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 :چكيده

اين جستار بر آن است تا از بازشناخت و وارسي آاربردهاي 
مفهومي عرفان، در رويكردي پديدارشناخيت و با فرض اينكه 

اي است انفسي آه عمومًا فهم بسيط و  عرفان در ذات خود پديده
لي از آن دارند، به ايضاح مفهومي عرفان نزديك گردد و جمم

آه مقتضاي اين رويكرد است، بعد از بازشناسي ابعاد،  چنان
هاي اين پديدة پراهبام، فروع و اصول آن را  اجزا و ويژگي

معلوم گرداند، و در هنايت از اين مهه، به جوهرة اصيل و 
ن بررسي از مجله نتاجيي آه از اي. اصلي عرفان عبور آند

هاي گوناگون و با  عرفان را در زبان: آمده اينهاست فراهم 
آم به شش مفهوم آلي فهم آرده و به آار  هاي خمتلف دست نام
 .هاي خمتلفي است اند آه هر آدام شامل تقريرها و تلقي برده

عرفان را به مثابة آموزه، جتربه علم، راه جنات، نوعي معرفت 
اين آاربردها . اند حتول فهم آردهويژه، فرآيندي از تغيري و 

حكايت از وجود دو بعد معرفيت و وجودي ـ انفسي براي عرفان 
هايي مهچون،  آند عرفان مشتمل بر مؤلفه و نيز معلوم مي. دارد
هاي  اي مستقيم از حقيقت، فرآيند سري و سلوك، آموزه جتربه

ناپذيري، گرايش به  هايي مانند توصيف نظري و عملي، و ويژگي
هاي  ها و ويژگي تفسري معنوي و وحدانِي هسيت، رازوارگي و مؤلفه

عرفان در ذات و جوهرة خود مهانا نوعي . فرعي ديگر است
به حقيقت وحداني هسيت ) وجودي(معرفت مستقيم و حتققي 

هاي فرعي و عارضي  ها و ويژگي اين بررسي، مؤلفه.  باشد  مي
فهومي عرفان عرفان را بازشناخته و دورمنايي از شبكة م

 عرفان، پديدارشناسي، جتربة عرفاني، سري و :ها آليد واژه .فراهم آورده است
 .سلوك، جنات، طريقت
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اي را بتوان نشان داد آه مانند  شايد آمرت واژه

. آار گرفته باشند ضابطه و آزادانه به چنني بي» عرفان«
عرفان آلمة بدشانسي است،  «س،ِاستْي. ت. به گفتة و
آند و گويي با  يهام و اهبام را تداعي ميچرا آه ا

پيوند دارد، و مغيبات و معجزات » تعارف«و » تعريف«
. آورد و آرامات، و الجرم، شيد و شعبده را به ياد مي

 )٤ ـ ٣: ١٣٥٣استيس، (» 
مفاهيم و موضوعاتي آه عرفان را، با هر نام و 

آنند به غايت  زباني، بر آن اطالق آرده يا مي
 اما اگر از آاربردهاي غرياصطالحي، يا به .اند متنوع

اش، مانند  تعبريي، آاربردهاي عرفان در معناي لغوي
بگذرمي، آاربردهاي اصطالحي را ...  شناخت، رازورزي و

دستة خنست، آاربسِت : توان در سه دسته جاي داد مي
ها  آگاهانه و فروآاهشي عرفان دربارة مفاهيم، گرايش

توان از  نوعي در عرفان مي بههايي است آه  يا فعاليت
نگري، اين امور فقط  آهنا سراغ گرفت، اما در آل آه مي

از اين مجله است . اند هاي عرفان منودهايي از برخي جنبه
 ٢،»گرايي متثيل « ١،»منادپردازي«آاربسِت عرفان دربارة 

هاي  هاي سّري يا علوم و توانايي  دانش٣؛»انديشي تأويل«
 و ٤پاتي گويي، تله بيين و غيب يبغريمتعارف، مانند غ

هاي رؤيايي؛ باورهاي مبهم و  ؛ احوال روانِي آدم....
عجيب و غريب دربارة خدا و جهان؛ گرايش به 

 آاوي گريي معنوي از روان الطبيعه؛ نوعي هبره ماوراء
(Jons: V. ٩, p. ٨٣; Inge, ١٩٥٦:٣) بر برخي از » بايف عرفان« و اطالق

آنايي و  اي است بر ماهيِت هاين دست موارد قرين
توان  مي. ِي اين نوع آاربردهاواستعاري و احيانًا هْج

، »آاربردهاي فروآاهشِي عرفان«اين دسته را با عنوان 
حّتي مهني آاربردهاي فروآاهشي نيز براي ما . ياد آرد

هاي عرفان  هايي را در آاِر شناخِت ويژگي تواند داللت مي
 .هيم پرداختداشته باشد، آه به آن خوا

هاي مفهومي، مربوط به مواردي  دستة دوم از آاربست
اي خاص، و به مفهومي ويژه  است آه عرفان را در حوزه
مثًال در حوزة آاتوليك . اند فهم آرده و به آار برده

خصوص موارِد بالتكليف مانده در قانون فيزيك،  رومي در
ي يا در حوزة نوافالطوني اوليه، دربارة نظام رازورز

                                                 
١ .  sysmbolism عمل يا هنر به آار گرفنت منادها، به ويژه با استفاده از ،

اشيا، در معنايي يا با توصيف امور نامرئي، ناملموس يا معنوي به 
 . هاي مرئي يا ملموس وسيلة تبيني

(Gove, ١٩٩٣ p. ٢٣١٩). 
٢ . allegorismهاي نوشتاري، شفاهي يا هنري  ، به آار گرفنت يا اجنام تبيني

انديشي دربارة رفتار و  هاي داستاني و منادين، يا آلي به وسيلة چهره
 )٢٣١٦ .Ibid, p (.جتربة بشر

مشتق شده و به معناي بازگرداندن چيزي به » اول«تأويل از ماده . ٣
در عرفان شامل تفسري و تعبِري باطين از احكام تأويل . اصل و اّوِل آن است

فقهي و ظاهر عبادات شرعي و نيز تأويِل ظاهر عبارات و الفاِظ متون 
در . شود هاي ايشان مي ديين و سخنان اوليا و بزرگان و حّتي اعمال و سّنت

آنكه معنا و حقيقت ظاهرِي سخن  مهة اين موارد، گاه با حفظ ظاهر و بي
 را فرو گذارند براي آن معاني و اسرار باطِين تودرتو يا فعل يا احكام

هاي تفسري متون و  اين روّيه حبث و نظر بسياري را در حوزه. شوند قائل مي
 ).٣٣٨ ـ ٣١٣، ص ٦، ج دانشنامة جهان اسالم  غالمعلي حداد عادل،: بنگريد به. (آن برانگيخته است فقه و غري 

٤ . Telepathy. 



 
مشتمل بر قواعد، آداِب عبادي و قانون زندگي متناسب 

هاي دروني، و در اصطالح نوافالطونياِن متأّخر،  با نگرش
  .براي چشم فروبسِنت متعمقانه از هر آنچه بريوني است

(Inge, ٣ :١٩٥٦)آاربردهاي «توان  گونه موارد را مي  اين
 .ناميد» مفهومِي آامًال خاص

 مفهومي عرفان، عبارت از دستة سوم از آاربردهاي
انواع گوناگوِن فهم و اراده از عرفان در عرف اهل 

پژوهي و  ربط، مانند فلسفه، دين هاي ذي علم در حوزه
در . پژوهي است ويژه، خوِد حوزة عرفان روانشناسي و به

يابيم، عرفان را  آه به استقراء مي ها چنان اين حوزه
اند،  ه آار بردهآم به شش مقولة آلي فهم آرده و ب دست

هايي آه هست، به  آه هر آدام به حلاظ بيان و حّتي تلقي
اين شش مقولة آلي عبارتند . پذيرد اقسامي تقسيم مي

. ٣جتربه . ٢آموزه يا طرز تلقي يا نظريه . ١: از
 علم، به مفهوم رشته علمي 

)discip line (  فرايند تغيري . ٦نوعي معرفت . ٥طريق جنات . ٤
 با رويكردي  خواهيم آاِر ما، آه ميو حتول سرو

هايي در جهت شناخت  ها و بصريت پديدارشناسانه داللت
هاي عرفان برگريمي، بيشرت  تلقِي عام از ماهيت و ويژگي

ها از عرفان است آه در  ها و تلقي با انواع خمتلف تبيني
بنابراين، در اين . امي بندي آرده گانه مجع اين مقوالت شش

دسته آاربرد مفهومي عرفان تنها به مهني بررسي، از سه 
 »آموزه«عرفان به مثابة . ١  :پردازمي دستة اخري مي

در بسياري از آاربردها، عرفان را به مثابة آموزه، 
 اين آموزه يا عقيده ١.اند خاصي فهم آرده يا طرز تلقِي

هاي  هاي خمتلف، آه گاه از فهم يا طرز تلقي را به بيان
 :توان يافت ت دارد مياندآي متفاوت حكاي

عقيده به اينكه حقيقت هنايي در باب عامل «) الف
توان دريافت، نه با  واقع را نه با جتارب متعارف مي

عقل، بلكه به آن فقط به مدِد جتربة عرفاني يا شهود 
توان راه يافت؛ به عبارت ديگر،   غريعقلي مي عرفانِي

به هيچ ناپذير است و  عقيده به اينكه حاق واقع بيان
شيوة متعاريف، اعم از جتربي و عقلي، قابل جتربه نيست؛ 
  و به عبارت سوم، اين آموزه يا عقيده آه معرفِت

مستقيم به خدا يا حقيقت روحاني يا واقعيت هنايي يا 
يا صرف الوجود يا ) حبت( = واقعيت مطلق، يا وجود حمض 

  آامل، از طريق شهود، بصريت يا اشراِق) مثال( = صورت 
حنوي متفاوت با استدالل يا ادراك حّسِي  واسطه و به بي

 ) ٣٣٤: ١٣٨٠ملكيان،  ( ».متعارف قابل حصول است
در اين آاربرد، عالوه بر اينكه عرفان را از مقولة 

نظرية «اند، آن را به يك  يا عقيده فهم آرده» آموزه«
در باب حقيقت اعال يا هنايي ) theory of knowledge(» معرفت
اند آه تنها راه معرفت به چنني حقيقيت را  ل بردهتأوي

به اين ترتيب، . داند جتربه يا شهود عرفانِي غريعقلي مي
                                                 

آن   به اين معنا نيست آه صاحبان  آاربرد الزامًاالبته اين تلقي و . ١ اند و به آسي آه فقط چنني باوري داشته  شناخته  به مهني مي عرفان را صرفًا  .اند شناخته به آار برده و احتماًال آن را به اين ويژگي بارز برميبلكه به آن معناست آه ايشان عرفان را در اين مورد . اند گفته عارف مي



 
بعدالطبيعي و فلسفي  عرفان، اوًال و بالذات، موضوعي ما

 .خواهد بود
 (Jonse: ٨٣)  ،عنوان يك منبع  به» شهود عرفاني«و از طريف

ز حّس، عقل، معرفت در قباِل ساير منابع معرفت، اعم ا
هاي جوهري و ضروري عرفان  قرار گرفته و از ويژگي

 .تلقي شده است
آموزة اهلياتي ـ مابعدالطبيعِي ارتباط و وصال «) ب

يا ) مهان(» امكاني يا بالقوة نفس انساني با خدا
اي آه بر امكان  هر نظريه«يا ) مهان(، »واقعيت مطلق«

 ٢ناپذير وصف معرفت يا قدرت ١مستقيم و حضورِي دريافِت 
 » .بنا شده يا آن را مسّلم انگاشته باشد

 (Gove, ١٤٩٧ :١٩٩٣) 
در اين آاربرد نيز عرفان را اوًال به يك آموزة 

اند، و در وهلة  اهلياتي ـ مابعدالطبيعي تأويل برده
  امكان ارتباط يا اتصاِل«بعد، و به حلاظ حمتوايي، بر 

ويژگي جوهري ، مهچون يك »واسطه با خدا يا امر مطلق بي
تواند موضوعي  اند، آه هم مي براي عرفان دست گذاشته

؛ تا از »شناخيت معرفت«باشد و هم موضوعي » وجودشناخيت«
 .چه مراد آنند» اتصال«

اعتقاد به وجود واقعياتي وراي طول عقل يا حس «) ج
، به ٣ترين خبش وجوداند و از طريق جتربة انفسي آه اصلي

 ٤ ».اند يطور مستقيم قابل دستياب
در اين آاربرد، عالوه بر اينكه عرفان را از مقولة 

اند، موضوِع آن را موضوعي وجودشناخيت و  اعتقاد گرفته
بر اين اساس، اعتقاد به . اند شناخيت دانسته معرفت

وجود عواِمل وراي طور حس و عقل، از يك سو، و اينكه 
) هواسط بي( جتربة انفسي و مستقيم  طريق درك آهنا صرفًا

است، از طرف ديگر، مهچون دو ويژگي جوهري براي عرفان 
 .شود شناخته مي

تر از  نوعي طرز تلقي آه در آن عامل معرفت تنگ) د
عامل وجود است؛ به عبارت ديگر، آن تلّقي آه به جّد 

است، و تا ابد » راز«هايي از هسيت  معتقد است خبش
 .ماند صورت راز باقي مي به

فان به نوعي طرز تلقي يا در اين آاربرد هم عر
اما چيزي آه از موارد باال . اعتقاد تأويل رفته است

گفته است، و  آند، يكي دانسنت برخي قيود پيش ممتازش مي
 خبشي از  ديگري، قيِد تعلِق اين اعتقاد به رازوارگِي

اين مفهوم از عرفان چنان موّسع است آه حّتي . حقيقت
اهيم ديگر عارف مثل رواقيون را آه بنابر برخي مف

شايد اين . آند توان تلقي آرد، داخل در عرفان مي مني
برداشت جبز اينكه عرفان را از مقولة اعتقاد دانسته، 
با ساير مفاهيِم مندرج در اين دسته وجه اشرتاآي 

و لذا برخي آن را جداگانه مشاره . نداشته باشد
 ٥.اند آرده

                                                 
١. Intuitve. 
٢ . ineffable knowledge or power. 
٣. Subjective. 
٤. American Heritage Dictionary, U. S. Houghoton Mifflin Company, Third Ed., ١٩٩٢, p. آاربرد بعدي نيز از در ضمن اصل تشخيص اين آاربرد و . دهند ترجيح مياين حنو چينِش آاربردهاي عرفان را استاد حمرتم جناب آقاي ملكيان . ١ .١١٩٦  .آن جناب است



 
اصي يا اعتقاد به اينكه حقيقت، ذو مراتب، اختص) ه

بر .  قابل انتقال است٢»سّنت« و فقط از طريق ١سّري،
شوند آه معتقدند هر  اين پايه، آساني عارف تلقي مي

اي از حقيقت است آه وراي  حقيقيت، در عني حال مرتبه
خود مراتيب باالتر از حقيقت دارد؛ و معتقدند حقيقت 

آن شوند و اسرار  توانند وارد  حرمي خصوصي است و مهه مني
برخالف فلسفة جديِد غرب آه حقيقت را (آن را دريابند 
داند و معتقد است هر آس با قواي   مي٣ظاهر و مهگاني

و نيز ) تواند آن را دريابد ادراآي معمويل خود مي
معتقدند انتقال حقيقت تنها از طريق سّنت، يعين 
مواجهة مستقيم با استاد ممكن است، و بنابراين، صورت 

 .وصل به حقيقت نيست ممكتوِب حقايْق
در اين آاربرد، عالوه بر اينكه آه عرفان در آّليت 

شود، به حلاظ موضوع دو  قلمداد مي» اعتقاد«خود، 
 : ويژگي جوهري دارد

 بودن تشكيكي. ١
 . رازوارگي. ٢

و » ضرورِت اخذ از استاد«به حلاظ طريق نيز ويژگي 
راي نامند، ب مي» سّنت«تسلسل و تعنعن را، آه اصطالحًا 

هاي  بر اين پايه، صاحبان معرفت. عرفان حلاظ آرده است
حقيقت » رازوارگي«متواطي و جزمي، و مهة آساني آه به 

و لوازم اين عقيده ملتزم نيستند، و نيز مهة آساني 
آنند، از دايره  تكيه بر استاد و سلسله سلوك مي آه بي

اين را هم بايد يادآور شومي آه، . شوند عرفان خارج مي
ين برداشت نيز از موارد الف، ب، ج و د، متايز ا

 فقط در اينكه عرفان را از  زيادي دارد و تقريبًا
 .مشرد با آهنا مشرتك است مقولة اعتقاد مي

 
 »جتربه«عرفان به مثابة . ٢

 زيادي  شيوع نسبتًا» جتربه«آاربرد عرفان به مثابة 
اما مقولة جتربه در عرفان، خود به دو مفهوم . دارد

يكي احوال عرفاني، اعم از : گردد لي ديگر منحل ميآ
 و به طور  احوال مياني و احوال غايي، آه اصطالحًا

خوانند، و ديگري،   مي٤»جتربة عرفاني«مطلق آن را 
 جتربة

سري و سلوك  «  آن را نيز اصطالحًا طريقي عرفاني،
 ٥.نامند مي» عرفان عملي« يك اصطالح،  ، و به»عرفاني

هم به مفهوم جتربة غايِي » عرفان«آرد بتوان ادعا 
فهم ) سري و سلوك(عرفاني و هم جتربة طريقي عرفاني 

آنچه آه اآنون با وضوح  اما . رود شود و به آار مي مي
توان نشان داد، آاربرد عرفان به مفهوم  بيشرتي مي

براي سهولت و نيز مهاهنگي . (احوال غايي عرفاني است
جتربة  « اني غايي را صرفًابا اصطالح رايج، جتربة عرف

 .)خوانيم مي» عرفاني
                                                 

١. esoteric. 
٢. tradition. 
٣.  exoteric. 
٤ . mystical experience. 

) آم چهار آاربرد دست(اصطالحي با آاربردهاي متفاوت » عرفان عملي«. ١
در اينجا مراد از عرفان عملي مهان فرآيند تغيري . آننده است و گاه گيج

ساير آاربردهاي عرفان . آند  خود طي ميو حتويل است آه عارف در نفس
 .امي عملي را آمي بعدتر ياد آرده



 
اي، عرفان را  در آاربردهاي عرفان، مشار قابل مالحظه

  اصوًال. اند به جتربة عرفاني تأويل برده و فهم آرده
اگر به مباحث مربوط به عرفان در سّنت غرب مسيحي 

جتربة  « بنگرمي به وضوح خواهيم ديد آه عرفان را عمدتًا
. اند هم آرده و بر مهني مفهوم اطالق آرده ف »عرفاني

. و نيز و) تا جيمز، بي(براي منونه، آاِر ويليام جيمز 
اما ماهيت ) ١٣٥٣استيس، . (زدني است استيس مثال. ت

اين جتربة عرفاني را به صور خمتلف فهم و تبيني 
از آاربردهايي آه هست، در جمموع دو ماهيت . آنند مي

) الف: توان استنباط آرد آّلي براي اين جتربه مي
 يا احتاد يا با خدا يا واقعيت مطلق يا با  »وحدت«

توان  واقعيِت مهه چيز و مانند اينها، اين صورت را مي
مستقيم » اتصال«ارتباط و ) ب. ناميد» جتربة استغراق«

اين قسم را ... واسطه با خدا يا واقعيت مطلق و يا بي
 اما از قرار .نام هناد» جتربة وصال«شود  نيز مي

معلوم، هر يك از اين آاربردها، در عني حال، از صَور 
  آم دست. آند حكايت مي» ارتباط«يا » احتاد«تري از  خاص

چهار ِقسم فهم متقاوت از اين دسته آاربردها استنباط 
اند، آه دو تا از مقولة وحدت و احتاد و دوتاي  آرده

 :دگرد ديگر از مقولة ارتباط و اتصال حمسوب مي
، يا به »استغراق تام «وحدت يا احتاد از نوع ) الف

جتربة عينّيت يا احتاد تام با مهة موجودات يا «تعبريي 
تر، آه در آن، مياِن فرد صاحب جتربه و  با واقعييت عايل

يا » مهه«يكسره در » من«امر مورد جتربه متايزي نيست؛ 
 شود و جدايي فاعل شناسايي از مستغرق مي» امر يگانه«

: ١٣٨٠ملكيان، (» .خيزد متعّلق شناسايي از ميان برمي
٣٣٤( 
، يا به »استغراق ناقص«وحدت يا احتاد از نوع ) ب

جتربة وحدت با مهة موجودات يا با واقعييت «عبارتي 
تر، آه در آن، در حلظة جتربه، آگاهي به متايز ميان  عايل
آه صاحب جتربه است و امر مورد جتربه، وجود » خود«

 فرد، به مثابة يك ُمدِرِك متمايز، در برابر .دارد
 )مهان(» .است» مهه«در حمضر » من«. گريد قرار مي» مهه«

، يا به عبارتي »معرفيت«ارتباط و اتصال مستقيم ) ج
 ١؛»واسطه از واقعيت اعال يا متعال يا خدا آگاهي بي«

يا به تعبري ديگر، مشاهدة ذات و صفات و امساي اهليه 
در ) ٢٨٧١، ٤ج : ١٢٦٣پادشاه، . ( شهودبه طريق حال و

 و بالذات، در نظر  اين آاربرد، آنچه از وصال، اوًال
 .است» معرفت«است 
با واقعيت اعال » وجودي«ارتباط و اتصال مستقيم ) د

تواند ظهور  مي«آنند،  آه گزارش مي يا خدا، آه چنان
مرتبه يا سنخ جديدي از حيات، منش واالتري در انطباق 

بع هنايي واقعيت، نوعي نريوي حياتي نفس، و با منا
  ».سوي متامّيت اليوصف حيات باشد متّوجي از خود آّلي به

                                                 
١ . Ameican Heritage Dictonary, Ibid, p. ١١٩٦. 



 
(Jonse: ٨٤) اين جتربه عرفاني خود طيف وسيعي را در بر 

از جتارب اتصال و ارتباط مستقيم با ارواح : گريد مي
گريِي ادعايِي  مقدس، تومت و خدايان، گرفته تا هبره

ها از منابع واالتر حيات و قدرت  نوع جتربهصاحبان اين 
: ١٣٥٣آوب،  زرين(براي تداوي بيماران، و مانند آن، 

شدن و پيوسنت به دنياي  و تا خدايي) ١٧ ـ ١٥
جاودانگان و رهايي از حرص، حسد، خشم، غضب و سلطه 

راه نباشد آه گمان  شايد بي. بر احوال و افكار خويش
جودي از اين جتربة اتصال و هاي و مندي آنيم مهة اين هبره

ارتباط مستقيم، خوْد حاصل و معلول معرفت حضوري به 
اما چنني دالليت را، . اسرار هسيت و واقعيت مطلق است

يابيم، بلكه  هاي جتربة عرفاني مني الاقل در مهة تبيني
مندي  اي موارد داللت برخالف آن، يعين نوعي هبره پاره

 . وجودِي غري معرفيت دارد
 از مالحظه آن دسته آاربردهاي عرفان آه در شايد

آهنا عرفان به مثابة جتربة عرفاني به آار رفته است 
اما از . بيش از اين چهار نوع آّلي نتوان دريافت

هاي عارفان  آه در گزارش بررسي مصاديق اين جتربه، چنان
هاي عرفاني منعكس است، به خوبي  هاي مكتب يا تبيني

عرفاني را  ر و گوناگوني از جتربةت توان انواع جزئي مي
اش،  هاي وحدت وجودي، با مهه تنوعات جتربه: شناسايي آرد

هاي وحدت شهودي، توحيدي، وصايل، حضوري، فنايي،  جتربه
حكايت دارد، آه » شهود عقالني«هايي آه از نوعي  جتربه

شود غريمتعارف نباشد،  شايد چندان هم آه گاه تصوير مي
و مانند آن » وجدان«و » دَوْج «و با عباراتي مهچون

يا صريورت حكايت » شدن«ها آه از  شود، جتربه بيان مي
و آينونت پرده  »بودن«هايي آه از  آند، و جتربه مي

هايي آه به هيچ روي به وحدت وجود  دارد، جتربه برمي
آند آه شايد چندان هم  رسد و از احوايل حكايت مي مني

شناسانه و   زيباييهاي متعايل نباشد، مانند احساس
يا ( منادين  ها، يا حّتي مشاهدة صورِت ها و جذبه خلسه
برخي صفات و سجايا و ملكات نفسانِي خود يا ) برزخي

آنند تا ماهيت،  اينها مهه اجياب مي... ديگران و
هاي عرفاني در جاي خود بررسي  ها و انواع جتربه ويژگي
 .گردد

 »علم«عرفان به مثابة . ٣
آيد،  برمي» عرفان«هاي اصطالح  برخي آاربستآه از  چنان

نويسند يا  طور آه گاه از آنچه دربارة عرفان مي يا آن
نوعي » عرفان«شود، چه بسا آه از  گويند استنباط مي مي

ها را   از علوم و دانش١اي علم، به مفهوم رشته
عرفان در اين تلقي، به يك . آنند فهمند و مراد مي مي

آه موضوع آن شناخت  ]است [م اهلي علمي از علو«تعبري، 
» .حق و امساء و صفات اوست، از طريق آشف و شهود

وقيت با مهني تلقي از ) ١٥٨١٩، ١٠ج : ١٣٧٧دهخدا، (
دهند، آن را به دو خبش  عرفان، عرفان را توضيح مي

گاه  آن. »عرفان عملي«و » عرفان نظري«: آنند تقسيم مي
                                                 

١. discipline. 



 
 آه هر دو سر از آنند اين هر دو خبش را چنان وصف مي

 .آورد اي علمي درمي رشته
يعين تفسري خدا، جهان و  «بنابراين تلقي، عرفان نظري 

عرفان در اين خبش «) ١٨٩: ١٣٦٢مطهري، (» .انسان
مانند فلسفه اهلي است آه در مقام تفسري و توضيح هسيت 

با اين تفاوت آه، در اين علم، شهود يا ) مهان(» .است
قت يكي از منابع معرفت، بلكه واسطة حقي  جتربة بي

و بر مهني پايه، . شود ترين منبع معرفت تلقي مي عمده
عبارت است از آن قسمت آه روابط و «عرفان عملي 

وظايف انسان را با خودش و با جهان و با خدا بيان 
عرفان در اين خبش مانند اخالق . دهد آند و توضيح مي مي

با اين ) ١٨٧  ـ١٨٦مهان، (» است، يعين يك علم است،
 به روابط انسان با خدا  فرق آه اخالق الزامًا

فرآيندي پويا و  پردازد، و از طريف، الزامًا  مني
آند، اما اين دو ويژگي  بندي شده را ارائه مني مرحله

 .به حنو الزامي در عرفان عملي وجود دارد
ها در مقام  البته برخي از اين آاربردها يا تبيني

هاي عرفان يا ماهيت آن  عاد و مؤلفهداللت بر متام اب
اي از   چندان هست آه وجود چنني تلقينيست، اما شواهْد

از سويي ديگر، اين را . عرفان را نتوان انكار آرد
و » عرفان نظري«نيز بايد توجه داشت آه اصطالح 

. خود داراي آاربردهاي متفاوتي است» عرفان عملي«
اربردها عرفان چنني نيست آه بتوان گفت بنابر مهة آ

و باز . امري متشكل از عرفان نظري و عرفان عملي است
چنني نيست آه عرفان نظري و عملي در مهة اين آاربردها 

 عرفان به مثابة يك راه جنات. ٤  ١.در زمرة علم قرار گريد
اگر در نظر بگريمي آه دين، فلسفه، اخالق و علم، هر 

يا » دتسعا«، »جنات«هايي براي  آدام راه يا راه
اند، بنابر برخي آاربردها،  بشر ارائه آرده» آماِل«

 عرفان يكي از اين نوع 
هاي نوعي، يا به تعبري منطقي، فصل  هاست آه ويژگي راه

عرفان را با تعابريي مثل . مقّوِم خاص خود را داراست
راه ) ٩: ١٣٥٣آوب،  زرين(، طريق معرفت، »طريق باطن«

وانند تا به نوعي به خ عشق، راه دل، و مانند آن مي
هاِي حقيقت، سعادت، آمال يا  تقابل آن با ديگر راه

بر » طريقت«در فرهنگ اسالمي اطالق . جنات اشاره آنند
، حكاييت »شريعت«عرفان، و در تقابل انداخِنت آن با 

است از مهني ديدگاه آه عرفان را طريقي ويژه در دِل 
را به گاه آه عرفان  و نيز، آن. انگارد شريعت مي

مكتيب آه وصول به حقيقِت معرفت خداوند را «مفهوِم 
از طريق )  يك تعبري از جنات يا آمال است اين صرفًا(

. انوري(» آند، وجو مي رياضت و هتذيب نفس و تأمل جست
برند، در حقيقت از يك راه  به آار مي) ٥٠٠٠: ١٣٨١

                                                 
آموزة نظري . ١: آم چهار آاربرد دارد دست» عرفان نظري«اصطالح . ٢ هاي  آاوش. ٣هاي اهلياتي ـ مابعدالطبيعي مبتين بر شهود  نظام. ٢عرفان  آموزة عملي عرفان  . ١: اصطالح عرفان عملي نيز الاقل چهار آاربرد دارد ).contemplative mysticism(هاي مبتين بر تأمل و نظر  عرفان. ٤نظري در عرفان  فرآيند سري و سلوك . ٣) در قبال علم عرفان نظري(علم عرفان عملي . ٢  .پرداز هاي عملياتي يا نسخه عرفان. ٤



 
هاي جوهري اين راه عبارت  ويژگي. گويند جنات سخن مي

 : است از
عامل اصلي جنات يا » معرفت«اعتقاد به اين آه . ١

 از راه  معرفت حقيقي صرفًا. ٢آمال يا سعادت است، 
شود و متوقف بر شرايط رواني ـ  آموزش ذهين حاصل مني

ذهِين خاصي است آه با تزآيه و هتذيب نفس و تأمل و 
به اين ترتيب عرفان در قبال . شود تعمق فراهم مي

گريد آه سعادت يا آمال يا جنات را در  هايي قرار مي راه
 ِخرد يا انبوهِي دانش، يا تعادِل اخالقي يا  فرهبِي

ها و عبادات و مناسك، و  عملي به اعمال و آيني التزاِم 
به اين مفهوم، عرفان . دانند هاي بدني، مي يا رياضت

طريقي ويژه، اما در عني حال آّلي است آه شامل مهة 
جنات يا آمال يا سعادت را در شود آه  هايي مي راه

واسطه به واقعيت مطلق يا خدا  معرفت حقيقي و بي
 ١.آنند وجو مي بينند و جست مي
 
 عرفان به مثابة نوعي معرفت. ٥

است، اما از » معرفت«گرچه معناي لغوي عرفان مهان 
آيد آه آن را به  برخي آاربردهاي اصطالحي عرفان برمي

آنند آه داراي   ميتلقي» نوعي معرفت خاص«مثابة 
و موضوعِي خمصوص به خود ) شناخيت معرفت(هاي طريقي  ويژگي
عرفان معرفيت است مبتين بر حاليت «به تعبريي، . است

ناپذير، آه در آن حالت براي انسان  روحاني و توصيف
واسطه  آيد آه ارتباطي مستقيم و بي اين احساس پيش مي

يا ) ١٠: ١٣٥٣آوب،  زرين(» .با وجود مطلق يافته است
» تعايل عرفان شناخت و معرفت حق« تر،  به تعبري ساده

واسطه  آگاهي بي «يا ) ١٥٨١٩، ١ج : ١٣٧٧دهخدا، (است؛  
 و باز هم به عبارتي ٢».از واقعيت اعال يا خداست

اي آه از طريق آشف  در اصطالح حكما، معرفت قليب«ديگر، 
» فانعر«شود را  و شهود، نه حبث و استدالل، حاصل مي

البته بعيد نيست آه ) ٦٠: ١٣٨١حكيمي، . (»گويند مي
  در برخي از اين موارد صرفًا» معرفت«اطالق عرفان بر 

تفنن در تعبري باشد و ساير قرائن بر آن داللت آند آه 
يم آه، عرفان را گاه به مفهوم طريق يا راه معرفت به  اضافه آن.١                                                  آنند آه شايد بتوان به  برند اما از آن، چيزي را مراد مي آار مي اين مهان چيزي است آه در عرفان هندويي با . تعبري آرد» اصالت معرفت« از ) yoga, Jnāna mārga Jnārna (ُيگه نانه ماْرگه يا ْجنانهْج(» راه معرفت«عنوان  و ) Karma margā /گه اْرمه مآْر(آنند و آن را در قباِل راه عمل   ياد ميآن متايز طريق معرفت . دهند قرار مي) Bhakti mārga  /يت ماْرگهَهبْك(راه دلدادگي  در اين راه به منزلة خود راه نيز » معرفت«از دو ديگر اين است آه  ، »موضوعيت«ه بر عبارتي معرفت عالو به. مقصد باشد هست نه آنكه صرفًا  هبره  ديگري به آّلي بيمعموًال چنني نيست آه هر آدام از عناصر و اصول ها به حنو قاطع مشكل است و  ها يا مكتب البته جداسازي اين راه. يابدفنون تأمل ورزيدن، سلسلة جهل و غفلت را بگسلد و به حقيقِت هسيت دست در اين راه، سالك براي رسيدن به مقصد بايسيت با . نيز دارد» طريقيت« اما . بندد پذيرد و به آار مي آهنا را به طور نسيب مي باشد، بلكه معموًال  توان چنني  بنابر مالحظاتي، مثل تأآيد بيشرت بر اين يا آن عنصر، مي آه ديدمي، اين صرفًا مفهوم خاصي از  اما چنان. متايزي را تشخيص داد برخي از اين . اند ار بردهاست آه عرفان را براي آن به آ» طريق« ها يا  ها و طريقه شوند و مهچون راه تري از طريِق عرفاني داخل مي وسيعها، مانند طريق دلدادگي و حمبت، و حّتي طريق عمل، در مفهوم  راه . ان. آه اس چنان. گردند تلقي مي» عرفان«هاي خمتلف حقيقِت آلِي  گونه ، عرفان را به رفان هندوييعداسگوپتا، فيلسوف شهري هندو، در آتاب  اي  دوران وده» گروِي شعائر«آند آه شامل  فهمد و تعريف مي اي مي گونه )Veda (شود نيز مي . 

(Dasgupta, ١٦ :١٩٩٦) 
٢. American Heritage Dictionary, Ibid. p. ١١٩٦. 



 
اند، اما اين  عمدتًا مهان جتربه عرفاني را مراد آرده

 رسد، آه اگر تر به نظر مي نيز امكان دارد، بلكه موجه
آاربست عرفان در جتربة عرفاني را نيز بكاومي در ذات 

توان  بنابراين مي. آن چشمداشت به معرفت را بيابيم
» معرفيت«گفت، در اين آاربردها، عرفان را به مثابة 

اند آه به جهت تعلق به موضوعي اسرارآميز مانند  ديده
اي آه به  خدا يا وجود مطلق، و نيز به حلاظ طريق ويژه

برد، يا به مالحظة خصوصيت حضوري  رفيت راه ميچنني مع
ها، مثل  اش، از ساير معرفت بودن يا وجداني بودن

 .هاي حسي و عقلي متمايز است معرفت
 
 عرفان به مثابة فرآيند. ٦

از مجله آاربردهاي عرفان، فرآيند تغيري و حتويل است آه 
دهد؛ چيزي  هاي سالك رخ مي ها و ارزش ها، گرايش در بينش

و گاه به تسامح با عنوان » سري و سلوك« از آن به آه
اين فرآيند از آن حيث . آنند ياد مي» طريق عرفاني«

دهد مصداقي از جتربه، و به تعبري  آه در سالك رخ مي
اين جتربه، از آن . است» جتربة طريقي عرفاني«تر،  دقيق

جهت آه نوعي سري و حرآت معرفيت ـ وجودي است، يك 
 .رود سنخ امور انفسي به مشار ميو از » فرآيند«

در آاربردهاي متعارف گاهي عنوان عرفان را براي 
را » عارف«و نيز عنواِن . برند سري و سلوك به آار مي

، به مثابة آسي آه چنني فرآيندي را در »سالك«بر 
سري و سلوك، . آنند آند، اطالق مي وجود خود جتربه مي

جوه تطابق شخص يك فرآيند تعايل آه و«عبارت است از 
با جهان را به سطحي باالتر از آنچه ما در آارهاي 

به  (١٣ :١٩٩٥ ,Underhill) ».رساند آگاهانة معموِيل خويش دارمي مي
»  .است» سري و سلوك«تصوف در اصل «: گفتة حامد الگار

نگرمي، سري و  به مالحظات خمتلف آه مي) ٦٩: ١٣٤٩الك، (
رو آه امري است   از آن:يابد هاي متفاوتي مي سلوك هويت

شود؛ از آن  مورد جتربه، جتربة طريقي عرفاني حمسوب مي
آنندة راه ويژة نيل به حقيقت است،  حيث آه ترسيم

گردد؛ و از اين جهت آه  قلمداد مي» طريقت«يا » طريق«
روندي از تغيري و حتول در درون نفس سالك است، 

 .شود تلقي مي» فرآيند«
 به وحدت جوهريعبور از تنوع مفهومي  

تر آن باشد با اآثريت  رسد موّجه به نظر مي
ها و  رأي شومي و بپذيرمي آه فهم پژوهان هم عرفان
هايي مانند عرفان نه به  هاي خمتلف دربارة پديده تبيني

شناسايي و حاآي از حاآميت   موضوع سبب تعدد ذاتِي
  اشرتاك لفظِي صرف در اطالق نام عرفان، بلكه عمدتًا

شناسي در تاريكي   مصداقي ديگر از ماجراي فيلتكرار
اما اين را نيز بايد اذعان آنيم آه در اين . است

شناسي در تاريكي،  ماجرا برخالف مدل ساده انگاشتة فيل
گراِن عرفان و آاربراِن اين نام،  چنني نيست آه توصيف

جز آنچه در توصيف و آاربردشان هست چيزي دربارة 
هاي  ود ابعاض و ابعاد و ويژگيعرفان ندانند و به وج



 
و نيز چنني نيست آه ما . ديگر براي آن قائل نباشند

ها و آاربردها، هيچ  در مقام ناظران به اين توصيف
هاي   خبواهيم از مهني تلقي چيز از عرفا ندانيم و صرفًا
بلكه به مقتضاي سرشت . متخالف به عرفان راه برمي

 مهة ما، ولو به اموري مانند عرفان، تقريبًا انفسِي 
خواهيم صورت  امجال، درآي بسيط از آن دارمي و آنچه مي

به تفصيل درآوردن آن فهم بسيط و امجايل  دهيم، صرفًا 
هاي مفهومِي  به اين ترتيب، هر آدام از آاربست. است
هاي آامًال  ، مشروط بر اينكه مبّين ويژگي»عرفان«

ابعاد، متعارض در عرفان نباشد، حكايت از ُبعدي از 
هاي  اي از ويژگي ها، يا ويژگي اي از مؤلفه يا مؤلفه

ها و آاربردهاي  بنابراين مدل، فهم. عرفان دارد
) پازل ( در مفاهيم خمتلف، حكم اجزاي جوراچيين» عرفان«

درسيت آنار هم حلاظ شود ما را به  را دارد آه چون به
البته، با توجه به . رساند تصويري آامل از عرفان مي

شناسي در تاريكي، آنچه  د و خصوصياِت مدِل مقّيد فيلقيو
آه ما را در شناخت موضع و موقعيت هر بعد يا جزء يا 

آند، شناخت امجايل و مبهمي است آه  ويژگي راهنمايي مي
عمل براساس اين . ما به حنو شهودي از عرفان دارمي

مدل، مستلزم جتزيه و حتليل و اختاِذ رويكرد 
تر و  ت تا فرع و اصل و اصلي اس١پديدارشناسانه

ترين را از هم بازشناسد و مفاهيم به دست آمده  اصلي
 .سازمند و معنادار سامان دهد از عرفان را در يك آّل 

هاي مفهومي  بر اين پايه، با آنچه از بررسي آاربست
توان سه دسته امور  عرفان حاصل آمده در وهلة خنست مي

ابعاد ) الف: آردرا دربارة عرفان تا حدودي تبيني 
در . هاي عرفان ويژگي) هاي عرفان ج مؤلفه) عرفان ب

هاي  زدن اليه وهلة بعد با جتزيه و حتليل بيشرت، و با پس
هاي  ها و ويژگي تر، به مؤلفه ظاهري و فرعي و عرضي

آوشيم تا  شومي و در هنايت مي تر عرفان نزديك مي جوهري
آجنا آه مفهوم آانوني و امر جوهري عرفان را، تا 

 .دهد، گمانه بزنيم هاي اين بررسي ياري مي داده
 

 ابعاد عرفان از بررسي آاربردهاي مفهومي) الف
گانه، يعين  هر چند عرفان در اين بررسي با ابعاد شش

فرآيند و معرفت،  مهچون آموزه، جتربه، علم، طريِق جنات، 
نگرمي اين شش وجه عرفان،  جلوه آرد، اما نيك آه مي

ُبعد شناخيت : گردد دو ُبعد اصلي باز ميمهگي به 
)cognitive( ـ انفسي   و ُبعد وجودي  
)psycological- existential.( 

                                                 
مراد از پديدارشناسي در اين جستار، نه پديدارشناسِي توصيفِي . ١

اين رويكرد با حلاظ . شناخيت هوسرل است ارشناسي ذاتآانت، بلكه پديد
 امر مورد مطالعه از آهنا عبور آرده  آردن اوصاف، ابعاد و اجزاي خمتلِف

و با پرهيز از فروآاسنت شيء به امور عارضي و فرعي، راه خود را به 
براي مطالعه در باب رويكرد . آند امور جوهري و جوهرة آن باز مي رهنماي موحديان عطار، علي، معريف آتاب : يد بهپديدارشناسي بنگر ، قم، مرآز ١٠ و ٩، فصلنامة هفت آمسان، مشاره الوهي در تشيع خنستني

نوايل، : و نيز بنگريد به. ١٣٨٠مطالعات و حتقيقات اديان و مذاهب،  ، از و عرفان اي بر معريف مشاهبات و اختالفات پديدارشناسي مقدمهحممود، 
شهرام : ك. ؛ مهچنني ر١١٤ ـ ٩٤، ١ها، ج   ميان فرهنگجمموعة عرفان، پلي  فرد جاودان، جامع االسار سيدحيدر آملي، جامع تصوف و تشيع،پازوآي، 

 .، ترمجه جواد طباطبائيفلسفه ايراني و فلسفة تطبيقيآربن، هانري، 



 
: تِر زير است عرفان در ُبعِد شناخيت شامل ابعاد فرعي

 بنياديِن  هاي ها، اعتقادات و طرز تلقي آموزه. ١
  شناخيت، اهلياتي، مابعدالطبيعي و وجودشناخيت، معرفت

شناخيت و   راه هاي عملِي آموزه. ٢؛  شناخيت  نانسا
نوعي معرفت مستقيم و بالواسطه از . ٣شناخيت؛  جنات

 . نظري و عملي علم و عرفاِن. ٤حقيقت؛ 
در ُبعد وجودي ـ انفسي، عرفان را شامل ابعاد 

جتربة عرفانِي غايي، يعين . ١: يابيم تِر زير مي جزئي
ودي و معرفيت با جتربة وحدت يا ارتباط و اتصاِل وج

جتربة عرفانِي . ٢؛ ...حقيقت، واقعيت اعال، خدا و
ها  ها، گرايش طريقي، يا فرآيند سري و سلوك و حتول بينش

 . احوال و مقامات، مدارج و معارج. ٣: ها و آنش
تر و  در ُبعد شناخيت، آنچه از اين چهار اصيل

معرفت مستقيم و «رسد مهانا  تر به نظر مي جوهري
هاي نظري و عملي  به حقيقت است؛ آموزه » هبالواسط

عرفاني در خدمت توجيِه امكان و تبيِني طريق نيل به 
اند، و علم عرفان نظري و عملي نيز، در  اين معرفت

هاي مهني معرفت يا  آي از فرآورده حقيقت، فراورده
در ُبعد وجودي ـ انفسي نيز، . هاي عرفاني است آموزه

ترين باشد؛  اصلي» اني غاييجتربة عرف«رسد  به نظر مي
زيرا جتربه طريقي يا فرآيند سري و سلوك در طلِب اين 

شود، و احوال و مقامات و  جتربه بر سالك مهوار مي
سري و سلوك است يا حمصول  مدارج و معارج نيز، يا حاصِل 

اي از جتربة وحدت يا ارتباط و اتصال با  و فرآورده
 .حقيقت

 و جوهري آه در باال اما از ميان دو ُبعِد اصلي
برشناختيم، يعين معرفت بالواسطه به حقيقت، و جتربة 

تواند  تر است؟ اين پرسش مي عرفاني، آدام جوهري
پرسش ديگري منحل گردد آه چه نسبيت ميان معرفت  به

شهودي و بالواسطه به حقيقت با جتربة عرفاني برقرار 
رسد جتربة عرفاني چيزي نيست جز  است؟ به نظر مي

واسطة حقيقت يا واقعيت   آگاهي و شهود بي رآيند حتقِقف
بنابراين، رابطة جتربه . اعال يا خدا در نفس عارف

عرفاني و معرفت شهودي چيزي شبيه به رابطه مصدر با 
اگر چنني باشد شايد بتوان گفت حاصل . حاصل مصدر است

به » واسطه به حقيقت معرفت بي«اين فرآيند، يعين 
ترين خبش  ترين و جوهري ي عرفان، اصيلمثابة مقصد اعال

توان گفت عرفان با مهة  بنابراين، مي. عرفان است
 .است» معرفت«هايش، باألصاله  ابعاد و جنبه

 هاي عرفان از بررسي آاربردهاي مفهومي   مؤلفه) ب 
ها و آاربردهاي عرفان،  اگر پذيرفته باشيم آه فهم

و استعاره و حّتي اگر ناقص و يا از سر جماز و آنايه 
تواند  تشبيه و متثيل و هجو هم صورت پذيرفته باشد، مي

گر اجزا و ابعاض و اوصاف عرفان باشد، بر اين  حكايت
هايي آه فراهم آمد، خبشي  توان از بررسي داده پايه، مي
 اعتقاد  .١: گونه بازشناخت هاي عرفان را اين از مؤلفه

عقيده به . ٢به وجوِد واقعياتي وراي طوِر عقل و حّس؛ 
امكان دريافِت بالواسطة حقيقت هنايي يا واقعيت اعال، 

به عنوان يك منبع معرفت، و » شهود« تلقِي. ٣يا خدا؛ 



 
. ٤بلكه تنها منبع معرفِت حقيقي به واقعيت اعال؛ 

بودن و اختصاصي  اعتقاد به رازگونگي ابدي، باطين
)esoteric (اه  ر اعتقاد به منحصر بودِن. ٥حقيقت؛  بودِن

، يعين انتقال »سّنت«حقيقت به انتقال از طريق  انتقاِل
شفاهي از استاد به شاگرد، و به عبارت ديگر، اعتقاد 

اعتقاد به ذومراتب . ٦به ضرورت سلسلة مشايخ؛ 
هايي آه تا به اينجا  مؤلفه. بودن حقيقت) تشكيكي(
هايي  ها، يا طرز تلقي ها، عقايد، نظريه مشردمي، آموزه بر

در عرفان به مثابة مباني و اصول نقش است آه 
ها، آه هر  نگرمي، اين مؤلفه تا آجنا آه مي. آفريند مي

آدام برگرفته از فهم و آاربردي از آاربردهاي عرفان 
است، به حلاظ منطقي تضاد و تعارضي با هم ندارند، 

 . اي مكّمل يكديگر هستند بلكه به گونه
ر گشت از هايي آه از اين بررسي آشكا ديگر مؤلفه
 :اين قرار است

جتربة استغراق تام يا ناقص در واقعيت اعال يا . ٧
جتربة اتصال و ارتباط وجودي يا معرفيت با . ٨خدا؛ 

ممكن است در نظر اول اين دو نوع . واقعيت اعال يا خدا
جتربة عرفاني را ) تر بنگرمي، چهار نوع يا اگر دقيق(

.  تعارض بيابيمبراي منايندگي از ُبعد جتربي عرفان، در
گر  تواند حكايت در اين صورت، فقط يكي از اين چهار مي

اما گويا .  باشد )وجودي ـ انفسي ( عرفان در ُبعد جتربي
شناسي در تاريكي، در   فيل  مقّيِد با امكاناتي آه مدِل

اين چهار . اي ضروري نيست هند، چنني مالزمه اختيار ما مي
كه مهگي از ُبعد واحدي نوع تبيني از عرفان گرچه در اين

عرفان ) يا جتربِي(از عرفان، يعين ُبعد وجودي ـ انفسي 
اند، اما بنا به عللي با هم  گويند، مشارك سخن مي

: ها عبارت است از از مجلة اين علت. تفاوت دارند
تواند  اين مي هاي عرفاني، آه خوِد  بودن جتربه ذومراتب

بودن  ببودن حقيقت يا ذومرات ناشي از ذومراتب
 مورد جتربة خود  گراني باشد آه حقيقِت هاي جتربه توانايي

 .اند را توصيف آرده
هايي آه براي عرفان از اين بررسي  ديگر مؤلفه

 : توان برمشرد اينهاست مي
عرفاني، مشتمل بر مراحل   يا برنامة سلوِك  طريق. ٩

خش  ، و وحدتب)اشراق ( ، روشنگر)هتذيب(اندازنده  راه
ها  ها، گرايش فرآيند حتول و تغيري در بينش. ١٠؛ )وصال(

احوال و مقامات و . ١١ ؛ )فرآيند سري و سلوك(ها  و آنش
هاي اهلياتي ـ  نظام. ١٢مدارج و معارج عرفاني؛ 

ناظر به جتربة (مابعدالطبيعِي مبتين بر اشراق 
، مانند عرفان مسيحي، عرفان يهودي، عرفان )عرفاني

رفان بودايي، عرفان دائويي اسالمي، عرفان هندويي، ع
ها و  روش. ١٤هاي نظري در عرفان؛  آاوش. ١٣؛ ...و 

 مبتين بر نظرورزي  هاي خمتلف عرفاني مانند عرفاِن گرايش
 يا عرفان عملياتي ،  )contemplative mysticism(و تأمل 

)practical mysticism( هاي سّري  دانش. ١٥؛)١٦؛ )علوم غريبه .
ها و تشكيالت باطين و  نظام. ١٧تعارف؛ هاي غريم توانايي
قواعد و . ١٩هاي عرفاني؛  ها و سّنت سلسله. ١٨سّري؛ 

هايي با توانايي و  انسان. ٢٠خمصوص؛  آداب فردي و مجعِي
 ).سالكان و عارفان(هاي نيل به جتربه عرفاني  قابليت

ها در يك سطح از امهيت و  بديهي است مهة اين مؤلفه
هاي دروني و  اي داراي اليه پديدهعرفان . اصالت نيست



 
بنابر مدل . بريوني، جوهر و عرض، و بود و منود است

شناسي مقيد، ما با شناخت امجايل و بسيِط خود از  فيل
دانيم آه رابطة برخي از اين  عرفان اين را مي

ها با ديگري، رابطة وسيله و غايت است؛ مثًال  مؤلفه
ربة عرفاني را ها و تشكيالت باطين با جت رابطه نظام

ها،  يا آه برخي مؤلفه. توان از اين سنخ دانست مي
هاي غريمتعارف، مهچون  هاي سّري و يا توانايي مانند دانش

تر  هاي جوهري منودها يا بروزاتي از ابعاد و مؤلفه
يا برخي ديگر، مانند علم عرفان نظري و . عرفان است

طريقي عملي، به مثابة فرآوردة جتربة عرفانِي غايي و 
شناسِي مقيد، آه نوعي  صرف نظر از مدل فيل. تواند بود

شناسي مفروض  علم و آگاهي مبهم از عرفان را در عرفان
ها را تا حدودي از حتليل  گرفت، اين مقدار بينش مي

 .توان در اختيار داشت عقلي نيز مي
 هاي عرفان از بررسي آاربردهاي مفهومي ويژگي) ج 

و اوصاف زير را براي عرفان ها  از اين بررسي ويژگي
 :توان برشناخت مي
. ٣گرايش به متثيل . ٢گرايش به منادپردازي . ١

گرايش به تفسري معنوي و وحداني . ٤گرايش به تأويل 
. ٧رازوارگي . ٦گروي  درون. ٥ها  از هسيت و پديده

گرايش يا شباهت به روانكاوي و . ٨گرايش به رازورزي 
 اپذيري ن توصيف. ٩هاي آن  فرآورده

رهرو  فرسايي و پرفراز و نشيب و آم صعوبت و طاقت. ١٠
 عجيب و غريب بودن. ١١بودن 

شباهت به رؤيا و . ١٣اهبام و ايهام بودن  پر. ١٢
 .رؤيازدگي

ها به يك  آه آشكار است هر دسته از اين ويژگي چنان
هاي عرفان تعلق دارد؛ برخي،  يا چند تا از مؤلفه

 طريق يا   است، برخي اوصاِفهاي جتربة عرفاني ويژگي
برنامة عرفاني است، برخي خصايص فرآيند سري و سلوك 

اي نيز  هاي عرفاني است، و پاره است، برخي وصف آموزه
از طريف، مهة . هاي سالكان و عارفان است بيان خصوصيت

و از سوي . اينها در يك مرتبه از امهيت جوهري نيست
م نيست؛ اينها فقط هاي عرفان ه ديگر، اينها مهة ويژگي

هايي است آه از بررسي آاربردهاي مفهومي عرفان  ويژگي
اين را هم بايد افزود آه، بنابر . فراچنگ آمده است

ها و حّتي  شناسي مقيد، برخي از اين ويژگي مدل فيل
هاي  ها و آاربست هايي آه از رهگذر بررسي فهم مؤلفه

اي خاص  نه متعلق به گو تواند صرفًا عرفان برشناختيم مي
چه اينكه در مدل مذآور هر آدام از . از عرفان باشد

گران ممكن است يكي از مصاديق عرفان را جتربه و  توصيف
در بررسي آاربردهاي مصداقي عرفان . وصف آرده باشند

تري از اين دست مواجه  هاي بيشرت و واضح با منونه
 .خواهيم شد

مفهومي هايي آه از بررسي آاربردهاي  از مجله بصريت
 :آيد موارد زير است عرفان فراهم مي

ها و  فروآاست عرفان به هر يك از مؤلفه. ١
حّتي فروآاست چنني پديدة ذوابعاد . هاي آن خطاست ويژگي

تواند  ترين ويژگي يا مؤلفه مي و ذواجرايي به جوهري
تنها راه شناخت و معريف درست . آننده باشد گمراه
ها و  متام ابعاد، مؤلفه اي مانند عرفان توجه به پديده
هاي جزئي و آلي و جوهري و عرضِي آن در يك آلِّ  ويژگي



 
سازوار و شفاف است، آه به مثابة نقشة جغرافيايي از 

هاي ميان   عرفان، مهراه با ربط و نسبت آّل شبكة مفهومِي
 .آند آهنا عمل مي

اگر خبواهيم ِشمايي از شبكة مفهومي عرفان، تا . ٢
اي بررسي آاربردهاي مفهومي عرفان ياري ه آجنا آه داده

رسد آه قلب يا  دهد، ارائه آنيم چنني به نظر مي مي
خاصي از حقيقت » معرفِت«آانون اصل اين شبكه مهانا 

است آه با صفاتي مثل ) واقعيت اعال يا خدا(
بودن و  واسطه بودن، مستقيم و بي بودن، سّري اختصاصي

هاي ذهن و عني  حالتآگاهِي به وضوح آانوني نشده و به 
. شود توصيف مي... و » آگاهي متعايل«تفريق نگشته، 

حاصل » جتربة عرفاني«اين معرفت با فرآيندي به نام 
ناپذيري،  هايي مانند توصيف آيد آه متصف به ويژگي مي

براي نيل به . گردد مي... استغراق، وحدت، اتصال و 
ل مراحِل اي شام يا برنامه» طريقت « اين جتربة عرفاني،

در نتيجة طِي . اندازنده، روشنگر و حدتبخش هست راه
ها،  از حتول و تغيري در بينش» فرآيندي«اين طريق، 

از اين . پيوندد به وقوع مي» سالك«هاي  ها و آنش گرايش
رهگذر، منازل و مقامات و مدارج و معارجي در نفس 

تبيني و توجيه و اعتماد به اين . آيد سالك پديد مي
جتربة (و آن فرآيند سلوآي ) جتربة غايي( عرفاني جتربة

اي  مستلزم و متضّمِن پاره) طريقي يا سري و سلوك عرفاني
هاي وجودشناخيت اهلياتي  ها، طرز تلقي باورها، و نظريه

در روند تارخيي، . شناخيت است و مابعدالطبيعي و معرفت
هاي فكري و  به اسباب و علل خمتلف، از مجله وجود زمينه

هاي  هاي متفاوت، نظام ها و قابليت هنگي و نيز مزاجفر
هاي گوناگوني پديد  ها و گرايش و طريقه عرفاني و مكتب

به . گردد آيد، و آداب و قواعد مجعي و فردي تبيني مي مي
مقتضاي سّري بودن و رازوارگِي معرفِت عرفاني، و شايد 

. دگري به اسباب و علل ديگر، تشّكالِت سّري و باطين شكل مي
هاي نظري دربارة عرفان به راه  جرياني از آاوش

هاي علمي عرفان نظري و عرفان عملي  افتد، رشته مي
در روند برنامة عرفاني و در اثر . آيد پديد مي
ها و جماهدات  هاي بدني و رياضت هاي ذهين و ممارست مراقبت

هاي غريمتعارف و  نفساني، گاه مواردي از توانايي
دهد، و نيز چه بسا به مهراه  عي رخ ميهاي فوق طبي دانش

هايي از خلسه و جذبه و نعشگي و  جتربه عرفاني حالت
مانند آن آشكار گردد، و در اين غوغا، بازاِر نسخه 

 .گريد ها رونق مي ها و نرينگ ها و شيد و شعبده و رنگ بدل
اگر اين ساختار، آه هنوز هم آامل نيست، تا . ٣

 ذات خود مهان معرفت حدودي درست باشد، عرفان در
مستقيم به حقيقت است آه معموًال طي فرآيندي از تغيري 

به اين ترتيب، سه . آيد اي خاص حاصل مي و حتول و جتربه
 سري  فرآيند: جزء يا مؤلفة جوهري عرفان عبارت است از

 .و سلوك، جتربة عرفاني و معرفت مستقيم به حقيقت هسيت
ها و  مؤلفهجز اين سه مؤلفة جوهري، ساير . ٤

ها به مثابة اموِر عارضي عرفان است آه در ذات  ويژگي
ها، بروزات،  در عني حال مهني فرآورده. عرفان دخيل نيست

هاي  جوهري، به نوعي با ويژگي هاي غري ها و پديده و گونه
براي مثال، . جوهري عرفان در ارتباط و پيوستگي است

هاي  نگپديدة تشكالت سّري و باطين در جوامع و فره
عرفاني، برآمده از خصيصة رازوارگِي معرفت عرفاني 

 .است
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