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 يت شرقيحيم و عرفان مسيركقرآن ي ر عرفانيدر تفاس« وتكمل»

 ث دانشگاه الزهرايقرآن و حد علومدانشجوی دکتری  / مهرانكيه يمهد Kian.mehr@mihanmail.ir 

  b.raziQalzahra.ac.irث دانشگاه الزهرايار گروه علوم قرآن و حديدانشبهآبادي / رضيسادات يبيب

  lhoosh@alzahra.ac.irان و عرفان دانشگاه الزهرايار گروه اديدانشي / ال هوشنگيل
 15/06/1396ـ پذيرش:  13/02/1396: دريافت

 دهكيچ

 «وتكدمل» از یر متعددديستفا، است. در اسالم ار رفتهکل به يه هم در قرآن و هم در اناجکاست  ييهااز واژه، «وتكمل»
مدواره هوت كدمل، انين ميخزائن. در ا، نيها و زمب آسمانيعجا، عرش، ميعظيمانند پادشاه یريخورد. تفاسيبه چشم م

د يدت توحو شدناخ يعل الهدفبا شناخت اسماء ، شهود آن .است و باطن عالم ييماورا يعالم، ميرکقرآن ي ر عرفانياسدر تف
بدا ، وتكدصول بده ملون يهمچن ن است.كت به امر پروردگار مميض و هدايف، یاعمال اراد با، وصول به آن .مراه استه
 يپادشداه مانندد، وتكلاز م یر متعدديتفاس زينت يحيمس ةدر حوز ر درجات نفس منطبق بر مراتب وجود همراه است.ييتغ
ه بدا کد اسدت يدرونی امر« وتكمل»، يت شرقيحياما در عرفان مس. خدا ارائه شده است يح در آخرالزمان و پادشاهيمس

ض يفد یاركدبدا هم، انانسد یاراد يد ن وجدود اعمدال، وصول به آن یبرايابد. ارتباط ميث يشهود و اتحاد با خدا و تثل
 .وت گرددكحضور در ملة ند تا آمادکر ييتغ يض الهيد با فينفس انسان باو  القدس الزم استروح

 شهود.، اتحاد با خدا، عرفان، تيحيمس، اسالم، وتكمل :هاكليدواژه
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 هلئطرح مس

در  ت.سدان ارائده شدده آاز  یر متعددديتفاس، در هر دو حوزه. ل استيدر قرآن و اناج كمشتر ييهااز واژه «وتكمل»

 یغدول یبه معندا ،وتكلم یمعنابيان مفسران در  يبرخ. وجود دارد« وتكمل»ر يتفسگوناگوني از  یردهايكرو ،اسالم

ر يتفاسد در اغلدب ،انيدن ميداندد. در اردهکر يرا تفسد «وتكمل»، یريتفس اتيبا توجه به روا ،يبرخ. اندردهکتفا کاآن 

سدت و ا يه روحدانکددانندد مي ييماورا يشود و آن را جهانيه مديد« وتكمل»متفاوت به مفهوم  یرديكرو ،يعرفان

اده شدد تدا او نشان د ليم خليبه ابراه، يوتكن مليچن ،ات قرآنيشود. با توجه به آين ميها و زمباطن آسمانشامل 

ت يحيسدمعارفدان  مدوارهاما ه، ردوت وجود داكمل یمعنااز  يهای گوناگونتلقيز ينت يحين برسد. در مسيقيبه مقام 

را  يوتكدمل . آنداناندوت داشدتهكدمل «مفهدوم»بده ی اژهيدنگاه و، يات عرفانيسب تجربکان كبا اعتقاد به ام، يشرق

ن يدادن بده يورد. رسدآآن را بده دسدت  ،يمراحل يد با طياو باکه ه در باطن هر شخص وجود دارد کاند ردهک يمعرف

از  ،«يوت بداطنكدلم»ية ه نظرکازآنجا .با خداوند است وحدت يعني ؛يت شرقيحيمس ييهدف غا یدر راستا ،وتكمل

 يار برخدز در آثدينون نکاپدران مقدس و راهبان وجود داشته و هم ين برخيدر ب ،تيحين مسينخست یهاهمان سال

تواندد نقداط يم ،قرآن يانر عرفيوت در تفاسكمل یر و معنايبا تفس ،وتكمل نياة سيو مقا يبررس. شوديده ميلفان دؤم

 وصدول بده هکدشدود مي اركشدتر آشديب يزمانمسئله  نيت اي. اهمسازد اركوت آشكمل یمعنا را در یشتريبك ترمش

ر د يوت بداطنكدلن ميدان ايدمي که مطرح است اينكه الؤدو حوزه مطرح است. سدر  ييهدف غا یدر راستا ،وتكمل

 ييهداها و تفاوتتچده شدباه، يهدوماز نظر مف، شده يبه عنوان باطن جهان معرف قرآنه در ک يوتكبا مل ،تيحيمس

ن كدر ممن اسدت؟ اگدكدممدر دو حدوزه  ،وتكا شهود مليآ، عارفانة انيشهودگرا با توجه به اعتقادات ،نيدارد؟ همچن

 شود؟يدگار اعطا مرا از جانب پروياست و  یاراد ،ن امريا ايآ، است

 بررسـي طيييييـي تابکاست. گرفته م نون چند پژوهش انجاکتا ،نيدر قرآن و عهد« وتكمل»مفهوم ة سيدر مقا

و  يالم بررسدت و اسديحيمس، تيهودين يوت را در دكمفهوم مل ،(1391، دلني )انديشة ملكوت خدا در اديان ابراهيمي

 ريسداندار کر د را يحيمددنظر عارفدان مسدي وت بداطنكدگرچده مل ،تدابة کسدنديسه نموده است. نويمقا ،تيدر نها

ت و اسدالم يدودهيوت در كدلم یرا بدا معندا يآخرالزمدان وتكدتنها مل، تياما در نها ،مودهن نايبه اختصار ب ،هادگاهيد

ختده ر اسدالم نرردادباطن  یوت به معناكو مل يت شرقيحيدر مس «يباطن وتكمل»مفهوم ة سيو به مقارده کسه يمقا

وت كدمل ،ه در آنک دهشمنتشر  (1394، نژادو قاسم )پرچم«نيعهد قرآن و وت دركمفهوم مل»ز با عنوان ين یا. مقالهاست

دن رکدمعلدوم  یراب، ن پژوهشيا در هکاست الزم به يادآوری نشده است.  يبررس يت شرقيحيدر عرفان مس يباطن

مجموعده ) فيلوکاليدا مانندد يشدرق تيحيعرفدان مسدمنداب  در اسدالم و قرآن  ير عرفانيوت از تفاسكمعنا و مفهوم مل

 است. شدهاستفاده  يوت باطنكدر مورد مل، ر آنيو تفس م(14تا  4قرن  های پدران کليساهای شرقي ازنوشته

 ملكوت يشناسمفهوم. 1

 :است یل ضروريدر قرآن و اناج اربرد آنکوت و كمل یلغو یمعنابيان ، زيش از هر چيپ
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را  نای اصدل آهعدد .(389 ص، 1386، )جفدر واژة عربى است «ملكوت»بر اين نظرند که  ،شناسان اسالمياغلب لغت

اسدت کده در «  مَلَ»مصدر « ملكوت»، در کتب لغت اسالمي .(163 ص، 11 ج، 1360، )مصدطفو دانندميعبری و سرياني 

، منظدور)ابنل  و عظمدتمُ. 1 کتب لغت عبارتند از: معاني ملكوت در. (775 ص، ق1412، )راغب اصفهانىآن تاء وارد شده است

 ؛(775 ص، ق 412، راغدددب اصدددفهانى؛ 380 ص، 5ج ، ق1410، اهيدددد )فرمُلددد  مخدددتص خددددا. 2 ؛(290 ص، 5 ج، ق1414

 .(389ص ، 1386، ؛ جفر 290 ص، 5 ج، 1375، )طريحيمملكت و قلمرو حكومت. 4 ؛(163 ص، 11 ج، 1360، )مصطفو تسلط .3

ر زبدان د« ملكدوت». (389 ص، 1386، )جفدر انددرا عبری دانسته« ملكوت»ای اصل عده، محققان غربي از

« ملكوت»ست. احكومت است و به زمان و مكان خاصي محدود نشده  دارای معنای کلي فرمانروايي و، عبری

در زبدان « ملكدوت»معدادل  .(60ص  ،1993 ،لدددد)ترجمه شده است basileiaدر ترجمة يوناني کتاب مقدس به 

هم  ز مردم کناري ااست که به نوعي ناظر به بعد اجتماعي ملكوت است و در آن بايد جمع، Kingdomي انگليس

 .(241، ص 2001 ،ويرزيسكا)زندگي کنند

 وت در قرآنكمل. 2

 :است «وتكمل»ة واژ شامله يآ چهار ،ميرکدر قرآن 

انگر يدو ب خدا مطرح شدهريپرستش غ ينفرای ب ،با قوم خود ميان احتجاجات ابراهيه در جرک ،انعامة سور 75ية آ .1

 .«كُونَ مِنَ الْمُوقِنينَأَرْضِ وَ لِيَواتِ وَ الْكَذلِكَ نُري إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّما وَ» ل است:يم خليوت به ابراهكملة ارائ

ر اسدت بد يخيمدده و تدوبر قرآن و رسالت آكن مناکامبر با مشريپ ان احتجاجاتيدر جره ک ،اعرافة سور 185. آية 2

يْرْضِ وَ ما خَلََاتِ وَ الْأَلَكُوتِ السَّماومَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فيأَ»: اندردهكنظر ن وتكه چرا در ملکآنان  ُُ مَِنْ يََ ءٍ وَ قَ اللََّ

 .«مِنُونَأَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَديثٍ بَعْدَهُ يُؤْ أَنْ عَسى

ءٍ وَ هَُوَ يْكُوتُ كُلِّ يَلَيَدِهِ مَبِقُلْ مَنْ : »با منكران معاد بيان کرده است هکه خداوند ضمن محاج ،منونؤسورة م 88. آية 3

در دسدت قددرت  ه ملكوت همده چيدزک ،ين مطلبابا يادآوری  ،در اين آيه. «يُجيرُ وَ ال يُجارُ عَلَيُِْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

 .(294د295 ص، 14 ج، 1374،  )مكارم شيرازکند که خداوند متعال قدرت بر بعث و معاد را دارداستدالل مي ،خداوند است

 یامدر ،او یا را بدرايجداد اشديشده است و ابيان بر قدرت خداوند بر معاد  يليبه عنوان دل، سية سور 83و  82ة يآ .4

يًْاأ أَنْ يَوَُولَ لََُُ كَُنْ فَيَكَُونُ » :(289 ص، 22 ج، ق1418، )زحيلدىدکنيم يسهل و آسان معرف إِنَّما أَمَْرُهُ إِاا أَراََ يََ

 .(473ص ، 18 ج، 1374، مكارم شيراز )«ءٍ وَ إِلَيُِْ تُرْجَعُونَهِ مَلَكُوتُ كُلِّ يَيْفَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِ

 ملكوت در اناجيل. 3

اسدت. در متدي بده ر رفتده به کال متي يبار در انج 4ل لوقا و يبار در انج 22، ل مرقسيبار در انج 16« ملكوت خدا»

و « وت آسدمانكدلم»دو اصدطالح  ،فته است. از نظدر برخديار رکبه « ملكوت آسمان»بار  17 ،«ملكوت خدا»جای 

لمدای يهدود چندين عبدا تعبيرهدای  ،متي برای تطبيق نوشته خدودة نويسند هستند ويكديگر معادل  ،«وت خداكمل»

 .(293ص  ،2004 ،لئون د دفور)نگاشته است
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 ند يويلو  کدراس)باشدديم یو موضوعي محور )همان(داردين جايگاه را نخست ،های عيسيملكوت خدا در آموزه

برقدراری يد   وظهدور مسديحا از فرزنددان داوود هدود منتظدر يقوم  ،يسيش از ظهور عيپ. (782، ص 1983 ،استون

 ان را دگرگدون وجهد ،خداوندده در آن کد ندددر آخرالزمدان بود نظيدر پادشداهي داوود ،وت( سياسيكپادشاهي)مل

 .(552 ص، 1380، )ناسرسدبه اتمام مي هاسختية و دور ندکاشرار جدا مي ازرا صالحان 

وت( خداوندد آغداز ك)مليبا بشارت پادشاه يسيت عيمورأم، (4:21)و لوقا (23: 4)يمت، (15د14)ل مرقسيطبق اناج

 .(15د14: 1)مرقس«زمان به کمال رسيد و پادشاهي خدا نزدي  است...» گفت:مي هنگام ظهورشاو شد. 

بدا مفهدوم  «وتكدلم»از  يسيمقصود ع، ميو عهد قد ليوت در اناجكمل نينخست یالبته با وجود شباهت معنا

 اسدت. داده يراتدييدر آن تغ ،خدود يوصدول بده اهدداف الهد یآن حضرت برا .ستينيكي م يدر عهد قد «وتكمل»

ان يسديار فربد يد  ،مثال یابر. دارد يو درون يروحان یه گاه معناکار رفته کل به يدر اناج یابه گونه خدا ،«وتكمل»

لوقدا )ون( شماسدتان)دريدست و در ميوت قابل مشاهده نكمل :ديگويد؟ او ميآيم کيوت كه ملکپرسند يم يسياز ع

وادث حدبيدان در  يسديعنمونده،  یبرا نده است.يو مربوط به آ ظهور داردبروز و ز در جهان خارج ين يگاه .(20: 17

زمدان حدال  ربدوط بدهمگداه  .(24 :)متديندکيوت اشاره مكمل يم به بعد آخرتيبه طور مستق، ش از ظهور پسر انسانيپ

  وچدک یر آغدازدن عصر آغاز شده است. يوت از همكمل يسيالم عکدر  ،مثالً. است نون محقق شدهکاهماست و 

 .(4:26د29 :)مرقسشودمي گذاشته كه در دل خاکمانند دانة خردل ، و محقر

 ميركقرآن  ير عرفانيوت در طفاسكمل

 م هستند:يبه چند دسته قابل تقس ،ميرکقرآن  یريتب تفسکدر  «توكلم»ر يتفاس

؛ 775 ص، 4 ج، 1372، ؛ طبرسددى45 ص، 15ج، تددابي، طوسددى ؛60 ص، 7 ج، ق1412، )طبددر ميعظدد  ماننددد ملدد یري. تفاسدد1

؛ (457 ص، ق1423، )حسدددينى شددديراز تسدددلط؛ (35 ص، 13 ج، ق1420، رازی؛ فخدددر182 ص، 2 ج، ق1407، زمخشدددر 

و در مدورد هدر  وتكدمل یلغدو یحداقل به عنوان معنا ،ريثر تفاسکه در اک ،(51 ص، 8 ج، 1380، )مصدطفو تيكمال

 شده است.بيان  هيچهار آ

مظدداهر ؛ (169 ص، 2 ج، ق1418، )بيضدداو تيددل ربوبيدددال؛ (40 ص، 2 ج، ق1407، )زمخشددر تيددماننددد ربوب یريتفاسدد .2

و مانندد  (776 ص، 4 ج، 1372، طبرسدى ؛44 ص، 15 ج، تدابي، )طوسدىصن ب يعجا؛ (109 ص، 5 ج، تابي، )طنطاو تيربوب

ل يدم خليابدراه، ظر مفسدرانه از نکاست  يوتكان مليب و عمدتاً انعام آمدهة سور 75ية ر آيه اغلب در تفسک ،نهايا

 است. مشاهده نموده

 ص، 6 ج، ق1419، کثيدر)ابنمياليـد ؛(54 ص ،7 ج، ق1422، ؛ ثعلبدي22 ص، 23 ج، ق1412، )طبدر خزائنگر مانند ير ديتفاس .3

ة سدور 83ات يدوت در آكدر مليه تنها در تفسک ،(58ص، 23ج، ق1418، )زحيلدىمفاطح و (39 ص، 23ج ، تابي، ؛مراغى531

 د آنهاست.يا مقاليح و يمفات، اء خزائنيوت اشكمل ،منون آمده است و مطابق آنهاؤمة سور 88ية و آ سي

 شود:يم يررسه در ادامه بک شونديده ميد ير عرفانيشتر در تفاسيب ر آخر،يتفس قت عالم.يباطن و حق .4
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 كباطن مل، وتكمل. 1

نندد کير مديتفس چشم ظاهر و پنهان از ييماورا، یرماديغ يقت و عالميحق ،وت را به باطنكمل ،ير عرفانيتفاس عموماً

 و ظداهراً شاهده استقابل م ير عرفانير تفاسد يياز همان قرون ابتدا ،یرين تفسيچن مختص خداوند است.  ه ملک

بدرای نمونده ده است. شان يوت بكدر مل ليم خليمورد مشاهدات ابراه ه درکاست  ياتيروا ،یرين تفاسيآغازگر چن

ود خددگان يو برگز ليم خليه خداوند به ابراهک يوتكملو ه عرش از چهار نور خلق شده ک نقل است ياز امام عل

ُ تَعَالَى  إِنَّ الْعَرْشَ خَلَوَُُ»ست: ين چهار نور خارج نياز ا ،نشان داد ذِهِ الْأَرْبَعََةِ ... وَ لَيْسَ يَخْرُجُ عََنْ هََ ارٍ أَرْبَعَةٍنْ أَنْوَمِاللَُّ

ُ أَصْفِيَاءَهُ وَ أَيَيْ ُ فِي مَلَكُوتُِِ الَّذِي أَرَاهُ اللَُّ  .(129 ص، 1 ج، ق1407، نىکلي)«لِيلَُُرَاهُ خَءٌ خَلَقَ اللَُّ

در  بدراهيم خليدلا ،شود که مطدابق آنهداو صحابه در تفاسير ديده مي نااز معصومتفسيری رواياتي  ،همچنين

 .(36د35 ، ص1 ق، ج 1403)طبرسى، تهفت آسمان و اعمال خالئق را ديده اس، اسرار، مالئكه، عرش، جريان رؤيت ملكوت

ه کدنندد کمي ريتفسد ييمداورا يوت را بده عدالمكمل ،ير عرفانيساز تفا یاريه اگرچه بسک استالزم به يادآوری 

 ،رانمفسد يسدت. برخدسدان نبدوده ايك ،ن عدالمياما منظور آنها همواره از ا، ستين نكشهود مم جز با ،آن «تيؤر»

 ص، 2 ج، ق1408، علي شداهسلطان ؛70 ص، 1 ج، ق1423، )تستر اندب دانستهيو غ يعالم روحان يلکطوروت را بهكمل یمعنا

، )فديض کاشدانيوحر، بداطن، (360ص، 1ج، ق1422، عربدى)ابنقتيحق، نيها و زموت آسمانكمل ،گريد يبرخ و از نظر (137

ه کداسدت آنه يروحدان یقدوا»آنهاسدت و  (348ص، 8ج، ق 1417، )طباطبدائى«نکد»و  يوجه اله، (257 ص، 2 ج، ق1415

 .(206 ص، 1 ج، ق1422، عربى)ابن«ندکير مين را تدبيها و زمخداوند با آن امر آسمان

ای ثابدت و يجي و چهرهای زماني و تدرچهره دو چهره دارند: ،موجودات جهان طبيعتة در واق  هم، ن منظرياز ا

ت بده دسد هکد اسدت يهمدان زمدام ،یزيدوت هر چكه در آن سخن از زمان نيست و ملک ،ملكوتي و منزه از تدريج

مگدر  يچ چيدز نيسدته، چون خدای سبحان سبب فاعلي هر چيز است ؛«بناصيتهاما من دابّة إالّ هو آخذ » خداست:

 .(464ص ، 6ج ، ب1389، آملي)جوادیاينكه کليد و زمام امر آن به دست اوست

ن يدشدود. ايممشداهده  ياختالفدات، انددانسدته  قت عالم ملديوت را باطن و حقكه ملک يدر نظر مفسرانالبته، 

وت كدمل الصـافي مفسدر از نظدر ،مثدال یبدرا 1.خورديوت به چشم مكمل یوجودة ن مرتبيخصوص در تعباختالف 

بداطن ملد   ،ملكدوت. است يه عالم مادون عالم عقلکاز عالم مثال دارد  يوتكهر شئ مل». است يمثالة مرتب یدارا

 .(251 ، ص2 ق، ج1415)فيض کاشاني، ات استياست و سراسر آن ح

 و اليدعدالم خ، وت(كد)مليلکنفدوس ، )جبروت(يلکاو عوالم را به عقول  ست.ا صدرالمتألهينر يتفس، گريدة نمون

. وی (323 ص، 1379، سدجادی ؛51د46 ص، 1387، همو ؛443 ص، 1375، صدر المتألهين )ر.ك:ندکيم ميتقس ( عالم اجسام)مل

ب يدخدرت و عدالم غآ ،هاست و مقابل آنه منزل بدنکحس و عالم شهادت است ة ا نشئيدن: ديگومي ،ر خوديدر تفس

 .(306د305ص ، 1 ج، 1366، )صدرالمتالهيناست يه منزل نفوس است و بعد آن منزل ارواح قدسکاست 

 رت است.همان منزل نفوس و آخ ب وياز عوالم غ يبخش ،صدرالمتألهينر يوت در تفسكمل ،نيبنابرا
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. او دارندد ه بده ااتک يمايبه خدا و قبه لحاظ انتسابشان  ،وجود اشيا است« ملكوت»، يئعالمه طباطبادگاه ياز د

اسدت کده  (82: يدس)«نْ فَيَكَُونُكَُوُولَ لَُُ يَإِنَّما أَمْرُهُ إِاا أَراََ يَيًْاأ أَنْ »ة يدر آ «کن» ةهمان کلم، ملكوت هر چيز 

 .(348 ص، 8 ج، ق1417، )طباطبائىعين فعل و ايجاد اوست ،گويد و گفتن اوخدا  سبحان مى

 أاَل لََُُ»يدة آ ريدر تفسد را اويدداندد؛ زياء از جمله روح و بسدائط مياشة وت را متعلق به همكمل ،يئعالمه طباطبا

 مالد را و آثار و فعل هر چيدز   اات و صفاتبه سبب آن که خداوند  یامر ،ندکيان ميب (54 )اعراف: «الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ

 اسدت؛ آمدده سة يدسدور 82يدة در آاين امر  .شوداست که به هر چيز  بگويد موجود مى« کن»همان گفتن، است

موجدودات « نکد»ه همان کز يوت نكپس مل. (152د151 ص، 8 ج، ق1417، )طباطبائىشوديمتعلق به روح و بسائط هم م

رائده ااص از امدر خ یريه او تفسکند کيآثار او مشخص م یجووشود. اما جستيمتعلق به روح و بسائط هم م، است

سدت و بده محدض و مجرد از مداده و صدورت ا يعقل یموجود هکداند يط ميبس یرا موجود (82: يس)او امر. ندکيم

مبددل  یعدد مدادبو  يد مثدالبه موجو ،نيها تا زمدر مراحل نزول از آسمان، ين امر الهيجاد شده است. ايا يالهة اراد

. شدود يلوجدود آن خدا عالم عقل از، ه با نزولک يل تجافكاست و نه به ش يبه صورت تجل ،ن نزوليالبته ا. شوديم

ه کد يوتكدمل ،بيدن ترتيدبده ا (24د22 ص، ب1388، )طباطبائىحضور دارد يمراحل هستة در هم یموجود ماد ،نيبنابرا

 است. يعقلة مرتب یدارا ،نظر داردعالمه مد

او  ده اسدت؛مدآ مينديبه عالم اسماء و صفات است که در تقريرات فلسفة امدام خ ،نمونة ديگر از تفسير ملكوت

ماواتِ وَ الَْأَرْ»در آيدة « ملكدوت»ي  معنای محتمدل   ة اسدماء و صدفاترا مرتبد« ضِنَُرِي إِبَْراهِيمَ مَلَكَُوتَ السََّ

 .(49 ص، 3 ج، 1385، )اردبيلىداندمي

ز عدالم ا يوتكدمل ،ئهدر شد. اسدت ينامحسوس و اله، ييماورا یوت امركمل ،ير عرفانيدر تفاس عموماً، بنابراين

نظدرات ، نددرا دار يهسدت دام مرتبده ازکد ،اءيوت اشدكدو مل يين امر مداورايه اکن مطلب ياما در مورد ا وت دارد.كمل

 مفسران متفاوت است.

 شناخت خداوند. 2

الئدق را خمان و اعمدال هفت آس، اسرار، هكمالئ، عرش، وتكت مليؤان ريدر جر ،ليم خليابراه: ات آمده استيدر روا

 یبدرا دانندد.مي يلبدقه بده شدهود ک یت را نه به چشم ظاهريؤن ريا ،عموماً ير عرفانيتفاسدر  رده است.کمشاهده 

ــان، (206 ص، 1 ج، ق1422، عربددى)ابنعربدديابنر يدر تفاسددنمونددة  روح  ،(55 ص، 3 ج، ق1424، )حقددى بروسددو روح اليي

 ق،1417 طباطبدائى،)نالميـزاو  (305د306 ص، 1 ج، 1366، )صدرالمتالهينصدرالمتألهين، (186 ص، 4 ج، ق1415، )آلوسىالمعاني

 وجود دارد. یرديكن رويچن ،(270 ص ،5 ج

ب اربدا یوت بدراكدمل. یاست و نه با چشم ظاهر كرت قابل دريوت با بصكمل» دارد:ياظهار م روح الييانمفسر 

 .(55 ص، 3 ج، ق1424، )حقى بروسو «شوديم كاشفه دركق مياصحاب قلب و از طر یشود و برانمي اركعقول آش

 يبرخد ن گدردد.يقدي ه او از اهلکآن است  ،ن شهوديبه ا ميهدف نائل شدن ابراه، سوره انعام 75ية اما طبق آ
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 ص، 7 ج، ق1417، )طباطبداييو صدفات و اسدماء او بدوده اسدت ين او معرفت خداوند تعاليقيمتعلق  :از مفسران معتقدند

 ر ارتباط است.وت با شناخت خداوند دكشهود مل ،نيبنابرا .(172

فكدر يد  از روی ت نده ،پدردازد. ايدن توصديفبه توصيف خداوند متعال مي ،يت ملكوتؤدر جريان ر ،ابراهيم خليل

تنهدا  ،ريمکدز نظدر قدرآن ازيدرا ؛ استالهي که در اثر شناخت و شهود مرتبة اسماء و صفات  ،انسان معمولي در مخلوقات

فُوسُدبححَانَ اللهدهع عَمهد» کنندد کده مخلَدص باشدندتوانند خداوند را بده درسدتي وصدف افرادی مي دَ اللهدهع نَ إعلهدا ععبَداا يَصدع

نسدبت  ،گرنه توصديف آنهداو. هيچ حجابي نيست ،بين خدا و بندگان مخلَصاز سوی ديگر،  .(160د159)صافات: لحمُخحلَصعينَا

زيدرا  ؛ز مخلَصدين اسدتا ابدراهيم خليدل ،راينبنداب. (83دد84 ص، 2 ج، د1388، )طباطبدائىاهد بودبه خداوند مطابق واق  نخو

ز افدراد مخلدص ريم او را ادهد که قران کدنشان مي ،شده و اکر اين توصيفاتبيان توصيفات او از خدای متعال در قرآن 

 ده است.رک «شهود»ت را او مرتبة اسماء و صفاگفت: وان تمي ،روايناز .است صحه گذاشته ،داند و بر توصيفات اومي

ن اات يعد، صفات اات رايز در رابطه با اسماء فعل است؛ ،ميف ابراهيه شناخت و توصکاست به يادآوری  الزم

 ،ن ادعدايشاهد ا .(297د296 ص، 1383، آملي)جوادیستيس متصور نکچ يه یبرا ،گانهيبه اات خداوند  يدسترس ؛هستند

علدم  او يعندي؛ (80 انعام:)«ءٍ ععلحماً َ رَبِّي کُله شَيحوَسع» د:يفرمايهنگام وصف خداوند مکه . است ميسخنان خود ابراه

ة علدم همد و يتقال آگداهخداوند با ان يعنيه همان اات اوست؛ ک ينه علم ،ردهکخداوند نسبت به موجودات را شهود 

 دهد.يش را به او نشان ميعلم خو يچگونگ، املکموجودات به انسان 

 رده اسدت.کدمشداهده  فوق آن راعرش و مدا ميابراهکه ان شده يب، يعه و سنيات وارده از شيث و روايدر احاد

 معتقد است: يئعالمه طباطبا

طجلّـ  آن  در، كه موجودات را بـدان نيـاز اسـت ،خداوند سيحان وجود است كه طمام صفات اى ازمرطيه« عرش»

اهر ظـ، «عـرش»، بنابراين. تآن همان ميام صدور احكام طفصيل يافته موجودات اس گاه پادشاه؛ وينظير جا، نموده

 .(179ـ180ص، ج1388، طياطيائ )«گيردبرم  مثال و ماده را در وجود منيسط است كه مجرد و

 .استو شناخت خد يشهود اسماء و صفات فعل اله، شامل وتكشهود مل ب،يترتنيبد

 ت خدايوت و وحدانكمل

ضدمن در  ،هيدن آين گردد. ايقي م تا از اهلينشان داد ميوت را به ابراهكمل: ديفرمايسوره انعام م 75ية خداوند در آ

ت يدؤه رکددهدد يشان منن امر ي. اان شده استيت خداوند بياثبات وحدان یبرا ،با قومش مياحتجاجات ابراه انيب

 گردد.ين در آن ميقي د اات و صفات خداوند متعال ويموجب شناخت خداوند و اعتقاد به توح ،وتكمل

 یت به اات خدداه ملكوت نسبکند يبيم، ندکيمشاهده م رتيبه چشم بص راملكوت ه كآن: تمعتقد اس عربيابن

 ديده بده توحکدنجاسدت يا .بخدش اسدتياز مالد  و هسدتي قير حقيثأوت و تكتعالى مانند مُل  است نسبت به مل

 .(206 ص، 1ج ، ق1422، عربى)ابنشوديرهنمون م

است و گفتن او عين فعدل و ايجداد سوره يس  82ة يدر آ «کن» همان، ملكوت هر چيز ، الميزانمفسر  از نظر
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 ،براينو بندا، در آن شرکت داشدته باشدد، اوست؛ چنين امر  قابل شرکت نبوده و ممكن نيست چيز ديگر  با خداوند

 .(348 ص، 8 ج، ق1417، )طباطبائىکندملكوت اشياء به طور قط  آدمى را به توحيد هدايت مى شهود

 وتكبه مل وصولامكان . 3

 ایق همگان بدريشوو ت (59 ص، 4 ج، 1377، )قرشىوتكردن در ملكنظر ن، به دليل انکخ مشريعراف توباة سور185ية آ

و شديء  كادرا یبدرا ،رت اسدتيب بصدر و بصديتقل ،«نظر. »(183 ص، 2 ج، ق1407، )زمخشر است ردن در آنکنظر 

 ج، 1360، طفو )مصدطلب هدايت و طلب ظهور اسدت« نظر» ،گريبه عبارت د ؛(812 ص، ق1412، اصفهانى)راغبت آنيرؤ

تدا ، دوت باشدكب ملد در طليانسان با ند.کيوت دعوت مكمل یجووه همگان را به جستين آيا ،نيبنابر. (165 ص، 12

تشدويق  ان به نگاه در آنهداو ديگر، ديد او ملكوت عالم را با چشم دل». وت برسدكمل يبه شهود قلب ،ميمانند ابراه

 .(235 ص، 1384، آمليجوادی)«تا شايد آن را ببينند، شدند

 المتألهينصددره، نموندبدرای . يد بسياری از علما قرار گرفتده اسدتيأمورد ت ،پذير بودن شناخت ملكوتامكان

 معتقد است:

ا ر قـدرتن يـا يل علم و عمل داراسـت و حتـيطحصة ليوت را به وسكانسان قوت ارطياء به عالم باال و مجاورت مل

دارد كه با طكميل ذات خود به وسـيلة معرفـت كامـل و عيوديـت طـام بعـد از فنـاي از ذات بـه ليـاء الهـي نائـل 

 .(127 ص، 1360، المتألهين)صدرشود

و عقدل خيدال ، هانسان سرماية حشر با عالم ماد»نويسد: مي شرح فصوص الحكمدر  آمليزادهحسناهلل آيتهمچنين 

 .(47 ص، 1378، زاده آملى)حسن«را دارد

دان بديگران اصدالً دمنحصر در نبي و وصي نيست که ، مقام مني  ملكوت» ز معتقد است:ين آمليجوادیاهلل آيت

 .(164د163ص، ج1389، آمليجوادی)«دسترسي نداشته باشند و وصول به آن برايشان مستحيل باشد

 اند از:ه عبارتکدارد  ييهاالزمه ،وتكاما وصول به مل

 يالح اراداعمال ص

لََا  قَالَ وَ مَنْ» قل است:ن از معصوم. خود اعمال صالح انجام دهدة د با اراديبا وت،كوصول به مل یمن براؤانسان م

ُ إِلََُ اال اهلل  س ال الدهکدهر ؛ (402 ، ص66 ق، ج1403ى، مجلس)«صَالِحٍ بِعَمَلٍ مَلَكُوتَ السَّمَاءِ حَتَّى يُتِمَّ قَوْلَُُ يَلِجَ فَلَنْ إِلَّا اللَُّ

 .نخواهد شدوت كداخل مل، ندكل نيمكه گفتار خود را با عمل تک يمادام د،يبگو

و حسدن  يلدحسدن فع یو دارا (30 ص، 5 ج، الف1389، آملي)جوادیيعت و وحيه مطابق شرکصالح است  ياما عمل

 .(297 ص، 1 ج، 1388، آملي)جوادیت خالص فاعل برخاسته باشدهم حق باشد و هم از قلب پاك و نييعني ؛ باشد يفاعل

بدادت ار نددادن در عقدر ي شر عمل صالح ورا  شود،يپروردگار م یه منجر به لقاک ييهااز راه يكي م،يرکقرآن 

ِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلأا صالِحاأ» داند:يخداوند م ِ أَحَداأرِكْ بِعِباََوَ ال يُشْ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِواءَ رَبُِّ اهدم اعمدال  از .(110 کهف:)«ةِ رَبُِّ

 رد.کب نفس اشاره يتوان به زهد و تهذيم، گردديوت مكت مليؤه منجر به رک صالح،
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 ت به امريهدا

 امدام صدادق. (82 )طده:«د اً ثُمه اهحتَمعلَ صالعحوَ إعنِّي لَغَفهارٌ لعمَنح تابَ وَ آمَنَ وَ عَ» م فرمود:يرکخداوند متعال در قرآن 

بده  ،آنة ن بده واسدطه انسداکد يتيهددا رده؛ک يت معرفيمان و عمل صالح را هدايا يقبول كمال ،هين آيار يدر تفس

و ِ وَ ا بِيَوَِينٍ وَ لََا يَوَِينَ إِلَا عَمَلَ إِلََّ بِعَمَلٍ وَ فَلَا يُوْبَلُ إِلَّا الْإِيمَانُ وَ لَا إِيمَانَ إِلَّا» :کندميصعود اعلي وت كمل ا بِالْخُشَُ لََّ

 .(282 ص، 75 ج، ق1403، )مجلسى«مُتَوَبَّلأا الْمَلَكُوتِ كُلُّهَا الْهُدَى فَمَنِ اهْتَدَى يُوْبَلُ عَمَلُُُ وَ صَعِدَ إِلَىمِلَاكُهَا 

 دو گونه است: ت انسان به راه سعادت،يهدا اما

 .ق و بيان قانون حالل و حرام استيطرة ه ارائک يعيت تشريهدا .1

شود کده بدا ني مينصيب کسا. اين هدايت، است «ايصال به مطلوب»به معنای  و يه پاداشک ينيوكت يتيهدا .2

ه آنهدا تدوفيقي بداوندد متعدال خد ،جهيدر نت به آن عمل کرده باشند؛و  هدايت ابتدايي خداوند را پذيرفته، حُسن اختيار

 .(48د47 ص، 1385، آملي)جوادیدندهد تا بقيه راه را به آساني بريمايمي

 مدال آسدانکر يسد ،لهين وسديبد. تصرف تكويني در نفوس مردم است ينوع واز شئون امامت  ،ينيوكت تيهدا

ن مدردم يط براب، ياطنوضات بيف یاعطا یرد. امام برايگميگر صورت ياز موقفي به موقف د ،یشود و انتقال معنومي

و ارواح « کدن فيكدون» مام با مقدامبر اساس پيوند ا ،تين هدايا. (304 ص، 14 ج، ق1417، ىئ)طباطباآنهاست و پروردگار

 .(415د414 ص، 6 ج، ب1389، آملي)جوادیرديگيف در قلب آنها صورت مها و با تصرانسان

بده قلدوب  ،از آنجدا و به قلوب نوراني ائمده ،فيضي دروني است که از ناحيه خدای سبحان، ن هدايت باطنييا

از قلدب امدام ، کندد خداوندد هدر کداری را در عدالم اراده ؛خداسدتة ظدرف اراد امامان را قلبيز رسد؛مؤمنان مي

 .(501 ص، همان)يابداز امور عالم آگاهي مي ،امام با اين روش .گذراندمي

سدتقيم او مکند و ارتبداط از خدای سبحان فيض دريافت مي ،امام محتاج به هدايت غير نيست و به طور مستقيم

 .(362 ص، 6 جد، 1389، آملي)جوادیز هادی ديگران باشديو نمهتدی به نفس  شده کهموجب با خدای سبحان 

انعام اسدت ة سور 75ية در آ «ینر»واژة  ،ين مدعيشاهد ا رد.يگيصورت م يض الهيوت با فكشهود مل ،نيبنابرا

نخسدت  يدةدر آ «بدهبع یاسر» عبارت زين. همچنين ل نشان داده شده استيم خليوت به ابراهكمل ،دهديه نشان مک

آن  ین صعود بدرايا. اندوت بردهكرا به مل رمکغمبر ايدهد پيه نشان مک رمکدر مورد معراج رسول ا اسراء ةسور

 .نبوده استان عمل خود آن ،يدو بزرگوار به عالم اله

 ر نفسييتغ

نََا ءَاتَيْنَاهََا وَ تِلَْكَ حُجَّتُ»اسدت:  شدده ي  درجات معرفيترف ،ميرکدر قرآن  ليم خليوت به ابراهكملة از آثار ارائ يكي

  درجدات و شدهود يدر ترفيمسد ،نيبندابرا، (83 )انعدام:« قَوْمُِِ نَرْفَعُ ََرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِبْرَاهِيمَ عَلىَ

ه كدبل ،امری اعتباری و قراردادی نيست، اما اين درجات، دارند« درجات»مال کر يها در مسانسان است. يكي ،وتكمل

 خدوانيم:ای از قدرآن کدريم ميدر آيده رو،قام انسان تكويني است. ازايندارای درجاتي است و رتبه و م معنا واقعاًعالم 
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نفس انسدان  و (346د345 ص، 5 ج، 1387، آملي)جوادینزد خدا هستند ؛ يعني آنها خودشان درجاتي«هُمح دَرَجاتٌ ععنحدَ اللههع»

 .(677د676 ص، 27 ج، تابي، هری)مطيابدارتقاء مي واقعاً

، اسدفراينى)لي و عقلديمثدا، مقامات ايجاد را داراست؛ مرتبة مدادیهمة حقيقتي است دارای مراتب و  ،نفس انسان

عدالمى ، واعد عقلدي وح و بُرمرکب از صورت و ، عد مثالي اوبُ، مرکب از ماده و مقدار، عد مادی انسانبُ (343 ص، 1388

ه خدود را شدناخت خددا  ،د و نده صدورت و آن حقيقدت اوسدت کده اگدر کسدى او را بشناسدداست که نه مداده دار

 .(180د179 ص، 2 ج، ق1426، تهرانى)حسينىاست

ات منتقدل يدهموالت و يبه متخد، پس از منزل حس. ابدينمي آن دست یبه ماورا حس است،ة انسان تا در نشئ

بده  يلدوت اعكدمل ات است و درعيالت و وهمين محدود به متخاتشاکادرا هکشود مي نياطيه مانند جن و شک شوديم

شدف کرا  هيدصدور عقل و ل در آن راه ندارديه حس و تخکشود مي نائل کيبه ادرا، ن منزليبعد ا. شان بسته استيرو

 ةوت از روزندكدلم یگشوده شدن درهاة به واسط ،سرس شود.مي یو سرور ابد یق اخرويحقا كادراة آماد و ندکيم

رسدد و بده آخدرت يم ل(كمجرد از ش یهاق محض و صورتيارواح مجرده )حقاة آخرت و مشاهدة اشفكبه م ،قلوب

ار كدت بده افو مواظبد يتوكدملی اياشدة بده مالحظد ،اديدو اشتغال ز يات امور عقلکرار ادراكابد. انسان با تيين ميقي

وت كدم ملال به عدالاتص ةكن به مليقي االت با نور معرفت وين اوهام و خياطيو شبهات و طرد ش  ح و دف  شيصح

 .(306د305ص ، 1 ج، 1366، )صدرالمتالهينابديمي دست

فس همواره ن. حيات همان شعور و آگاهى است. استصرف حيات  ،است که نفس انسانالزم به يادآوری 

ا  بر مرتبده ،شود چه به ادراك نفس افزودههر ،بنابراين. (228 ص ،1385، آملىزاده)حسنبه اات خويش آگاه است

رشد حيات و  ،ستيرشد نفس در مراتب ه ،بنابراين. (360 ص، 9 ج، تابي، )مطهریافزوده شده است نفس از مراتب

 شناخت و آگاهي اوست.

و  (97 نحدل:)خواهد شدد به دادهيط ياتيح ،صالح انجام دهند يعملو  مان آوردهيه اک يسانکبه ، يدر فرهن  قرآن

و معرفدت مدردم  كردش از يبد يو معرفتد كن نور دريا .(122 )انعام:نندک يان مردم مشيآن در مة ه به واسطک ینور

 .(426 ص، 5 ج، 1374، شيراز )مكارممان استيايب

شدنوند کده بينند و مدىىچيزهايى را م؛ مان دارنديفاقد ا یهامتفاوت از انسان یاو اراده كدر من،ؤم یهاانسان

اراده و شدعور در  ايدن أنشم .فوق مردم ديگر دارند یاعقل و اراده، شعور. انديدن آن محروماز ديدن و شن ،مردم ديگر

که مدردم کدافر  هستند يسانات انيح یدارا، ن افراد عالوه بر حيات نباتى و حيات حيوانىيا. حيات انسانى است ،آنان

ن گزير از دارا بدودن چندينا ،آن وت و شهودكبه مل يابيراه یانسان برا. (338ص ، 7 ج، ق1417)طباطبائى، انداز آن محروم

 .(163 ص، 1383، آملي)جوادیحيات و نوری است

و  يعنددالله يقتديرا حقيدز ؛اسدت يد و بداقيدجاو ياتيدح ،ا و آخرت اسدتيمنان در دنؤات ميه حک ،بهيات طيح

ه کد ،ث معدراجيمطدابق حدد. (27 ص، 8 ج ؛342 ص، 12 ج، ق1417 )طباطبدائى،خداوند است یو اثر رجوع به سو يوتكمل

س بدر قلدب او يابلد .ميشمرد و آخدرت را عظديا را خوار ميدن، اتين حياة دارند ،دارد يات باقيح یهايژگياشاره به و
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را  ین فدرديقلدب چند چشدم و گدوش ،قلب اشتغال و همدت او خداسدت. خداوندد متعدالهمة  .ندارد يتسلط و راه

ى تَهَُونَ »ند. ک كعظمت او را درجالل و  ،آنهاة ليد تا به وسيگشايم ُِ حَتََّ أَمَّا الْحَيَاةُ الْبَاقِيَةُ فَهِيَ الَّتَِي يَعْمََلُ لِنَفْسَِ

ََُُ وَ حُبّاأ حَتَّى أَجْعَلَ قَلْبََ عَلَيُِْ الدُّنْيَا وَ تَصْغُرَ فِي عَيْنُِِ وَ تَعْظُمَ الْآخِرَةُ عِنْدَهُ وَ ... فَإِاَا فَعَلَ اَلِكَ أَسْكَنْتُ قَلْبَُُ ُُ لَِي وَ فَرََا

ُ وَ حَدِيثَُُ مِنَ النِّعْمَةِ الَّتِي أَنْعَمْتُ بِهَا عَلَى أَهْلِ مَحَبَّتِي مِنْ خَلْوِي وَ أَفْتَ مَعَ ايْتِغَالَُُ وَ هَمَُّ ى يَسَْ حُ عَيْنَ قَلْبُِِ وَ سَمْعُِِ حَتََّ

 .(28 ص، 74 ج، ق1403، )مجلسى«يبِوَلْبُِِ وَ يَنْظُرَ بِوَلْبُِِ إِلَى جَلَالِي وَ عَظَمَتِ

 يت شرقيحيدر عرفان مس يوت درونكمل. 3

بدا  یاه امدرو گد يدروند گاه، شناسانه و گاه مربوط به زمان حالگاه آخرت ،ليوت در اناجكمل ،ه گفته شدکطور همان

وت بده كدز ملرا ا یر متعددديتفاسد، يسيعحضرت به  سخنان منسوبتنوع ن يا شده است. يمعرف يظهور خارج

 وجود آورده است.

، )بولتمدانشناسانه را اصل دانسدتندتنها بحث آخرت، (19)قرن آلبرت شوايتزرو  (19)قرن يوهانس وايسمانند  یاعده

ا محددود بده ر يسديام عيدردندد و پک اركدان شناسدانه راوت آخرتكدمل ،هدابدراليلز مانندد ين يبرخ. (19ص ، 1380

 .(205ص ، 2002، تنتوناس)ردندک يو اخالق ياصطالحات مذهب

آن را  یو معندا .(22، ص 1380بولتمدان، )ردکد يديزداوت را اسدطورهكدملة شناسدانغدام آخرتيز پين (20)قرنبولتمان

از  یاريبسد .(24، ص 3ج ، 1986)لدد، بده نظدر برسدد افتهيانيخ پايه تارکشود ين امر موجب مي. ادانست« حضور خدا»

: معتقدندد، ردهکدار تبداط برقدرن آنهدا ارياند و بنده را معتبر دانستهيط به حال و آهر دو دسته سخنان مربو زيمفسران ن

 .(43ص ، 1995)آلن، بر داردز دريشناسانه را نل آخرتيمكاما ت، است يو اخالق يروحان، وتكمل

عندوان  را بده« خددا وتكدمل» ،(20)قدرن خپل تيلي ،مثال یبرا. دانندمي چند داللت یرا دارا «وتكمل»ز ين يبرخ

، ان(افتده در آخدر جهدين تحوليخدا بدر آسدمان و زمدة )سلط ياسيچند داللت س یه داراکند کيم ينماد معرف ي 

، يخ)تيلداسدت هدا(امل حيات در تمدام سداحتك)تيلکو  گرايانه)وحدت با خدا(شخص، )تحقق صلح و عدالت(ياجتماع

امدر  ووت كو ملاست  یدو اب يخداوند پادشاه ازل: است معاصر معتقدة سندينو جرج الدون لدا يو ، (404د402ص ، 1381

واهدد ت عصدر خيداومدت او در نهكح يعندين حال پادشاه خواهد شدد؛ يا فعال و حاضر است و در عياو به صورت پو

 .(60د61ص ، 1993)لد، آمد

 هيداول یسداهايلکنخسدت در  یهااز همدان سدال هکشود مي دهيوت دكگر از مليد یريتفس، ر فوقير از تفاسيغ

ر يسدتف ،خدورد و آنيبده چشدم م ياز جملده عارفدان شدرق ،تيحيمس یهافرقه يز در برخينون نکوجود داشته و تا

 .در اينجا خواهد آمدح آن يه توضکاست  يدرون يوتكوت به عنوان ملكمل

 يوت درونكمفهوم مل

وت قابدل كده ملکد يگوي؟ او مديآيم کيوت كه ملکپرسند يم يسيان از عيسيبار فر ي » ل لوقا آمده است:يدر انج

گدر ترجمده يال دكبه اشد يگاه ،«در درون شماست» اگرچه عبارت .(20: 17)لوقا «شماست ست و در درونيمشاهده ن
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و  (Whithin you)«در درون شدما» عبارت است از، ج بوديه راياول یسايلکه در ک ،ن عبارتيا يسنتة ترجم .شده است

ندد: از مفسدران معتقد یاعدده ،ليدن دليبه همد؛ (210ص  ،2002، )استنتون، (Within your hearts)«شما یهادر قلب» اي

 ین اعتقداديدآغاز نمدود. ا يروحان ید سفريبا ،وصول به آن یاست؛ مربوط به روح و قلب و برا يباطن یوت امركمل

، م(379دد330)(Basil)باسيلاسقف  ،شود. به عنوان نمونهيده ميشرق د يحياز عارفان مس یاريه در سخنان بسکاست 

 كدر (Contemplation)مدلتأجدز ب یزيدچ چيهد وت آسدمان بداكدمل: معتقدد اسدت، هيونان قرون اولي یساهايلکاز 

 .(58ص  ،1976 ،اسميت)است يوت آسمان در درون روح و مربوط به شخص باطنكرا مليز شود؛ينم

زبدان و  يانيسدر یسدايلک يسدان عرفدانيرئ از جملده (Ephraim)(4)قدرنافدرايم سدوری یهداآموزه، گريدة نمون

ن يدا. شدوديافدت ميروح  وت خددا در درونكمل زياو ن از نظر. )همان(است یاهيسندگان سورين فرد بر نويرگذارتريثأت

 .(89)همان، ص شوديدن و دانستن گشوده ميد یه چشمان روح براکرخ خواهد داد  ياتفاق زمان

سدان ا قلب هر انيدر روح  ،وتكمل. ستين نيآسمان و زموجوی جست به یزاين ،وتكافتن ملي یبرا ،بيترتنيبد

 يو عقالند يروحدان یهداتيفعال ةهمد انونکداست و  یز وجود بشرکدر مر ،يت شرقيحيدر مس «قلب»وجود دارد. 

 .(200د201ص  ،1976 ،والدمير)ودرمي شيانسان پ يروحان يزندگ ،آنة ليبه وس. اوست

ار كـها و افل انـدامكـبـر ، شوديم يض بر قلمرو قلب جاريه فك ييره دارد و هنگاميس يل اندام جسمانكقلب بر 

ح يانـد. مسـدهين آرميسيح پادشاه با فرشتگان و ارواح قديمس ،ح است. در آنجايگاه مسيابد... قلب جايييره ميس

شـهرهاي ، ونيـحوار، ورنـ، وتكـات و مليح، فرشتگان، خدا داده است... يوطش را در آن جاكه زده و ملكيبرآن ط

 2.(164 ص، 1389، )محمدزادههمه چيز آنجاست، آسماني و خزانة فيض همه در آنجا هستند

ت. در وح انسدان اسده همدان رکد يق روحدانيتا مراتب عم يجسمان یظاهرة از مرتب دارد؛ يالبته قلب مراتب مختلف

 وهدم و، يلدودگآ هکداز قلدب وجدود دارد  یامرتبده مراتب مختلدف قلدب هسدتند. ،انسان یمراتب وجودة هم ،واق 

محدل  ،نجدايا شدود.مي دهيدنام يرگکبداة ا نقطيق يه قلب عمک تنها متعلق به خداوند است .ات در آن راه نداردينفسان

 .(1389، محمدزاده )ر.ك:است يوت درونكو مل يت و عرش الهيدار بشر و الوهيد

 شناسانهوت آخرتكمل

و  نددهيوت آكدمل همدان ،يوت دروندكدن مليا ،منظر ي  از. ااعان دارد يت درونوكملبه  يبه نوع ي،ت شرقيحيمس

 یو از منظدر .(xiص  ،2001وير،)است يكيز قابل وصول است و راه ورود به هر دو ينون نکاه همکشناسانه است آخرت

 هاشدتکن روح رودآن امدروز و در های دانده امدا ،سدتيشناسدانه نوت آخرتكدامل ملکبه طور  يوت درونكمل ،گريد

امدا  ،شدودمي حقدقندده ميوت آسمان در آكمل :معتقد است گريگوری سينايي ،مثال یبرا است. كشود و قابل درمي

 .(70، ص 1951، پالمری؛ کادلي بوفسكي)است كقابل در، اندردهکض خالص يق فيه اهن خود را ازطرک يسانک یبرا

 يسدتوسکالة بده گفتد اامد ،و قابل تجربه است ا وجود داردين دنيدر ا يدرونوت كاگرچه تظاهرات مل ،حالبه هر 

(Callistus  14اسقف مقدس قسطنطنيه در قرن)  ايگناتوسو(Ignatius)، تدر امدلکتدر و مينده عظديدر جهان آ آن تظاهرات

 .(182د193)همان، ص خواهد بود
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 اتحاد با خداوند

دار يددوت ظدرف كدمل بط است. خدواهتت و شناخت خداوند مريهدار الويبا د ،وتكه ملکند کيمبيان ، سخنان عارفان

 با خداوند.  ا فراتر از آن اتحاديو  يدار الهيا خود دي، تصور شود ياله

ن روح اسدت. آسدمان درو یهدان اسدت و ثروتکوت خددا در انسدان سداكمل، افرايم سوریاز نظر  نمونه، یبرا

تواندد خددا را يوح مرو  .ه خددا وجدود داردکدند يبيم، شوديح موارد رو ،ها و شهواتلذت كه انسان با ترک يهنگام

رخدت بدر  ندونکا ،بدود ن بر باطن بود و حجاب بر او شددهيش از ايه پک يكيرا آن تاريز ؛ه هست بنگردکگونه همان

ندور  از ييه بدا پرتدوکد رسدديم ياله یعارف به لقا، نگرد. با چشمان روحياش مييبايبسته است و روح خود را در ز

 .(89، ص 1976 ،اسميت)شوديار مكآش ياله

که در سكوت و توجده  چهارمدر قرن  3از پدران روحاني کوه آتوس (Nicephorus the Solitary)نايسفروس

آشتي و اتحاد انسدان بدا خددا را بدا ، ناپذير با خداوند در قلب خويش رسيده بودبه درون خود به اتحادی وصف

 ؛يبوفسدك يکدادل)داندمي حفظ توجه به ملكوت ممكن گذشتن از جهان مادی و، رونورود به د، بازگشت به خود

 .(21 ص ،1951 ،یپالمر

ن يدهم هستند. ا یوت و شناخت خداوند هر دو در راستاكشناخت مل هکشود مي دهيدروشني به ، ن سخنانيدر ا

همدان  هکدت اس يداگونگخامل با او و کامر اتحاد  ،تيو در نها يو شهود اله دارين ديدر مراحل نخست ،يشناخت اله

 .(237ص  ،1976 ،والدمير)«است يت شرقيحيمس ييهدف غا»

، (16دد15)قدرنوراييسدنيلدوس نمونده  یاست. برا «اتحاد با خداوند»، شدهبيان وت كمل یه براک يفياز تعار يكي

 سد:ينويم وظيفهبه نام  يتابکدر ، ين عارف روسيترن و بزرگينخست

ذهـن در امـور ، ديـآيبه دست م يسويو مناجات ع 4هااستيكق فنون هسيه از طرك، اشفهكو مت يؤدر صحو و ر

. بـر نهـديه ذهن گفتـار را وامكست طا آنجا يجا نكن امر در يه اكابد ييدرم يند و به خوبيگزيما نكر سيناپذوصف

ر يناپذوصـف ،ن وحـدتيـدر ا ،شوديم ،است يذهن در جذبه است و روح مجذوب آنچه اله، نيطيق آراء آباء اقدم

ن يـاز ا ياريهوشـ... نـور گرفتـه اسـت ياعل ياطش و اعمالش از مرجعكه حركمنور  يموجود، شوديمانند خدا م

گـر يد يزيـوت آسـمان اسـت و چكـهمـان مل ،ن واقعـهيـه اكـنـد كياسـت را متياعـد ميكهس كمسرت سال

 .(106ـ104 ص ش،1384فانينگ،)ستين

 ده است.ينام «وت آسمانكمل»داوند را او وحدت با خ ،نيبنابرا

 ثيطثل

: ه شدخص اسدتسداات در  يد خدا  ،ه در آنکث بوده است يبر تثل يشه مبتنيهم ،شرق یسايلک يعرفان یتئولوژ

ن ياوندد را آخدروت خدكدمل (Gregory Nazianzen) گريگوری نازيانزن اتحاد با سه شخص است.، با خدا ياتحاد عرفان

 .(240ص  ،1976 ،)والدميرددانيث ميحد شناخت تثل

قابدل ارتبداط اسدت. او اات خدود را در رقابل شناخت و غيرغي ،است که خدا در اات خودالزم به يادآوری 



20    ،1396سوم، تابستان  شمارههشتم،  سال 

رستگاری در . (241)همان، ص گيرندمي اين قواها هستند که مورد شهود عرفاني قرار؛ قواهايي آشكار کرده است

جدايي کده مخلوقدات بده وسديلة فديض . الهي تثليث اسدت بلكه شرکت در طبيعت، ملكوت ديدار اات نيست

القددس بدر روح .(63)همدان، ص آورندبه دست مي ،همة آن چيزی را که تثليث در طبيعت خود دارد، القدسروح

کندد. آمددن ان آتدش الوهيدت را دريافدت ميسدازد و انسدشود و وجود او را سرير تثليدث مديانسان وارد مي

؛ يعندي کنددبه انسان قدوايي ندامخلوق اعطدا مي ،القدسکند و روحمي او را الوهي، نالقدس به درون انساروح

 .(171)همان، ص جالل و الوهيت که نور سرمدی است

 ن ندور جدالليدا .ن اسدتکجالل سدا ،رمخلوقيدر نور غ رقابل دسترس است ويغ ،ث در اات خوديتثل ،نيبنابرا

 .(88ص  ،همان)برنديد را به ارث ميعصر جد يحالت الوه ،وتكه همه وارثان ملکاست  يتينهايوت بكمل

 يلهدال و عظمدت ابر)حجاب( جدال ن منطقهيدر درون ما پنهان است. ا، وت خداكم و ملياورشل د:يگومي اسحاق

 .(233ص  ،1951، ریپالم کادلي بوفسكي؛)پروردگارشانة چهر ملأت یبرا ابند؛ييدالن به آن راه مکتنها پا .است

 ،يلهدرمخلدوق ايبا ندور غ، شودمي متحد ثيتثل ياله یبا قوا قتيانسان در حق، يت شرقيحيدر مس ،بيترتنيبد

 وت اوست.كا مليه همان جالل ک

 يسيع

رار كداو را ت يلهدندام ا، (74، ص همدان)گرفدت  مدک يسيع د ازيبا ،وتكدن به مليرس یبرا، يدگاه عرفان شرقياز د

 .(118 ص ،1994 ا،شربوك،الويني دن؛کوهن شربوك، )کوهنمصلوب را دنبال نمود حيو مس( 138د136ص ، 1384، )فانين ردک

و  م(11دة و اوايدل سد 10دة )اواخدر سدديدجد لمكمدت بده ملقدب ،(Simeon the New Theologian)سديمون قدديس

 ند: پسدرکيدا موت را اهكه ملکاست  يسک يسيع :معتقد است، در قرون وسطا يزانسيب یسايلکن عارف يترشاخص

ض يفد توسدط ندد وکدا خپسر ، شيخوة حد مرتب مرتبه تا يق تعالياز طر ها راه ما انسانکخدا پسر انسان شده است 

ا يد، شدوديم يآسمان منته وتكه به ملکند کت يهدا يميند و ما را به راه مستقکاعطا  يتولد آسمان به ما ،القدسروح

 .(126ص  ،1951 ،پالمری بوفسكي؛ کادلي)ندکرا به ما اعطا  يدرون يوت آسمانكمل شتريب

از س پد  سدال هک ستاده استينردبان ا یح در باالينند. مسکيف ميح توصيشهود خدا را شهود مس، عرفا يبرخ

وحددت  یاجدرا به  يسيز وحدت با عين يند. برخکيافت ميوت را از دست او دركند و مليبمي ح رايآن مس دن بهيرس

 سدخن یدواج معندواز ياز ندوع، سيمون قديس ،مثال یبرا. (71د70 ص، 1388، مدزاده)محنندکيبا خدا مطرح م يعرفان

ندد تدا کمي دس( اعطاض روح القي)ف ینامزدة حلق، ح( به عروس )روح ما(يمس يسيداماد )ع ش از آن،يه پکد يگومي

 ،1951 ،پدالمری ي؛سدكکدادلي بوف)مطمئن شود ،استيدن يوت آسمان پس از زندگكو مل یابد یه شادکعروس از ازدواج 

 یشداد يولد. ن دارد، ااعداالقددس اسدتق روحيه از طرک ،ايوت در دنكبه ارتباط با مل سيمون ،بيترتنيبد .(117ص 

بخشدد مي وت راكدو مل القدسض روحيه فکح است ين مسيا ،اواز نظر  ند.کمي ولکوت را به آخرت موكدر ملی ابد

 وت آسمان است.كهمان مل، د با اوقت اتحايو در حق یه ازدواج معنوکو هموست 
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ي وقتد رسدد،يمدان مين ايه به اک يشخص. ديآيبه دست م يعرفانة ق تجربيتنها از طر يقيمان حقيا ،از نظر او

 .(101 ص، همان)ندکيماند و او را دنبال ميدر وجود او م ح است.يه او خود مسکند کيگمان م ،نديبيخدا را م

 ست.وت اكاتحاد با او همان مل وت است و اساساًكالقدس و ملروحة نندکاعطا يسيع ،نيبنابرا

 القدسحض رويف

افدت يدون دربد ،وتكه ملبورود  اساساً. القدس در ارتباط استروحة با تجرب ،يحيدگاه عارفان مسياز د يوت درونكمل

امدش و آر يل خوشو شامه در قلب وجود دارد کاست  ييرويوت نكمل ،ست. گفته شدهير نيپذانكالقدس امض روحيف

وت خددا در كدمل هكدايناسدت بدر  يالقدس نشانروحة تجربو  (783ص  ،1983 ليوين  استون، کراس؛)القدس استدر روح

 .(119د117ص، 1384، )فانين درون انسان است

داندش  ندد وکيم ها را برطدرفتيهدا و محددودنقصهمة القدس روح، وت و اتحاد با خداكدن به مليدر راه رس

رت يمل و بصدأتة ندي. او گشاکندميمبدل  يرا به نور اله يكيند و تارکمي را اعطا يعرفانة مال تجربکاز  ،یبشروقف

 .(239ص  ،1976والدمير، )رسانديم يند و به مقام الوهکيامل مکو مخلوقات را  است

 رودق ويدبخشدد و از طريم يات و جداودانگيدحالقددس روح ،در ورود به درون :معتقدند ايگناتوسو  کاليستوس

بدا  راي امدر متعدال نيدا ،رسدد. پددران مقددسيا فرشته بودن ميو  يرسول، یامبريپة ه فرد به رتبکاست القدس روح

 ينددگز، فرشدته يزندگ، ت آخرتيفعال، آرامش اهن، ن عبادتيتربزرگ، مانند راه عاقل: اندردهک ادي يمختلفی هانام

دلي کدا)ار خددا و...ديد، حيدر مس يمخف يزندگ، وت خداكمل، آسمان وتكمل، بهشت ،یمعنو ن جشنيتراملک، يآسمان

 .(269د268ص ،1951 پالمری، بوفسكي؛

وت كدمل بر روح نشدان رت است و آمدن آنينور و بص، اتيحة نندکانسان و اعطاة نندکاملکالقدس روح ،نيبنابرا

 وت است. كخود مل ايو 

 يوت درونكبه مل وصوللوازم 

نهدا آ ،ليدن دليمدهبه  همه است؛ یوصول و شهود برا قابل یامر يوت درونكمل، يت شرقيحيدگاه عارفان مسياز د

. ساروف اسدتة ومعاز ص سرافيم، هيدر روس 19س قرن ين قديمشهورترنند. کيم يوت معرفكشهود مل یبرا ييهاراه

 د:يگوياشفات خود مكاو در وصف م

ها و ساختي طا همة غم و غصـهعزم جزم مي ،ما در ملكوت جاودان خداست ه منتظر نفوسكها چه لذت ياگر بدان

اكتسـاب و  ،با شكر و حمد فـراوان طـاب آوري... ميصـود حيـات مسـيحي ،ها را دراين دو روزة حيات دنيويطعنه

كـرد مي اين عييدة رايج را طيييح، اندذكر نام كساني كه با خدا مكالمه كردهو با طحصيل روح ميدس خداوند است 

 .(119ـ117 ص، 1384، )فانينگدهدكه چنين وقايعي ديگر رخ نمي

ش ير بدا خداوندد در قلدب خدويناپذوصدف یوت و توجه به درون خود به اتحادكه خود در سک نايسفروس ،نيهمچن

 وتكدنده ملآگاهاة س آرزو دارد بدا تجربدکهر  »... د:يگويم ،افته بودي يض الهياز فسرشار ده بود و قلب خود را يرس
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کدادلي )«را بده او خدواهم آموخدت...ي و آسمان یابد يزندگ علوم، ندکافت يبشناسد و در ،ه درون شماستکآسمان را 

 .(22د21ص  ،1951، پالمری بوفسكي؛

 دارد:لوازمي ن وصول ياما ا، همگان گشوده یبرا وتكراه وصول به مل ،نيبنابرا

 ياعمال صالح اراد

لدب او قتدا  ام دهدد،انجد ش اعمدال صدالحيخوة د با اراديبا ،وتكدن به مليرس ین براانسا، يدر نگرش عارفان شرق

 سدتدارانده بده کزين بدا چندد عمدل پرهيدا. د قلب خالص شوديدار خدا بايد یبرا: معتقد است سيمون. خالص گردد

 .(115، ص همان)دن باشيد چنيل بااعماة د؛ هميآنمي

ا فدراهم رض يآمدن ف ت انسان در اتحاد با خداوند شوند و موجباتشرفيه موجب پکهستند  ياعمال ،اعمال صالح

دعدا  و توبده، یويمور دناز ا یوت و دوركتوان به حفظ توجه به مليم ،ن اعمالياز اهم ا .(197ص  ،1976)والدميدر، نندک

 .(209د200)همان، ص ردکاشاره 

 ضيـف

زم را فدراهم ال يط دروندياد شدريدانسان با رند.يداناپذن دو جيز الزم است. ايض نيوجود ف، یر از اعمال صالح اراديغ

ض يان و فدانسدة اراد یراكهم ،ن راهيدر ا. وت برسدكو شهود مل يعرفانة به تجرب ،القدسض روحيگاه با فآنو ، ندک

 .(197د196، ص 1976 ،)همانالزم است

 ر نفسييتغ

روح  .(202ص  ،ن)همداندام دارد (gnosis)«عرفدان»ه کدو آگاهانه است  يشخص، يق روحانيحقاة تجرب ،يحيدانش مس

ة بده مرحلد ،تيدگذراند و در نهايم يتا دانش روح يرا از دانش جسمان يمراحل، افت نورير و دريق تطهياز طر ،عارف

 ينهدان یهاندهينجو راز گ يندد و اسدرار پنهدانکمي ه بر روح طلدوعکاست  یرسد و آن نوريم يمال عرفان روحانک

 .(100ص  ،1995اسميت، )شوديار مكشآ ،او یت برايالوه

ت الهدي در راه وحدد ،اندد. هرچده شدخصرشد آگاهي و کمال فرد با هدم در ارتبداط ،در مسيحيت شرقي

 شدرگاهي شخصي عرفان و آ ملكوت نام دارد.، تر است و دانش کامل تثليثآگاه، پيشرفت بيشتری کرده است

ر نامخلوق اين تجربة نو. يابدتوسط فيض الوهي تغيير مي، تردر وحدتي نزدي  ،کند تا جايي که اات انسانمي

)والدميدر، کنددشد ميفرايندی است که فرد در آن در دانش و کسب نور ر، زندگي در فيض ،الهي است. بنابراين

 .(219د215ص  ،1976

 يعرفدانة تجربدابدد. ير ييدبدا آن تغ ت خود،يشود و بر اساس ظرف ي د در آن شريبا ،يدن نور الهيد یانسان برا

 ي شدر يالهد یه در اندرژک يسکد: يگومي گريگوری پاالسميم. ياردهکر ييه ما در سرشت خود تغکند کمي داللت

 ،يگرانديد یه بدراکدند يبيرا م ييزهايتمام چ ،نور شده و با نور متحد شده است و با آن نور یخودش تا حد ،شودمي
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و . (223)همدان، ص دشومي ر هم مربوط به جسم و هم مربوط به روحييغن تيا پنهان است. ،اندردهكافت نيض دريه فک

 .(196)همان، ص ابدييتناسب م یات ابديابد و با حيير مييا تغين دنيدر ا يجير ما به صورت تدريعت فسادپذيطب

ا طدز اعيرسدتاخ واز مدرگ پيش ه کاست  یابد يزندگ یبرا يد و مدخليوت عصر جدكاز مل یاعانهيب، ن حالتيا

 ينددگه زكدبل ،سدتيخلسه ن ي گر ين حالت ديا، رسدمي ياله دار نورين حد ديض به باالتريدانش ف يشود. وقتيم

 .(230د229)همان، ص حد با خدايت بکدر مشار؛ آگاهانه در نور است

 سهيميابررسي و 

، مددبر یاه قدوکدم دارد عدالن ياز ا يوتكملشيء است و هر  يو اله ييماورا يعالم ،اسالم ير عرفانيوت در تفاسكمل

از  ي مداکد قداًيلم دقن عدايه اكنيدر ا موجودات و زمام آنهاست. ،يه همان وجه الهکآن است  ین وجودکا يو  روح

الم عقدول عد، و آخدرت عالم نفوس، ر عالم مثالينظ یريتفاس. اختالف وجود دارد ين عرفانامفسر ،عوالم وجود است

 شود.يده ميادت و ماده دب در مقابل عالم شهيعالم غ ،يلکطورا بهيو  يفات الهعالم اسماء و ص، عالم امر، مجرده

ا يدد ت با خداوندق وجود دارد و همان وحديه در قلب عمکاست  يباطن یامر ،يت شرقيحيوت در عرفان مسكمل

 يالل الهدق جدرمخلويغ نور يعني ؛ثيتثل یدر قوا هكبل ،ستيث نين وحدت در اات تثليالبته ا ث است.يوحدت با تثل

ط بده عصدر وت مربوكلمن يا ،يث است. از نظر برخيشناخت تثل ييث و حد نهايوت نور جالل تثلكمل ،نيبنابرا است.

: هدم معتقدندد یاعدده ت.اسد كقابدل در زيدا نين دنيا يدر زندگ، عت فردير طبيياما با ورود به قلب و تغ ،د استيجد

 د است. يوت عصر جدكلهمان م، است كه امروز قابل درک يوت درونكمل

 يانر عرفديفاسدق است و در تيه در قلب عمک ياست درون یامر ،يت شرقيحيوت در عرفان مسكمل ،بيترتنيبد

زه در هر دو حدو ،توت به آخركر مليالبته تفس گذرد.ياز قلب و درون م ،ه البته راه ورود به آنک ييماورا یامر ،اسالم

 وجود دارد.

ز آن و فراتدر ا يعقلدة تدا مرتبد ،انسان یش وسعت وجوديو افزا يق شهود قلبيز طروت اكشناخت مل ،اسالم در

و  يعدل الهدو صدفات ف يشدهود عدرش الهدبده شناخت خداوند متعال است و  یدر راستا ،ن شهوديو ا ن استكمم

 مربوط است. يالهة مانند علم و اراد ،متصف شدن به صفات فعل

 ييدف غداهده همدان کد ،ن شدهوديت اينها. ق و شهود استيعم با ورود به قلب ،تيحيوت در مسكشناخت مل

 ت است.يث و نور جالل و الوهيتثل يت در زندگکشرا ث وياتحاد با تثل، است يت شرقيحيمس

ي ه اات الهدمتعلدق بد ،ن شدهوديدالبتده ا. وت با شهود خداوند در ارتباط استكشهود مل ةدر هر دو حوز ،نيبنابرا

فعدل  سماء و صدفاتهود اش، وتكشهود مل ،است و در اسالم ياله یبا قوا ت اتحادوكمل ،يت شرقيحيست. در مسين

 بردارد. را در

بدا  تيحيمس يوت درونكشهود مل اما بر دارد.را درد اات و صفات خداوند ين در توحيقي، وتكشهود مل ،در اسالم

ها قابدل وصدول تمام انسان یبرا ،وتكمل ةدر هر دو حوز. ث در ارتباط استيو اعتقاد به تثلالقدس روح ،يسيعة تجرب
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 الزم است.  يض الهيانسان و فة اراد یاركهم ،شهود آن یوت را دارد و براكت شهود مليانسان قابل. است

ة ا اراده بدکداسدت  يسانک یاز جانب خداوند برا يضيف وصال به مطلوب است يهمان ا ،ت به امريهدا ،در اسالم

ة ه واسدطبدافدراد اير سد یم و بدرايمستق امام به طور یبرا ،ضين فياند. اادهپاسخ مثبت د يعيت تشريش به هدايخو

 و البتده امدام ندد.کا تصدرف تواند در آنهديو م ،موجودات در ارتباط است ین وجودکرا امام با يز؛ گردديامام افاضه م

 ندارند. ييت هستند و اات خدايهدا یهاتنها واسطه ،ضيف

 يالدوه ،ص نمدودهخود قلدبش را خدالة ه با ارادکرا  يانسانو  هاستنقصة نندکالقدس برطرفروح ،تيحيدر مس

را  يوت دروندكدالقددس و ملض روحيه فدکداسدت  يسدک ،يسيع. ندکياعطا م دينور و تولد جد به انسانند و کيم

 اند.ثياات هستند و از اشخاص تثل ي  یدارا ،ن هر دويالبته ا. بخشديم

ر در هدر دو بدا يين تغيا د.ابي ند و ارتقاکر ييد نفس انسان تغيبا ،وتكوصول به مل یابر، در هر دو حوزه ،نيهمچن

 یمدادة مرحل از انسان نفس یش وسعت وجودير با افزايين تغيا ،رد. در اسالميگيات و نور صورت ميح، ير آگاهييتغ

بده و يات طيدحة ا افاضدانسان ب .رديگيصورت م يات و نور و آگاهيبا رشد ح ،است و رشد نفس يو بعد عقل يبه مثال

ندور ، يش دانش عرفانيبا افزانفس ر ييتغ ،يت شرقيحيابد. در مسييمدست  يبه چشم و گوش باطن نور از جانب خدا

 .شوديد عنوان ميات جاويح یا شدن آن براينفس و مح يجيشدن تدر

 

 

 

 

 

 
  _____________________________________________________ هانوشتپي

اسدماء و  ةمرتبد. 2 الغيوب اسدت.تعالي که غيباات باری ةمرتب. 1 مراتب هستي از جانب صاحبان کشف و شهود، پنج مرتبه است: عموماً 1

عالم مثال يا برزخ که از قوه و حرکت و زمان و مكدان مجدرد اسدت، امدا از . 4 است. تجرد تام که عالم عقول مجردهة مرتب. 3 صفات الهي.

 .(59د56 ، ص5 ج، 1387همو،  ؛158 ، ص1388عالم ماده)طباطبائى، . 5اين عالم جسمانى هست، ولى ماد  نيست. . ابعاد مجرد نيست

معتقدند بهترين شدكل زنددگي مسديحي آن )آنها فرقة مساليان( اهل سوريه و از 4سخنان ماکاريوس دروغين يا سيمون)قرن  )بخشي از 2

که آثارش  ((77 ، ص1384فانين ،  باشد)ر.ك:همراه داری و مراسم مذهبي و با مداومت بر روزه است که وقف دعای مستمر و ثابت گردد.

 .(همانتاثير شگرفي بر مسيحيت غرب و شرق گذاشته است)
3 Mount Athoرا  آنزنان و حيواندات حدق ورود بده بوده و  صومعه 20شامل ، جمهوری خودمختاريونان دارای  از والياتکوهي معروف  ؛

 .(95 ، ص1384ندارند)فانين ، 

ای عرفاني هستند که از طريق تكرار مداوم دعای حضرت مسيح به شكلي خاص که چانه بدر روی سدينه قدرار دارد و ها فرقههسيكاست. 4

-ابت بماند تا تمرکز حاصل شود . آنها معتقد بودند که عاقبت با اين روش در اهن خود با خدا وحدت مديچشمان راهب بايد در ي  نقطه ث

 .(94د106 ش، ص1384يابند. نيلوس روسي هنگام ترك روسيه و سفر به يونان با اين فرقه آشنا شد. )فانين ، 
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