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معرفت به حق از نظر عرفا
ماه

نظری1

چکیده
شناخت خداوند بلندمرتبه ،به دو صورت ممکنمیشود :شناختیکه از راه وصول علم استوشنناختیکنه
وصولحالاست ،چنانکهحاصلسیروسلوکعارفدرمشربشنی محمودشبسنتر ،،مررتنت ،تننا،درحن
ِ
ازراه
است.مررتتبهح  ،عار،شدنازصفاتبشر،استتازمانیکهحضورترددرمیاناست ،بندهدرحجابخنود،بنایی
میماند.مررتت ،براساسآگاهیوتغییرسطحآگاهیبشر،است زیراتاتندردیگِ محننت وابنتی ،آتنر ریا نت
گداخته نگردد به کمال ومررتت دست نمی یابد .انسانزمانیمُدرکح وجهانهستیمیشنودکهصناح

مانا

شده وبه مسأله استبطان وبینندگی ،دست یاتته باشد.زمانیکه سالک ازخود پرستی تارغ نشود ،خداپرستنمی
گردد.اول ید بایدبنده بود تا باریا ت وعنایت الهیآزاد ،یابد .زیرا هدف ازمررتنتِسنالک ،جهنت وصنال
نیازبه زمانوادوات ماد،دارد چون برا ،سیر بهکمال ،دل ِآدمی به روزگار نیازمنند اسنت .اسنباب وادوات ینا
مُلکی(آن چهمربوطبه یال

وظاهر)اندویا ملکوتی(هرچهترل بهباطندارد چون:حضور ،خشوع ،محبت ،شنو

و .)..اهمیت مو وع دراین عبارت خیصه میشود که آیا عرتا در مورد مررتت دارا ،آرا ،یکسانند یناخیر
این مااله با شیوه توصیفی – تحلیلی مورد بررسی یرار گرتته است.
مسأله این است که آیا ریا ت وسیر وسلوک به تنهایی منجر به مررتت میشود یا عناینت بایند شنامل
عارف گردد همچنین آیا مررتت دارا ،مراتبی است آیا عارف میتواند ذات الهی را آن چننان کنه هسنت
ادراک کند

کلید واژهها:
مررتت ،ریا ت ،عرتا ،عنایت.

 -1دانشیارگروه زبان وادبیات تارسی ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسیمی ،کرج ،ایرانNazari113@yahoo.com .

پیشگفتار
عرتا از مررتت استداللی تبرا میجویند ،در حالی که در دیدگاه ارسطو ،از طری تداعیگرایی بنه
سه شیوه مجاورت ،مشابهتوتضاد ،بین رویدادها مررتت صورت میگیرد اما اهل مررتت این شنیوه
را در مورد شناختِ خداوند ،یابل استناد نمیداند ،چنانکه عطنار بنه مررتنت تبرنی مرتاند اسنت و
دیدار ِح را حاصل و ترآیند سیر و سلوک سالک میداند ،بههمین خاطر درمنطن الطینر ،سنیمنرغ
(نماد جهان کثرت) برد ازطی طرین بنه مانا ِ دیندار سنیمرغ (مانا وحندت) ناینل منیشنوند.در
مشربها ،عرتانی تفاوت دیدگاهها ،گوناگونی وجود دارد .چنانکه تخرالدین عراینی در لمرنات،
مررتت را بازتاب ذو وحال میداند وموالنا ورا ،بحث ونظنر ،ازخنود رهنایی را مننوط بنه ذو
وعمل میداند.
مجاهده وریا ت با ارشادوراهنمایی پیر ،وبخصوص احوال انبیا که مایه پیوند شریرت وطریانت
میباشند ،عارف را از تویف درعالم حسی باز میداردو کمال شناخت مننت بنه حینرت میگنردد..
رسیدن به این مرحله از مررتت نیز ،نیازمند بهعنایت الهی است.گروهی چون ابن عربی مرتادندکنه:
نهایت مررتت وریا تی که صدیاان واهل ایمان به آن میرسند ،اعترافبنه عجنزِ خنویر اسنت و
نمی توان به ذات خال آنچنان که هست دست یاتت.در این مرحله در برابر یدرت ح بنه حینرت
دچار میشوند.
باالترین مررتت عارف ،آن است که ح را ازهمه چینز وهمنه کنه بنه خنویر نزدینک تنر و
دوست تربداند.ویتی مبتدیان از لفظ ،به سو ،مرنی میروند؛همان الفنا حجناب راه آنهنامی گنردد
وسرگردان میشوند ،اما منتهیان ازمرنی به سو ،لفظ سیر میکنند وحجابی درمیان نمی ماند در اینن
حال برا ،بیان احوال خویر ومرانی که کشف کرده انند نیناز بنه الفنا دارنند کنه یکنی از ابنزار
یاتتهها ،خویر ،به مبتدیان است.
مبانی تحقیق
معرفت
مررتت « ظهور جمله اشیا به د استولی ح را نه مانند وننه نند اسنت( » .شبسنتر:1381 ،،
)22
«ازنظرعارتاناصلمررتت ،شنناختخداونداسنت.مررتتراشنروجنهاسنت«مررتنتوحندانیت،
مررتتترظیم ،مررتتمنت ،مررتتیدرت ،مررتتازال ،مررتتاسرار( ».سلمی)431 :1373 ،
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بنننا چننننان ینننادر خننندایی کنننز عننند

صنند چننو عننالم هسننت گرداننند بننه د
(مولوی :1378 ،د)522/1

زیرا در حکم خداوند ،حکمتی نهفته است و در برابر حکم او چارها ،جز تسلیم نیسنت .ویتنی
دل مردن ایمان شد ،خدا را تاط به وسیله خودش میشناسند « .چنون بشنناختی ،دل محنل ترظنیم
شد .و ترظیم ترمان زیادت گشت و روا داریم که مطیع ،به درجتنی رسند کنه رنن طاعنت از و،
بردارند و برگزاردن امرش توتی زیادت دهند تا آنچه خل به رن گزارند و ،را از گزاردِ آن رنجی
نباشد .و این جز به شویی مُال و مُزع تواند بود(».هجویر)422 :1387 ،،
برد از طی طری  ،عارف به شناختی دست مییابد که هیچ عمل وکار ،را به خنود نسنبت نمنی
دهد بلکه همه صفات ویدرت خویر را از تضل الهی میداند ،چنان که موالنا میگوید:
یدرتِ خنود بنینکنه اینن یندرت ازوسنت

ینندرتِ تننو نرمننت ِاو دان کننه هوسننت
(مولوی:1378 ،د)472/1

شی محمودشبستر ،،مررتترا«صفتکسیمیداندکهخندارادرجمعاحنوالناظرواسماءوصنفاتررا
بشناسد و از برکات مررتت ،آن میداندکهدر مشاهده موجودات ،نور ووجود مطل را مییابند ،زینرا
حایات موجودات نوراست.
دلنننی کنننز مررتنننت ننننور وصنننفا دیننند

زهننر چیننز ،کننه دینند اول خنندا دینند»
(شبستری)22 :1381 ،

ویتیسالک چشم وبصیرت درونر به ننورالهی ،پناک شند صناح

مررتنت وآگناه بنه اسنرار

میگردد.زیرا بینر ودانر آدمیبرگرتتهاز علم خداست و در این حال ،و،ترلنیم دینده حن اسنت،
چنان که مولو ،میگوید:
چشننم ِ آد چننون بننه نننور پنناک دینند

وسنننر نا هنننا گشنننتر پدیننند
جنننان ِ
(مولوی :1378 ،د)1242/1

«برهان اثبات وجودخدامبتنی برویوع حاالتوتجربیات ویژه،عرتنانی ودیننی اسنت( ».اسنتیه،
)33 :1375چنان که حاتظ ،در بیدار ،به وصال دست نمی یابدبرا ،دیدار جمال یار ،در آرزو ،عد
خود آگاهی وخواب است:
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سحرِکرشننمهچشننمت بننهخننواب مننیدینند

زهننی مرات ن

خننوابیکننه بننه زبیداریسننت
(حافظ)91 :1373 ،

حجاب به طور کلی به دوبخر نورانی وظلمانی تاسیم میشود «:گفته اند اینن حجناب صنفات
آدمی است نورانی ،چنان که علم ویاین واحوال وماامات وجمله اخی حمیده و ظلمانی چنان کنه
جهل وگمان ورسو وجمله اخی ذمیمه(» .عرایی)77 :1382 ،
موالنا ،برا ،دریاتت مررتت مراتبی یائل است ،مبتد ،در پلکانِ اولین گنا خنویر ،از عانل
مددمی جوید اما پرواز عال تا انتها ،جهان ماد ،است ودر حد ودرجها ،متویف میشود زیرا اگنر
شناخت ح صرتاً منوط به عال میشد ابوجهل که صاح

عال بود کاتر نمی گشنت .دراینن واد،

نیرو ،دیگر ،باید تا دستگیر عال شود وراه ناتما اورا طنی کنند .بنه همنین خناطر ،عشن چهنره
مینماید وعارف را به درجها ،ازکمال مررتت آشنا میکند ومستی شراب مررتت اورا به عجز وامی
دارد .په نردبان وادوات ماد ،تاحد ،برا ،طی طری سالک الز میگردد برد از طی این مرحلنه،
نیاز به نردبان دیگر ،است ،چنان که موالنا میگوید:
عال وعشن ومررتنت شندنردبان بنا حن

لیک حن رادر حایانت نردبنانیدیگرسنت
(مولوی)384 :1367 ،

«مررتت حیات دل بود به ح واعراض سِر از جز ح  ،وییمت هرکه به مررتت بود وهرکنه را
مررتت نبود و ،بی ییمت بود( ».هجویر)392 :1387 ،،
گمننان عننارف در مررتننت چننو سننیر کننند

هننزار اختننر ومننه اننندر آن گمننان نرسنند
(مولوی)910 :1367 ،

راه طال  ،در اندرون اوست په سالک باید سیر درون کنند؛ چنانکنه خداونند در ینرآن کنریم
میترمایند«:ونیز دروجودخودتان ،آیا با چشم بصیرت نمی نگریند » (النااریات )21خداونند در دل
کسی است که دوستر دارد.
 1-2انواع معرفت
« مررتت خدا ،ترالی بر سه نوع است :یکنی مررتنت ذات ،ودیگنر مررتنت صنفات ،ودیگنر
ُسنکُم
مررتت اترال واحکا خدا .مررتت اترال اهلل واحکا  ،از مررتت نفه حاصل میشود.وتی أنف ِ
أتی تُبصرون سنُریهم آیاتِنا تی اآلتا وتی أنفُسِهم.. .مررتت صفات خدا ،آن گاه حاصنل آیند کنه
مررتت محمد که لادجاءکُم رسول مِن أنفُسِکُم حاصل آیدومررتت ذات او کرا زهره باشد کنه خنود
گوید :تفکرواتی آالءاهللِ وال تفکروا تی ذات ِاهلل(» .عین الاضات)60 :1377 ،درنهایت عنین الاضنات
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مرتاد است نمی توان به ذات الهی پی برد بلکه از طری نرمت ومخلویاتاو میتوان به هستی خال
پی برد .در نهایت عارف به ماامی میرسد که از خود تانی میشود وجانِ جان را طال

میشود.

مننا کننه باشننیما ،تننو مننا را جننان ِ جننان

تنننا کنننه منننا باشنننیم بنننا تنننو در مینننان

مننننننننا عننند هاییم وهسنننتیها ِ ،منننا

تننننو وجننننود مطلاننننی تننننانی نمننننننا
(مولوی :1378 ،د)602-601/1

 1-2-1معرفت ذات
تهنننم وخننناطر تینننز کنننردن نیسنننت راه

جنننز شکسنننته مینگینننرد تضنننل شننناه
(همان :د)532/1

«چنانکننهسننیدپیغامبرانمننیترماینند«:أنننتکمنناأثنیننتعل ن نفسننکالاحص ن ثناءعلیننک(».غزالننی،
:1392ج ،)528 4اظهارعجز بندگان در شناخت ح ترالی ،دلیل بر ناتمامی منا ونشنان کمنال الهنی
است زیرا نایص ،از ادراک کمال ،عاجز است واینن اظهنار نناتوانی خنود ننوعی مررتنت وادراک
است.چنان که در احادیث در باب مررتت ذات باریترالی آمده است« :سبحان من لنم یجرنل للخلن
طریاا إل مررتته اال بالرجز عن مررتته ،تالرجز عن درک االدراک ادراک(».همان ،ج )528 4نمیر
خداشناس ،برتر از عال ،خیال و وهم است.در این سیر ،عال حیران ودرماننده میشنودزیرا حیطنه
مررتتِ عال ،دردایره محسوسات وامور انتزاعی توانا است نه در حیطنه  ،تراعالی.بنه همنین دلینل
اظهار عد درک از کنه ذات الهی ،خود آغاز مررتت است.هرکه عارف تر مرتبه حینرت او اتزونتنر
است .موالنا میگوید:
تنننا کنننه عجنننز خنننود بیننننیم انننندر آن

ینننننندرت اورا بنننننندانیم آن زمننننننان
(مولوی:1367 ،د)470/1

 2-2معرفت صفات
نور تجلی وشناخت ح  ،به وجود ویابلیت عارف وابسته اسنت تجلنی ذات ،صنفات واترنال
وابسته به ذات احدیت میباشدآنچه مایه نفا  ،وهم وحجاب است آیننه وجنود خلن اسنت کنه از
زنگار پلید،ها زدوده نشده است.چنان که حکیم سنایی میترماید:
تننننو در ایننننن راه مررتننننت غلطننننی

سنننال ومنننه ماننننده در حننندیث بطنننی
(سنایی)69 :1383 ،
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روزبهانبالیمیگوید« :اناسا در احدیتر نیست چون خواست که کننز ذات بنه مفتناف صنفات
بگشاید ارواف عارتان را به جمال عش  ،برایشان تجلی کرد وبه صفات خناص برایشنان ظناهر شند
ایشان ازهر صفتی لباسی یاتتند ،ازعلم؛ علم واز یدرت؛ یدرت و از سمع؛ سمع واز بصنر؛ بصنر واز
کی ؛کی واز ارادت؛ ارادت واز حیات ؛حیات وازجمال؛ جمال واز عظمت ؛عظمت و ...اینن همنه
او بود واو در ایشان ظاهر بود تأثیر صفات درایشان بود .صفت ایشان بدان تأثیر یایم گشت از حلول
در آن عالم هی نیست والربدُ عبدٌ والربُ ربٌ( » .روزبهنان بالنی)139-138 :1366 ،تجلنی صنفاتِ
الهی در وجود پیامبران تجلی یاتتچنان که حضرت آد  ،عالِم به اسما ،الهی گشت ،خضر از علم
برخوردار شد .درمثنو ،مرنو ،به علم خضر اشارتی شده است هنگامی که حضنرت موسنی بنا و،
همراه شد چون به حکمت اترال خضر وایف نبود ،از ترمیرکردن دینوار ،کشنتن پسنر بجنها ،ینا
سوراخ کردنکشتی ،درترج

ماند ،در حالی که خضر بر نتنای کنار واینف بنود واز امنر خداونند

پیرو ،میکرد ،چنان که موالنا میترماید:
چننون گرتتننت پیننر ،هننین تسننلیم شننو

همچنننو موسنننی زینننر حکنننم خضنننر رو

صننبر کننن بننر کننار خضننر بنننننی نفننا

تننننننننا نگوینند خضننر رو هنناا تننرا
(مولوی:1378 ،د)2976/1

تجلی صفت کی در موسی (که زبان سوخته بود) ،سمع در سلیمان(سخن مورچگان را میشنید
وزبان حیوانات را میدانست) ،حیات در عیسی ،جمال در یوسف ،یدرت در محمند(ص) (سننگ
ریزهها در دستر در جنگ احد ،حکم تیر یاتت) و...
زبننانجملننهمرغننانبدانننداو بننننه بصننیرت

که هیچ مرغ نداند بنه وهنم خنویرزبنانر
(مولوی)1281 :1367 ،

مارمینننت اذرمینننت از شکارسنننتان غیننن

میجهاند تیرهنا،بنی کمنان ا،عاشنننناان
(همان)1954 :

گفنننت حانننرا ،کمنداننننداز بینننننننت

آن زمننن دان مننا رمیننت اذ رمننننننننیت
(مولوی:1378 ،د)3145/6

معرفت نفس ،یکی از درجات شناخت خداوند است .به حایات کنه انسنان آیننه ذات وصنفات
ح است چون آیینه صاف گشت به هر صفت که حضرت بر او تجلی کند ،بنه آن صنفت آراسنته
میشود..رهیابی به حریم صفات واسماءالهی کار ،به دشوار وناممکن است ،آن گونه کنه عانل در
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این واد ،نیز جان میبازد ورهیاتت نمی شود .زیرا علم به حایاتمررتت ،مایهحیرانیاست.چنانکنه
تأکید شده است.پیامبردرتکرتِ جیل و عظمت و کبریاى خداى ترال ؛منی ترماینند « :تفکنروا تنی
خل اهلل و ال تتفکروا تی ذات اهلل »(غزالی:1392 ،ج( )766 4در خل خنداى تفکنر کنیند و در ذات
خداى تفکر مکنید).
هریک از اسما ،الهی بیانگرصفتی از ذات پروردگار است که در هستی تجلی دارد وبرآورنده ،
نیاز ،از خیی است ولی نامحرمان حریم الهی ،ازدرک حایات آن محرو ماندهاند.
 3 -1-2معرفت افعال واحکام
مننردِ دنیننا ،عنندمی را حنننننننشمی پننندارد

عمردرکار ِ عد کنی کنندا ،دوسنت بصنیر
(مولوی)109 :1367 ،

با تهای

نفه وحکم شرع سالک از منکرات رو ،برگرداند وظناهر واعمنال را از رینا وترین

پاک کند .با عبادات ونواتل ،روف را طراوت بخشد وازشراب طریات ،کا جان را مست گردانند واز
نفه رها شده ودست در گردن حایات اندازد ،چنان که پیغامبر(ص)خبر داد از جان

ح ترنال «:

ال یزال الربد یتارب إل بالنواتل حت احبه تإذا أحببته تأکون سمره الا ،به یسمع و بصره النا ،بنه
یبصر( ».غزالی:1392 ،ج( )567 4همیشه بنده تارب نماید به من به نواتل تا وى را دوست گینر  ،و
چون او را دوست گرتتم په سمع او باشم که بدان شنود و چشم او باشم که بدان بیند ).. .این ماا
کامین است که از صفات خود تانی وبه صفات ح متصف میشوند در این حال بندون هنیچ ییند
وشرطی در امور تصرف مینمایند .عارف با طهارت روف واجرا ،احکا  ،به یرب رهسپار میشنود
وباریترالی را دوست خویر میگیرد و دوست اوازلی باشد .این امرباعث ِتمکین سلوک بننده شنود
وراه یرب ،پیر گیرد .دراین ماا حجاب ازچشم او اتکنده شود و آنچه در وهم نگنجد بیند.
یننومی کننه بننر بننرا بصننیرت سننفرکنند

بنننی ابنننر وغبنننار در آن منننه نظنننر کننننند
(مولوی)862 :1367 ،

«بدان که دعوت انبیا وتربیت اولیا ازجهت آن است تا مرد بر اترال نیک ،واخی نیک و ایوال
نیکمیزمتکنندتاظاهرایشانراستشود ،کهتاظاهرراستنشود ،باطنراست نگرددو(»...نسنفی:1371 ،
)88
2ـ رابطه معرفت ونفس
« تربیت نفه کردن و او را به صیف بنازآوردن وازصنفت امنارگی اورا بنه مرتبنه  ،مطم نگنی
رسانیدن کار ،مُرظم است وکمال سرادت آدمی در تزکیت نفه است ...از تزکینت وتربینت نفنه،
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شناخت نفه حاصل شود واز شناخت نفه ،شناخت ح الز آید(».نجمالندینراز1389:339- ،،
)340
مررتت وشناخت ح  ،سرآغاز تما سرادتهاست.تابا ریا ت ،نفه امناره را بنه ییند تأدین
نکشیم وصفات ذمیمه را با تازیانه سلوک تهای

نکننیم ،آتتناب حایانت رو ،ننمایند.با اینن همنه

عیوه برکوشر بنده ،کشر وعنایت الز است چنان کهپیغامبر(ص)ترمودنند «:إذا احن
ابتیهُ تان احبهُ الح

اهللُ عبنداً

البالغ ایتناه»(غزالی ،:13922 ،ج)570 4

(چون خداىعزوجلبندهاى رانیک خواهد ،او رابه عی هاى نفه خود بینا گرداند).
پیغامبر(ص)«:مناستوىیوماه تهومغبونو منن کنان یومنه شنرا منن امسنه تهنو ملرنون» (همنان،
ج)581 4
(هر که دو روز او یکسان شود مغبون باشد ،و هر که امروز او بتنر از دى باشند ملرنون بنود :و
براى آن گفت « :انه لیغان عل یلب تی الیو و اللیلة سبرین مرة تاستغفر اهلل» (همان)
(شبانه روزى هفتاد بار بر دل من پوشیده شود په آمرزش خواهم از ح ترال ).
عل بن أبوطال (ر

اهلل عنه)گفتکه پیغامبر را(ع) از سنت او بپرسید  ،گفت« :المررته رأس

مال و الرال اصل دین و الح
الحزن رتیا

اساس و الشو مرکب و ذکر اهلل عز و جل أنیسی و الثاه کننز ،و

و الرلم سیح و الصبر زادىو الر ا غنیمت و الرجز تخرى و الزهد حرتت و الیاین

یوت و الصد شفیر و الطاعة حسب و الجهاد خلا و یرة عینن تنی الصنیة»(همنان ،ج)627 4
(مررتت سرمایه من است ،و عال اصل دین من ،و دوست اساس من ،و شو مرک

من ،و ذکنر

ح ترال انیه من ،و واث بودن گن من ،و اندوه رتی من ،و علم سیف من ،و صنبر زاد منن،
و ر ا غنیمت من ،و عجز تخر من ،و زهد پیشه من ،و یاین یوت من ،و صند شنفیع منن ،و
طاعت حس

من ،و جهاد خوى من ،و روشنای چشم من در نماز است).

 -2تجربه عرفانی ومعرفت
وجود آیینه است اما نهانننننننننننننننست

عنننند آیینننننه را آیینننننه دانننننننست

هننر آن صننورت کننه در ناننص وکمالسننت

دریننننن آیینننننه عکسننننی وخیالسننننت
(عطار)96 :1381 ،

تجربهها ،عرتانی بامسموعات ومحسوسات ذهنی متفاوت هستند ،زینرا احنوال انفسنی ،عنار،
ازشننکل ومحتواسننت ،چنننانکننهمایسننتراکهننارت)MeisterEckhart( 1ورویسننبروکVanIan(2

)Ruysbroeekوبسیار،ازعارتان«هشدارمیدهندکهروندگانطریاتبایدصنورتها ،ذهننی حسنی را
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از میر خود بیرون برانند(».استیه)40 :1375 ،چنان که حضرت عیسی به دو تولد مرتاد بود :یکی
هنگا تولد ازشکم مادر -2از جهان تارغ شدن واز خود به درآمدن«:ال یدخُلُ ملکُوت السمواتِ منن
لم یولد مرتین وازیو تُبدلُ االرضُ گاشته بود وبغیراالرضِ رسیده »(عینالاضات)1377:12 ،با تنا،
نفه و والدت ثانویه عارفِ شناسا ،ح  ،خدا را در یل

خود مشاهده میکند وحجناب دنینو ،را

در مینوردد.در این حالِ جمالی ،از ملکوت ،جبروت ،الهوت وآتا هیچ چیز در پرده  ،ستر بنایی
نمیماند.جیمزازچهارویژگیمشترکدرتما مشربها،عرتانینا میبرد -1«:ذو (منظورشادراک بنی-
واسطهمکاشفه،حایاتعینیاستکههمراهباحدوث«حال»وبخشیازآناست-2).زود گار بودن  -3بیان
ناپایر -4 ،انفرالی بودن( ».استیه .)34 :1375 ،عارف در این حال در سر پنجه صاح
تال

وتغییر است وتاعل اراده  ،خویر نیست.مالوبِ یدرت وعنایت صاح

حال ،در

حال است ودر اینن

ترل وانفرال ،دارنده  ،حال است ،اوست که میخنداند یا میگریاند.دراین حال ،وجند ،صنورت
میگیرد که یابل شرف وبیان نیست ،چنان که موالنا میترماید:
اننندرون هردلننیخننود نغمننه و ننربیدگننر

پا،کوپنانآشنکار ومطربنان پنهنان چنو راز
(مولوی)1195 :167 ،

محننر ایننن هننوش جننز بیهننوش نیسننت

مننر زبننان را مشننتر ،جننز گننوش نیسننت
(مولوی:1378 ،د)14 /1

 -3رابطه معرفت وتعالی روح انسانی
چون تو خود جویی مر اورا کی توانی یاتتن

تا نباز ،هرچه دار ،مال وملک وجسنم وجنان
(سنایی)296 :1362 ،

«ا،درویر! هرکهسلوکخواهدکرد ،اورامررتتچهنارچیز نرور ،باشند:یکی مررتنت ماصند،
ویکی مررتت رونده به ماصد ،و یکی مررتت راه بنه ماصندویکی مررتتهناد ،کنه شنی وپیشنوا
ست( ».نسفی)91 :1371 ،به نظر اغل

صاح

نظران ،آن چه اصالت دارد روف است وجسنم تانط

ظرتی است برا،آن ،باطن یک نور است .نور به نور میپیوندد ،ویتنی روف بنه مجاهنده وریا نت
صیال یاتت ،یابل پایرش عالم غی

وشهادت میگردد.

در مااالت موالنا آمده است« :وجود آدمی مثال مزبله است – تل سِرگین .اال این تل سرگین اگنر
عزیز است ،جهت آن است که در او خاتم ِپادشاه است .ووجود آدمنی همچنو جنوال گنند اسنت.
پادشاه ندا میکند که «آن گند را کجا میبر ،که صاعِ من در اوست.اکنون هر اندیشها ،کنه تنو را
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به عالم ِ عُلوا میکشد واز عالم سُفی سرد وتاتِر گرداند ،عکه وپرتو ِ آن صناع اسنت کنه بینرون
میزند:آدمی میل به آن عالم میکند.چون میل به عالم سُفی کند ،عیمتر آن باشند کنه آن صناع در
پرده پنهان شده باشد(».مولو)111 :1394 ،،حاصل کی جسنم ومظنروف ،اگنر ارزش مییابند بنه
خاطر واالیی روف است که شناسا ،ح است ونفخه اولی اسنت کنه بندون هنیچ واسنطها ،درآد
دمیده شد .په جسم باید مطهر گردد واز غبار دور تا الی نور جانان شود.
هرگزکننهدینندهباشدجسننمیزجننانمرکنن

بنننردامنرمبنننادا زینننن خاکینننان غبنننار،
(حافظ)444 :1373 ،

 -5مراتب معرفت الهی
بصیرت گر کنی روشن به کحنل مررتنت زیبند

که دردش را اگر جویی هم این جنا توتینا ینابی
(سنایی)178 :1362 ،

«اول آنک هر اثر ،که یابد ازتاعل مطل داند(» ».سجاد)732 :1370 ،،عارفتما احوال خنویر
را از یبض وبسط ،نفع و رر ،منع وعطا و ...ح را ببیندواهل بینر باشد .موالنا میترماید:
رستم ازاین نفه وهوا زننده بنی منرده بنی

زنده ومرده وطنم نیسنت بجنز تضنل خندا
(مولوی)38 :1367 ،

نیست زنفنهمنامگر نانرونشنان سنایها،

چونبه خم دوزلف تست مسکن وجا ،نفهما
(همان)52 :

سنایی ،رهسپارشدن به واد ،مررتت را ،در توا ع و خاکسار ،میداند تا رهرو ،نفه خنویر
را پی سپر نکند ،نور مررتت ،در وجودش متجلی نمیگردد:
تا چوبستان نشنو ،پنی سنپر خلن زحلنم

دلننت از مررتننت نننور چننو بسننتان نشننود
(سنایی)172 :1362 ،

آغاز سیردر راهمررتت از همین خراب آباد دنیایی آغاز میشود وعارف در ترجا حشر ،بیننا بنه
ح میگردد ،چنان کهجماعتی که بو ،اخیص مررتت ،مشا جانشان را مرطر گرداند ،بی سر وپنا
شوند ودر ماا مررتت ،نه عارف شناسندونه مرروف ،جز اظهار عجزوناتوانی خنویر ،هنیچ ندانند
ونبیند وجز الإله إال اهلل نگوید.
در این حال مؤمن شوند.دراین سیر باید که آراسته به صفات ح گردند.همه چیز را ازآن او بیند
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وهمه طاعات برا ،ر ا ،ح به جا ،آورند ،وبه بال وپنر خنویر متکنی نشنوند امناهرکه اینن
سرادت را در نمی یابد.تا سالک به صفات الهی ،آراسته نشود ،از آن خدا نگردد.
ازیننن زننندان سننلطانیدل وجننان راد ینابی

ز شاد ،جان هرمؤمن چنو بسنتان ار بیننی

اگردربنناغ عش ن آیننیهمننه تننراشدل یننابی

وگردرراه دین آیی همنه ناناش جنان بیننی
(سنایی)705 :1362 ،

ـــمتعر «:چننوناولوهلننتازآن(مررتت)غاتننلبودوعنارینن حا ننرگردد ،وتاعننلمطلنن -
رادرصورتصرتات مختلفه بازشناسد ،اورا متررف خوانند نه عارف(».سجاد)731 :1370 ،،
ریا ت ،خیف نفه رتتن واز جمله شکستن خود ،کار ،به دشوار ودر حکنم کشنتن اسنت
وآن ،بی عنایت خدا ،ترالی میسر نمی شود .په خواست الهی باید تااز غفلت وحجاب درگارد و
متررف گردد.
ـ ساهی وغافل:
کننی شناسنند ییمننت وماننداردُربی مررتننت

کی شناسدیدر مشک آهو ،خرخینز وخنتن
(سنایی)530 :1362 ،

«اگرباوجود علم ،ح مطل را از صوروسایط وروابط بازشناسد وتأثیر اترال را حوالت با وسایط
کند ،اوراساهیوالهیومشرکخفیخوانند(».سجاد)1370:731 ،،ساهی در یفه شهوت وآرزوگرتتار
شده وپرنده جان را به بند کشیده و زخمی تمنیات ماد ،کرده است .ساهی با نفه چون مار ،بنازهر
مرجون گشته است وجهان را نتیجه رابطه علت ومرلولی میدانسته ودرظلمت جهالت وبنی ایمنانی
غر شده است.چنان که موالنا میگوید:
دسننت نننایص دسننت ِ شیطانسننت ودیننو

ز آننننک انننندردا ِتکلیفسنننننت ورینننو

جهننل آینند پننیر او دانننر شنننننننننود

جهنننل شننند علمنننی کنننه در مُنکِنننر رود

هرچننه گیننرد علتننی عِلننت شنننننننننود

کفنننر گینننرد کننناملی ملنننت شننننننود
(مولننننننننو:1378 ،،د)1613-1611 1

 5-1معرفت ربوبیت
بربسنناط مررتننت از رو ،بنناطن هرزمننان

مهننر عننز الیزالننی ناننر جاوینندان کنننیم
(سنایی)68 :1362 ،
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«مررتت ربوبیت ،مشروط ومربوط است به مررتت نفه ،چناننک درحندیث آمنده اسنت :منن
عرف نفسه تاد عرف ربه ،عبارت بودازبازشناختن ذات وصنفات الهنی درصنورت تفاصنیل اترنال
وحوادث ونوازل ،بردازآنکبرسبیلاجمالمرلو شدهباشدکهموجودحایایوتاعلمطل اوسنتسنبحانه».
(سجاد)731 :1370 ،،
تا انسان متکی به خویشتن خویر میباشد ،بیگانها ،بیر نیست ویتی به بال وپرالهی پرواز کرد
یگانه میشود.چنانکه شی ابوالحسنخریانیگوید«:غایت بنده با خدا سه درجنه اسنت:یکی آن اسنت
کننه بردینندار بایسننتدگوید اهلل.دو آن بودکننه بننیخویشننتنگویننداهلل ،سننیمآن بودکننه ازوبننه او گوینند
اهلل(».انصار ،هرو)431 :1362 ،،
عش آمد وشد چو خونم اندر رگ وپوست

تنناکرد مننرا تهننی وپننر کننرد ز دوسنننننننت

اجزا ،وجود منننننننن همه دوست گرتت

نامیست زمنن بنر منن وبنایی همنه اوسنت
(مولوی)360 :1367 ،

مرتبه ربوبیت را باید در تجلی ح برموسی در کوه طور ادراک کرد ،چون هستی موسی به تنا،
مطل نرتتهبود(درحالتلوینبودگاهیدربسطوگاهدرینبضوگناهدرخوشنیودیگنرلحظنهدرناخرسنند)،
وهنوزموسی ،منِخویررادرمیانمیدیدزیراتاا ا ،ونیاز و ،مطرف بودو میگفت« :ارانی».په هننوز
در صحو بود وسُکر بروجود او غلبه نکرده بود وخودینتخنویر را حنه منیکنرد .در اینن مانا
پروردگار ،پرورنده بود ودارنده ،وجود موسی نیز بایی ماند .بهره  ،تجلیِ حن  ،بنه کنوه تکنه تکنه
شدن بودونصی

موسی بیهوش شدن .به عایده اکهارت«ربوبیت ترنال اسنت ولنی الوهینت ننه کنه

ساحتر همه سکوت ،عما وبی جنبشی است(».استیه)98 :1375 ،
نفه باید به ماا ملهمگی برسد ،تا شایستهذو ِ الهامات ح شود وخود را باز یابدتا به هرتاو،
وتجورکه برسد به سر آن پی ببردوح را از باطل بازشناسدو آن گاه متابرنت ازحن کنند واز باطنل
اجتناب ورزد.عارف کسی است که به صفات مامو ِ نفه ،آگاه است و متوا نرانهازآنهنا میگرینزد
زیرا برا ،شناختح  ،دل صیال یاتته از ترلاات الز است تا بنه مانا آینگنی نرسند یابنل دیندار
ومررتت نمی گردد ،چنان که شاعران وعارتان بزرگ میگویند:
رو ،جاننننان طلبنننیآیننننه را یابنننل سننناز

ورنه هرگزگل ونسرین ندمند زآهنن ورو،
(حافظ)485 :1373 ،

هننژدهبارعننالم عننیر ومرادعر ننه شنند

جز به جمال تو نبود جوشر ورا ،نفه ما
(مولوی)52 :1367 ،
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خداوند در ح بندگان مهربان است وآنان را در حیرت و یلت رها نمی کند چنان که در یرآن
میترماید « :و وجدک االٌ تهد(» ،تو راگمشده یاتت وهدایت کرد) (الضحی )7
اما این هدایت به ح ورستگار ،خاصکسانی است که به درجها ،از مررتت رسیده اند و بننده
مخلصاند وتسلیم اراده  ،ح وراه عبودیت میپیمایند .در چنین حالی است که خداوند بنده را بنه
خود واگاار نمی کند وراه هدایت را بر او هموار مینماید.
این حال از مررتت ،ممکن نگردد تا به مرحله تنا ،اترالی نرسد زیرادر شناخت خداوند حنیج
وار باید از خویشتن خویر ،بیگانه شد وگفت«:منن عنرف اهلل الیانولُ اهلل و منن ینال اهلل الیرنرفُ
اهلل(».عین الاضات)36 :1377 ،
شناخت ومررتت دارا ،درجاتی است عمو وخصوص :مررتت عامه آن است کنه در اول یند
خود را بشناسی وبر مملکت تن وجان حاکم شو ،تا به مررتت وشناخت رسول دسنت یابی.زمنانی
که عارف از شراب مررتت مست شد به ماا کمال میرسد وپا ،همت درمررتت ذات اهلل نهد واین
ماا خاصان است.
جننانغرینن اننندرجهانمشننتا شننهرالمکان

نفننهبهیمننیدرچراچننندینچننرا باشنندچرا
(مولوی)26 :1367 ،

 5-2معرفت الوهیت
خداوند ترالی میترمایند.. .«:وهُو أین ما کُنتُم واهللُ بِما ترملُون بصیرٌ» (...وهرکجا که باشید همراه
شماست وبه هرکار ،که میکنید بیناست( ) .الحدید )4
چو ال از حد انسنانی تکنندت درره حینرت

پنننه از ننننور الوهینننت بنننه اهللا ،ز اال
(سنایی)7 :1362 ،

این مرتبه در مرراج مصطفی(ص)تجلی یاتت ویتی محمد(ص)هستی خویر را به تاراج داد وبه
ماا تنا اترالی وتمکین رسید ،الوهیت بر اریکه وجودش تکیه زد ،درهستی محمند تحنولی رخ داد
که برا ،هیچ که پیر نیامد تا به حد ،که دست ،چشم ،گوش و ،،دست ،چشم وگنوش خندا
گردید .درماا تمکین ،دو رنگی از میان برخاست وکفر وایمان یکسان شند .در اینن حنال وصنل و
هجران ،رخت بربست.چون ایمان بر عارف عیان شودعلم به حایات رو نماید ،وعارف بی سر وپنا
بگوید :جز اهلل خدایی ومالک الملکی نیست وهمه هستی از اواست ،همه تنا پنایریم وبانا ،تنهنا از
آن ِخداوند است ..در این حال ،برا ،مردان کامل ،سکر الهی است .سالک به نفنه خنویر ،بنرا،
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تارب به ح ابتدا به تراگرتتن ترایض وبه جا ،آوردن نواتل رو ،آرد ونیکی کند واین امر موج
محبت ح گردد.
5-3معرفت شهودی
مررتت شهود«،درماابلمررتتاستداللیاست.مرادازمررتتشهود،همان برهان صدیاان است که
از شهود ناص

آیات وموجد آنها ،به ذات خود موجدوموجود پی میبرند(».تهانو)733: 1869 ،،

شی ابوالحسنخریانیگفت«:کسان بودندکه نشنان یاتنت دادندوندانسنتند کنه یاتنت حجابسنت
وکسان اندکهنشانمشاهدهدادندوندانستندکهمشاهدهحجابست ،کامینگفتنداهللکهندیدندآنهاکهبدیدنند-
التدرک االبصار.گفتخردمندان خدا ،را به نور دل بینند ،دوستان به نور یاین بینند ،جنوانمردان بنه
نور مراینه بینند(».انصار ،هرو)431 :1362 ،،
چنان که رتع انانیت انسانی وثبوت صفات ربانی ،منصنور حنیج را بنه « اننا الحن » گفنتن وا
داشت .سالک از طری تصفیه به ماامی میرسد که وجود مجاز ،وحجاب از بنین منیرود وازخنود
تانی میشود .یا به عبارت دیگر ،به توحید حالی برسد ،حال توحید ،وصف الز ذات موحد شنودکه
درمشاهده  ،جمال وجنود واحند ،مسنتغر گردد.عنارف بنه مرتبنه ومانامی برسند کنه اعتنراف
کند«:عرتتُ ربی بربی » یگانه پرستان تا جایی با عرتا همراهی میکنند که ادا ،اتحاد داشته باشند ننه
وحدت وجود( ،اتحادچیز ،کمتر از یکسانی ویگانگی مطل ومحا است) ،حتنی در اتحناد بایند
تردیت عارف جدا ومتمایز از خدا باشد.
اکهارت میگوید«:دراین مرحله روف در این واد ،ناپدید میشود وهویتر زایل میگرددهرچنند
در بحر وحدانیت مستغر شودهرگز به کنه نمی رسد.خداوند دییاها ،برا ،او بایی گناارده کنه بنه
مدد آن به خویشتن باز میگردد وبداند که مخلنو اسنت .در اصنطیف الهینات مسنیحی «مخلنو
بودن»مرز بین نفه جزیی ترد ،وخال را روشن میکند( ».استیه)111 :1375 ،
5-4معرفت کشفی
«مررتت کشفی وعیانی حالت مررتتی است که درآن حنال ،تمامنت شنکوک وشنبهات از پنیر
سالک ح بین ،برخیزدوبحرابد با بحر ازل درآمیزد(».سجاد)733 :1370 ،،
عارف به مرحلها ،میرسد وبه مررتتی دست مییابد که با استدالل ،حنواس ونظنرممکن نمنی
شود.این حاای با نیرو ،بصیرت باطنی یابل دریاتت است و یربی که عرتا آن را در مییابنند ،علمنا
هرگز آن را درک نمی کنند« .هرگاهچشمحایات بین(مررتت)سالک گشوده شنود بنه انندازه کمنال
واسترداد ادراکر لطایف امور خدایی بر اوعر ه شود.به یدر تیضان لطایف امور الهی بر او ،انه بنا
عالم ملکوت برایر ایجاد شودوانه بهالطاف ح وعش به جمال حضرت ازلی ،درچننین حنالتی
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انه سالک تدریجاً از عالم ماد ،کم میشنودوعییه  ،او بنه عنالم الهنی اتنزوده میگنردد(».عنین
الاضات )118 :1377 ،اغل ِ عرتا مرتادند ،عالم ازلیت همنان عنالم حانای  ،ذات هنر چینز اسنت
همانگونه که باید باشدو عالم عال ،دنیا ،ظاهر وتأویل است.به طور کلی عالم غی  ،عنالم حانای
ازلی وعالم مابرد طبیرت بر عال پوشیده است ،مگر با گشودن چشم باطن حجناب از عنالم غین
محو میگردد.اهل بصیرت ،ره به حایات میبرند واز طری ذو  ،رؤیتی به عارف دسنت میدهند
که یاین بر او هویدا میشود و ادراک میکندکه همه هستی از اوست وغینر حن همنه نیسنت وتننا
پایرند.
ابن عربی میگوید «:صوتیان ،مررتت را نوعی از ذو میداندکه عانل را درآن دخنالتی نیسنت
وشهود یلبی است که با نورخندا ،بنزرگ منورگشنته(» .ابنن عربنی )765 :1384 ،سنالکِ راهِ حن ،
خودرا درمیناننمنیبینندوباتنا،صنفاتبشنر ،،بنهبانا،صنفامنزینمنیگنردد واوراخلرنت مررتنت
میپوشانند.حجابها براتکنده شده ،کثرت زدوده میگرددوشناسا ،وجود خنویر ،ازاینن مرحلنه
ارتاا یاتته ،آشنا ،اسرار میشود ،چنانکه عرایی میگوید:
بنننا وجنننود اینننن چننننین زار وننننننننزار

بنننر بسننناط مررتنننت جنننوالن ماسنننت

دارد کننننسی

ننننور او درجنننان منننا برهنننان ماسنننت

...گنننر زمنننا برهنننان طلننن

(عراقی:1387 ،غزل )21

در دیدگاه تخرالدین عرایی ،در ازل پرتوِ مهرِ الهی ،جانِ تشنه  ،اهلِ مررتت را سیراب گردانده
وانوار جمال ،دلهارا روشنایی داده وجان ِبی تابِ دیدار را به غلیان درآورده ،بلبل خسته دیندار را
به تغان واداشته است.
کیست جان از عکنه انوارجمالنت تابشنی

چیستتن خاکی درو آب روان انننننداخته

تا شود سیراب زآب مررتنت هنرد گننننیا

تیض مهرت یطرها ،در کشت جان انداختنه

کننرده عکننه رو ،توآیینننه ،دل گلننننشنی

بلبل جان غلغلی در گلستنننننننان انداختنه

آتتناب جابنه  ،تنو شنبنم اشنننننننباف را

در زمانی از زمین تا آسننننننننمان انداختنه
(عراقی :1387 ،ق)21

عارف به نفه خویر ،عارف پروردگار شنودوجابه ننور حن  ،روف را از اسنفل ارتانا داده بنه
آسمان صرود میدهد.
محا ن را کننه وحنندت در شننهود اسننننت

نخسنننتین نظنننره برننننور وجنننود اسنننت
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دلننی کننز مررتننت نننور وصننفا دیننننننننند

زهننر چیننز ،کننه دینند اول خنندا دینند
(شبستری)72 :1381 ،

 5-5معرفت وحیرت
سهلگوید«:که غایت مررتت حیرت است(» .انصنار ،هنرو)635 :1362 ،،درحایانت هرکسنی
مرترف به عجز خویر شد به شناخت ِیدرتِ الهی پی میبرد.
نهایت مررتت از نظر ابن عربی«:گرتتارحیرت شدن است که منشأآن ،شناختن ووجندان خندا در
عین نشناختن وعد وجدان اواست نه حیرتی که ناشی از راه نبردن وراه نیاتتن باشد .زینرا جهنان را
جز به صورت جمع ا داد نمی توان شناخت ،حیرت نیز چیز ،جزتأثیر شهود جمع ا داد درذهن
ونفه وعال عارف نیست( ».ابن عربی )377 :1385 ،به همین خاطر پیامبر ترمنود « « :اللهُنم زِدننی
تیک تحیراً »(همان)حیرتاز نظر عرتا غایت عرتان است وباالترین ماا برد از وصول به تنا است.
«کسی که مویفر تنها حیرت باشد ،حیران بایی میماند وکسی که مویفر این باشد که حینرت
عین هدایت است واصل شده است(» .ابن عربی :1381 ،ج)43 4
.باالترین حیرت ،اظهارعجز است که بدانیم در برابر علنم الهنی ،در عنین ننادانی هسنتیم یرننی
غفلت از داناییخویروسرتسلیمدربرابرعظمتویدرتالهیترودآوردناسنت.در نهاینت همنه اوسنت
وماهیچ.
نتیجهگیری:
به نظرعرتا ،هرکسیکه به کشف صفات جیلی خداوند نائل آید ،هسنتی و وجنود ش ماینه ،
عااب شود وجمله صفاتر ،اساس آتت وهیک اوگردد .برترین نشان شناخت عارف ،این است که
بداند جهان برین وکره  ،خاکی ،از آنِ خداوند است؛ دراین حال ،کشف چهره مینماید و حجاب
از میان برمیخیزدو چهره حایات آشکارمی شود.زیرا نادانی ،مایه حجاب است ،هنگامی کنه ننادانی
از میان برداشته شود حجاب از بین میرود.
ازنظرگروهی ،انسانهمانندجهانهستی دارا ،دو ساحت وجود ،اسنت ،بخنر عالنی وبخشنی
تراعالی .با مددعال امور زمینی را ادراک میکندکهدر حیطه  ،حواس ظاهر ،یا آسنتانه  ،تیزیکنی
یرار میگیرد.برا ،ادراک امورمرنو ،وروحانی ،ازمیدان عال ماد ،میگریزد ودست به دامن بخنر
تراعالی وتراذهنی میزند.دراینمرحله از روزنه دل وحواس باطن(از طرین اسنتبطان) بنه ادراکناتی
دست مییابد .حصول بهاین مرانی میتوانند از دو منبنع الهنا پنایر شنود :آگاهیهنا ،رحمنانیو
آگاهیها ،شیطانی.آگاهیها،رحمانیرهبهسو،کمالداردوسالکمرحلهبهمرحلهبنانورانینتحن  ،بنه-
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خودشناسی ،مررتت ،ادراکجمالیار ،وحدتجهاندرعینکثرت ،صلح ،تسلیمدربرابرح وبهبسیار،از
ادراکات تراذهنی میرسد.
آگاهیها ،شیطانی عموماً در جهت یدرت نمایی ونفوذ بر دیگران ،ایجاد تفریه وکثرت ،تمرکز
در تضادها ،وتروی ظاهربینی وجزآنها خودنمایی میکند.
به طورکلی ،یکیازمراحلشناخت ،مررتت بنه نشانههااسنت .درعنالمِ هسنتی ،عنارف از طرین
خلات ،پی به خال هستی بخر میبرد که دراصطیف عرتانی« ،استبطان» نامیده میشود.این شناخت
از طری اعضا ،حسی بیرونی صورت نمیگیرد بلکه چشنم وگوشنی دروننی و آگناه بنه اسنرار را
میطلبد تا درپرتو تیض ح در عارف ،آگاهی واالتر ازحواس ظاهر ،ایجاد شود.چنان که حضرت
محمد (ص) ترمود « :اللهُم أرنا األشیاء کماهی »(تروزانفر)45 :1370 ،
به طور کلی مررتت به ذات وصفات الهی ارتباط با تهای

وارتاا ،نفنه ،تجربنهها ،عرتنانی

وترالی روف دارد .همچنین مررتت دارا ،مراتبی است که بستگی به حال وماامنات دارد چننان کنه
مررتت ربوبیت نصی

حضرت موسی گردید که در حال تلوین بود ومررتت الوهیت ،خلرتنی بنود

برا ،حضرت محمد(ص) در ماا تمکین و کشف وشهود ،انرا اهل سکر شد .مررتنت وحینرت
نصی

پیامبر گردید که از خداوند در خواست کرد که الهی حیرت مرا بیفزا .،
هنگامی که مررتت حایای در دل عارف جا ،گرتت و ظن ،شک ونفنرت از دلنر پناک شند،

خداوند تما حواس وهوا ،او را به تسخیرخود درآورد؛ آن زمان هر کار ،که عارف میکنند و هنر
حرتی که میزند تحت ترمان خداوند است نه به اختیار عارف.
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Knowledge of the truth from the point of view of mystics
Mah Nazari1

Abstract
Knowledge of God can be done in two possible ways: Knowledge
through science is and the way to receive the mystical¬ ¬state . As the
result of the siege and the mysteries of the world in theinsight of the
glorious Mahmud: Knowledge is the annihilation of truth. Knowledge is
the truth of all human beings. Everyone, being a human being is a human
being. Knowledge is based on human consciousness, because it does not
return to the fire of austerity. It does not reach the perfection of the hands.
When a person realizes the truth of the world, he becomes the owner of
the position and attains the issue of sight. Since the seeker does not
graduate from selfishness, he does not worship God the first step is to be a
servant in order to attain divine freedom and contentment.
Because in order to be perfect, one's heart needs time. ¬The importance
of the subject is summarized in this phrase. Do mystics have the same
opinion about knowledge or not this article has been reviewed in or should
care include the mystic? Also, does knowledge have levels? Can a mystic
perceive the divine essence as it is? Descriptive -analytical manner. The
question is, does austerity and behavior alone lead to knowledge?
Keywords: knowledge, austerity, mystics, care
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