور براین مةاالشراقکح شارح يشهرزور

 و یبـدن  يقـوا  بـر  و دنـ ک مجاهـدت  خداوند به دنیرس راه در هک یهنگام و برسد مزاج در اعتدال
 شـود  مـی  فیلط ،ینوران شوق و یروحان عشق درپرتو د،وش رهیچ ند،ا یظلمانهاي  حجاب هک یحس

  .)511ص ،1383 شهرزوري،( ندک می مشاهده تام طور به را یعقل عالم انوار و
 را خـود  ینـوران  قتیحقبتواند  خالصانه عبادت و اضتیر ،مجاهدت درپرتو کسال نفس اگر. 7
  .شود می صادر يا العاده خارق و زیانگ شگفت يارهاک او از ند،ک شهود
 نفـس  بـر  مسـتمر  طـور  به یروحان و ینورانهاي  بارقه و اشراقات اگر استمعتقد  اشراق خیش
 هـا یعل دامـت  إذا النفـوس  أنّ فـاعلم « :شـد  خواهـد  نفـس  عیـ مط و منقاد ماده عالم بتابد، سالک

  .)237ص ،1363 ،يهرو( »العالم مادة عهایتُط ۀ،یالعلو اإلشراقات
 خـود  بـدن  تکـ ممل در فقـط  نـد، ا ینفسان التیتما و ها لذت در فرورفته هک فیضعهاي  نفس

 يعلـو  انـوار  تـابش  اثـر  بـر  هک ینفوس ولی، ندا پادشاه خود جسم کمل در فقط و نندک می تصرف
ـ ن ها بدن و اجسامدیگر  در اراده و همت يروین درپرتو توانند می اند، افتهی مالک و قدرت  تصـرف  زی

 و عـاجز  امور این انجام از دهیشکن اضتیر و يعادهاي  انسان، اما نندک جادیا خارج در را یحوادث و
 و نـد ا نفس پیرو و مطیع جوارحش و اعضا همه و انسان بدن که گونه همان دیگر عبارت به اند؛ ناتوان
 عمـل  و علم در یافتگان کمال نفوس همچنین کند؛ می تغییر نفس حاالت تغییر دلیل به شان حاالت

  .کنند می اطاعت آنها از مجرد و مادي از اعم هستی جهان همه که استاي  گونه به
 انـوار  عـالم  در آن اسـتجابت  و کسال يدعا شدن شنیده ،نفس معرفت يامدهایپ گرید از
 رسـد  مـی  اجابـت  هدف به باشد، شده محقق استجابت طیشرا و عللدیگر  اگر و است قاهره

  .)237ص همان،(
  :گوید میگونه  این نفس العاده خارقهاي  توانایی درباره اشراق شیخ

 بـدین  و برسـد  کمـال  غایت به شرف در آدمی نفس چون که است ممکن
 آید پدید تأثیرها عنصر عالم در وي از گفتیم، ما که نبوت قوت در شود، حد

 قـومی  هـالك  اگر و گردد پیدا اثرها فساد و کون عالم در وي دعاوي از و
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 جمـادات  و نباتات و حیوانات در نیز و آید پدید آن اسباب و صاعقه ،خواهد
 بـود  بیـرون  بشـریت  معهود از آن مثل که آید پدید افعالی او نفس تأثیر به
  .)448ص، 3، ج1380سهروردي، (

کند ایـن   می به سالکان کمال توصیه وکرده است نیز به این آثار شگفت نفس اشاره  سینا ابن
  :العاده نفس را انکار نکنند کارهاي خارق

 و باشـد  عـادت  دگرگونی به مربوط که بشنوي عارفان درباره اخباري شاید
 بـراي  بـاران  طلـب  عارفی :بگویند مثالً ؛نمایید مبادرت آن تکذیب به شما

 شـفا  او و نمـود  را کسـی  شـفاي  درخواسـت  یـا  و بارید باران و نمود مردم
 بـراي  هالکـت  نـوعی  یـا  و زلزلـه  و خسوف و کرد نفرین مردم بر یا یافت
 و حیوانـات  مـرگ  و وبـا  بیمـاري  و کـرد  دعا مردم براي یا آمد پیش مردم
 فـرار  او از پرنـده  و شـد  او رام درنـده  یـا  نمود دور آنها از را طوفان و سیل
 دربرابـر  پـس  نیسـتند؛  قطعی ممتنع و محال که کارها این امثال یا و نکرد

 و کنیـد  توقـف  بلکـه  ،نزنیـد  انکـار  بـه  دسـت  العاده خارق امور این شنیدن
 دارنـد  طبیعـت  اسـرار  در اسـبابی  و علـل  کارهـا  ایـن  زیـرا  ننمایید؛ عجله

  .)413ص ،3، ج1375سینا،  ابن(
 ازمنظـر . اسـت  العـاده  خـارق  يارهـا ک گونـه  نیا سرچشمه و منشأ درباره ،مهم پرسش دراینجا

 نفـس  معرفـت  مجاهـدان  و انکسـال  نفـوس  بـر  قاهره انوار و نوراألنوار از هک ينور ،اشراق خیش
 ننـد ک اطاعـت  آنهـا  از یهسـت  جهـان  همـه  شـود  میسبب  هک است علم و قدرت ریسکا تابد، می

  .)238ص ،1380،سهروردي(
  :ندک می حیتصر گرید يجا در يسهرورد مکیح

 افـت یدر را یالهـ  نـور  مثـال  انـد،  شده املک عمل و علم در هک ییها نفس
 تواننـد  مـی  اسـت،  خالق نور یک خود هک یاله یتجل نیا اثر بر و کنند می

  .)239ص همان،( بزنند ایاش جادیا و تیخالق به دست
 اسـت؛  یاله نور اتیذات از انشا و جادیا تیخاص هک شود می دهیفهم اشراق  خیش عبارت نیا از

  .دارد خلق و جادیا قدرت ،ذاتی طور به کسال دل بر یافته تابش نور که اي گونه به
 بـه  ، بلکـه ستین استدالل و برهان اقامه فقط نفس معرفت به دنیرس راه اشراق شیخ ازمنظر
 انـوار  دریافت و نفس يشهود معرفت به یابیدست يبرا اشراق خیش. داردنیاز  اضتیر و مجاهدت

 پرتونامـه  تـاب ک دروي . نـد ک مـی  شنهادیپ مسیر نیا انیرهپو يبرا ییارهاکراه ،یاله اشراقات و
  :کند می توصیه گونه این
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ـ پره مطـاعم  از و یحسـ  لذّات از و ندک دائم يرکتف وتکمل در هکهر و  زی
 مواظبـت  شـب  دارداشـتن یب بـر  و ندک نماز شب به و حاجت قدر به اال ،ندک

 را نفس و فیلط ارکاف به ،ندک سرّ فیتلط و خواند اریبس یاله یوح و دینما
ـ  مأل با و دینما بیتطر اوقات یبرخ در . نـد ک تملـق  و نـد ک مناجـات  یاعل

 وقـت  ریغ در هک چنان شود؛ متتابع و خاطف برق همچو اندازند او بر يانوار
ـ  باشد و ندیب زین خوبهاي  صورت هک باشد و ندیآ زین اضتیر  را نفـس  هک

  .)80ص ،3ج ،1380،سهروردي( بیغ عالم به افتد میعظ يا خطفه
  :داند می نفس معرفت به یابیدست سبب را لیذ عوامل ،حاتیالتلو تابک در يسهرورد مکیح

  پیوسته؛ طور به خداوند ادی و رکذ. 1
  خلوت؛ گوشه یک در زکتمر و يمادهاي  تیفعال و یحس اتکادرا كتر. 2
ـ  يخاطر و رکف هرگونه ردنک قطع. 3 ـ ا بـه  را انسـان  هک  يمـاد  عـالم  نی

  شاند؛ک می
  قرآن؛ قرائت با همراه یدائم عبادت. 4
  شب؛ دل در نمازها بر مواظبت. 5
 سـحر  وقت تا را ردنکافطار هک است آن روزه نوع نیبهتر و گرفتن روزه. 6

  باشد؛ یگرسنگ حالت با شب در عبادت تا اندازد ریتأخ به
ــآ تــالوت. 7  انســان در را شــوق و رقــت هکــ شــب دل در قــرآن از یاتی

  زاند؛یبرانگ
 ریضـم  و سـرّ  تا یقدس امر با مناسب التیتخ و فیلط ارکاف و ها شهیاند. 8

  شود؛ فیتلط کسال
 (همـان،  سرشـت  كپـا  واعظ سخنان به دادن گوش و نیدلنشهاي  نغمه. 9

  .)113ص ،1ج
 :است امر دو گرو در نور عالم به ارتقا ،ديرسهرو حکیم ازمنظر

 حقیقی؛ علوم و معارف در تفکر )الف
 اسـت  شـده  ممنـوع  شرع در که غیرضروري جسمانی شهوات از پرهیز )ب

  .)248ص ،1363 (هروي،
 پیـدایش باعـث   را اهللا إلـی  عتضـرّ  و داري زنده شب خوري، کم عامل سه ،دیگر جاي درایشان 

  .)113ص ،1ج ،1380 سهروردي،( داند می نفس معرفت
ـ تطر همچنـین  .دانـد  می نفس معرفت در یاصل عامل را نوراألنوار به توجه در اخالصوي   بی

ـ لطهاي  نغمه با آن شادنگهداشتن و نفس  جـالل  و جمـال  رکـ ذ بـر  مشـتمل  هکـ  را یقیموسـ  فی
 بـه  يبنـد  يپـا  ،عتیشر امکاح به التزام بر شانیا. داند می نافع يمبتد کسال يبرا است، تعالی حق
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 را »مـرگ  ادی« يسهرورد براین افزون .ندک می دکیتأ تعالی حق به توجه و ینواه كتر ،یاله اوامر
 مجلسـی، ( »اللّـذات  هـادم  رکـ ذ ثـروا کأ« :دیفرما می هک امبریپ المک بر و داند می مهماتجزء 

  .ندک می دکیتأ )132ص، 6، ج1403
 موانـع  جزء را »بدن ظلمات در فرورفتن« و »ناپسند اخالق« ،»بکمر جهل« اشراق خیش. 8

 و موانــع از رهاشــدن و مخلصــانه عبــادت راه از اســت معتقــدوي . شــمرد مــیبر نفــس معرفــت
  .)246ص ،1363هروي، ( دید را هستی حقایق توان می حیوانی و حسیهاي  حجاب
 ،یجسـمان هـاي   ت لذ به پرداختن و یبدن و یحسهاي  مشغله ،اشراق خیش ازمنظر کلی طور به

  .است نفس معرفت موانع نیتر بزرگ از

  نتیجه

ـ ی است؛ »یخودآگاه« و »ظهور« خصلت يدارا و مجرد و ینوران یقتیحق ياسفهبد نفس  یعن
 دارد، خـود  بـه  يحضور علم هک يموجود هر کلی طور به. است حاضر و ظاهر خودش نزد خودش

  .است محض نور
 اي مرتبـه  به ،عبادت در اخالص و اضتیر ،مجاهدت و هیعال انوار به شوق درپرتو ناطقه نفس

 و ریاضـت  اگـر . کنـد  دریافـت  را قـاهره  انـوار هـاي   بارقـه  و انـوار  تواند می که رسد می استعداد از
ـ عال انـوار  و رود مـی  فراتر زین قاهره انوار شهود مرحله از ابد،ی ادامه مجاهدت  يازسـو  هکـ  را يا هی
 ونـد یپ و اتصـال  براثـر  انسـان  نفـس  قـت یحق درواقـع . ندک می افتیدر شود، می گر جلوه نوراألنوار

 و جمال تواند می کسال و رسد می تمام و تام ظهور به نوراألنوار و قاهره انوار با يوجود و يظهور
  .ندک شهود خود استعداد و تیظرف حد در را یتعال حق یذات و یصفات ،ییاسما ماالتک
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