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 / شمسعلی رهبری هندی عرفان و اسالمی عرفان در شهود و کشفعنوان و نام پدیدآورنده: 

 علی غفاریدکتر  استادراهنما: 

 بهمن زاهدی دکتر   استادمشاور:

 29/10/1397  تاریخ دفاع:

 151 تعدادصفحات:

 گروه آموزشی نامه: شماره پایان

 چكيده

 اساالمی عرفاای دیدگاه از. شد انجام هندی عرفان و اسالمی عرفان در شهود و کشف بررسی هدف با حاضر پژوهش هدف:

 ارزش آن تبا  باه و شاهود و کشف نوع اساالمی عارفای نظر از. است شهودی معرفت او به ایمان و خدا شناخت در برتر راه

 . دارد بستگی آن القاکنندۀ عامل باه آن باا ماتناسب و است مکاشف و کنندهدریافت وجودی مرتبۀ تاب  آن معرفتی

 ای و تحلیل محتوا است.روش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع کتابخانه روش شناسی پژوهش :

 ،… و «یوگاایی» ،«بودائیسام» ،«ودانتیسم» ،«برهمائی» ،«هندوئی» از هندوئی عرفان مختلف مکاتب به توجه با یافته ها:

 یاا و «نیرواناا» و ،«بودهی» مقام بودائی، عرفان در مثالً. باشدنمی یکسان غایت در کدام، هر مختلف های گرایش و ها شاخه

 غایات یاا و باشادمای تغاایر در اساالمی عرفان شهود کشف و «اهلل فی فنا» مقام با است؛ وحیانی غیر که کشف، به رسیدن

 معتقدناد هنادی و اسالمی عرفان  دو هر. باشدمی غیبی اخبار برخی به رسیدن و افراد نفوس کائنات، در تصرف ،«یوگایی»

 کاه است همان معنا این دیدار. شود می دیدار و شهود اهل و گشوده وجودش معنوی چشم که رسد می مقامی به عارف که

 . رسیدن شهود مقام به یعنی گویند، می دایانا آن به( هندی عرفان) هندوها

 خاود هاای خواساته از و کنند می غلبه خود نفسانی تمایالت بر که کسانی اسالمی و هندی عرفان دو هر در نتيجه گيری:

 بار بتوانناد کاه کساانی کاه شاود می تاکید نکته این بر اوپانیشادها در. شوند می نائل حقیقت شهود و کشف به گدرند می

 ایان باا. یابند می دست متعال حقیقت معرفت به شوند می نائل حقیقت شهود به کنند غلبه خود نفسانی تمایالت و حواس

 کاه اساالمی عرفاان بارعک  باشاد،نمای خطاا و صاوا  معیاار، و میزان دارای هندوئی عرفان در شهود و کشف که تفاوت

 باطال از حاق کشاف یاا و نادرسات کشاف از درسات کشاف امتیاز از و است شناسایی معیار و متدولوژی دارای و روشمند

 .باشدمی برخورد

 .هندی عرفان اسالمی، عرفان شهود، کشف، :کليدی کلمات
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 مقدمه وهدف  -1

 بیان مسأله -1-1

عرفان مقوله ای باطنی، جان مایه ای متافیزیکی، با ساحتی فراعقلی، در مسیر          

توحید نا  و فناء فی اهلل شدن و بقاء بااهلل یافتن است تا انسان با سیر و سلوک الی اهلل 

. ۀ الهی و آینه دار طلعت یار گرددمظهر اسماء جالل و جمال الهی، و مصداق بارز خلیف

باریافتن به چنین مقام ربوبی، تنها درمکتب انسان ساز اسالم میسراست ، هرچند سایر 

ادیان ومکاتب نیز به طرق مختلف در تقر  به سوی معبود گام نهاده اند و راه پیموده اند 

 اما در ماده ، صورت وحتی غایت بین آنها تفاوت چشمگیری وجود دارد. 

نظری وعملی مکاشفه مسأله ای مهم بوده وهست . آن گاه  در عرفان اسالمی اعم از        

که مرید براثر ریاضت هایی که از سوی مرشد و پیر به او القا می شود به حاالت ومقاماتی 

 دست یافت در واق  واجد مکاشفاتی شده است.

در عرفان عملی، عمل و ریاضت نقطه ی آغاز است وسالک طریق حقیقت در نهایت         

شفاتی دست می یابد. بنابراین، کشف وشهود پایان مسیر سیر وسلوک است . به مکا

مکاشفات عرفانی به عارف بینش وتلقی خاصی از هستی  وعالم وجود می دهد. بر این 

اساس ، مکاشفه پایان عرفان عملی و سرآغاز عرفان نظری، حلقه اتصال و ارتباط میان آن 

 (. 21:  1385فی است )فعالی ، دو است و همین برای اهمیت و نقش آن کا

آن چه در آثار عارفان مسلمان با عنوان کشف و شهود و مکاشفه مطرح می شود،         

می تواند مهمترین مصداق تجربه دینی یا تجربه عرفانی به شمار آید . مایه های اصلی و 

بر )صلی ریشه های اساسی مسأله کشف و شهود با الهام از آموزه های قرآن و سنت پیام

اهلل علیه و آله و سلم ( و ائمه اطهار )علیهم السالم ( به دست آمده است )روحانی نژاد ، 

1387  :223 .) 

شکی نیست که میان عرفان اسالمی و عرفان هندی شباهت های آشکاری وجود          

دارد که از جمله مهمترین آن ها مسأله کشف و شهود می باشد . عرفان هندی بر پایه 

ترک عمل و کسب معرفت که از اوپانیشاد سرچشمه می گیرد همواره نگران این اندیشه 

است که انسان چگونه می تواند وجود جزئی و محدود خود را در وجود کل فانی کند و از 

 این رو بنای آن مثل ادیان هندی مبتنی است بر اندیشه معرفت، ریاضت وفنا.
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نیل به نجات دارد نجات واقعی انسان به ریاضت  با وجود تأثیری که ریاضت در        

 نیست به معرفت است.

هواهای نفسانی وقتی به کلی ریشه کن می شود که انسان به مدد معرفت، وحدت هویت 

اتما و برهما را تحقق ببخشد . این معرفت هم نوعی مکاشفه است مبتنی بر شهود و 

 (.  18: 1389اشراق روحانی )زرین کو  ، 

مکاتب هندی معتقدند که در پ  مظاهر گذرای هستی ، حقیقتی پایدار و ثابت          

« برهمن»و « جیوا»، «پوروشه»، «پرام آتمن»وجود دارد که با نام های گوناگون، همچون 

خوانده می شوند و پرده اوهام )مایا( و یا نادانی )اویدیا( با انواع تعینات چهره او را پنهان 

ل و قلب عارف است که با کشف و شهود می تواند به سراپرده وی ساخته است و تنها د

 راه یابد وگرنه حواس و ادراکات ظاهری نصیبی نخواهند یافت. 

سه محور مشترک در همه مکاتب عرفانی یعنی سیر درونی ، شهود وحدت و فنا در       

ایر مکاتب غایت  در عرفان هندی نیز دیده می شود . حقیقت در عرفان هندی همانند س

عرفانی، تجربه وحدت هستی و شهود یگانگی مطلق وجود است، که آتمن از طریق مراقبه  

 (. 109: 1388و مکاشفه درونی به دست می آورد )مظاهری سیف، 

در پژوهش حاضر، به مسأله  کشف و شهود، که یکی از مسائل مهم مکاتب عرفانی          

شد پرداخته می شود و وجوه تمایز و تشابه آنها از جمله عرفان اسالمی و هندی  می با

 بیان می گردد.

 سؤال های پژوهش  -1-2

در مسأله کشف و شهود ، چه ارتباطی بین  عرفان اسالمی و عرفان هندی وجود دارد   -1

 ؟ 

 مراحل  کشف وشهود در عرفان اسالمی و عرفان هندی به چه طریقی می باشد ؟  -2

 هود واقعی از غیر واقعی چیست ؟ راه های تشخیص کشف و ش -3

 فرضیه های پژوهش -1-3

به نظر می رسد بین عرفان اسالمی و هندی تشابهاتی  وجود دارد  و تفاوت این  -1

 دو عرفان از جهت مصداق و غایت آن هاست.
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به نظر می رسد کشف و شهود در عرفان اسالمی خالی از توهمات و دخالت   -2

 سایر ابعاد معرفتی ذهنی و حسی است، بر خالف عرفان هندی . 

کشف و شهود در عرفان اسالمی با عرفان هندی  راههایبه نظر می رسد   -3

 متفاوت  باشد. 

 

 اهداف پژوهش -1-4

و عرفان هندی در مسآله کشف  بررسی تفاوت ها و شباهت های عرفان اسالمی -1

 و شهود و وجوه برتری عرفان اسالمی بر عرفان هندی  

 بررسی راه های رسیدن به کشف وشهود در عرفان اسالمی و عرفان هندی  -2

 بررسی مالک های کشف وشهود در عرفان اسالمی و عرفان هندی -3

 ضرورت و اهمیت پژوهش  -1-5

عرفان طریقه ی معرفت در نزد آن دسته از صاحب نظران است که بر خالف اصل           

برهان ، در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارند تا بر عقل و استدالل ، و 

این طریقه ی معرفت از دیرباز مورد توجه بوده است . به گونه ای که در میان همه ی 

ث و مهم تلقی شده است . از مسائل مهم عرفانی ، مسأله کشف و ادیان از مسائل مورد بح

شهود می باشد که در طول تاریخ دستخوش انحرافات و کج روی های زیادی شده است 

 که نمونه آشکار آن عرفان های نوظهور در عصر کنونی می باشد. 

طر و صعود به قله ی کشف و شهود  دارای شرایطی است ، همچنین شناخت خوا        

 تمییز آن از شیطانی و رحمانی اهمیت فراوانی دارد. 

نظر به این اهمیت و انحرافات و کج روی های راه یافته در این وادی ، باز شناسی           

راه های صحیح رسیدن به کشف و شهود حقیقی و تمایز آن از القائات شیطانی ضرورت 

 می یابد. 

 

 پیشینه پژوهش  -1-6
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ای با این عنوان رسی هایی که به عمل آمد هیچ کتا  ، پایان نامه و یا مقاله با توجه به بر

. البته در برخی تحقیقات و مقاالت و در ال به الی بعضی کتا  ها نوشته  نشده است

 : ی به این موضوع شده است. از جملهاشارات

ۀ المعارف بی تا ( که درحقیقت دائر« ) فتوحات مکیه  »ابن عربی در کتا   -        

را به مکاشفه اختصاص داده است  210را به مشاهده و با   209عظیم عرفانی است با  

( در فصل هفتم به مسأله کشف و  1380«) فصوص الحکم »  . همچنین در کتا  شریف 

 شهود و مراتب و انواع آن پرداخته است . 

(    1385« )اشفه عرفانی تجربه دینی و مک» محمد تقی فعالی در کتابش با عنوان  -      

به تاریخچه و جایگاه کشف و شهود و تجربه دینی و عرفانی می پردازد و انواع مکاشفه و 

کشف و شهود را مورد بررسی قرار داده و نظرات عرفای بزرگ اسالمی و همچنین دیدگاه 

 های دین شناسان و نظریه پردازان غربی را در این مورد بیان می کند.

بررسی تطبیقی عرفان  ایرانی » ده مریم ابوالقاسمی در مقاله ای  تحت عنوان سی -       

به تشابهات  و تفاوت های  این دو عرفان « با ادیان و مکتب های فلسفی و عرفانی هند 

 پرداخته و وجوه تمایز این دو مکتب را مشخص نموده  است. 

(  بنا بر 1388« )م عرفان مفهو» علی موحدیان عطار در کتابی با عنوان  -         

ضرورت علمی از چیستی عرفان ، مؤلفه ها ، ویژگی ها و شاخص ها  بحث کرده است . 

این کتا  در عین حال که پیش فرضی در خصوص مفهوم تفصیلی  عرفان  ندارد ، اما 

عرفان را از جمله مفاهیمی می شمارد که به نحو اجمالی برای ما معلوم است و این به 

 ستگاه بشری و شهودی آن است .سبب خا

که « نگاهی نو به  تاریخ ادیان » ( در کتا   1395شوالمیت آئبالو و دیگران ) -        

توسط دکتر رحیم کوشش ترجمه شده است  به بررسی تاریخچه و ریشه آیین هندو 

 پرداخته اند و عقاید  آنان را مورد بررسی قرار داده اند. 

« سیر تحول عرفان هندی » ( در کتابی با عنوان 1394سورند راناته داسگوپتا )-         

که توسط ابوالفضل محمودی ترجمه  شده ، خالصه ای از مهمترین عرفان های هندی  

است که سیر تحول و تکامل اندیشه معنوی هندی را همراه با فراز و فرود آن نشان می 

 دهد .                  
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بررسی تطبیقی مراحل سلوک در منطق »( در پژوهشی با عنوان 1392صادقی شهپر) -

آموزه های عرفانی در یوگاسوتره ها و منطق الطیر « الطیر عطار و یوگاسوتره های پاتنجلی

را با تاکید بر وادی های هفت گانه و مراحل هشت گانه سلوک به صورت تلفیقی مورد 

اختالفات و اشتراکات آن ها را بیان می کند وی می بررسی و مقایسه قرار می دهد و 

نویسد: مراحل سلوک در یوگا سوتره، هشت مرحله و در منطق الطیر عطار هفت وادی 

است سالک طریقت در هر دوی آن ها ابتدا از شریعت اخالقیات شرعی و قواعد انضباطی 

از این مرحله به  آغاز می کند و به مراحل لطیف تر سلوک قدم می نهد و پ  از عبور 

می « در مکتب یوگا« »سمادهی»یا « فنا در منطق الطیر»نوعی یگانگی و به اصطالح 

رسد؛ با این تفاوت ساختاری که سالک عرفان اسالمی در پی وحدت با خداوند است اما 

 سالک یوگایی در پی وحدت با خویشتن.

 روش پژوهش  -1-7   

ای و تحلیل محتوا اسات. بادین صاورت کتابخانهروش پژوهش در تحقیق حاضر از نوع      

که ابتدا با مراجعه به متون و مناب  مرتبط با موضوع، به فایش بارداری و تجزیاه و تحلیال 

  فیش های گردآوری شده پرداخته شد.
 



 ی تحقیق مبانی و پیشینه -2

 

 مفهوم شناسی عرفان -2-1

عرفان نه در آسمانها است و نه فقط در احکام. عرفان جنبه باطنی و طریقتی و معنوی 

و از وجهه  رندهمه ادیان است. در حقیقت ادیان از حیث معنای عرفان حقیقت واحدی دا

عرفانی یک چیز را می گویند، بنابراین از حیث وجه طریقتی با هم مشترکند. به همین 

دلیل در ادیان، عارفان چون همدلند، همزبان هم هستند و این همزبانی باعث شده که 

تفکر عرفانی خصوصیات خاص خودش را داشته باشد که حتی اگر به تفکر عرفانی بدون 

عرفان اسالمی ریشه در . نگاه کنیم، می بینیم این مشترکات هست توجه به نوع دین

 ،در اسالم. آید های آن به حسا  میترین فرآورده ن های دین دارد و از عالیامتون و بنی

چه مطرود استجریانات جاهالنه  عرفان و طی مدارج سلوک عرفانی مطرود نیست بلکه آن

م شریعت به مخالفت برخاسته و با طی برخی انحرافی و صوفیانه است که با ظاهر و احکا

کنند که  هاینه چندان درست خود را واصل به دریای معرفت پنداشته و ادعا میاز راه

 مقدس اسالم نیست. دیگر آنان را حاجتی به رعایت احکام دین

 معنای لغوی عرفان -2-1-1

عرفان از نظر و هم خانواده ی معرفت، عارف و معروف است. « عَرَفَ، یَعْرِفُ»لفظ عرفان از 

 (. 178 :1389لغوی شناختن بعد از نادانی، شناختن، بازشناختن، معرفت است. )دهخدا، 

 عرفان در اصطالح -2-1-2

بن عربی در اصطالح تعاریف متعددی برای آن بیان شده، که جام  ترین آن تعاریف، از ا

عبارت »معنى کرده است وآن « وقوف به آدا  شریعت، ظاهراً و باطناً »است که آن را به 



 

 عرفان در اصطالح شناخت(. 77ص ، 2،ج1373سجادى،) «.از تخلق به اخالق الهى است

 شود. شهودی پروردگار را گویند که از طریق تهذیب نف  وصفای باطن حاصل می

شناسایى حق است و نام علمى است از علوم الهى که عرفان یعنى شناسایى و مراد »

موضوع شناخت آن حق و اسماء و صفات اوست و بالجمله راه و روشى که اهل اهلل براى 

نامند و عرفان و شناسایى حق بدو طریق میسر اند عرفان میشناسایى حق انتخا  کرده

صفات بذات و این  طریق استدالل از اثر بمؤثر و از فعل به صفت و ازه است یکى ب

مخصوص علماء است و دوم طریق تصفیۀ باطن و تخلیۀ سر از غیر و تحلیۀ روح و آن 

طریق معرفت خاصه انبیاء و اولیاء و عرفا است و این معرفت کشفى و شهودى را غیر از 

مجذو  مطلق هیچ ک  را میسر نیست مگر بسبب طاعت و عبادت قالبى و نفسى و 

عرفان خود بر  «خفى و غرض از ایجاد عالم، معرفت شهودى استقلبى و روحى و سرى و 

دو گونه یا دو بخش است: عرفان عملی یعنی سیروسلوک و وصول و فنا و عرفان نظری، 

 (.  77، همانیعنی بیان ضوابط و روشهای کشف شهود)

لیعبدون را به « ونِوَ َما خََلقْت الجِّن وَ االن  إِال ِلیَعْبُدُ»عالمه طباطبایی نیز در تفسیر آیه 

. دانند هدف خلقت را همان عرفان و شناخت حقیقی می کنند، و لیعرفون تفسیر می

 (.108، 5، ج1385)طباطبایی، 

 نظری عرفان  -2-1-3

مانند است.  افعال الهی ومسائل مربوط به آن صفات و و شناخت اسماءیعنی  عرفان نظری

 رابطۀ اسم وفعل وتجلی ذات باری تعالی در و رابطه اسماء باصفات، شناخت تعداد اسماء و

عرفان نظری، شناختن هستی و ارتباط آن با ذات خداوند می باشد.  فعال و... اسماء وا

است و هستی را مظهر اسما و صفات حق دانستن و موجودات را مظاهر و تجلیّات و آثار 

شف و شهود است شناسی است که مبتنی بر کای از هستیحق یافتن. عرفان نظری، گونه

نه نظر و استدالل و تعقّل. البتّه باید متذکّر شد که نظر و استدالل در عرفان نظری نیز راه 

ها، همواره محتاج فکر و دارد، زیرا عارف برای بیان مکاشفات خود و توضیح و تفسیر آن

 عارف از«. دانستن»است نه « دیدن»ولی استدالل و فکر و نظر، نزد عارف،  ،نظر است

اگزیر از جوید. او در مبادی امر و ابتدای راه نمی« شنیده»گوید و عاقل از می« دیده»

و ذات و صفات و افعال اوست. عارف باید  -تعالی -شناخت اجمالی و کّلی وجود و خداوند



 

 در اصول عقاید خود راسخ باشد و گرنه هر دم برای او بیم لغزش و سقوط وجود دارد.

 (41: 1382یثربی،)

 ه ی، به منزل«خداوند»و « هستی»های عقالنی و شناخت استداللی حقیقت، تحلیل در

و سکوی پرتا  و پرواز و جایگاه عروج روح عارف به سوی  -شرط الزمو نه علّت تامّه

گردند. در مسیر ساز سلوک او میکنند و زمینهها عارف را تجهیز میملکوت اعالست. این

یص و تمییز خواطر رحمانی از شیطانی نیاز به این تعقّل و راه سلوک نیز، عارف برای تشخ

نظر دارد و عالوه بر آن، برای شرح و وصف آن چه دیده و یافته به پیروان و طالبان و 

اگر چه این کار او شبیه به ترجمه از زبانی به  ،کنددوستداران خود احتیاج به آن پیدا می

. گنجدهای محدود و ظرف سخن نمیر واژهزبان دیگر است و هرگز معانی ژرف و واال د

 .(56)همان، 

کند، امّا نه از آن از وجود بحث می ،است« هستی»دار تبیین و تفسیر عرفان نظری، عهده

 حیث که معلول و فعل خداست، بلکه از آن نظر که مظهر و تجّلی و عک  اوست.

 عملی عرفان  -2-1-4

بعضی ها عرفانعملی . واتصاف به صفات حق استعرفان عملی یعنی تخلق به اخالق الهی 

خداگونه شدن  فایده این علم،تشبه به خداوند و. را،علم سیر وسلوک نیز دانسته اند

، است.به عبارت دیگر آیینه خدا نما شدن به گونه ای که همه حرفها وحرکات وسکنات او

مثل خود  را تو کن تا اطاعت من مرا ه یبند»: آدمیرا به یاد خدامی اندازد. درحدیث آمده

 «.گردانم

به من نزدیک می  قدر من دراثر عمل به دانسته هایش آن ه یبند»: درحدیث دیگر آمده

 )حرعاملی،« .دست من وپای اوپای من،گوش اوگوش من می گردد شود کهدست او،

1389 :81) 

آزادگی عرفان عملی همان سیر و سلوکِ الی اهلل و رسیدن به وارستگی و صفای باطن و 

مجاهده و ستیز با نف  و آراستن خویش به فضایل و پیراستن خود از رذایل. عرفان  ،است

عملی برداشتن موان  راه وصول به خداست و کوشش در پیراستن خویشتن از گناهان و 

خطاها و آراستن خود به هر آنچه نیکویی و زیبایی است. عرفان عملی به تعبیر قرآن 

لودن آن برای رسیدن به فالح و رستگاری. گذر از فجور و است و پا« تزکیۀ نف »

ناشایست است و وصول به تقوا. گذر از مادّیات و غرق شدن در معنویّات است. عرفان 



 

عملی، تمرین آزادگی است و بریدن از تعّلقات و رهایی از خویشتن. خدا را در همه چیز 

 (163: 1383،فغفوری، . )یافتن و با هر چیز دیدن است

که همان سیر و سلوک و تهذیب و مجاهدت نفسانی است، سالک به  -در عرفان عملی

یابد و گذارد و به مقاماتی دست میراهنمایی پیری کامل و کاردان منازلی را پشت سر می

امن الهی و وصول به  ه یکند و به سر منزل مقصود، که سراپردهایی عبور میاز میدان

 اهل طریقت و سیر و سلوک در درجۀ اوّل دو چیز است:هدف  گردد.حق است، نایل می

های زنگ رذایل اخالقی و ا پیراستن و تهذیب نف  به زدودن و پاک کردن تیرگی1

به  ،شهوات حیوانی و درنده خویی از روح، و صیقلی کردن و صفا دادن باطن به نور ایمان

و معارف ربّانی باشد.این پذیر صوَر علمی زیور فضایل نفسانی، و نقش ه یطوری که آماد

به معنی خالی کردن و تهی ساختن « تخلیه»مرحله از سیر و سلوک را در اصطالح عرفا، 

 گویند.نف  از رذایل اخالقی می

ا آراستن باطن و تحصیل کماالت و فضایل روحانی و تکمیل قوای نفسانی به ملکات 2

 فاضله و محاسن اخالقی.

ه( به یک اعتبار، حاکی از سه درجه، یا سه مقام، و به سه اصطالح )تخلیه، تجلیه، تحلی

و پ  از آن که این  ،یک اعتبار دو درجه و دو مقام از مقامات و منازل سیر و سلوک است

رسد، که عبارت می« فناء فی اهلل و بقاء باهلل»مرحله پیموده شد، نوبت به مقام و مرحلۀ 

شدن در هستی مطلق، یا پیوستن های بشری و نیست محدودّیت ه یاست از سلب هم

 (271،ص1378 جعفری،) قطره به دریا.

 ویژگی های عرفان -2-1-5

کند، ای که مکاتب عرفانی را از مکاتب دینی و فلسفی متمایز می های اساسیویژگی

کشف و ) و حصول معرفت در حال عرفانی (وحدتِ با کلّ ) ریاضت، کرامات، حالِ عرفانی

وحدتِ با کلّ نیز توسّط عرفا با عبارات گوناگونی نظیر وصال،  یگانگی و. شهود ( است

گونه است که از وجود  اند و دارای مفهومی طیفحضور، ذو  و وحدتِ کامل تعریف شده

تشخّصِ فردِ عارف در جوارِ کلّ تا وحدت و یگانگی و همسانیِ عارف با کّل بیان شده 

پاید و پیدایش آن ارادی  با کلّ( دیر نمی)وحدتِ  به گفتۀ بیشتر عرفا، حاِل عرفانی. است

گنجد زیرا حالتی است ماوراءِ عقل و نیست و شرح چگونگیِ آن حال، در کالم و زبان نمی

یابند، به ادّعای عرفا، معرفتی که در حالِ عرفانی به آن دست میاست.   حتّی فراحّسی



 

خارج از ذهِن آن ها به عرفا ها ندارد بلکه از منبعی  ریشه در محفوظاتِ پیشینِ ذهن آن

این اّدعا بارزترین ویژگیِ مکاتِب عرفانی را در مقایسه با دین و فلسفه آشکار  .شوداعطا می

عرفان، در حقیقت یک مرام و یک مکتب است، که بر طبق یک جهان بینی . کندمی

و « اشراق»، «ذوق»ای است برای کشف حقیقت بر اساس خاص بنا شده. در اصل، طریقه

 (193همان، )« ، نه بر بنیاد عقل و استدالل.«اتحاد با حقیقت»

یافتن حقایق اشیاء به طریق کشف و شهود است، که تصوف یکی  ،عرفان به مفهوم خاص

از جلوه های عرفان است. تصوف یک نحله و طریقه سیر و سلوک عملی است که از منب  

ی تری است که شامل تصوف و گیرد. اما عرفان یک مفهوم عام کل عرفان سرچشمه می

های  ست از ارزشا انگیزی موعه ی شگفتجعرفان م سایر نحله ها نیز می شود.

عرفا عقیده دارند برای رسیدن به حق و حقیقت بایستی . های مختلف فلسفی جهانمکتب

مراحلی را طی کرد تا نفَ  بتواند از حق و حقیقت بر طبق استعداد خودآگاهی حاصل 

گردند بلکه مبنای  ها با حکما این است که تنها گرد استدالل عقلی نمی ت آنکند. و تفاو

آگاهی تطبیقی و تطبیق واقعی و اصیل، عرفان . در واق  کار آن ها بر شهود و کشف است

عرفان تمیز . معرفت است که به پرورش روان و درمان جان می انجامد قآگاهی و تعمی

 خرد گستر است. و همواره مومنان را به تفکر و تعقل و اندیشه ورزی فرا می خواند. پرورِ

 (109: 1373سجادی،)

 شرقدر عرفان  -2-2

عرفان شرقی اصطالحی است که معموال برای معرفی سنت های مختلف عرفانی شرق 

رفان های مختلف عرفانی، نظیر عرفان هندویی، عآسیا به کار می رود. در شرق آسیا سنت

  .عرفان جین وجود دارند سیک و بودایی،

 بودایی عرفان -2-2-1

 پارسایی مظهر که هرکسی به بودا آیین در که است عنوانی کلمه، عام معنی به بودا، واژه

 وپارسای حکیم سیدارتاگوئوما، لقب خاص، معنی به و شود می اطالق باشد خردمندی و

سال  حدود در و آمد دنیا به مسیح میالد از پیش 563سال  حدود در که است دینه

 هند، در نفر میلیون دههاه  درگذشت. امروز سالگی هشتاد سن در میالد از پیش 483



 

 بیش سراسرجهان در اکنونت بودائی هستند. شمار او پیرو نقاط سایر و ژاپن چین، تبت،

 است. نفر میلیون هفتصد از

 جهان نقاط اقصی در بلکه دور خاور و مرکزی آسیای در تنهانه  سیدارتاگائومابودانه

 فلسفه به گرایش که استفیلسوفی  است. او ای شده شناخته بسیار شخصیت متمدن

 .(7: 1382) سادهاتیسا، ندارد

 که کنیم می مشاهده تعجب کمال با بپردازیم تحقیق به بودایی فلسفی مبادی در چون

 علمی بحث ی طریقه و است کرده طرد را فلسفی غامض و پیچاپیچ تفکرات هرگونه بودا

 داند نمی نجات به وصوله را و کنند. وسیله می تعبیر مارگه انهیجن به هنوز آن از که را

 مخالفت است آن از غیر چه آن و گرفتهش پی در را عملی روش و راه خود تعالیم در بودا

 نوع از است حقایقی به معطوف بیشتر او توجه فلسفهم عال شمارد. در می سلیم عقل

 فلسفی مباحث در انسان حقیقی مشکل که است برآن بودا دیگر، عبارت به روانشناسی

 و فهمیدن راه در را خود وِجد هَمّ  تمام باید و اوست احساسات و ادراکات در نیست. بلکه

 این در او نزد در حقیقی لذت و حظّ  کاربرد. زیرا به خود مشتهیات و هواجِ  کردن قبضه

 چیزهاست.

 کنه به فراوان رنج و ریاضت از پ  بودا بودائی شریف وچهارحقیقت جهان رنج فرضیه

 شد: آگاه شریف چهارحقیقت

 است فراوان درد و رنج به محکوم گراید یم هستی به هرآنچه -1 

 است پیدایش و تولد رنج، این مبدا -2

 دیگر عبارته ب یا بود خواهد ازرنج رهایی باعث وحیات مرگ ونهی گرد ایستاندن -3

 .فرونشاند را رنج این بایستی

 است. هشتگانه مطلق آزادی بسوی راهی -4

 درخت زیرا بود که شبی بوداست. آن آیین شالوده بودایی شریف حقیقت چهار این

 او دل در حقیقت این فروغ شد جهان اشیاء ماهیت در تفکر غرق و گزید جای «آشواتا»

 شد. او تعلیمات هسته پ  آن از و تابید

 و تمایالت عطش فرونشاندن عنی ی«نیروانا»بوداست.  آیین ممتاز هدف «نیروانا» نیروانا:

 که مطلوبی کمال و ممتاز ساحل و جهانی رنج و ها پیدایش علل سلسه از آزادی و گریز

  .(165: 1389)شایگان  پذیرد می تحقق بودائی هشتگانه طریق اثر بر



 

بودایی بسیار مشکل  نیروانه فرجامین عرفانی ی مرتبه از خرسندکننده توصیفی واق ، در

است زیرا به معنایی، آن مطلقا تهی است. حالت رهایی از همه رنجها و همه شادیهاست. با 

هدف همه کمالهای اخالقی و  این همه به مثابه آرمان فرجامین باالترین کوششها، و

های  هدف همه کمال ها، وکوشش مراقبه های ما، آرمانی است که برای بوداییان باالترین

مراقبه های ما، آرمانی است که برای بوداییان باالترین درجه جذابیت را داشته  اخالقی و

ساده پنداشته می شد نمی توانست برای  نابودی صرف و است اگر نیروانا خاموشی و

ت  به مثابه بوداییانی که بدان تن می دهند این جذابیت را داشته باشد در بسیاری از عبارا

 (81: 1394 سعادت توصیف شده است)داسگوپتا،

 عرفان سیک -2-2-2

خدا باشند. « مریدان»و یا « شاگردان»واژه سیک بر این داللت دارد که پیروان آن باید 

نانگ رهبر این فرقه به بت و بتخانه اعتقاد نداشت. نانک خداى یکتاى جهان را حق نامید. 

که خوانده شود فقط او قادر متعال و حق است. سعادت و وى مى گفت خدا به هر نامى 

وى مایا یا صورت وهمى جهان را که در  .وصول به نیروانا همان استغراق در ذکر حق است

العمل را تا حدودى  دین هندو آمده است، پذیرفت و گردونه تناسخ و قانون عمل و عک  

  (.169 همان،)قبول کرد

 «.ترین آموزه آیین سیک، یکتاپرستی استاصلی»، کالسیسیوا سینگ های بر طبق گفته

گذار گورو نانک، بنیان .داندهای روحی و مادی را به یکدیگر متصل میاین آیین، زندگی

آشپزخانه همگانی( را برای بیان نیاز به اشتراک و برابری در میان ) این دین، سیستم لنگر

گرانت  گورو واژگانیمران )مراقبه مردم بنیان نهاد. دین سیکی تأکید شدیدی بر س

  .صاحب( دارد

شریمات »برجسته ترین آموزه مذهبی آیین سیک، اصل اعتقادی گوروگری آن است. 

به جستجوگری معنوی که در طلب کسب نجات و رستگاری است نصیحت می « بهاگاواتا

بی را که در پای یک نفر گورو که به خوبی با وداها آشناست دستور العمل مناس»کند که 

 (.201: 1394 داسگوپتا، «)به معرفت خداوند رهنمون می شود پیدا کند

او جهان  است.های بیشماری همچون جهان ما خلق کردهها باور دارند که خدا جهانسیک

یعنی این طور  صورت تکاملی آفریده است نه به صورت یکجا و به شکل فعلی آن. به را

وجود آید؛ بلکه اول همه چیز به شکل هوا  با فرمان او بهنبوده که خورشید و ماه و زمین 



 

شد و از این شکل آخری، زمین  بود سپ  به شکل آ  درآمد و بعد از آن به شکل سنگ 

  .وجود آمدندو ماه و خورشید به

 سیک و های مختلف عرفانی، نظیر عرفان هندویی، عرفان بودایی،در شرق آسیا سنت

گیرند؛ به این معنی که شرق ه همگی تحت یک حکم قرار میک .عرفان جین وجود دارند

شود، بر آئین آسیا دارای تقدیر واحدی است و حکمی که در مورد آئین هندوان صادر می

بودا و ذن هم از همان حیث خاص قابل اطالق است. به عبارتی هر چند آئین هندوان با 

متفاوت است و اساسًا هندوان، « ذن»آئین بودائیان و همچنین آئین بودائیان نیز با آئین 

اند، اما این مسائل مان  واحد فرض کردن حقیقت آئین بودا را غیرمشروع تلقی کرده

 (.35: 1384 ها شرقی هستند)ناس،شود. همه این آئینتمامی آنها نمی

 عرفان جین -2-2-3

ه تهذیب کیش جین مانند آئین بودا در آغاز پیدایش خود سازمانی رهبانی بوده که ب

اخالق می پرداخته و از طریق ترحم و گرامی داشتن حق حیات و پرهیزکاری و امساک 

بگذرد و به ساحل آرامش ابدی راه یابد و به همین « سامسارا»می خواسته از اقیانوس 

می گفته اند؛ یعنی « تیرتامکارا»جهت قدیسین و فرزانگان این آئین بودا این آئین را 

برای عبور از دریای سامسارا پیدا کرده اند. جین ها به دو فرقه آنهایی که گذرگاهی 

)یعنی عرفان( تقسیم « آسمان پوشان»یا « دیگامبارا»و « سفیدپوشان»یا « شوتامبارا»

 (. 186:  1389شده اند )شایگان، 

و شش « پراکیرنا»و ده « اوپانگا»و دوازده « آنگا»آثار مهم جین عبارت است از یازده 

مهمترین آثار این مصنفات مقدس است. زبان اصلی این آثار طبق « آنگاها«. »چداسوترا»

 (.187: همان، یکی از مستقات زبان سانسکریت بوده است )«آردماگادی»نظر جین ها 

آئین جین مانند کیش بودا سندیت آسمانی و حقایت منزل وداها را نمی پذیرفت و از 

ر شد. کیش جین در آغاز مانند بودا و اوپانیشادها می لحاظ آئین هندو غیر متشزع تعبی

کوشید تا با اخذ اصول اخالقی و معنوی درست، از دائره جهنمی باز پیدایی رهایش بجوید 

 (.183: 1389شایگان، و راهی برای گریز از رنج عالم به دست آورد )

 

 



 

 عرفان در غرب  -2-3

ریشه های اصلی عرفان غر  را می توان در یونان باستان باستان و روم جستجو کارد.        

اش باا هساتی ارائاه دادناد و باه دنباال آن تعاریف مختلفای از انساان و رابطاهاین مکاتب 

های غربی یکای پا  از راهکارهایی برای رسیدن به آرامش بیان کردند. بدین ترتیب عرفان

 دیگری قد علم کرد.

 یعرفان یونان -2-3-1

تاریخ نشان می دهد که یونان باستان مهد اندیشه های فلسفی و عرفانی باوده اسات.       

فلسفی اصوالً بر مبنای تزکیه و تکامال معناوی انساان اساتوار باود.  -این مکاتب عرفانی 

محور اساسی تعالی عرفانی یونان باستان گرفتن وجود مافوق انساانی خادایان و فناای در 

بود. شعار جاودانه این مکاتب چنین بود: کوشش روح برای عبور از شرایط انساانی  ملکوت

 .و زندگی در عالم ملکوت. این مکاتب ریشه در مانا نیروی مرموز بدوی دارد

اورفه شاعر بزرگ یونان باستان به خدائی نامتعین عقیده داشت و آن را به صورت حقیقت 

میان طبیعات و جاناداران . اد و اروس می نامیدوجود جهان یا حیات همگانی نشان می د

اشتراک و همکاری و بستگی و وحدت احسااس مای کارد. روح را در جسام زنادانی مای 

دانست و می گفت باید در خالصی آن کوشید. اورفه عقیده داشت کاه بایاد روح را بارای 

ر و زندگی ملکاوتی آمااده سااخت. اندیشاه هاای باد را از خاود دور سااخت و از راه هنا

مخصوصاً موسیقی در عالم روحانی نفوذ کرد. عرفان، مؤمن را برای زندگی آینده آماده می 

سازد. طالب طریقت باید از غفلت اجتنا  کند و باه دقات راه یاباد و دشاواریهای طریاق 

 .وصال به محبو  را تحمل کند تا به سرمنزل مقصودی که اورفه بیان کرده است. برسد

هان مردگان و رنج گناهکاران نفوذ زیادی در عقاید یونانیان و رومیاان... آثار اورفه درباره ج

نمود و در اساس مسیحیت، مخصوصاً ادبیات عرفانی تأثیر بسیار کرد... چناین تصاور مای 

گری را پیتاگور در فلسفه یونان وارد کرد. افالطون نیز تحات نفاوذ آن قارار  رود که اورفه

گور نیز تحت تأثیر هند قرار گرفته باشند...آرمانهای دیگار گرفت... ممکن است اورفه و پیتا

. تراژدی دمتر از ایان قارار اسات کاه: (379: 1382)لوکاس،  عرفانی به دمتر ارتباط دارد

پرسفون دختر دمتر، حاادس خادای دوزر را دزدیاد، دمتار در جهاان گشات و باه زاری 

 .مشغول شد، زمین خشک گردید و ثمر نداد

 .ان، پرسفون را از او گرفت و به مادرش دادزئوس، خدای خدای



 

نباتات دوباره روئیدند...این افسانه، مراسم قدیم زمین خدایان را مطرح می سازد که احتماً 

نشانه ای از توتم گندم است که سپ  با اندیشه رستاخیز نباتات و افکار رساتگاری روح و 

 .(384: 1382)لوکاس،  حیات پ  از مرگ شریک و همراه گشت.

 یعرفان روم -2-3-2

آئین رومی ریشه در ادیان بدوی دارد و محصولی است از عقاید صادراتی هند و اروپاا       

و یونان و عقاید شرقی، که دچار دگرگونی بعدی شاد: ماذهب رومیاان قادیم دارای هایچ 

تاریخ اساطیری برای افراد خدایان نبوده و برای آنها هیچگوناه نساب ناماه یاا عروسای و 

زواجی و یا زاد و ولدی و هیچگونه افسانه پهلوانی پرستش پهلوانان و یاا افساانه خلقات و 

مرگ و زندگانی اخروی نساخته اند. خالصه آنچه که هومر و هسیود با آن طول و تفصایل 

( دیان 66: 1384ناس، برای خدایان یونان ایجاد کرده اند، رومی ها فاقد آن می باشاند...)

ی از توتم پرستی و جان پرستی بادوی باوده اسات؛ تاوتم پرساتی باه باستانی روم، نمود

صورت اعتقاد به گیاهان مقدس و حیوانان مقدس. بعضی از خانواده ها نام تاوتم داشاتند؛ 

مانند پورسی ای که از کلمه پورکوس مشتق است و خوک معنی می دهاد... روی عالمات 

ود. کلمه التاین ساسارکه معنای بخشهای نظامی روم قدیم گرگ و گراز و عقا  منقوش ب

مقدس و پلید هر دو را در بر دارد، با کلمه تابو مطابقت می کند. ایام شومی وجود داشات 

که در آن روزها نباید گفتار مخصوص و اسرار دینی را بیان کرد... در روزهاای ساعید، باه 

ان، ارواح زبان آوردن نام بعضی از خدایان ممنوع بود. جان پرساتی رومای در اطاراف انسا

بسیاری را جای داد ولی آثاری از آنها باقی نگذارد. به یادبود این ارواح مراسامی بکاار مای 

بردند و آنان را خشنود می ساختند. این نیروهای بادون شخصایت را یاک کلماه خنثای 

یعنی نومن که جم  آن نومینا است، مشخص می سااخت. ایان ارواح باه ماناا ی بادویان 

جموعه ای از وحدت مادی منتشر در جهان را آشاکار نمای سااخت. شباهت داشت. ولی م

این ارواح در اشیاء مادی برقرار بودند و امور معین را مراقبت می کردند. مثالً یک روح بار 

زمین بایر حکومت داشت، دیگری بر کود دادن مزرعاه و دیگاری بار شاخم زنای، وجاین 

رای قادرت الهای مای داناد و اناان را کاری و غیره ریاست داشات. وارون ایان ارواح را دا

خدایان کامل دی سرتی که التین آن دی کرتی است، می شناسد. هار انساانی، همازادی 

یعنی ژینوس )گینوس( همراه داشت. کرگ لینگر می نویساد: ژیناوس دیاوی اسات کاه 

تولید می کند، چون کای مصریان نیروی فراوانی تولید می کند و مای بخشاد، در حجلاه 



 

کن است، با انسان متولد می شود و با او می میارد. باه انساان فهام مای دهاد و زفاف سا

هر زنی در خود یک نیروی بااور کنناده موساوم باه ژوناو  .خصلت و اخالق او را می سازد

داشت... جان پرستی با جادو همراه بود. رومی با تصویر و با حرکاات و کلماات تفکار مای 

اد می کرد. برای تأمین دفاع از شهرها، حلقه جاادوئی نمود و حقیقتی را که مایل بود، ایج

 (.390: 1354)شاله،  دور آنها قرار می داد

 عرفان هندی -2-4

عرفان هندی برپایه ترک عمل و کسب معرفت از اوپانیشاد سرچشمه می گیارد وهماه       

ترکی را های عرفانی که در این زمینه روییده اند ازاین ویژگی برخوردارناد اصاول مشا مرام 

 چهار مورد می توان خالصه کرد: که دراین کتا  مقدس آمده، در

این اعتقاد که مبتنی بر عقیده ی تناسخ و زندگی های مکرر می  "کرمه"الف( اعتماد به     

باشد، برآن است که اعمال نیک و بد انسان دارای آثاری وضعی بوده و ثمره های خاود را در 

این معنا که درحیات آینده ی فرد تاثیر می گذارند به گونه ای که آینده به بار می آورند؛ به 

ا تعلقاات با وض  فرد در هر زندگی کامال نتیجه زندگی گذشته است. افرادی که باد باوده و

بیماار وحتای  دنیایی و گناهان و هوس ها زندگی کرده اند، در این دنیاا فقیار و بادبخت و

نسان های خو ، قدرتمند، ثروتمند و دانشمند ممکن است به صورت حیوان متولد شوند و ا

یابر هما می شوند روند مرگ و حیات و تاثیر و تاثرها وزندگی های مکرر پایاان نمای یابناد 

مگر آن گاه که انسان با صعود به اعلی علیین رستگار شده و یا به دلیال شادت آلاودگی در 

بهشت و جهانم باه ساادگی باه اسفل السافلین سقوط کند واز این گردونه رهایی یابد. پ  

روی انسان ها گشوده نمی شوند، یا باید خیلی خو  شویم و به بهشت برویم یاا خیلای باد 

 شده به اهل دوزر بپیوندیم.

 ( رهایی؛ در اندیشه ی هندی درد ورنج، چهره ی اصلی ورنگ فراگیر همه ی مظااهر       

ی، اصل مشترک دیگری است و پدیدارهای گذاری هستی است ضرورت رهایی ازچنین وضع

که همه مکاتب هند در جست وجوی آن هستند، کاه براسااس اخاتالف مشار  از طریاق 

سعی وریاضت، تمرکز حواس،عشق ومحبت ومعرفت مطلاق و... از زنجیاره تولادهای مکارر 

رهایی یافته و به حالتی آرمانی و غیرقابل توصیف، مثل وحدت با برهمن، صعود باه ملکاوت 

 (53: 1368کریشنان، نیروانه و... دست می یابند.) ویا وصول به
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Abstract: 

Research Aim: The purpose of this study was to investigate the discovery and intuition in 

Islamic and Indian mysticism. From the perspective of Islamic mystics, the best way to know 

God and to believe in him is intuitive knowledge. 

Research method: The research method in this dissseration is of a type of library and content 

analysis. 

Findings: For Islamic mystics, the type of discovery and intuition, and consequently its 

epistemic value, is the regular existential function of the recipient and the revelation, and its 

proportion depends on its causal agent. With regard to the different schools of Hindu mysticism 

from "Hindu", "Brahma", "Vedantism", "Buddhism", "Yoga" and so on, the different branches 

and tendencies of each are not ultimately the same. For example, in Buddhist mysticism, the 

status of "bodhi" and "nirvana" or the achievement of discovery, which is non-revelation; In the 

Universe, the population of the people and some news are absent. Both Islamic and Hindu 

mystics believe that the mystic reaches a place where his spiritual eye is opened and he is 

visited by witnesses. Meeting this meaning is what Hindus (Hindu mystics) call Diana, 

attaining witness. In both Hindu and Islamic mysticism, those who overcome their selfish 

tendencies and despair of their desires achieve the discovery and intuition of the truth. In 

Upanishads it is emphasized that those who can overcome their senses and sensual desires 

attain the intuition of the Truth.  

Conclusion: Unlike the discovery and intuition of Hindu mysticism, there is no degree of 

correctness and error, in contrast to Islamic mysticism, which has a methodological, 

methodological and standard of identification and deals with the privilege of true discovery of 

false discovery or the discovery of right from wrong. 
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