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 چکیده
در مسیحیت و دکس  مفهوم شهود در عرفان مذهب ارتی هقایس حاضر می  نوشتهموضوع 

تدکس مذهب ار. اند زیاديمشترک خاستگاه و نکات دارای اسالم است که در   کبرویهی هطریق
 و سیاسي با ، تاریخي اوضاع و شرایط جغرافیایي و به دلیل شرقي آنی هشرقي به خاطر زمین

مکان رویت خداوند به رغم ا .بیشتر داشته استکی نزدیشرق و به ویژه با جهان اسالم ارتباط و 
 ی هو طریقکس مذهب ارتد  از دیدگاه.تنزه ذاتی او، از مباحث اساسی ادیان ابراهیمي است

 لی وشود؛ مشاهده می  انسان در دلوند و قواي خداها صفتدر اثر زدودن زنگار دل، فقط کبرویه
 شهود ،عرفای ارتدکس با وجود این،. ماند  ميناپذیر باقي نادیدني و توصیفوند همواره ذات خدا

 عرفاي کبرویه به دلیل اما، اند کردهخدا را شهود تثلیث و به خصوص شهود مسیح توصیف 
اند، بلکه شهود خود را شهود   خدا سخن نگفته ذاتهرگز از شهود، تنزیه مطلق خدا در اسالم

  در شهود خود ازهاي هر دو طریق برخي از عرفهمچنین. اند  کرده عنوانو مظاهر خداصفتها 
در آغاز  حاضر ی  نوشتهدر . اند از نماد نور استفاده کردهدیگر  نماد نور سیاه و برخي خدا، از

های آن دو   کبرویه و در نهایت تشابهات و تفاوتی هدیدگاه مذهب ارتدکس و بعد دیدگاه طریق
 .گیرد  شهود خداوند مورد بررسی قرار می رؤیت وی هدربار
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اختني و  که منکر هر گونه شهود خدا هستند و از خداي نامشهود، ناشنآیاتی: کنیم مي
تواند مرا  توانید دید؛ زیرا انسان نمي و گفت روي مرا نمي«: گویند نیافتني سخن مي دست

 ).١٨:١یوحنا ؛ ١٦:٦اول تیموتائوس  و نیز ٢٣ـ٢٠:٣٣خروج (» ...ببیند و زنده بماند
کنند و شهود خدا   را به جستجوي صورت خدا تشویق ميانسان دیگري نیز هستند که آیات

گفت، مثل شخصي که با  و خداوند با موسي روبرو سخن مي«.: دهند ست، وعده ميرا چنان که ه
زیرا او را ... «، )٢٧ـ٢٦:١٩ایوب ؛ ١٠:٣٤ تثنیه  نیز و١١:٣٣خروج (» ...دوست خود سخن گوید

 .)١٢:١٣ و اول قرنتیان ٢:٣یوحنا  اول( »چنان که هست خواهم دید
با .  مشهود است و هم هم نامشهود، خداکتاب مقدّسبنابراین، بر اساس آیات    

هاي   نامشهود به شیوه ـنمایي خداي مشهود  تناقض،در مسیحیّت ارتدکسوجود این، 
 :  حل شده است به شرح زیرمختلفي
در الهیات تنزیهي ارتدکس، بین ذات و : ١ خداوند ذات و قواي قدیم تمایز میان)الف

ناشدني  ناپذیر و توصیف رقابل دسترس، دركذات خداوند غی. شود قواي الهي تمایز گذاشته مي
است؛ انسان در دنیا و آخرت بدان شناخت ندارد و نخواهد داشت، حتّي فرشتگان مقرّب نیز 

  .شناساند  خداوند خود را از طریق قوایش به ما مي در مقابل،.شناختي از آن ندارند
کند که در  دا را مشاهده ميبیند، ولي قواي خ  ذات خدا را نميکه    عارف با اینبنابراین،

 آنجا که آیات متون مقدّس نامشهود بودن خدا را بیان سان، بدین. آن خدا حضور دارد
 رودرروي خدا با انسان را بیان ی ه اشاره به ذات خدا دارند و آنجا که مشاهد،کنند مي
 . قواي الهي دارند نه ذات خداوندی هکنند، اشاره به مشاهد مي

خدا در ذاتش نامشهود است، امّا او خودش را در : در مسیحشهود خداوند ) ب
از پسر به عنوان طبیعت .)م٢٠٢ـ١٢٠ (٢ایرنایوس. کند  انساني پسرش آشکار ميکالبد

کند که مسیح قبل از   تصریح مي٣آتاناسیوس. دگوی  ميسخنمشهود پدر نامشهود 
) Alfeyev,217( شود تجسّدش نامشهود بود، امّا از طریق اتّحادش با بشریت مشهود مي

را » ٥گونگي مسیح« به جاي خداگونگي اصطالح ٤حتّي متألّهاني مثل نیکوالس کاوسیالس
 مسیح و ی همشاهدات منقول از آباء، معموالً مشاهد). Nellas, 121( اند به کار برده

 سیمون متألّه ی هدر اینجا مشاهد. س و گاهي حتّي پدر روحاني بوده استوالقد روح
                                                                                                                   
1.uncreated energies 
2. irenaeus 
3. athanasius 
4. nicolas kavasilas 
5. christification 
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 حتّي در میان  حتّي در شب،«: کنیم را از مسیح نقل مي) م١٠٢٢ـ٩٤٩ (١جدید
شکافت، دیدم؛  ها، من مسیح را با ترسناکي، هنگامي که آسمان را براي من مي تاریکي

گانه  القدس، نور سه کسي که تواضع ورزید و خود را به من نشان داد، با پدر و روح
 »...  حقیقتاً در مرکز قلبم،مالً شبیه آتشکا... مقدّس، یکي در سه و سه در نوري یگانه

)Alfeyev,222.( 
خدا در حیات کنوني نامشهود است،  سوم، ی اساس شیوه بر:شهود خدا در معاد) ج

 در ینکزیرا که ا«:  خواهند کرد ه آسمان مشاهدی هامّا نیکوکاران او را در ملکوت آیند
 آن وقت اما دارم، شناختی جزیي نکایبینم، لکن آن وقت روبرو،  ا ميآیینه به طور معمّ

 ی ه در حقیقت مشاهد.)١٢:١٣قرنتیان  اول(» ت، چنان که نیز شناخته شدمخواهم شناخ
 .)Alfeyev, 217( خدا پاداشي در زندگي آینده است

 شرقي بر شهود الهي و خداگونگي در همین زندگي کنوني یبا اینکه بسیاري از آبا
اند، ولي شهود کامل را مربوط به زندگي  بیان کردهتأکید دارند و مشاهدات خود را 

: گوید او مي. سیمون متألّه جدید از آن جمله است). Lossky,196( اند اخروي دانسته
کند که   او در عین حال تأکید مي.»تر است و آنجا صاف و شفاف  تیرهشهود خدا اینجا«

 ).Alfeyev,224( شود شهود خدا در زندگي کنوني نیز به نیکوکاران داده مي
  خدا دری همشاهدهاي دیگر    یکي از شیوه:شهود خدا در روح تطهیر شده ) د
هر » ژرفقلب «خدا در . شود  منجر مي روح خداگونگي بهاست کهتطهیر شده روح 

اند که انسان با زدودن آلودگي و زنگار قلب  عقیده  شرقي همیآبا. انساني حاضر است
هر چند شباهت و صورت الهي با . ا چشم قلب مشاهده کندتواند خدا را درون خود ب مي

تواند به  انسان با تطهیر خود مي. دیده است، ولي از بین نرفته است گناه نخستین آسیب
 ).Smith,60( شباهت الهي نائل شود و خدا را شهود کند

 

 نمادپردازي شهود خدا ـ٢
یکي :  شده استعنوان  خدای هدر میان عرفاي ارتدکس دو نماد براي توصیف مشاهد

در کتاب هاي عرفاني موجود   ههر دوي این نماد از تجرب. نماد نور و دیگري نماد تاریکي
 ٢ کلمنت اسکندراني،در میان نویسندگان عرفاني بزرگ.  گرفته شده استمقدّس

 از نماد ٤آریوپاغي و دیونیسیوس) م٣٩٤ـ٣٣١(٣، گرگوري نیسایي)؟م٢٥٠ـ؟١٥٠(
                                                                                                                   

١. Symeon the New Theologian  ترین آباء کلیساي شرقي عارف مشهور به عارف آتش و نور  برجستهاز. 
2. Alexandrian Clement 

. ازآباء بزرگ کلیساي شرق و برادر بازیل کبیر Gregory of Nyssa ٣ .  
٤ . Dionysius the Areopagite از متألّهان بزرگ آغاز سدة ششم میالدي که بر عرفان مسیحیت شرقي و غربي 

 .تأثیر بسیار گذاشت
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، گرگوري )م٢٥٤ـ١٨٥( ١در مقابل آبائي مثل ایرنایوس، اریگن .اند دهتاریکي استفاده کر
، سیمون متألّه ٤، مکاریوس مجعول)م٣٤٥متولد( ٣، اوگریوس)م٣٩١ـ٣٢٩(٢نازیانزوس

 Kallistos, 2005: 410) اند بیشتر از نماد نور استفاده کرده٥جدید و گرگوري پاالماس 
sheldake, 2007: 30) .پردازیم  نوع نمادپردازي ميحال به توضیح این دو: 

 و متون عرفاني کتاب مقدّسنمادپردازي خدا به عنوان نور در : نمادپردازي نور ـ الف
 حضرت موسي در ی همشاهد را  نور، الگویشانپردازاننماد. بیشتر از نمادپردازي تاریکي است

ود شفاف و مانند و خداي اسرائیل را دیدند، زیر پایهایشان مثل صنعتي از یاقوت کب«: خروج
  هتر از هم و نیز مهم) ١حزقیال (شهود حزقیال از ارابه  و ) ١٠:٢٤(» ذات آسمان در صفا

 .)٢:١٧متي ( ندا هتبدیل نوراني مسیح در کوه تابور قرار داد
شود   نور، اشراق الهي و خدایي که نور نامیده ميی ه پر است از بیاناتي دربارعهد جدید

 در مورد نور بودن خدا و هایی آموزهکه در سخنان آباء  با این). ١٤:٥؛ و ٨:٥ افسیسان(
 امّا با سیمون بود که الهیات نور قدیم جاي الهیات  ،)Alfeyev, 170( فرشتگان بوده است

 خودش از شهود نور ی ه خاص او به نماد نور از خدا به خاطر تجربی هعالق. تاریکي را گرفت
این . نداالقدس نور پدر، پسر و روح. ناپذیر است تناهي و دركخدا نوري نام« :بود او گفته است

 آنچه ی هبه عالوه هم. سه نوري یگانه، بسیط، سرمدي، قدیم، داراي احترام و شکوهي برابراند
آب . زندگي نور است، جاودانگي نور است، منبع زندگي نور است. آید نور است از خدا مي

... خود ملکوت آسمان نوراند ر ملکوت آسمان وبخش نور است، عشق، صلح، حقیقت د حیات
 ).172-170، وهم( »...القدس نوري واحد است سر و روحزیرا در پدر، پ

تعبیرهاي دیگري غیر از نور و آتش مثل آفتاب، ماه، چراغ، شمع، پرتو، ابر نور، صدف 
 ).238 ،همو( اند  یکيهسیمون و آباء دیگر از خدا هست که همهای  آموزهنیز در ... و

 مهم این است که نور و آتش مشهود عرفا، ذات خدا نیستند، بلکه قواي الهي ی هنکت
بنابراین شهود عرفا هم شهود قواي الهي است و ذات الهي دست نیافتني باقي . هستند

مکان، آن سوي فهم و کالم  بیزمان و  بیناپذیر، بسیط،   نامتناهي، وصف آن نور،. ماند مي
کند و کل  ون کمیّت و کیفیت است که خود را در تاریخ آشکار ميصورت، بد بشري، بي

با وجود این اگر چشم . کند را پر از نور مي) حواس، عقل و جسم(وجود و استعداد انسان 
                                                                                                                   
1. Origen 
2. Gregory Nazianzus 

.او بر ذکر ذهني تاکید بسیار دارد. معروف به معلم ذکر Evagrius Ponticus ٣ .  

٤ . Pseudo Macariusسوري که تأثیرشگرف بر مسیحیت شرقي و غربي گذاشت الهویه  مجهول معلم . 
٥ .Gregory Palamasعرفاني هسوخایيی هـ متأله بزرگ ارتدکسي در قرن چهاردهم میالدي و بزرگترین مدافع طریق . 
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انسان مبدل نشده باشد، آن را نخواهد دید؛ چون جسم توانایي دیدن آن را ندارد، چنان 
لهي کور شد و برعکس، مریم مجدلیه قادر به که پولس به دلیل عدم ایمان با ظهور نور ا

 ,Ware, Eastem ehrisianity، همو( دیدن نور و فرشتگان و گفتگو با آنها بود
4/149; 221-223, 233 ( 

 تاریکي، الگوي خود را براي عروج روحاني، پردازاننماد: نماد پردازي تاریکي ـب 
: نده اقرار داد» تاریکي غلیظ«ر  با خدا ده حضرت موسي بر کوه سینا در مواجهی هتجرب

»  که خدا در آن بود، نزدیک آمدتاریکی شدیدپس قوم از دور ایستادند و موسي به «
 ).٢١:٢٠خروج (

 صعود راهکنند که سه  عرفا صعود موسي را به سوي تاریکي به سه مرحله تقسیم مي
ز نگاه دیونیسیوس ا. تصفیه و تطهیر، اشراق، کمال و اتّحاد: دهند عرفاني را تشکیل مي

 داخل اتّحاد با خدا در  و بعدد،کربه عرش الهي نظر   موسي بعد از تطهیر  ،آریوپاغي
ناداني به معني غفلت و ناآگاهي از علوم رسمي ). Roem,143(شد» ١ابرهاي ناداني«

 .مطلق الهي استشناخت   معنینیست، بلکه درك ناداني خود به
که او در حقیقت آن سوي هر   است، به خاطر ایندر باور دیونیسیوس خدا در تاریکي

 ی هبراي رسیدن به ابرهاي ناداني باید احساس، عقل و هم«: گوید او مي. مفهوم بشري است
 چیز در جهان وجود و عدم را کنار بگذارید تا با ناداني به هامور محسوس و عقالني و هم

ائمي خود در تاریکي الهي قرار سوي اتّحاد با خدا صعود کنید، زیرا با انکار مطلق و د
دلیل نیست که به حضرت موسي دستور داده شد که خود را تصفیه کند و  بي. گیرید مي

که بعد از تصفیه،   و تا این سپس خود را از آنهایي جدا کند که خود را تصفیه نکرده بودند،
پس .  ساطع بودهاي مختلف صداهاي گوناگوني را شنید و نورهاي بسیاري را دید که با اشعه

 جدا شد و به اوج عروج الهي رسید، با این حال او حضور خود خدا چندگانگیاز آن، موسي از 
، بلکه عرشي را که او در آنجا ساکن ]شود زیرا او دیده نمي[را به دست نیاورد و خدا را ندید 

 ). Dionysius the Areopgite,9, 10-11 (»بود، دید
 به معنیبودن خدا  تاریکي این است که ناشناختني خداي ی ه مهم درباری هنکت
گرگوري پاالماس این است که تاریکي » ترایدس« اصلي کتاب ی هنکت.  نیست٢یالادریگر

هاي حواس یا   ادراكی هآن ابر با وجود اینکه هم. ابر محاط خدا، تاریکي تهي نیست
هاي نوراني  را به ذهندهد و خود  کند، انسان را در حضور مطلق قرار مي ذهن را دفع مي

با وجود این، خدا با . )Pelikan,14; Lossky ,43( کند هاي مطهر آشکار مي و بدن
                                                                                                                   
1. clouds of unknowing 
2. agnosticism 
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ماند و به  وجود آشکارسازي خود بر ذهن و قلب نوراني، در ذات خود متعال باقي مي
ماند و او در میان تجلّي نیز  ميپنهان تعبیر دیونیسیوس خدا حتّي بعد از وحي نیز 

 ).Mclntosh,52( استپنهان 
 
  کبرویهی هطریق

  شهود خداـ١
متکلّمـان و عرفـا      .مشاهده به معني دیدن و معاینه کردن و با کسي حاضر بـودن اسـت              

متکلمان اشعري و برخي از صوفیان      .  دیدن خدا در دنیا وآخرت هم نظر نیستند        ی  هدربار
 ناممکن و در آخرت با      ١)٢٩/٥( قرآني ی  هدیدن خدا را با چشم سر در دنیا با استناد به آی           

. دانـستند   ممکـن مـي   )٢٣و٧٥/٢٢(»وجوه یومئذ ناصرة الي ربهـا نـاظرة       « :ی  استناد به آیه  
بـه زودي پروردگارتـان را در قیامـت    «انـد کـه    نیـز آورده ) ص(همچنین روایتي از پیامبر 

 .)٢٥١|٩١، مجلسي( »چون ماه آسمان شب بدر خواهید دیدهم
 دیـدار روهي دیگري مثل ابن عباس، اسما و انـس بـه            و شرح آن، گ    تعرّف   بنا به نقل  

؛ مـستملي  ٥٨ــ ٥٧کالبادي، : نکـ ( خدا در دنیا توسط پیامبر در شب معراج باور داشتند  
 عبـدالرزاق   ؛١٤٢،  مـشرب االرواح  بقلي شـیرازي،    ؛  ٣١٩ هجویري،   ؛٤٠٣ـ٤٠١|١ ،بخاري
 را با چـشم سـر در         عرفا دیدن خدا   بیشتراما متکلمان معتزلي و شیعي و        ،)١٧١،کاشاني

التدرکــه « : قرآنــيی هآنــان بــه خــصوص بــه آیــ. داننــد مــيغیــرممکن دنیــا و آخــرت 
 و  هـا   شکل و   تصویرهاکنند، چون دیدن با چشم سر جز بر           استناد مي ) ٦/١٠٣(»...االبصار
: نکــ   (  دیدن با چشم سر و حدقه هرگز محقـق نگـردد           سان،  بدینها صورت نگیرد؛      رنگ
 فـي احـوال     ةالتصفی؛ عبادي،   ٢٣٢ ،؛ بهاءالدین محمد بلخي   ٢٩٤،  مل االنسان الکا  ،نسفي

ولي عرفا که به دیدار خدا با چشم دل معتقدند، دیدن خدا را در دنیا و ). ١٧٥، المتصوفه
کنند؛  آنان چشم قلب یا چشم سرّ را ابزار شهود نور حق تلقي مي            . دانند  آخرت ممکن مي  

؛ بنابراین مؤمنان نه تنها در آخـرت، بلکـه در           تخیالت است   که منزه از کیفیت و     دیداری
 متمایز اهل حقیقت نیز ی هنکت. شوند  خدا نائل ميدیداردنیا و پیش از ورود به بهشت به 

چگونه بپرسـتیم خـدایي را      « :فرماید  مي) ع(شهود خدا با دل است و این که حضرت علي         
ا را چنـان بپرسـت کـه        خـد « که) ص( پیامبر ی  هو  فرمود  ) ١/٩٨ ،کلیني( »بینیم  که نمي 

اشاره )  ١١/١٧٣حرّ عاملي،   ( »نگرد  بیني، او تو را مي      بیني و اگر تو او را نمي        گویا او را مي   
                                                                                                                   

 .»ع العلیمت و هو السمیمن کان یرجوا لقاء هللا فان أجل هللا آل«. ١
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؛ عبهـر العاشـقین   ؛ بقلـي شـیرازي،      ٤٢٨و  ٣٨٠سـراج،    :نکــ   ( به همین شـهود دل دارد     
؛ سـید محمـد بخـاري،       ٢٠همداني،   ؛ میرسید علي  ١٤٢،  ، مشرب االرواح  ؛ همو ١٣٠ـ١٢٩
عارف خـدا را بـا      ). ٤٩و٤٨؛ میرزا جواد ملکي تبریزي،      ٢٣٣ بهاء الدین محمدبلخي،   ؛٢٣٠

ادراك حـق بـه چـشم غیـر خـودش      . کند که در قلـب قـرار دارد         چشم حق مشاهده مي   
هرکس که حـق را     « :گوید  داود قیصري از عرفاي قرن هشتم هجري مي       .  است غیرممکن

 ابـن عربـي،     :نکـ  ؛  ٦٠٩ـ٢/٦٠٨ي،قیصر( »از خودش، در خودش بیند، او غیر عارف است        
از نظر او حتي آن کسي که منتظر است حق را در قیامـت ببینـد                ) ١١٣،  فصوص الحکم 

 جاهل است ولي کس که منتظر دیدن خدا با چشم پروردگارش است از جاهالن نیـست               
 ).١١٣،، فصوص الحکم؛ ابن عربي٤٢ـ٢/٤١ قیصري، :نکـ (

کننـد    اشـاره مـي   ) ٧/١٤٣ (قرآندر  ) ع(ت موسي  خدا به داستان حضر    در مورد شهود  عرفا  
فرمایـد    خواهد تا خود را بر او بنماید تا بر او بنگـرد، امـا خداونـد بـه او مـي                      که از پروردگار مي   

به کوه بنگر؛ پس اگر بر جاي خود قرار گرفت، بـه زودي مـرا               از این رو    هرگز مرا نخواهي دید،     
 ریز ریز شد و موسي بیهوش بر زمـین افتـاد و             چون پروردگار برکوه جلوه کرد آن     . خواهي دید 

 .»به درگاهت توبه کردم و من نخستین مؤمنانم! تو منزهي«:چون به خود آمد گفت
 .)٣٢١هجویري، ( داند  را مانع دیدن خدا مي) ع(، خواست موسي)ق٤٦٥( هجویري

» لیکأرني أنظر ا«را بقایاي هستي و اظهار انانیت او ) ع(عرفا مانع دیدن حضرت موسي
 :نکـ ( است) لن تراني( ها و مانع دیدن ترین حجاب  بزرگدانند و این انانیت از مي

 ی هو کوه مورد اشار) ٦٨، شرح شطحیات؛ بقلي شیرازي، ٢٣٦مجدالدین بغدادي، 
دید و با تجلي خدا بر آن  بود و حضرت موسي آن را مي) ع(خداوند، کوه هستي موسي

شود؛ چرا که تجلّي ذاتي موجب  حضرت موسي ميهوشي  کوه هستي ریزریز و سبب بي
 :نیستي و فناي ما سوي هللا است

 )٩١شبستري، ( خاك ره هستي ز پستينتجلّي گر رسد بر کوه هستي     شود چو
حضرت « :گوید ، ميگلشن راز، مفسر .)ق٩١٢ـ٨٤٠( محمد الهیجيالدین  شمس

ش شد؛ هستیی نابود درخواست کرد که موجب  ذات احدیت رای هموسي مشاهد
مطلق است، اما در » لن تراني« دیدن ذات حق بر هیچ کس امکان ندارد و حکم،بنابراین

ه  آن حضرت امکان دارد و به صورت شجری ه، مشاهدصفتهاو نامها تنزیل ذات به مراتب 
شود که کساني  معلوم مي«:گیرد او سپس نتیجه مي. بر موسي تجلّي فرمود» وادي ایمن«

 و آنان که از جهت ذاتاند؛ یعني  توان دید، از وجهي راست گفته خدا را نمي. اند که گفته
 :از جهت نامها و صفتهااند؛ یعني  توان دید هم راست گفته گویند مي مي
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 )١٣٥و ١٣٤محمد الهیجي ،( ام  در میان این و آن شوریده       ام من چو او را دیده و نادیده
و شاگردانش مقام احدیت .) ق٦٣٨ـ٥٦٠(عربيابن بنابراین در تفکر وحدت وجودي، 

ایشان به تنزیه مطلق ذات . دانند حقّ را غیر قابل تجلي، درك ناپذیر و توصیف ناپذیر مي
 ذات حق نیستند و تنها قادر ی هکه هیچ مخلوقي قادر به درك مرتب حقّ باور دارند، طوري

 ابن عربي، :نکـ ( باشد خدا مي  صفتها ونامها  ظهورات و تجلّيجهت به شهود ذات از 
 نسفي،؛ ١٩ و ١٨ ؛ صدرالدین قونوي،٦ و ٥، اسرار الخلوه؛ همو، ١٢١، الحکمفصوص 

 .)Chittick ,79؛ ٢/٤٣  قیصري،؛١٣٥ محمد الهیجي، ؛٢٩٤ـ٢٩٣و ٢٩٥، االنسان الکامل
اي   وحدت شهودي منظور از وحدت این است که سالک به مرتبهی اندیشهدر همچنین 

در این حال . گیرد شنود و به جز او نمي بیند و به جز او نمي ه جز خدا نميرسد که ب مي
خواهد  گردند؛ چون او فقط خدا را مي در پیش روي او محو و به سان پندار ميها  چندگانگی

 عاشق و محبّ خداست و این خاصیت عشق و محبّت ،عارف .بیند تنها او را ميبه ناچار پس 
معشوق را شود که او  دهد و هر جا که باشد سبب مي مرکز مياست که به عاشق توجّه و ت

از نظر . بیند ش را نتواند تحمل کند و از این رو فقط معشوق را ميبخواهد و بجوید و دوری
ها این بینش و عینک خاص به هیچ وجه به معناي آن نیست که  وحدت شهودي

این صرفاً وحدتي است که عارف اند، بلکه   و پنداري  واقعاً و حقیقتاً وهميها چندگانگی
 .)٢١٤ زرین کوب،؛٤٩٢ـ٤٨٣، نفحات االنس جامي، :نکـ ( خواهد ببیند بیند یا مي مي

 کائنات به عنوان آیات ی ه هم، سرسلسله کبرویه،شیخ نجم الدین کبري اما از دیدگاه
است و عارف در سلوك خود نه به   آنها در قلب آدميی ه همی   که نمونههستندالهي 

او از . شود نائل می نامتناهي الهي صفتهایشهود ذات الهي، بلکه به شهود آیات و 
گوید که سالک طي سلوك و   الهي سخن ميصفتهای) نامتناهي( ها و محاضر بارگاه

اختیار نام  پیماید و در ورود به هر بارگاهي بي عروج خود آنها را یکي پس از دیگري مي
گردد و   آن آگاه ميصفتهایشود و از  انش جاري مي الهي بر زبصفتهایآن بارگاه و 

و تسبیح مختص آن ) تخلق به اخالق الهي( کند  مطابق آن محضر را کسب ميصفتهای
و ذات صفتها  از هر صفتي از  راقلب«: از نظر او). ٢٩ نجم الدین کبري، :نکـ ( گوید را مي

اند، و هر صفتي  متفاوتشود و صاحبدالن در آن  خدا نصیبي است که همواره افزون مي
ب قلب  نصیی هاي است که به انداز بهرهصفتها بر محاضري است و قلب را از هر صفتي از 

شیخ کبري در عین تشبیهي بودن، بدین ترتیب  .)همانجا(» کند از آن، در قلب جلوه مي
 او که در حقیقت گزارشي از مکاشفات و فوائح الجمال. شتبه تنزیه مطلق خدا باور دا

 بیشتر گزارشي از ، بلکهگوید شاهدات روحي خود اوست، هرگز از شهود خدا سخن نميم
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مشاهدات زمیني و آسماني، ستارگان، خورشید و غیره است که هر کدام محاضر و 
 ).٧٦ ،٧٣همو، (  الهي و داراي معاني خاص خود هستندصفتهایتجلیّات 

 و )ص(، امام علي)ص(مبر به شکل آسمان، از شهود پیا قرآنشیخ همچنین از شهود
کند؛ اما باز در  تنها یک بار به شنیدن سخن خدا اشاره مي. کند دیگر اولیا گزارش مي

 استعداد و طاقت سالک سخن ی هآنجا هم سخن از دیدن خدا نیست، بلکه خدا به انداز
 شیخ بدین ترتیب. )٦٧همو، (  خدا را نداردی هطاقت کالم برهنسالک گوید؛ چون  مي

ند و ا هاي نامنتهاي الهي  که نعمتداند می آیات الهي ی ه را مشاهد خداشهودکبري 
او حق از نظر ). ٩٣، فوائح الجمالالدین کبري،  نجم( اند ظاهر و باطن را فرا گرفته

 ).٩١ـ٩٠، انهم( استمحجوب در عالم ظاهر و باطن 
الهي در تهای صفهاي نجم الدین کبري این است که این آیات و  از نکات مهم دیدگاه

نشانه و راهي براي سلوك رهرو به  ، با این حال،اند که حجاب خدا و مانع سلوك عین این
کنند به چگونگي نگاه او  اند یا به او کمک مي که آنها مانع سالک این. سوي خدا هستند

توقف برآیات الهي در سلوك حجاب خواهد بود؛ با این حال اگر سالک . بستگي دارند
ها و  سازند و جز از طریق این حجاب هایي از خدا را ظاهر مي ها نشانه  حجابدریابد که

 شریعت و طریقت و زیردست ولي و ی هگاه در جاد آن، نیستخدا امیدي به وصول صفتها
ها و به تعبیر شیخ کبري از  گذرد و از معرفت ها مي شیخ پي در پي از یکایک حجاب

به ترتیب چشم دروني بر او  د و در هر مقاميبر ها مي  الهي بهرهمحضرتناسب با هر 
؛ ١٠٤و ١٠٣، کشف الحقایق؛ نسفي،  ٣١١ـ٣١٠ نجم الدین رازي،:نکـ ( گردد گشوده مي

 .Ridgeon, 157,158; Corbin, 109-110) ؛٣٣عبدالقادر جیالني، 
 )٥٢٠دفتر سوم، مولوي،(اي وهللا نخست     در صفاتش باز رو چاالك و چست از صفاتش رسته

 
  نمادپردازی شهود خداـ٢

  در دین اسالم نیز به مانند ادیان دیگر مثل یهودي، مسیحي و : نورنمادپردازی) الف
 

» هللا نور السموات و االرض«: زردشتي بیشتر از همه، خدا به نور تشبیه شده است
، خدا را به نور تشبیه قرآن شیخ کبري نیز به مانند دیگر عرفا با پیروي از .)٢٤/٣٥(
ها و زمین، انبیاء و اولیاء و مومنان را نوري واحد و از نور خدا  او حتي آسمان. رده استک

ر ادر مقام تشبیه تمام انوار رنگي مورد شهود سالک انو) ٣٢الدین کبري،  نجم( داند مي
ها و  تر با تابش از مشبک الهي هستند، ولي نورهایي هستند که در مراتب پایین
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شوند که در مقام تنزیه هیچ کدام از  هاي مختلف ظاهر مي رنگهاي گوناگون به  شیشه
ها نور و خود خورشید نیستند؛ چون نور به تاریکي آمیخته است که به شکل  این رنگ

 ،١/٤٧٤ قصیري، :نکـ ( شود و گرنه خود نورخدا ذاتاً رنگي ندارد انوار رنگي ظاهر مي
 دل صاف شود ی هرگاه آیینه و) ١٠٢ـ١٠١؛ غزالي، ٧١، نقد الفصوص؛ جامي، ٤٧٥

 یا نور ذات صفتها نه خود خورشید  و این نور عین نور شود  میتجلّي گاه نور خورشید
هاي  در مراتب مختلف روحي شهود رنگ). ١١٩ مجدالدین بغدادي،: نکـ ( نیست

هاي وجود  گوناگون نور به میزان صفاي دروني بستگي دارد و از ترکیب نور با تیرگي
 ،در باور نجم الدین کبري و عالءالدوله سمناني. پدید می آیدهاي مختلف  است که رنگ

کند  ترین رنگ است، حتي سمناني آن را نور مطلق معرفي مي ترین و صافي سبز نهایي
که صفت خاص حق و شاهد آن منزه از هر گونه حلول و اتحادي است، اما با این همه 

شیخ ). ٣٠٨، نوریه  عالالدوله سمناني،:ـ نک( آن رنگ نیز کامالً صاف از تیرگي نیست
هاي  ماند و پرتوها و برق رنگ سبز آخرین رنگي است که باقي مي«: گوید کبري مي

شود، پاکي  رنگ سبز گاهي صاف و زماني کدر مي. درخشد تابد و مي درخشان از آن مي
 .)٧ري، الدین کب نجم( »تش از غلبه ظلمت وجود است نور حق و کدوری هآن از غلب
شود به مراتب  اند و از آنها مي که در مقام تشبیه تجلّیات الهي ها با آن  رنگی ههم

اند و توقف بر آنها مانع سلوك  باالتر رفت، ولي هر کدام از آنها در مقام تنزیه حجاب الهي
 . که فرد ممکن است دعوي الوهیت و حلول و اتحاد کند  چنان،شود و موجب گمراهي مي
گوید که در فراز هر وجودي از مراتب هفتگانه چاهي وجود دارد که  شیخ کبري مي
عالء الدوله سمناني نیز ). ٩الدین کبري،  نجم( هاي هفتگانه عبور کند سالک باید از چاه

کند که هر کدام، حتي پرده  هاي غیبي یاد مي از لطایف هفتگانه وجودي به عنوان پرده
که به رنگ سبز است، ده هزار و در مجموع هفتاد ) لطیفیه حقیّه(غیبي غیب الغیب 

ید آنها را در اند و سالک با هاي حق و موانع سلوك ها و حجاب اند که پرده هزار حجاب
ها با پرتوافشاني نور جذبه بر او به حضرت  طي سلوك رفع کند و پس از رفع این حجاب

 ).٣١١ـ٣١٠ ،وریهن الدوله سمناني،ءعال( گردد حق واصل مي
 تشبیه ذات خداوند به نور سیاه در میان شاگردان شیخ : نورسیاه نمادپردازیـ ب

صورت گرفته است و سپس ) ق ٦٥٤  سالدرگذشته به( کبري به ویژه نجم الدین رازي
 .مطرح شده است) مفاتیح االعجاز( و در شرح آنگلشن راز بعدها این تشبیه آشکارا در 

سخن به میان ) سیاهي پست و سیاهي واال(هاي این عرفا از دو نوع سیاهي  در گفته
 ،هاي مشهود سالک است سیاهي پست که در آغاز سلوك از نخستین رنگ. آمده است
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سالک نخستین رنگي که .  شیطان و نفس و سیاهي تیرگي وجودي سالک استی هایس
 با ترقّي، سالک هیکل نوراني یا پیر دروني را ، اماکند تیرگي و سیاهي است مشاهده مي
اش نخست به صورت تاریکي است و سپس با تصفیه و صیقل   چهره کهکند شهود مي

 . شود بیشتر روح کامالًٌ نوراني مي
. دهد اند که در مراتب باالي ترقّي سالک روي مي از نور سیاه دیگري نیز سخن گفتهعرفا 

آن هم نور و هم تاریکي . آن سیاهي است که  موجب بینایي است، ولي خود نادیدني است
 ).Corbin,99-103( گردند  این نور پدیدار ميهاست و نورهاي دیگر در سای

 در وادي ششم از  از نظر او.ن گفته استعالء الدوله سمناني نیز از این نور سخ
 خفیه، رنگ سیاه به عنوان رنگ تجلّي حقّ پیش از رنگ ه وجودي، لطیفهمراتب هفتگان

 هسالک از دیدن این پرد. سیاهي که کامالً صاف و عظیم و با هیبت است. سبز است
 شده استدر این سیاهي آب حیات جادوانگي نهاده . شود یابد و فاني مي  مي سیاه رعشه

 ).٣١١ ،٣٠٤ ،٣٠٣،  عالالدوله سمناني، نوریه:نکـ (
اي تعیین کننده در سلوك است، اما گام نهایي   مرحلهی هنور سیاه با این که نشان

آورد و صوفي   پریشانگري خطرناك نیز به شمار ميی هرا مرحل سمناني آن . ترقّي نیست
هاي این مرتبه یاري  ا او را از حجاب فنا به شیخي باتجربه نیاز دارد ت ی هدر این مرتب

 ای است  حقیهی هاي برساند که مرکز خدایي هستي خود اوست و لطیف دهد و به درجه
اما به باور نجم الدین رازي ). Corbin,126-127( که مطابق با هستي محمّدي اوست

 سالک با گذشتن از نفس اماره و لوامه و سپس قرار گرفتن در مطمئنّه و گذشتن از
شود به وادي هفتم، وادي نور  هاي گوناگون که با دیدن انوار رنگي نشان داده مي وادي

از نظر . دهد او با وجود اهمیت رنگ سبز، نور سیاه را باالتر از آن قرار مي. رسد سیاه مي
به میزان   به ترتیب آبي، سرخ، زرد، سفید و سبز در هنگام سلوكییشهود نورهااو 

 شهود نورهاي رنگي در و )٣٠٧همو، ( هاي نفس بستگي دارد يگصافي قلب از آلود
خداوند و شهود ) صفات لطف( جمال صفتهایمراتب مختلف سلوك را اشاره به شهود 

شهود نور سیاه . داند خداوند مي) صفات قهر(جاللي صفتهای نور سیاه را اشاره به شهود 
 ـ٣٠٧، همو( توصیف ناپذیر استمربوط به مرحله فناء الفنا و فناء فناء الفناء است که 

 ).١٣١ـ١٢٩ مجذوبعلیشاه، :نکـ ؛ نیز ٣٠٨
آشکارا سیاهي را رنگ نور ذات خداوندي تلقي ) ق٧٢٠ـ٦٨٧(شیخ محمود شبستري

گیرد، و آن  کند، نوري که در هنگام تجلّي ذاتي خدا بر سالک مورد شهود او قرار مي مي
آب حیات جاودانگي و موجب سیاهي، بازگشت به عدمیت ذاتي است که همچنین 
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این شهود تاریکي از کمال  قرب است؛ چون غایت قرب موجب عدم ؛ حیات سرمدیست
 ): ٨٥ـ٨٣ الهیجي،( رؤیت و ادراك است

 به تاریکي درون، آب حیات است      سیاهي گر بداني نور ذات است    
 بصر ز ادراك او تاریک گردد          چو مُبصَر با بصر نزدیک گردد
 )٨٨شبستري، (نظر بگذار کاین جاي نظر نیست         سیه جز قابض نور بصر نیست

 
 هایسمق
  تشابهـ الف

 مذاهب مسیحي با مضامین ی ه بیشتر از بقی، شرقي آنی همذهب ارتدکس به خاطر زمین
 اوضاع و شرایط جغرافیایي و سیاسي با شرق و به ویژه با به دلیلباطني آمیخته است و 

 از بزرگترین  نیز کبرویهی هطریق. بیشتر داشته استنزدیکی م ارتباط و جهان اسال
 . هاي مشترك زیادي با عرفان مذهب ارتدکس دارد که زمینه است هاي عرفاني اسالم  طریقه

 وجود قرآن کریم و کتاب مقدسدو گونه نگرش متفاوت در در مورد شهود خداوند، 
تند و از خداي نامشهود و ناشناختني سخن  که منکر هرگونه شهود خدا هسآیاتی: دارد
کنند و شهود خدا را   دیگري که مؤمنان را به جستجوي خدا تشویق ميآیاتگویند و  مي

تبیین این آیات به ظاهر عرفاي هر دو طریق براي . دهند در دنیا و آخرت وعده مي
  هطریقدر (خدا صفتهای و ذات ) در عرفان ارتدکس(، میان ذات و قواي خدا متناقض
 قوا و ی ه خداوند با وجود حضور در هم از نظر هر دو طریقه،.اند تمایز قائل شده) کبرویه

خدا در صفتهای .  ناشناختي و فراتر از درك مخلوقات است، از لحاظ ذات،صفتهایش
و صفتها خداوند با قوا و . که خود خدا نیستند، ولي جداي از خدا نیز نیستند عین این

 مطلق، ،و قوایشصفتها  ی ه در هم ودهد  بسیط بودنش را از دست نمي آنها هرگزرواج
خدا را حفظ چندگانگی  وحدت و صفتهاناپذیر است و این قوا و  بسیط، واحد و تجزیه

پس .  خداست نه ذات خداصفتهاسالک نیز در حقیقت نیل به قوا و رسیدن  .کنند مي
راه  عرفاي هر دو   در دیدگاه. استخدا در ذاتش نامشهود، ولي در قوا و صفاتش مشهود 

همچنین راهي هستند آنها که حجاب خدا و مانع شهودند،   الهي در عین اینصفتهاقوا و 
 . شود نائل ميخدا  ی  آنها و با عبور از آنها به مشاهدهسمتکه سالک از 

در عرفان ( عرفاني این است که شهود خدا با فیض راه دو  هروجه تشابه دیگر
 با وجود این اراده و اختیار .گیرد خدا صورت مي) هدر عرفان کبروی(و با عنایت ) ارتدکس

 در عین کشش ؛ از این روي است فیض و عنایتانسان نیز شرطي ضروري براي دریافت
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 محل دریافت  و الهي، شخص نیز باید براي دریافت عنایت الهي کوشش کندی هو جذب
ه ک با این، بنابراین.اعمال عبادي دیگر تطهیر کندعنایت الهي، یعني قلب خود را با ذکر و 

آمدن فیض و عنایت الهي هرگز به خاطر استحقاق و شایستگي شخص نیست، ولي 
تجلي الهي ناگاه « الهي هستند و به تعبیر عرفاي اسالمي  هاي صاف مستعد تجلي دل

 .»آید، اما بر دل آگاه آید
 آنانیدا را ببیند و خداوند بر تواند خ هاي چشم دل، مي  شخص با زدودن پرده

اند و پرده از چشمان قلبشان  نامشهود است که زنگارهاي وجودي را از خود نزدوده
، با زدوده شدن زنگارهاي وجودي، روح. اند نیافتهدیگر  یبرگرفته نشده است و هنوز تولد
یي الهي بر رسد و زیبا یابد و از درون و بیرون به اشراق مي وضوح و روشنایي ذاتش را مي

پس ضرورتي به جستجو براي شهود . رسد میتابد و به شهود روح متعالي الهي  آن مي
خدا در زمین و آسمان نیست؛ زیرا قلب بر صورتي الهي است و هنگامي که تصفیه شود، 

 چشم قلب تا هنگامي که خود زیبا نشود، ،بدین ترتیب. یابد خدا را در درون خود مي
  کهشود  کبرویه گفته ميی هحتي در طریق. یبایي مطلق برسدتواند به شهود ز نمي

 آن نیز چشم حق است که در قلب قرار دارد؛ چون به ،رسد چشمي که به شهود خدا مي
 .استغیرممکن خاطر منزه و پاك بودن خدا ادراك حق به چشم غیرخودش 

کي یا یکي دیگر از وجوه تشابه این است که در هر دو طریق، عرفا از نماد تاری
، از دو تاریکیهاي عرفا در مورد نماد  در گفته. اند سیاهي و نور در شهود استفاده کرده

سیاهي پست که در . سخن به میان آمده است) سیاهي پست و سیاهي واال(نوع سیاهي 
هاي مشهود سالک است، سیاهي شیطان و نفس و   سلوك، از نخستین رنگابتدای
اهي دیگر، سیاهیي است که در مراتب باالي ترقي هاي وجود سالک است و سی تیرگي

دهد؛ آن سیاهي است که موجب بینایي است و هم نور و هم تاریکي  سالک روي مي
در نماد تاریکي یا نور سیاه، . گردند  این نور پدیدار ميی هاست و نورهاي دیگر در سای

پذیر خدا را در عارف حضور درك نا. خدا در تاریکي و آن سوي فهم و مفهوم بشري است
به همین خاطر از خداوند به عماء و تاریکي نیز یاد شده . کند تاریکي و سیاهي تجربه مي

سیاهي در این نمادسازي به معني منفي نیست، بلکه به معني آن سوي  تاریکي و. است
 رو از این مطلق است؛ نادانینور و فزوني نور است و با تاریکي مادون متفاوت است که نماد 

پس در حقیقت سیاهي نه . نما یا نور سیاهي است تر عرفا تعبیر عماء روش عبیر دقیقت
 نزدیکي ی هکه به معناي ندیدن است و آن نتیجدیدن رنگ سیاهي به معناي پست آن، بل

شهود خدا، دیدن نادیدني است؛ . خیره کننده به مرکز و اصل نور است که خداوند است
با نوعي تاریکي ها  شائبه ی ههاست و از هم  معرفتی هاز همشود، منزه  زیرا آنچه دیده مي
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پس این . خداوند در ابر تاریکي در مقام نامشهود و محاط با تاریکي است. شود جدا مي
 . تاریکي، تاریکي تهي نیست و رفتن عارف به آن همراه حضور است

ه باور عرفاي  این است که با وجود تنزیه مطلق خدا کمهم در این نمادپردازی ی هکتن
شناخت  به معنیهر دو طریقه است، تشبیه خدا به تاریکي یا نور سیاه به هیچ وجه 

  و به رغم کنار رفتن خداوند حضور دارد، نیست، چون در این تاریکي و نور سیاهناپذیری
 .دگیر قرار ميخداوند  ذهن، انسان در حضور مطلق وحواس مدرکات،  ی ههم

در عرفان همچنین  . به ویژه در ادیان سامي بسیار است،انتشبیه خدا به نور در ادی
 از نماد نور استفاد شده است و بیشتر عرفا تجربه و شهود ه کبرویی هارتدکس و طریق

 ذات خدا نیست که منزه ،اند، اما این نور مورد شهود عرفا خود را از خدا با نور بیان کرده
داست که هر کسي براساس استعداد و  خصفتهایاز هر گونه درکي است، بلکه قوا یا 

عرفاي هر دو طریق نه تنها از خدا به . رسد قلبي در حیات کنوني به شهود آنها ميپاکی 
کتاب   والهي اند، بلکه زمین، آسمان، فرشتگان، انسان، فرامین   عنوان نور سخن گفته

 .اند  را نیز نور دانستهمقدس
بر این که عارف در پایان سلوك به شهود ون افزعرفاي هر دو طریق بر این باورند که 

 نیز همچون خدا نورند؛ چون  اورسد، در درون خود شخص سالک عقل و روح نور خدا مي
این نور به سوي اصل خود . اند که نور است  شدهآفریدهآنها و خود انسان بر صورت خدا 

ام شهود هم نور اند و عارف در هنگ شود، این دو نور از یک جنس کشیده مي) نور خدا(
رسند و با  کند و آن دو نور در نهایت به هم مي دروني خود و هم نور خدا را مشاهده مي

گیرد و  در هنگام شهود نور الهي، آن نور کل وجود انسان را فرا مي. شوند هم آمیخته مي
 .شود، چون اگر چشم انسان مبدل نشود نور را نخواهید دید انسان خود تبدیل به نور مي

 
  تفاوتـ ب

درست است . کنند  شهود خدا را شهود مسیح توصیف مي، مسیحي ارتدکسی آبابیشتر
 که او بر این باورندگویند خدا در ذاتش نامشهود است، اما  که عرفاي مسیحي مي

مسیح طبیعت مشهود . کند آشکار مي) عیسي مسیح( انساني پسرششکل خودش را در 
 عرفاني هطریق و بعد از سلوك سي پله یا مرحلسالک بعد از طي . پدر نامشهود است

 ی هو با رسیدن به آخرین پل)  استهر پله به ازاء یک سال زندگي مسیح قبل از تعمید(
کند؛ بنابراین در  بیند و از دست او ملکوت آسمان را دریافت مي معراج، مسیح را مي
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باشد و   واحد ميعرفان مذهب ارتدکس مقصود از شهود، شهود نور تثلیت است که نوري
س و اتحاد با مسیح را درتعمید و عشاي رباني دریافت و روح القد هر مؤمن مسیحي،

اما تعبیر عرفاي کبروي از . شود س ظاهر ميومسیح براي آنها با پدر و روح القد. کند مي
  الهي است که سالک طي سلوك وصفتهایهاي   شهود سالک، شهود محاضر و بارگاه

عرفاي کبروي هرگز از شهود خدا . پیماید ا یکي پس از دیگري ميعروج خود آنها ر
 خدا در قالب صفتهایهاي خود را از مشاهدات و مکاشفات  آنان گزارش. اند سخن نگفته

 . اند  بیان کرده غیرهقرآن وخورشید، ستارگان، 
هاي افالك و کائنات در وجود آدمي سخن  شیخ کبري و شاگردانش بیشتر از قرینه

آنان . اند اند که متناسب با صیقل قلب و صفاي آن، به شهود آنها در خود رسیده گفته
ها و  ها، کاخ ها، بیابان هاي زمینيِ دریاها، آتش بر گزارش از مشاهدات قرینهافزون 
ها و  منازل قمري از مشاهدات و دیدار با  هاي آسماني آفتاب، ماه، ستارگان، برج قرینه

 گذشته، آینده و رخدادهایالغیب و  ء، ارواح گذشتگان، شیخفرشتگان، انبیاء و اولیا
 کبروي عرفا براي حفظ تنزیه مطلق خدا ی ه در طریق با وجود این،.اند آخرت سخن گفته

 .اند و توحید حقیقي هیچ وقت از این مظاهر خدا به عنوان خدا یاد نکرده
حیت شرقي هدف و  مسی درتوان گفت این است که  مهمي که در این زمینه ميی هنکت

اوج اصلي عرفان در سلوك، شهود مسیح و نجات است، اما در عرفان اسالمي هدف اصلي از 
 کبرویه هدف جهاد معنوي، رسیدن به ی هدر طریق. خود شهود خدا نیز معرفت شناسي است

 علم و حکمت الهي ی ه مستقیم معدن و خزانی ه قلب است که سرچشمژرفاینور الهي در 
 . خود لوح محفوظ است و تمام تقدیر الهي از ازل تا ابد در آن مکتوب استقلب، . است

گـردد کـه       این تفاوت بنیادین به این امر برمـي        ی  ه ریش ،یادشده ی  هبا تحلیل دو نکت   
 عارفان مسیحي شـهود خـود را شـهود    رو،  ازینمرکز ثقل مسیحیت شخص مسیح است؛       

که خدامحور است، هر امر مقدسـي   به این اند؛ اما دین اسالم با توجه         مسیح توصیف کرده  
در آن اهمیتش به دلیل نزدیکي آن به ساحت قدسي خداست؛ به عبارتي از آنجا کـه در                  

هـر  . نیـافتني اسـت     شـود و ذات خـدا دسـت         دین اسالم بر توحید مطلق خدا تأکید مـي        
  خدا نـه ذات خـدا باشـد و از بـاب            صفتهایتواند تجلي و      شهودي از باب تشبیه فقط مي     

اما از ایـن نکتـه نبایـد        . هیچ کدام از این تجلیات خدا نیستند      ) ءمثله شي کلیس    (تنزیه
غفلت کرد که به دلیل اینکه در مسیحیت خود مسیح به عنـوان خـدا در تـاریخ تجـسد                    

 . گیرد شهود مسیح در محور تفکر عرفاني قرار ميرو  از اینیابد؛  مي
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 شرقي یت  که با این که بسیاري از آبا متفاوت دیگر در هر دو طریق این اسی هنکت
بر شهود الهي و خداگونگي براي نیکوکاران در همین حیات کنوني تأکید دارند و 

اند، ولي شهود کامل را مربوط به حیات اخروي و شهود خدا  مشاهدات خود را بیان کرده
 از متکلمان که برخياند؛ اما با این ف و شفاف دانستهتر و در آخرت صا را در اینجا تیره

اند، عرفاي اسالمي و به ویژه عرفاي  اسالمي شهود خدا را به حیات اخروي اختصاص داده
عرفا شهود خدا را . کنند نميواگذار  کبرویه شهود خدا را به آخرت و بهشت ی هطریق

توانند خدا را در همین عالم،  اند و عارفان مي فقط مرتبط با پاکي قلب و چشم دل دانسته
با شفافیت قلبشان مشاهده کنند؛ بنابراین دیدگاه عرفاي مذهب ارتدکس مابین متناسب 

دیدگاه متکلمان اسالميِ منکر شهود خدا در این عالم و  عرفاي اسالمي موافقِ شهود 
کنند، ولي  تمام آباء شهود خدا را در هر دو عالم تأئید مي. خدا  در هر دو عالم است

 . دهند شهود کامل را به آخرت اختصاص مي
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