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  کلیات پژوهش  -1

  مقدّمه. 1-1

هاي مختلف تاریخ توجّه به نیروهاي درونی انسان از موضوعاتی است که در دوره

شناسان هر یک به ست. عالمان، فیلسوفان و رواناندیشمندان را به خود مشغول داشته ا

اند؛ اي در شناخت و تجزیه و تحلیل نیروهاي فراحّسی و توجیه علمی آن سعی داشتهگونه

وقوع کرامات و  1»ادراکات فوق حسّی«شناسی مدرن، با مطرح کردن از آن میان علم روان

شناسی اي از علم روانه شاخهکه امروزانجام امور خارق عادت را تأیید کرده است. چنان

پردازد که موجب خلق امور هاي روانی می، به بررسی پدیده2»پاراپسیکولوژي«به نام 

  )7: 1370خواه، شود. (علیالعاده میشگفت و خارق

هاي شیمیایی شناسان معتقدند، مغز انسان داراي ماهیّت فیزیکی و فعالیّتروان

-شیمیایی، به پدید آمدن بارهاي الکتریکی منجر می هاياي است که در اثر کنشپیچیده

هاي ناشی از تمرکز آورد. آنان دریافتي اندیشه و تمرکز حواس را فراهم میشود و زمینه

اند. به عنوان مثال، نام نهاده» حسّ ششم«را  3هاي آپوکالیپتیکیحواس و برخی مکاشفه

-امروزي است که به افعال خارق شناسیو تمرکز فکر، یکی از مباحث روان» پاتیتله«

اي است که به پاتی، نیرو و قدرت مجهولهتله«ي صوفیان شباهت زیادي دارد. العاده

» توان از افکار و مقاصد دیگران چه از نزدیک و چه از دور مطّلع شد.ي آن میوسیله

  )77(همان، 

ه به حکم عقل از بین کرامات صادر شده از جانب صوفی: نظران معاصر معتقدندصاحب

                                                           
1. Extra sensorial perception. 
2. Parapaychology. 
3. Apocalyptic. 



ها رسد؛ اّما برخی دیگر از آنو منطق و علم و قوانین علم شهود، برخی ممتنع به نظر می

قسمتی از کرامات اولیا، مطابق با اصول و قواعدي «توان از نظر علمی توجیه کرد. را می

ي روحی، محرز و مقرّر است. از قبیل النّفس و فنّ تحلیل و تجزیهاست که در معرفت

لجه از راه عقیده و ایمان و توجّه و تلفیق فکر و تصرّف در اراده و اشراف بر خواطر و معا

نیز تلقین تحت تأثیر خواب مغناطیسی و امثال آن، که هر کس به دقّت در کتب عرفا و 

خورد که چگونه مطابق اصول و ها به مبتدیان اهل سلوك بنگرد، برمیدستورهاي آن

  )239: 1389(غنی، » سازند.را مستعدّ اخذ تلقین میالنّفس، مرید موازین علم

اند که عالوه بر عالم محسوسات که از آن به عالم شهود اغلب صوفیان بر این عقیده

-کنند، عالمی روحانی نیز وجود دارد و از این عالم با عنوان عالم غیب یاد میتعبیر می

ست. آنان معتقدند در د قرآن نیز ایب و شهادت مورد تأییکنند. این اعتقاد بر وجود عالم غ

توان بر این عالم اهللا میها و قدم نهادن در طریقت و سیر الیها و ریاضتاثر برخی تالش

العاده و از آن جمله به فراست هاي خارقنامحسوس تسلّط یافت و از این راه بر توانایی

ان و خبر از غیب و دست پیدا کرد که حاصل این فراست، اشراف بر اذهان و ضمایر دیگر

  آینده و امور مکتوم است.

ي مثنوي معنوي اثر ارزشمند مولوي که اوج ادبیّات عرفانی است، سخن فراوانی دربـاره

قرآن و قصص انبیا  ،ویژه فراست دارد که منبع بیشتر این سخنان تمثیلیکرامات اولیا و به

توانـد یـک تی چون فراسـت مـیاالولیاء است. آنچه مسلّم است این است که اموراو تذکرة

توانایی فوق حسّی باشد که بندگان خاص و مؤمن و محبّ خدا از آن بهره دارنـد و میـزان 

  ي خلوص و ایمان آنان مترتّـب است.آن در افراد با درجه

    . بیان مسئله1-2

شدن در امري است. (ابن منظور، فراست در لغت به معناي نگاه دقیق و تیز و دقیق

عربی است. از نظر لغوي، » فراسۀ« ي فراست صورت فارسیواژه) کلمه ذیل 1408

ي امارت بینی و تیزبینی است. در اصطالح، قوّهمترادف کیاست و فطانت و به معنی باریک

  : ذیل فرس)1381: مدخل فراست) (آذر نوش، 1346است. (دهخدا، 
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- روح آدمی حکایت میي آن از زوایاي این علم با تمام جهات مختلف و ابعاد گسترده

کند و در نفس واقع وجود دارد. فراست همچون برخی از خصوصیّات و صفات از امور 

شود و چندان عمومی و عادي موهبتی است و دست الهی در آن به وضوح دیده می

هاي مختلف آن، جهات اکتسابی را در آن ایجاد، توان با پیگیري زمینه؛ ولی مییستن

تعلیم و تعّلم هر چه بیشتر آن را گسترش داد؛ البتّه، مردم عادي کم و رشد و جال داد و با 

ي داشتن آن را دارند و براي اثبات آن در خویش بیش از این علم برخوردارند و گاه داعیه

پردازند که چندان دور از واقع نیست؛ اگر چه ممکن است به بیان شواهد و مواردي می

اي با داشتن چنین دارایی عظیمی و ممکن است عدّه بیشتر از واقع ادّعا داشته باشند

اي برخود نبالند و یا به مقدار کامل از وجود آن در خود اطّالع نداشته باشند و از آن بهره

  نبرند.

قشیري فراست را موهبتی از سوي خداوند، و آن را مختصّ مؤمنان و بندگان خاص و 

نگرد، به نور حق نگریسته باشد و مادام  هر که به نور فراست«خالص خداوند دانسته است: 

عملش از حق بود و او را سهو و غفلت نباشد؛ بلکه حکم حق بود که زبان بنده را بدان 

ها بدرخشد و معرفتی بود اندر اسرار، مخصوص کرده باشد. فراست روشنایی بود که در دل

ی بدو نماید تا از ضمیر تعالکه حق آنجابرد تا چیزها ببیند از او را از غیبی به غیب می

  )367: 1388(قشیري، » خلق سخن بگوید.

عبارت است از معرفت اخالق درونی و صفات «اند که: در تعریفی دیگر از فراست آورده

باطنی انسان از اعضاي ظاهر و اشکال محسوسه تا چون شخصی را ببینند از صورت او 

ت و آن علمی بود که از قراین احوال کار مناسب اوسبدانند که خوي نیک دارد یا بد و چه

  )21: 1996(تهانوي، » ظاهر، احوال باطن مکشوف گردد.

ي قشیریه که اثري شاخص در قابل تأمّل است که بدانیم ابوالقاسم قشیري مؤلّف رساله

تصوّف است، در بابی از ابواب کتابش به تمامی به فراست پرداخته است؛ امّا تلّقی او از 

شت دانشمندان و پزشکان آن روزگار از فراست به صورت اصولی متفاوت فراست با بردا

داند که متضمّن آگاهی بر امور غیبی و است. او فراست را معرفتی الهی و مختص اولیا می



  )5: 1396فرسایی کرده است. (کریمی، نادیدنی است و در همین زمینه قلم

شمار عرفانی ي آثار بیبا مطالعهاست. عرفان و تصوّف نگاهی ویژه به فراست انداخته

هاي فراست دست یافت. فراست و بصیرت عرفانی به توان به تمام ابعاد، اشکال و زمینهمی

هاي روحی انسان توان یکی از تواناییي ناب فراحّسی است که آن را میعنوان یک تجربه

از گناهان، غلبه به حساب آورد که از الطاف الهی است و با تزکیه و تهذیب نفس، دوري 

توان آن را به دست بر هواي نفسانی، کسب فضایل اخالقی، دوري از رذایل اخالقی و... می

رسد که با ارتکاب به گناه، ظلم و ستم بر زیردستان و با دلی پر آورد. بدیهی به نظر می

شت. روشن تعالی، فراست و نور الهی را انتظار داتوان از درگاه باريکینه و سیاه و ... نمی

است که تمامی مفاهیم و مقوالت مرتبط با عالم عرفان، از سیر و سلوك عارفانه و ریاضت 

ي معرفت هستند. فراست را آنان گرفته تا رسم و رسومات و اصطالحات عارفانه و... زاده

انداز وسیع عرفان در نظر گرفت. در این دید، فراست یکی از باید در سطح کلّی و چشم

ها است و برخالف گفتمان عرفی، مبتنی ترین آنترین و نابفت عرفانی بل دقیقانحاء معر

بر تجربه، استقراء، قیاس جلی و خفی و از این دست امور نیست تا دچار در تعارض ادلّه و 

ي ایمان است و به حسب یا نقصان تجربه و در نتیجه دستخوش خطا شود؛ بلکه بازبسته

یابد. (نیکویی؛ بخشی، راتب قرب و بعد، درجات مختلفی میدرجات ایمان و بر پیوستار م

1389 :14(  

هاي اي که در بیشتر کتابترین منبع براي شناخت علم فراست قرآن کریم است. آیهمهم

» حجر«ي مبارکه سوره 75ي به آن استناد شده است، آیه ي موضوع فراستعرفانی درباره

در این  »إِنَّ فِی َذلَِک َلآیَاتٍ لِلُْمتَوَسِّمِینَ« ید:فرمااست. خداوند متعال در این آیه می

  )75هایی است براي هوشیاران. (حجر: انگیز نشانهسرگذشت عبرت

بردن از ظاهر اشخاص به حقیقت و باطن در بیانی ساده، عبور از ظاهر به باطن و یا پی

رند و باطن آنان که با ها ظاهر و باطنی داي انسانگویند. همهو ضمیر آنان را فراست می

شود و تنها از راه چشم سِر قابل مشاهده است، با ظاهرشان متفاوت چشم سر دیده نمی

شود. است. اهمیّت و جایگاه فراست درست از همین نقطه قابل لمس است و آشکار می
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» فراست«ي شود و به وسیلهچرا که آن، از قراین احوال ظاهر، احوال باطن مکشوف می

بریم. ي ظواهر جسمانی پی میبه اخالق و شخصّیت آدمیان از راه مشاهده است که

تعالی بر ي باريوسیلههاي کامل است که بهفراست یکی از کرامات اولیاي خدا و انسان

اند و بر هواي شود. کسانی که از دنیا و تعلّقات دنیوي و حّسی بریدهآن ارزانی می اهل

اند، به اذن قابل به عالم عرفانی و روحانی توجّه نشان دادهنفس خویش تسّلط یافته و در م

شدن معنی و مفهوم فراست تعاریفی اند. براي روشنشده» فراست«خداوند صاحب نور 

  شود.مختلف از منابع متفاوت ارائه می

سـت که ز ظرایـف آفرینش موجودات و اشیاهاي فّنی و دقیق افراست توان برداشت

دهد. با تأمّل در هاي مختلف جسمانی و روانی افراد را به دسـت میخصوصیّـات و حالت

العاده (فراست) شود که قرآن وجود این عمل خارقبرخـی از آیات قرآن کریم روشـن می

  کند.را تأیید می

آید که در اثر ترین و برترین شاعران ایران زمین به شمار میي بزرگمولوي از جمله

ي فراست ابیات مهم و ارزشمندي نی مثنوي معنوي دربارهنظیر خویش یعناب و بی

اي در عرفان و تصوّف دارد، به سروده است. از آنجا که این شاعر گرانقدر جایگاه ویژه

-ي خود مفاهیم و پیاماست که به نوبهي عرفان بسیار اشاره کردهي فراست در حوزهمقوله

  هاي ارزشمندي با خود دارد.

  گــردان حــقما طبیبــانیم شـا

  آن طبیـــبانِ طبیعـت دیــگـرنـد

  واسطه خوش بنگریمبه دلِ بیما 

 بحــر قُلزم دیـد ما را فانـفلق  

 که به دل از راه نبـضی بنگرند

 کز فراست ما به عالی منظریم

)3/453: 8137(مولوي،   

بـین  شود کـه رذایـل اخالقـی ازها باعث میبه اعتقاد مولوي انجام مجاهدات و ریاضت

ها از جلوي دید عارف سالک برداشته شود. طیّ برود و اخالق حمیـده ایجاد شود و حجاب

اي که تمام حقایق عـالم کند؛ به گونهکردن این مراحل سالک را به فراستی عظیم نایل می

  شود.کند و صاحب چشم دل میالیقین مشاهده میمعنا را به عین



  جان گرگان و سگان هریک جداست

  هاشان من به اسـمفتم جانجمع گ

  همچو آن یک نور خورشید سـما

  لیـک یـک باشــد هـمه انوارشـان

ه ـاند خاـن   هـا را قـاعـدهچـون نم

  

هاي شـیران خـداســتمتـحّد جـان    

مکان یکی جان صد بود نسبت به جس  

ـانه ود نسبـت به صـحن خ هاصـد ـب  

و دیوار از مـیان  چـون که بر گیـري ـت

ـاننــد، نفـس واحــدهمــؤمـن ــان مـ  

)4/685: 1378(مولوي،   

 در همواره حقیقی عارف زیرا اند؛دانسته آگاهیناخود و اختیاريبی حاصل را فراست

 و زمان فراست براي مولوي که است دلیلبرد. به همین می سر به خبريبی و اختیاريبی

 فراست برد،نمی سر به مکان خاصّی و زمان در عارف که گونهنیست، همان متصوّر مکانی

 بلکه نیست؛ غیره و منطق و اندیشه تفکّر از حاصل علم، صوفیان و عارفان نظر در نیز

 و شک و وهم هرگونه از دور و به است تفّکر و تعقّل و اندیشه ترك و اختیاريبی محصول

  ت:است. پیرو این مطلب مولوي در جایی دیگر از مثتوي معنوي گفته اس گمان

   ام مصقول دستگفت من آیینه

  

 ترك و هندو در من آن بیند که هست  

)1/710: 1378(مولوي،   

  هرگونه بدگمانی، بداندیشی و شک و تردید نسبت به فراست مطرود است:

  النـحاصد اي بیــدل نگه داری

  پیش اهل تن ادب بر ظاهرست

  پیش اهل دل ادب بر باطنست
  

دالنبـور حضرت صاحـضـدر ح    

 که خدا زیشان نهان و ساترست

 زانک دلشان بر سرائر فاطنست

)2/830: 1378(مولوي،   
 

  رار و امیرـــیر اســد شــکه باشهر 

  ـوخشهـدار اي دل اندینگههین 

  وشـداند و خر را همی راند خم

  

میرـد ضـد هر چه اندیشــاو بدان    

ش اوــبدي در پی يهـــدل ز اندیش  

وشـي پت خندد براي روـدر رخ  

)1/513: 1378(مولوي،   

کنند که از درون و باطن آدمیان آگاهی یابنـد. بـه اهل فراست این توانایی را کسب می
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رود. با تمام یکی از اشکال فراست عارفان به شمار می» الضّمیرخواندن ما فی«همین دلیل 

وي، بـه کـدام مولوي در مثنـي اساسی تحقیق این است که ها و تفاسیر فوق، مسئلهنمونه

هـاي وصـول بـه فراسـت معنـوي در یک از انواع و درجات فراست اشاره کرده اسـت و راه

  مثنوي کدامند؟

  هاي پژوهش. سؤال1-3

فراست به کار رفته در مثنوي معنوي تا چه اندازه به فراست معنوي و عرفانی  .1

 مربوط است؟

 کرده است؟ یک از انواع و درجات فراست اشارهمولوي در مثنوي، به کدام .2

 هاي وصول به فراست معنوي در مثنوي کدامند؟راه .3

  ي فراست در مثنوي کدامند؟کنندهعوامل سلب .4

  هاي پژوهش. فرضیه1-4

ها و با توجّه به اینکه موالنا براي نزدیک شدن به قرب الهی، به زدودن قلب از ناپاکی .1

عنوي در اشکال رسد به فراست مکند، به نظر میایمان راستین بسیار تأکید می

ی، بفراست مؤمنان، فراست موهو مختلف آن، مانند فراست ارباب قلوب و عرفان،

الضّمیر، اشراف بر اسرار، اخبار از مغیبات و ... در مثنوي معنوي اشاره خواندن مافی

  شده باشد. 

باشد؛ رسد اشراف بر ضمایر در مثنوي نمود و ظهور بیشتري داشتهبه نظر می .2

-دهد که مولوي به فراست از جنبهات اّولیه در مثنوي معنوي نشان میچرا که مطالع

ها ها بیش از سایر جنبهسازي حقایق و اسرار و آگاهی از باطن و درون انساني آگاه

  توجّه کرده است.

رسد در مثنوي ي اول به آن اشاره شد، به نظر میگونه که در فرضیههمان .3

بغض و کینه و زدودن دل از کدورات، از   معنوي، داشتن دلی صاف و به دور از

 باشد. هاي دستیابی به فراست حقیقی ترین راهترین و اساسیاصلی



رود در مثنوي معنوي اخالق ي سوم بیان شد، انتظار میبرخالف آنچه در فرضیه .4

  ها، هواي نفس، دور افتادن از خداوند و ... از موانع نیل به فراست باشد.رذیله، بدي

  اهداف پژوهش. 1-5

  الف) اهداف کلی

 آشنایی با معانی، مفاهیم و تعاریف مختلف فراست. .1

 شناخت و معرفّی فراست ناب معنوي و عرفانی. .2

  ي این باب در مثنوي.آشنایی با فراست معنوي و ابیات برگزیده .3

  ب) اهداف جزئی

  تعاریف فراست از دیدگاه بزرگان.  .1

  آشنایی با درجات فراست.  .2

  وصول به فراست معنوي.چگونگی   .3

  .ي فراستکنندهشناخت عوامل سلب  .4

  کار رفته است.آشنایی با ابیاتی که کلمات مترادف فراست در آن به  .5

  . ضرورت و اهمّیت پژوهش1-6

ها پسندیده و مورد توجّه است و فضایل اخالقی و صفات پسندیده در میان تمامی ملّت

ست. از آنجا هاها و دولترشد، کمال و پیشرفت مّلترعایت آن از سوي افراد جامعه باعث 

شود و افراد را به راه حق و حقیقت که فراست معنوي باعث پاکی و صفاي دل می

در تواند شود و میسازد، باعث جلوگیري از ارتکاب به گناه، دشمنی و... میرهنمون می

سیار مؤثّر باشد و باعث ها برنگی و صفاي ضمیر و باطن و بهبود روابط انسانصفا و یک

دوري از ریا، تظاهر و تعدّي به حق دیگران و متضمّن سالمت روانی افراد جامعه شود. با 

عنایت به موارد یاد شده، توجّه به رشد فضـایل اخالقی افراد جامعه و سالمت روانی آنان 

  کند.ضـرورت و اهمیّت پژوهش را روشن می
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  ي پژوهش. پیشینه1-7

فراست در گفتمان عرفی «اي تحت عنوان در مقاله اختیار بخشیو  ییعلیرضا نیکو .1

بر این عقیده هستند که فراست یکی از انحاء معرفت عرفانی است و » و عرفانی

ي ایمان است و به حسب درجات ایمان و مراتب قرب و بعد درجات بازبسته

 )14: 1389مختلفی دارد. (نیکویی؛ بخشی، 

به این مطلب » از صورت به سیرت«خویش با عنوان يدر مقاله بهزاد کریمی .2

ي الفراسهیکی علم«توان دوگونه فراست قائل شد: مهم اشاره کرده است که می

 )6:1396(کریمی، » ي معنوي و روحانی.الفراسهطبّی و زیستی و دیگري علم

فراست در متون «ي اي مشترك دربارهدر مقاله مسروره مختاريو  مهین پناهی .3

معتقدند که تأمّل در برخی از آیات قرآن کریم، وجود این عمل » اسالمی - نیعرفا

کند و فراست، یکی از کراماتی است که بیش از را تأیید می» فراست«العاده خارق

کرامات دیگر در کتب تعلیمی صوفیه به آن پرداخته شده است. (پناهی؛ مختاري، 

1392 :60(  

  . روش پژوهش1-8

ي اي است. چکیدهي گردآوري اطالعات عمدتًا کتابخانـهروش پژوهش و شیوه

آوري شد. از هاي مختلف جمعشده در فیشمطالعات همراه با تحلیل اطّالعات یادداشت

ها بندي فیشبرداري شد. با دستههاي اینترنتی معتبر نیز، فیشمجلّات، نشـریات و سایت

  گرفت و تجزیه و تحلیل شد.هاي مرتبط جاي ها هر کدام در فصلبر اساس فرضیه

  



  

 

 

  مبانی نظري تحقیق -2

  . چیستی عرفان2-1

  . مقدمّه2-1-1

عقل  ییامکان کارآ یکیست: ا ريدو مسئله ضرو انیم زیبحث، تما نیورود به ا يبرا

. گونه تجربهنیا يوردهاابرخورد آن با دست تیّفیک يگریو د ،یعرفان يتجربه نیدر ح

 يهاتجربه دوجود دارد و هم مثبت. عرفا، خو یهم نظر منف ،ستنخ يمسئله يبارهدر

  :دیگویم يکه شبستراند، چنانعقل، نسبت داده يرا به ورا شیخو

  دارد انسان يعقل طور يورا

  

 که بشناسد بدان اسرار پنهان  

)101: 1386(شبستري،   

رو نیست و از اا یعقالن ذاتاً  ،یعرفان يکه تجربه معتقدندپژوهان حال، عرفان نیا با

 یمعرفت يمایبا س یگونه تجربه را، احساسنیاقبال، اعّالمه . ردیپذیم یمعرفت يجنبه

تا  شماردیم یعقالن شتریقلب را ب یمفهوم عرفان کلسونی) و ن34: 1395اقبال، ( داندیم

  )92: 1366(نیکلسون،  ی.احساس

ي عرفانی معتقد هاي تجربهي کیفیت برخورد عقل با دستاوردعلیرضا فوالدي درباره

نیاز از چنین توسّعی به دستکاري این دهد که عقل بیتاریخ عرفان نشان می«است: 

-تراشد و از این رهگذر در جریانهاي عقالنی میها قالبپردازد و براي آندستاوردها می

  شناسی عرفان اسالمی چند جریان مهم قابل تشخیص است:

ي آن بایزید بسطامی است و بسیاري از نماینده ترینعرفان خالص که برجسته .1

 اند.عرفاي دیگر مانند خرقانی و ابوسعید به این جریان وابسته

 کالم عرفانی به نمایندگی محّمد غزّالی. .2



 17   منابع

 القضات.عرفان کالمی به نمایندگی عین .3

 ي عرفانی به نمایندگی شیخ اشراق.فلسفه .4

 )37: 1389، عرفان فلسفی به نمایندگی ابن عربی. (فوالدي .5

 

  ي معرفت. عرفان به مثابه2-1-2

 ینامب يدرباره ياریبس يهایتاکنون آگاه یشناسکه معرفتنیا بافوالدي معتقد است 

 یت اصلعلّ دیکار دارد. شا يجا هانهیزم یعلوم فراهم آورده است، هنوز در بعض یمعرفت

گونه، نی. بددهدینشان م یبه علوم تجرب د،یجد یشناسست که معرفتی اهامر، توجّ نیا

 نیدر ا ژهیوو به شودیه آن خارج متوجّ ياز گردونه ست،یعلوم ن نیا ءکه جز ییهانهیزم

از  ر،یاخ يهادهه یّ ط نید يفلسفه شرفتیحال، پ نینام برد. با ا نیاز د توانیباره م

 یمبتن ،زیه نعطف توجّ نیاست؛ اگرچه احاکی  نهیزم نیبه ا یشناسه معرفتعطف توجّ

اند و دهیامن ینید ییگرارا تجربه ییگرانوع تجربه نیرود. ایم شیپ ییگرابر تجربه

  )38: 1389. (فوالدي، اندرا سرآمد آن خوانده 4خرارمیشال

و عرفان است. تجربه نید انینسبت م يمعاصر، مسئله یشناسنیاز مسائل د یکی

 یرا نوع نید س،یکه استچنان دانند،یم یکیدو را  نیجوهر ا معموالً ،ینید انیگرا

 يهانوع احساس، هم در جلوه نیا یعال يس و عرفان را به عنوان درجهاحساس مقدّ

غیردینی آن، مانند عرفان  اًظاهر يهاو هم در جلوه یحیآن، مانند عرفان مس ینید اًظاهر

تلّقی از عرفان نزدیک به همین نوع  )356: 1375استیس، (. شماردیم ینید ذاتاً  ،ییبودا

و » برداشت هنري از دین«شود. ایشان عرفان را هاي شفیعی کدکنی دیده میدر اندیشه

 دیبا نیپس، د )444: 1374داند. (شفیعی کدکنی، می» برخورد هنري با مذهب«

 نید ياز فلسفه یعرفان، جزئ يست که فلسفها اینجاتر از عرفان باشد و عام ايدهیپد

هر حال، تاکنون دو  به. ندی یِشناساز معرفت یشناسی آن هم، جزئرفتخواهد بود و مع

. دیجد کردیو رو یتسنّ کردیاست: رو صیعرفان قابل تشخ یشناسدر معرفت کرد،یرو

  عبارتند از:  کردیدو رو نیا يهاتفاوت

                                                           
4 Friedrich Daniel Ernst Schleiermachar. 



  علم. با د،یجد کردیا در روامّ ؛سنجندیعرفان را با فلسفه م ،یتسنّ کردیدر رو .1

 یو عقل یقسم نقل دودارد که  اي، مفهوم گسترده»علم«اصطالح  ،یتسنّ کردیرو در .2

 کردیدر رو یول رد،یگیقرار م یعلوم عقل ءجز ،يامروز يو علم به معنا شودیرا شامل م

 ییجدا یو عقل یآن از علوم نقل میو حر ابدییا ممجزّ یتیّ موقع ،یمعن نیعلم به ا د،یجد

  .ردیپذیم

تجربه  ،افزون بر آن د،یجد کردیا روامّ ؛معرفت است ،یتسنّ  کردیث، در روموضوع بح .3

  .دهدیموضوع بحث قرار م زیرا ن

 یول ؛ستا یبا معرفت عقل یمعرفت قلب سهیمقا ،یتسنّ کردیدر رو یاصل يمسئله .4

. (فوالدي، دیافزایرا هم بدان م یعلم يبا تجربه یعرفان يتجربه يسهیمقا د،یجد کردیرو

1389 :39(  

 ییگراتجربه و متقابالً کیکالس يدوره ییگرااز عقل کردها،یرو یدوگانگ نیا گمانیب

ها قبل، به کرامات قرن نا،یحال، در شرق، ابن س نی. با ازدیخیغرب برم دیعصر جد

باره  نیخود را در ا یگامشیکار، پ نیو با ا نگردیم »یعیمذاهب طب« يچهیاز در هیصوف

 تیّاقبال است که بر ماهعلّامه  ن،یمشرق زم ینید انیگراتجربه گری. از دکشدیبه رخ م

  )225: 1395. (اقبال، ورزدیم حیتصر نید یحال، اجتماع نیو در ع یعرفان

توان متناسب با یاست که چگونه م نیعرفان ا دیجد یشناسمعرفت يمسئله نیترمهم

پرداخت؛ ضمن  یعرفان يمعرفتی تجربه ینامب هیبه توج ،یعلم يتجربه یمعرفت ینامب

  شود.با منطق و دین مطرح می مانند نسبت عرفان یکه در آن، مسائلنیا

  

  . نسبت میان دین و عرفان2-1-3

همواره دو نگاه نسبت به دین وجود داشته است. نگاهی آن را غیر خلّاق، ایستا و 

در  هایطرز تلقّ  نی. اشمارندیگر مناکنون و داند و کسانی آن را خلّاق، پویانگر میگذشته

به عرفان  مطرح بوده است و طبعاً  زیبدعت، در جهان اسالم نو ت قالب منازعه بین سنّ

کرد چندان  دیبدعت حذر با از« :سدینویم احمد جامرو نیاست. از ا افتهیراه  هم یاسالم

 والدي، (ف» ی.چندان که توان نمود دیت و جماعت رغبت باو به سنّ ،یکه توان
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Abstract 

      Molavi is considered as one of the greatest mystics and poets in Iran. After 

many centuries, Masnavi-Manavi continues to be pride of the mystical-

educational literature. Considering the high and valuable position of this work 

among the mystical works, the present research utilized the analytical-

descriptive method and library sources of the ferasat, and studied its types and 

levels, and the ways of achieving this spiritual force and the obstacles. The 

result of the research shows that ferasat, as one of the munificence of the 

mystic, has received Molana's attention in Masnavi-Manavi. Within various 

stories in each six books, Mowlana Jalal al-Dinne deals with various types of 

ferasat. The domination over pronouns, reading the minds and answering the 

implied questions, and divination are the most important examples of ferasat 

in the Masnavi-Manavi. The poet has stated that factors such as patience, 

love, divine light, dream and attachment to the saints make you achieve this 

divine gift, and factors such as sensuality, sinful life, fate, divine wrath and 

Arrogance are the most important negative factors and obstacles of ferasat. It 

is certain that the literal meaning of ferasat has not been Molavi's goal, but his 

allegations in this regard are based on the pure spiritual and mystical ferasat. 

Molavi has given some degree of ferasat and believes that the levels of ferasat 

are related to the levels of conduct, and the seeker, with help of saints and 

divine love, can remove the obstacles from the ferasat, and be equipped to the 

supreme mystical powers and the extraordinary forces. 

 

Key words: mysticism, mystic munificence, ferasat, Molavi, Masnavi 

Manavi. 
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