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 ولد بهاء معارفتبیین کارکرد معرفتی حواسِ خمس در 

 )رویکرد استعاری(
 نیا صالحیمریم / فکر مژگان زرین

ولد مورد تحلیل  بهاءمعارف های حواس خمس در  در این نوشتار، استعاره :چکیده

سازی حقایق غیبی و معرفت عقلی   های حواس خمس، به عینی  اند. استعاره قرار گرفته

برخوردارند.  معارفای در  ها، از کمیّت و کیفیّت قابل مالحظه پردازند. این استعاره می

درک حقایق غیبی و ادراک معرفت عقلی، »استعارۀ مرکزی متن عبارت است از: 

 ها از آن اس خمس و ادراکات ناشیحو«. درک عینیات با حواس خمس است

شناسی همچون  بخش دارند. توجه ویژۀ بهاء به مباحث روان  معرفت های ویژگی

ده است. او در خالل تجارب این نظام استعاری ویژه را شکل داکمای مسلمان ح

کند، که در نهایت به یک معرفت  عرفانی به سه زنجیرۀ حس، نفس و عقل اشاره می

شود. در این نوشتار فرآیند ادراک حقیقت و معرفت از راه حواس   عقلی منتج می

خمس، در قالبِ دو سیر صعودی )صعود حواس خمس برای ادراک معرفت( و نزولی 

 خمس( مطرح شده است. )نزول معرفت در حواس

 ولد بهاء ،حواس خمس، معرفت، معارف :هاواژهکلید
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 مقدمه:
عنوان عواملی   در ادبیات عرفانی، بهاغلب ها  گانۀ ظاهری و ادراکات ناشی از آن پنج حواس

ها  د؛ که برای رسیدن به مغیبات و مشاهدۀ حق، باید از آننشو گر و ناکارآمد شناخته می اخالل

د، آی دست می بهن ادراکات حاصل اجتناب شود. از دیدگاه عارفان، علم و معرفتی هم که از ای

ها محدودۀ سلطۀ حواس از  آن برد. از دیدگاه شود که راه به جایی نمی معرفتی پست قلمداد می

نۀ دل و حصول معرفت یرود. عارف برای تابیدن انوار حقیقت بر آی جسم و کالبد فراتر نمی

ها را تغییر  د؛ یا کارکرد اصلی آنها را محدود ساز بایست یا حواس خود را تعطیل کند یا آن می

روح از راه حواس  راه دل، قلب وها غالب آید.  یا بر آن ،ها شود داده و مانع فعالیت ارادی آن

ظاهری جدا بوده و مانع رسیدن انسان به معارف کمالی است؛ هجویری حواس خمس را ازجملۀ 

 کند:  شهواتِ نفس معرفی می
آدمى و  شهوت معنى است پراکنده اندر اجزایظاهرترین صفتى، نفس را شهوتست و 

یک یک  هرحفظ جمله مکلّف است و از فعل   هجمله حواسّ درکاه ویند و بنده ب
مسئول. شهوت چشم، دیدار و کوش، شنیدن و بینى، بوییدن و زبان، کفتن و کام، 

لمس و بودن و از آن صدر اندیشیدن. پس باید تا طالب، راعى چشیدن و از آن جسد 
و حاکم خود بود. روز و شب روزکار خود اندر آن کذراند تا این دواعى هوا که اندر 

آیند از خود منقطع کرداند و از خداوند تعالى اندر خواهد تا وى را  حواسّ پیدا مى
بحر شهوت ه ب هد که هر آنکبدان صفت کرداند که این ارادت از باطن وى مدفوع شو

 (.263: 1375)هجویری،  مبتال کردد از کلّ معانى محجوب شود

هجویری، مبتال شدن در شهوات حواس را باعث محجوب شدن از معانی دانسته است. در متون 

شاهد دیدگاهی نو و بینی بهاءولد  در جهانین نوع مواجه هستیم. ا عرفانی غالباً با دیدگاهی از

خود جلب  توجه هر مخاطبی را بهچه در نگاه اول گانه هستیم. آن ر مقولۀ حواس پنجرد دف منحصربه

کند، کمیّت و کیفیت گستردۀ کاربرد واژگان مربوط به حواس خمس و همچنین اعتبار معرفتی  می

ها  با آن برد و ء پیوسته از حواس خمس نام میها قائل است. بها ای است که بهاء برای آن ویژه

نجاکه تاآ ؛کند تک حواس خمس ظاهری در اثر خود اشاره می کند. او به تک تصویرسازی می

ها، صور و نواهایی است که  دهد. عالم پر از بوها، مزه چیز برای وی در گسترۀ حس رخ می همه
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هستومندی حسی است که با حواس او « اهلل»مشیر به حقیقتی متعالی هستند. در دنیای بهاء، حتی 

 یابد. شود. بهاء با همین حواس ظاهری خود به حقایق راه می می نوا هم

ها طرح و  ولد و کارکرد معرفتی آن بهاءمعارف در این نوشتار حضور گستردۀ حواس خمس در 

شناسی احساس  معرفت»وع صورت گرفته است. مقالۀ تبیین شده است. دو پژوهش پیرامون این موض

هاست. نویسندگان، در  ازجملۀ آن (1387)زروانی و غروی نیستانی، « ولد و مولوی در منظومۀ عرفانی بهاء

 معارفشناسانه در  بخش احساسات و تأثرات انسانی را از منظری روان این مقاله ارزش معرفت

ولد در حوزۀ  بررسی برخی آرای بهاء»اند. مقالۀ دیگر  دهتحلیل کرهای مولوی،  ولد و اندیشه بهاء

برجسته کردن حضور حواس خمس در به است. این مقاله  (1387کدیوری، )براتی و « النفس علم

محقق شده است. همچنین کارکرد  1که این مهم با رویکرد استعاری پرداختهولد  بهاءمعارف 

النفس در حکمت اسالمی تبیین شده است که  بخش حواس با استفاده از مباحث علم معرفت

 .اند های گذشته به آن اشاره نکرده پژوهش

 ولد و حواس خمس . بهاء1
ای برخوردار است. حضور برجستۀ حواس و  ولد از برجستگی ویژه بهاءمعارف حواس خمس در 

برانگیز است که در متون عرفانی اساساً بحث حواس خمس  ین جهت تأملا ها از وجه بهاء به آنت

دربارۀ حواس خمس، نواقص  بیشترشود. در متون عرفانی  ظاهری با کیفیتِ مد نظر وی مطرح نمی

در  شود. اما بهاء سخن گفته میصورتی اجمالی  کنند، به ارف ایجاد میها و موانعی که در راه ع آن

گوید. حواس  از جسم و اجزای حسی سخن می ،تجربۀ عرفانی از حواس خمس خویشیِ لحظات بی

از وظایف مهم را در  کنند و یکی خمس در جریان تجارب عرفانی بهاء، نقش اساسی را ایفا می

چیز در گسترۀ حواس و اجزای بهاء رخ  عهده دارند. به این نحو که همهروصول به حقیقت ب

شنود،  بیند، می دهد. او برای ادراکات حسی خود اعتبار زیادی قائل است. بهاء با تمام وجود می می

. کنند ری میوسات، راهبکند. و ادراکات حسی، او را به حقایقی فوق محس و لمس می مزهبوید،  می

سازد که حاکی از تأمالت ویژۀ او در این مقوله  ها و تصاویری بدیع با حواس خمس می وی استعاره

ها را که بهاء برای  ، استعارهمعارفاست. برای ترسیم دورنمایی کلی از حضور حواس خمس در 
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ی را که بهاء برای حواس های استعاری کل کنیم. ابتدا نگاشت ، مطرح میکار برده این مقوله به

 کنیم. کنیم و سپس شواهد متنی را در ذیل آن ذکر می ها بهره برده است؛ عنوان می خمس از آن

س انسان 
س خم

حوا

هستند.
 .( 82: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس، لشکرِ اهلل هستند 

 .(99: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) برندگان به روح هستند حواس، حمله

 .(219: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) طالبانِ اهلل هستندحواس، 

س حیوان هستند.
س خم

حوا
 .(70 :1 ج، 1382ولد،  بهاء ( حواس، مرغان هستند 

 .(122: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس، شاهین و باز هستند

 .(42: 2 ج، 1382ولد،  بهاء) کننده هستند حواس، سباع شکار

 .(427: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس، میش و برّه هستند

 .(167: 2 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس، حشرات هستند

س، گیاه هستند.
س خم

حوا
 .(56: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) های زیبا هستند حواس، سنبل و گل 

 .(161: 2 ج، 1382ولد،  بهاء) )جسم انسان، سنبله است( ها هستند حواس، دانه

 .(114: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس، باغ هستند

 .(37: 2 ج؛ 256:  1ج، 1382ولد،  بهاء) حواس، نهال هستند

 .(239: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس، زمین هستند

س جماد هستند.
س خم

حوا
 .(21و  156: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) ها هستند ها و جوی حواس چشمه 

 .(17: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس، ظروف )وعا، کیسه،دام، حوض( هستند

 .(38: 1 ج، 1382ولد،  بهاء)حواس، پنج ستاره هستند 

 .(223: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس، درّ و یاقوت هستند

 .(215: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس سیارات هستند

 .(107: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس، پنج دَر هستند 

ت 
س، مجردا

س خم
حوا

هستند.
 .(35: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) حواس فرشتگان هستند 

 .(176: 2 ج، 1382ولد،  بهاء) س نورها هستند )کالبد پلیته است(حوا
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ها و  مناسبت ها به ت؛ اما تعدادی از آنبار در متن آمده اس ها تنها یک ای از این استعاره رهپا

اساسیِ انسان، حیوان و گیاه و جماد  اشکال مختلف در متن حضور دارند. بهاء از قلمروهای عمده و

دهندۀ اهمیت و  استفاده کرده است. این امر نشان سازی حواس خمس و مجرّدات برای مفهوم

ها دربردارندۀ بار معنایی مثبت،  کارکرد پویای این مقوله در نظرگاه اوست. اغلب این استعاره

 رشد هستند.  به ارزشی، پوینده و رو

مقرّبان حواس چون »است. ( 96:  1ج ،1382ولد،  )بهاء« ص والهانهحواس خا»حواسِ بهاء، 

گیرند. مرغان حواسی که  مدد می (35: 1ج، 1382ولد،  بهاء)« فلک سَر»در « جبرئیل عقل»از « فرشتگان

« شاهین و بازِ حواس»ها کبوتربازی کرده و سپس در هیئت  اهلل روزگاری در عالم غیب با آن

عطا کرده  (122: 1ج، 1382ولد،  بهاء)« تعلیم شکار کردنِ مدرکات»ها  به آن (122 :1 ج، 1382ولد،  بهاء)

کند؛ چون روشنایی  کشد و ظاهر می های حواس را از مواضع وی بیرون می روشنایی»است. اهلل 

کسوۀ »اهلل به درخواست بهاء به  (.177: 1ج، 1382ولد،  بهاء)« چشم و ادراک گوش و سایر حواس

. حواس و (212: 1ج، 1382ولد،  بهاء) بخشد های طلب می مزه« ور دیدۀ او و سمع و دل اووجود او و ن

شود که  او به ادراکِ محسوساتی نائل می (. 20: 1ج، 1382ولد،  بهاء)ادراکات بهاء در اختیار او نیست 

چه باغبانِ اهلل هر. (239: 1ج، 1382ولد،  بهاء)است « باغِ اهلل»بهاء، « زمینِ حواس»کند.  اهلل اراده می

گلی در دست مشیّت اهلل  بهاء همچون دسته« و ادراک و ذهنِباطن »کارد.  بخواهد در زمین خود می

. بهاء حواس خود را (152: 1ج، 1382ولد،  بهاء)« گرداند دهد و می ادراک او را صفت می»است و اهلل 

« مزه»ها  نظارت و کنترل اوست و به آن داند؛ که از جانب اهلل و تحت مآبانه می عناصری متعالی و اهلل

 بخشد. می

تک حواس خمس ظاهری؛ یعنی قوۀ  ی، تکصورت کلّ به« حواس خمس»بر اشاره به  بهاء عالوه

ای برای  کرّات در متن آورده و ارزش شناختی ویژه چشایی، بینایی، شنوایی، المسه و بویایی را به

حسی و ادراکات غیبی و عقلی فاصله و مرزی ها قائل است. گویی بهاء میان ادراکات    آن

درک حقایق غیبی و »شناسد. استعارۀ مرکزی متن دربارۀ حواس خمس عبارت است از:  نمی

از این  در ادامه تناظرهای هریک«. ادراک معرفت عقلی، درک عینیات با حواس خمس است

 شود. حواس خمس آورده می
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دن ینوش یادن غذا یچشاز طریق  معرفت عقلیی و ادراک بیغ حقایقدرک حس چشایی: . 1

 ؛شراب
اجزای عالم تراست؛ یعنی  ستودن همۀخواندم گفتم ای اهلل شکر و آزادی و  فاتحه می

هر جزو موجودی فربه شده، هستی از برکت آسیب تو دارد و هر جزو موجودی لب 
کند  ه میشود و در جمالت نگا نوشد و فربه هستی می برنهاده است و از لطف تو همی

 (. 111: 1ج، 1382ولد،  بهاء) بالد و بر می
 و اجزایم بر و جهان صورت و خاک بر نظرم و چشمم و کنممی نظر هرچه به اکنون

 آن در که بینممی شفتالویی دانۀ چون ها ینا از را جزوی هر افتدمی جهان جمادی بر
 و را عقل و روح صاحب هایتربیت بر غذاهاست هاباغ آن در و را اهلل هاست باغ دانه،

 و غذاهاست باغ، آن از را ها سماع و ها مصاحبت و را مزه و را عشق و را ادراک
 .(159: 1ج، 1382ولد،  بهاء) است آسایش صدهزار

 ؛ینیع یهادن نور و رنگید ی از طریقبیغ حقایقدن یدحس بینایی: . 2
 سپیدی صورت به را اهلل بخشایندگی کردممی تصور. است رحیم و رحمن اهلل که گفتم

کردم  می نظر بخشایندگی ذات در. باشد مرکّب سپید دُرهای از که ذاتی شکل چو
 (.139: 1ج، 1382ولد،  بهاء) گرفتمی آرام وی در من روح 

 همۀ و بینممی خود با را اهلل معاشقۀ و بینممی خود در را اهلل تصرفات نگرممی اکنون
، 1382ولد،  بهاء) بینممی را اهلل همه فاعل و بینممی رنگ بنفشه های ذرّه همچون را عالم

 (.141: 1ج

  ؛حس المسه: درک حقایق غیبی از طریق لمس کردن. 3
ها را از عالم غیب و عدم  هستی هک های حکمت بده از عالم غیب چنان ... مرا کتاب

ب راحات و شود و سب نما میتکیف سبب نشو و  تکیفی و آن مدد بی دهی بی مدد می
شود که اجزا  چون و چگونه می های بی شود ... و مصاحبت حورا و سماع خوشی می

شود و بلند  سبب او در هوا می هباشد تا ب در آن آسیب دارد و غرق آن مساس می
 (.153: 1ج، 1382ولد،  بهاء) گیرد شود و صفت وجود می می

 و دهدیمی بوسه و دربرگرفته ترا اهلل و رو اهلل حِجر در باش اهلل بر در رحمن چون
 (.28: 2ج، 1382ولد،  بهاء) کندمی عرضه را خود همۀ صفات بدین

  ؛دنییبو ی از طریقبیم غیدرک مفاهحس بویایی: . 4
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 یابدمی اهلل بوی که وقت آن در. جهان درین ها خوشی از است محبوس جان که گویی
 (.165: 1ج، 1382ولد،  بهاء) باشد باهلل ابد و آید بیرون تا خواهد می ها خوشی آن از
 مهربانی بویِ شود،می وزان اهلل شهوت باد هرکجا نشان اهلل ادی زمین در را ها نهال همۀ  

 .(256: 1ج، 1382ولد،  بهاء) رساند می جان مشام  هب اهلل

 .یقیدن موسیشن ی از طریقبیم غیدرک مفاهحس شنوایی: . 5

 و طبع و موزونی و آدمیست طبع بنابر او هآنک از آوردنست بیرون اهلل ترانه، و موسیقی
 (.272-273: 1ج، 1382ولد،  بهاء) ویست مناسبت

 دست زیر ساز تارهای چون را جهانی دو هر جمال با هایصورت و هامزه همۀ اکنون
 اغانی هایمزه و جمالبا صور همه این و اهلل عشق اظهار بهر از زنممی بریشان و بنهم

 (.139: 1ج، 1382ولد،  بهاء) است معشوقه و است

بوید. با  را با شامۀ خود می« بوی اهلل»بیند.  های غیبی را با دیدگان حسی می ولد، دیدنی بهاء

بینی او  جنسی دارد. در جهان نوازد و با او معاشقۀ شود. برای اهلل موسیقی می تعظیم اهلل فربه می

بیند که حاصل آن  ای می گانه های پنج آید. او حواس خمس را همچون باغ چیز به حس درمی همه

است. حقایق همچون آبشاری است که از سمت  (78: 1ج، 1382ولد،  بهاء)« های خوش ادراکات سبزه»

را « آبِ خوشی و مزه و جمال»شوند. بهاء  شود و در چشمۀ حواس خمس او جاری می باال روان می

او  (.156: 1ج، 1382ولد،  بهاء)روژد  می بر« های حواس چشم»آید و از  می« از دریای خود»ند که بی می

اند  کرده کند، که در عالم غیب پیش از خلق انسان، پرواز می صورت مرغانی تصویر می حواس را به

 اند.  و اکنون پس از طی مسیری، در قالب و کالبد آدمی مستقر شده

دهد. چرا بهاء، بوی اهلل را استشمام  را در ذهن شکل می هایی پرسش، این تصاویر خالقانه

آیند؟ این  بهاء فرود می« چشمۀ حواس»و « حوضِ گوش»در « آبِ دریای معانی»کند؟ چرا  می

؟ چرا دارند، چه تبیینی ءاندازه تعامل دوسویه و تنگاتنگ میان عالم غیب و روح با حواس خمس بها

و « چشیدن و مزیدن»، «بوییدن»، «شنیدن»، «دیدن»سامد باالی افعالی چون های متن ب در تمام قسمت

اهلل »شود که  داند و مدعی می می« طالبان اهلل»خود را « پنج حس»شود. بهاء  می همشاهد« لمس کردن»

. چرا بهاء از (219: 1ج، 1382ولد،  بهاء ) «طلب خوده دواند ب آرد و می است که ایشان را در طلب می

 د؟کن های مختلف وجودی خویش، حواس خمس را طالبِ اهلل معرفی می قسمتبین 
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 جایگاه حواس خمس در حکمت اسالمی. 2
سوی حکمت اسالمی و جایگاهی که  ها ما را به واس خمس و اعتبار آنگفتن دربارۀ ح  سخن

 دهد. حواس خمس ظاهری در میان حکمای مسلمان متقدّم و حواس در آن حوزه دارند، سوق می

حکمای بزرگی ازجمله فارابی، شود.  شناسی مطرح می و روان« النفس علم»متأخّر ذیل عنوان 

اشراق در فرهنگ اسالمی، مفهومِ نفس را تعریف کرده و حدود و  سینا، فخرالدین رازی و شیخ ابن

 اند.  قوای آن را تحدید و تعیین کرده

 . حواس، نخستین مرحلۀ ادراک معرفت1. 2

دربارۀ نفس انسانی و قوای  الفاضله ةالمدیآراء اهل ای مبسوط در آثار خود ازجمله   هگون بهفارابی 

گوید.  ها سخن می آن؛ یعنی حواس، عقل و چگونگی حصول معرفت، کمال و سعادت از طریق آن

کند و کارکرد هریک را  او به قوای اساسی نفس انسانی یعنی قوای غاذیه، حاسّه و متخیّله اشاره می

ید، که فعالیت تمام قوای گو می ای سخن گانه از قوه کند. او پس از توضیح این قوای سه تشریح می

گانۀ مذکور، خادمان آن هستند. این قوه، همان قوۀ ناطقه  عبارتی قوای سه خاطر اوست و به دیگر به

کسب عهده دارد. قوۀ ناطقه آنچه توسط قوای مذکور، ا بریا عقل است که وظیفۀ تعقّل معقوالت ر

ده و فرآیند حصول معرفت محقق صورت بالقوه دریافت کر شده و در نفس مرتسم گشته، به

« عقل فعّال»یافته؛ یعنی  رتسم در نفس را با کمک عقلی کمالشود. قوۀ ناطقه یا عقل، صور م می

الصّور و واسطۀ عالم غیب و  در فلسفه و حکمت اسالمی واهب رساند. عقل فعّال فعلیت نهایی می به

رساند. فارابی معتقد است  ض میشند، فیشهادت است و به عقولی که به درجۀ متعالی عقلی رسیده با

بندد )یعنی صور دریافت  شود و در آن نقش می چه برای عقل انسانی در ابتدای امر حاصل میآن

 فارابی، )رک: تر دارند یافته ا در مراحل تکاملشده از محسوسات(، آمادگی قبول رسوم معقوالت ر

در ادراک معرفت عقلی است.  شد، قوۀ حاسۀ انسان نخستین مرحله بنابر آنچه گفته .(70 - 84: م1959

 شود. گانه در نفس نقش بسته و در مراحل بعدی معرفت حاصل می صور حقایق از طریق حواس پنج

 . حواس، پایه و مایۀ دانش 2. 2

امه های او در باب نفس، اد سینا است. دیدگاه بینی ابن موضوع نفس و قوای آن از ارکان مهم جهان

و بسط مباحث فارابی و حکمای متقدّم است. او در آثار متعدد خود پیرامون این موضوع سخن 
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 صورت مستقل به این موضوع اختصاص داده  او از آثاری است که وی به نفس رسالۀگوید.  می

که مبدأ حرکات  (49 :1331 سینا، )ابن داند می« لی و مجرد از مادهجوهری عق»سینا نفس را  است. ابن 

 بدنی است و استعداد و قابلیت ادراک معقوالت را دارد. 

او نیز معتقد است، نفس در فرآیند ادراک کلّیات عقلی و تعقّل معقوالت به قوای حیوانی و 

بدنی نیازمند است. به این نحو که نفس ابتدا، جزویات محسوس را که در حکم مقدمات علوم 

کند و در  گانه ظاهری و باطنی دریافت می حیوانی یعنی حواس پنجق قوای نفس هستند، از طری

کلّی از ماده مجرد  اند؛ به وری که در نفس مرتسم شدهدارد. در مراحل بعد ص خزانۀ خیال نگه می

شوند؛ تا قابلیت معقول شدن را پیدا کنند. تبدیل صور محسوس به معقول، توسط یکی از قوای  می

که به فعلیت رد. این معقوالت در نفس برای اینگی نام دارد، صورت می نفس که نفس ناطقه یا عقل

ها را از قوه به فعل برساند. ذاتی که این وظیفه را انجام  ای دیگر دارند که آن غایی برسند؛ نیاز به قوه

بخشد  دهد، عقل فعّال است. عقل فعال همچون آفتاب استعداد دیدگان را برای دیدن فعلیّت می می

خود را با  سینا نفس در اولین مرحله برای تعقّل معقوالت، کار . به گفتۀ ابنسینا( ابن سالۀ نفسرک: )ر

های ابتدایی نفس برای بنا کردن  عبارتی صور محسوس، سرمایه کند. به حواس آغاز می

 های معقوالت هستند. ساختمان

 . معرفت حسی، معرفتی حضوری و شهودی 3. 2

ها در نفس تأمالت دقیقی  نیز دربارۀ حواس خمس و ادراکات حاصل از آن (549 -ق 587)اشراق  شیخ

 گوید:  داشته است. او می

 ءمحسوسات جز است؛ پس بنابراین همۀهای ما از محسوسات گرفته شده  همۀ دانش
 . (194-195 :1355/2535)سهروردی،  ها را تعریفی نبود ست و اصالً آنفطریات انسانی ا

بندد، علم اشراقی  ها را که از طریق حس بینایی در نفس نقش می دیدنیاو معرفت حاصل از 

از متأخران، معرفت  (ق1213- 1289)هادی سبزواری اند. تنها سهروردی از قدما و مالد حضوری می

اشراق، سیر تکاملی  شیخ .(45: 1384زاده،  )حسین دانند ا معرفتی حضوری و شهودی میحسی ر

 کند:  گونه تبیین می را در قوۀ شنوایی این« یشراقعلم ا»مدرکات حسی و حصول 
تر از مبصرات است از جهتی؛ زیرا خاصیت قوۀ سامعه این است  لکن مسموعات لطیف

انگیز است درک کرده و  بخش و طرب وازها و صداهای موسیقی را که لذتکه آ
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پست کند و آن را از عالم شهادت و عالم  نفوس آدمی را متوجه موطن اصلی خود می
کند، از کماالت حسیه او را متوجه  دنیاوی به امور برتر و جهان روحانی رهبری می

، )سهروردی رساند گرداند و در جهات عمل و علم او را به کمال می کماالت عقلیه می

1355: 283.) 

 ولد، پلی میان حکمت و عرفان اء. دیدگاه به3

 داند: ی را نفس میمنشأ افعال بدنبهاء، همچون حکمای مسلمان، مبدأ و 

این تن چو شکل خرگاهى و در وى عمله چون روح و نفس و عقل و دل و مالیکه و 
جنبد. کسى  افزار را ماند. برون سوى در کارى مى شیاطین و دست و پاى که دست

  (.107: 2ج، 1382ولد،  بهاء) ه جنبانندۀ این آالت، نفسانى استنداند ک

اعضای کالبد در یاری رساندن به نفس و روح و عقل دارد؛ بهاء دربارۀ نقشی که حواس و 

 :گوید چنین می

کند تنۀ عالم را و آدمى و حیوانات چون حواس و انگشتان و اعضا و  اللّه مدد مى
نج و عشق و مودت و ها همه مدد روح و نفس و عقل و مزه و ر پرهااند وى را و این

  (.37: 2ج، 1382ولد،  بهاء) شوند محبّت مى

ای حواس، نفس و عقل را با ظرافت  خالقانه ارتباط تعاملی و زنجیره و در قالب یک استعارۀا

 کشد: به تصویر می تر هرچه تمام

اند، مرصّع بدرّ و یاقوتِ حواس؛ چون این  آخر این تاجِ عقل را که بر فرق تو نهاده
راه آخرت  جای نیاری ندانی که ترا سیلی زنند بر گردن و شکر این آنست که هشکر ب

  .(223: 1ج، 1382ولد،  بهاء) روی و در طلب اهلل باشی

کند. در جایی دیگر او حواس را فرشتگان  منزلۀ زینتِ عقل معرفی می بهاء حواس خمس را به

 (. 35: 1ج، 1382ولد،  بهاء) گیرند   داند که از جبرئیل عقل مدد می مقرّبی می

کند. او غالباً این  ای حس، نفس و عقل اشاره می زنجیرهبهاء همچون حکمای مسلمان به ارتباط 

تبع حکما، به معرفتی باور دارد که با طی مراحل تکاملی  آورد و به صر را در مجاورت هم میعنا

آید و  دست می های آن( و قوای آن به ازجمله تحول و پرورش نفس )نه با سرکوب یا تغییر قابلیت

 شود. به معرفتی عقلی منتج می
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 صعود حواس خمس برای حصول معرفت. 1 .3

برای درک بهتر کارکرد حواس خمس و تبیین سیر حصول معرفت، بحث خود را در قالب دو 

واسطۀ  ی، شواهدی در متن است که بهاء باکنیم. قوس صعود قوس صعودی و نزولی مطرح می

ین طریق به ادراک کند و از ا مراتب باالتر یعنی عقل و روح صعود می حواس و ادراکات حسی به

 رسد. به این نمونه توجه کنیم: معرفت عقلی می
خبر دارید. ای فرشی ترا عرشی اید. از حال عرش چه  اکنون ای خاکیان شما فرشی

را، اگر حمله باشد مر عرش و بباید روح ت حملۀ حواس خمس میباید شدن. چون  همی
برسد از عالم عرش که همه آگهی  روح افزای را چه عجب باشد؛ تا آگهی به جهان بی

ت را روح است و ارواح از آنجا چون درر، نثار خاکیان است ... و این اجزای کالبد
: 1ج، 1382ولد،  بهاء) اجزات را بینایی و دانایی دهند خبرند آگهی دهند و همۀ که بی

99). 

از روح و  گوید؛ حملۀ حواس خمس برای دریافت آگاهی بهاء در قطعۀ باال از زبان خداوند می

عالم عرش ضروری است. با حملۀ حواس به روح و عرش است که دُررهای معرفت، نثار خاکیان 

های دیگر وجود دارد. بهاء  شوند. مشابه این نمونه در قسمت ها بینا و دانا می شود و اجزای آن می

قل و تمییز های ع میوه»خورد؛ در وجود خود به  میکه ی )حس چشایی( را «طعام و نان و آب»حتی 

 کند.   تبدیل می( 152: 1ج، 1382ولد،  بهاء) «و روح

و جمادی   یافته و متعالی است. چشم و نظر او بر خاک و صورت حواس بهاء حواسی پرورش

 افتد؛  این جهان نیز که می

هاست اهلل را و در آن  که در آن دانه، باغ بیند را چون دانۀ شفتالویی می هر جزوی
ولد،  بهاء) .احب روح و عقل و ادراک و عشق ..های ص بر تربیتها غذاهاست  باغ

 (. 159: 1ج، 1382

گمارد. بهاء از  تربیت روح و عقل خود همت میهای این جهانی، به  ا مشاهدۀ صورتبهاء ب

گوید که باید نظر به جایی کند که اصل او از آنجاست. وی از گوشی سخن  چشمی سخن می

در آن « عروس روحِ معنی»کند و  را از هوایِ روح، نوش می« آدمیتکلمۀ حقیقت »گوید که  می

 (.120: 1ج، 1382ولد،  بهاء) رود می
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گیرد، که عارف در طلب اهلل است  می براس در ادراک حقایق، مواردی را درسیر صعودی حو

 اشراق این طلب عارفانۀ  کند. شیخ و در طی تجربۀ عرفانی از طریق حواس، ادراکِ حقایق می

گونه این لیّهالطفو حالةفی حواس در ادراک حقایق غیبی را در قالب سماع صوفیانه در رسالۀ رمزی 

 کند: تبیین می
آید. آن از کجاست؟ گفت بعضی  شیخ را گفتم صوفیان را در سماع حالت پدید می

سازهای خوش آواز چون دف و نی و مثل این در پرده از یک مقام آوازها دهند که 
شنود و در میان آن صوت واقعۀ خویش  باشد ... چون آوازی حزین حزین یآنجا حزن

بیند و همچون هندوستان که به یاد پیل دهند حال جان را به یاد جان دهند. پس جان 
آن ذوق را از دست گوش بستاند. گوید که تو سزاوار آن نیستی که این شنوی. گوش 

در آن عالم زیرا که در این عالم را از شنیدن آن معزول کند و خویشتن شنود؛ اما 
 (.264: 3، ج1375)سهروردی،  شنیدن کار گوش بود

ابوعلی فارمدی( را پرسیدند که  گوید که او )خواجه  می رسالۀ آواز پر جبرئیلاشراق در  شیخ

خوانند؟ گفت بدان که بیشتر چیزها  پوشان بعضی اصوات را آواز پر جبرئیل می چون است که کبود

. (207 – 208: 3، ج1375)سهروردی، کند همه از آواز پر جبرئیل است  که حواس تو مشاهدۀ آن می

 کند.  ها اشاره می آن های موسیقی در جان خود و اصل ازلی ولد به تأثیر نغمه بهاء

داند که  می« کورانی»ها را خاص  کند و آن یاد می« عصایِ محسوسات»در سویِ مقابل، بهاء از 

های حواس  . مواردی از استعاره(199 :1ج، 1382ولد،  بهاء) راه خود را بینند و بس با کمک آن، کوره

بار معنایی منفی هستند، که دربردارندۀ « میش و برۀ حواس»و « حشرات حواس»خمس، همچون 

 گونه است. نیافته و معاش ناظر بر این حواس تربیت

د را از دست شود، حواس خاصیت معرفتی خو های دنیوی را که باعث می بهاء عوامل و اندیشه

 شمارد: میبدهند، بر
ند هر یکى به ا و دوستان این جهانى چون نخجیرانند و فرزندان چون طیور و سباع

اند چون تو نظر  اند و کارها و سوداها نیز همچون وحوش ایستاده طرفیت ایستاده
هاى تو و  آیند و لب بر آب گرد آمده؛ قوّت کنى بریشان ایشان همه در تو مى مى

خورند تا همه خشک  کشند و مى نهند و همه را درمى ادراکات تو و حواس تو مى
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ولد،  بهاء) نه بینىشود و چون بصر و بصیرتت خشک شد و نماند روى راحت چگو مى

 .(206 :1ج،1382

آید این است که بهاء چگونه حواس خود را ارتقا داده است؟ چرا  جا پیش میکه در این پرسشی 

 معارفجای  ت؟ در پاسخ باید گفت بهاء در جایکارکرد حواس او با دیگر عرفا متفاوت اس

صورت مساوی  گوید که خدا به همگان به سخن می ویژه« نظری»و « دید»شناسانه از  شکلی روان به

ویژه، « نظر»و « دید»گونه که با مدد این  بخشیده؛ اما تنها برخی قادر به بهره بردن از آن هستند. همان

 خواهد که به او زلیخا توانست زیبایی یوسف را ادراک کند؛ اما برادرانش نتوانستند. بهاء از اهلل می

ی بدهد که «نظر»های او را  خواهد که چشم او از خالق خویش میا بدهد. نظری فراتر از نظر زلیخ

 (.31: 1ج، 1382ولد،  بهاء) آویختۀ جمالِ اهلل باشد

 « نظر»شناسانۀ بهاءولد دربارۀ  نظریۀ روان. 1.  1. 3

ها، فرهنگ و اجتماع در ادراکات حسی فرد تأثیر دارند. هر فرد  عواطف، عالیق، عقاید، ایدئولوژی

مند است که با عالیق دیگری متفاوت است. هر انسانی با  انسانی در زندگی به چیزهایی عالقه

شود؛ طرز نگاهش به دنیای پیرامون  های مختلفی رشد کرده است. این عوامل موجب می ارزش

متفاوت باشد. نوع نگاه یک شخص به یک پدیده؛ مثالٌ یک گل رز با شخص دیگر متفاوت است. 

قرار  محیطی پر از اشیا هنگامی که افراد در»زیبایی در دو شخص یکسان نیست.  میزان ادراک

ها  مندند و آرزوی دیدن یا داشتن آن ها عالقه کنند که به آن گیرند؛ آن اشیایی را بهتر درک می می

با دقت و وضوح  ءآن شی خاص، باال باشد؛ ءشیرا دارند. هر اندازه میزان عالقه و تمایل به یک 

های مختلف فکری، تفکّرات  دیدگاه (.130: 1373)نادری و سیف نراقی، گردد  ی درک میبیشتر

کلی طور شات روح انسانی به آن سوهاست. بهگوناگون و پیدایش هنرهای مختلف ناشی از گرای

ها اثر  کنند و بر آن عنوان هنجارِ ادراکات او عمل می های فرد به ها و نگرش فت که ارزشتوان گ می

 (. 133: 1373)نادری و سیف نراقی،  ردگذا می

سویی باشد، جسم او هم کند که روح و گرایش روح آدمی به هر  بهاء به این حقیقت اشاره می

 گوید اگر  میروشنی  بهرود. او  می به همان سو
خودی و مستی باشد و اگر  باشد، حرکات کالبد بی« میل و منظورٌ فیه روح، جمال

  (.366: 1ج، 1382ولد،  بهاء) دنیا باشد؛ کالبد بیش طلب باشدمنظور روح، حرص و جهد 
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 گوید؛ او می (175: 2ج، 1382ولد،  بهاء)« گردی چه نظر کنی همان چیز میدر هر»بهاء معتقد است 
شود. همچنین انسان  اگر انسان با نظر ویژۀ خود به اهلل بنگرد، اهلل نزد انسان محسوس می

ظاهر مردۀ اطراف خود زندگی و حیات بخشد.  های به هتواند به پدید ظر خود میبا ن
  (.156: 2ج، 1382ولد،  بهاء) که کوه طور با یقین و نظر موسی زنده شد ن چنا

 کند: به دو دستۀ مرده و زنده تقسیم میها را  او حتی بر این اساس انسان

دیگر  ها این مردِ زندۀ با یقین ازین طرف که نظر اوست زنده است و از طرف هک چنان
 (.157: 2ج، 1382ولد،  بهاء) مرده استکه نظر و حواس او از آن منقطع است، 

دلیل تأمالت دقیق در جهانِ نفس خود، به این مسائل  به النفس ولد و بسیاری از حکمای علم بهاء

، «مزه»، «نظر»اند. بهاء برای اشاره به این واقعیت روانی از واژگانی همچون  شناسانه واقف بوده روان

« مزه»و « نظر»ویژه واژگان  گوید. این واژگان به سخن می« یقین»و « صدق»، «گِرَوِش»، «اعتقاد»

گرایش حواس  با این واژگان از شوند و حامل بار انگیزشی هستند. بهاء کرّات در متن تکرار می به

گوید. او معتقد است همه از حواس برخوردارند؛ اما مهم،  های روح سخن می سوی خواسته به

 چشیدن است:چگونه دیدن و چگونه شنیدن و چگونه 

کدام جمال جالل نگرى و مدد دل یا هوش تا از کدام چیز اندیشى و ه مدد نظر تا ب
ولد،  بهاء) روى و کجا گیرى دست و پاى تا کجامدد گوش تا چه سخن شنوى و مدد 

  (.63: 2ج، 1382

شود. اگر نظر بر  های انسان بستگی به این دارد که نظرش به چه سویی متمایل می آسایش و رنج

آب روان و سبزه و آب روان بیفتد؛ باعث شادی است؛ اما اگر بر گلخن و روی ترش و خشم و 

چیز وابسته به انتخاب انسان است. او معتقد  همه. (300: 1ج، 1382ولد،  بهاء) حسد بیفتد، در رنج است

کنی به این دلیل  ای را حس نمی و اگر تو مزه (62 :2ج، 1382ولد،  بهاء)« تو همان نظری و بس»است 

 (.230: 1ج، 1382ولد،  بهاء)مزگی خود توست  ای وجود ندارد؛ علت آن بی نیست که در جهان مزه

هایی  خواهد. او با حواسش به ادراک مزه کند که می یبهاء حواس خود را در جهتی هدایت م

« اهلل»دنبال حقیقت و معرفت است؛ چون معتقد است  اند. او در همین جهان به ایت مزهرسد که نه می

ها او را به معرفت حقیقی  ها و بوها و صوری آفریده که ادراک آن جهان هستی را سرشار از مزه

گراید. او  ها می سوی آن رسد که روحش به به ادراک چیزی میرساند. او از محسوسات اطرافش  می

و غیبی  افتد. بهاء به صور آن جهانی با دیدن گلزارهای طبیعت پیرامون به یاد گلستان بهشت می
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اندیشد. این تفکرات موجب شده است تا با  ها می صورت مدام، دربارۀ آن عالقۀ زیادی دارد. او به

به تربیت حواسش همت  ای اندازه به ادراک صور غیبی برسد. بهاء بهنگاه به صور این جهان نیز 

های باجمال  صورترا مشیر به گردانیده که هر صورتی او « ناظر اهلل»ش را «نظر»قدر  گماشته و آن

ها او را به یاد نواهای آن جهانی  آن جهانی است. هر بویی او را مشیر به بوی اهلل است. موسیقی

های  نواز و آسیب های خوب، صور زیبا، نواهای گوش هان پر از بوهای خوش، مزاندازد. این جه می

ها را داشته  درک آن« یقین»و « اعتقاد»، «گروش»بخش است و این حواس آدمی است که باید  لذت

 باشد. 

اشاره « نزوعیه»نام ای به  گوید، به قوه فارابی هنگامی که در مورد قوای نفس انسان سخن می

شود. فارابی این قوه را  واسطۀ آن، اشتیاق به چیزی یا تنفر و اکراه از چیزی حاصل می به کند که می

واسطۀ قوه  قوای مدرکه آدمی فقط به داند. او معتقد است خادم قوای حاسّه و متخیّله و ناطقه می

ون خود و بد خودی ند؛ زیرا احساس و تخیل و رؤیت بهده درستی انجام می نزوعیه کار خود را به

صورت  شود؛ همراه نشود، کار خود را به چه احساس یا تخیل یا دانسته میآنکه شوق و اشتیاقی به آن

فارابی، ک: ر) شود سوی مدرَک می اشتیاق به دهند؛ چون نزوعیه باعث گرایش و کامل انجام نمی

  (.72: م1959
را التیام « ر حواسلشکهای  جراحت»کند. اهلل  نیز در این فرآیند نقش فعّالی ایفا می« اهلل»

و اصواتِ « تسبیح و تهلیل و قرآن و احادیث»بتواند میان حروف و اصواتِ « ر سمعلشک»بخشد تا  می

اهلل با اشرافی که بر (. 82: 1ج، 1382ولد،  بهاء)تمایز قائل شود « هزل و مدح اهل دنیا و زینت ایشان»

پردازد. اهلل  ها به دخل و تصرف می آنبرد و در  حواس دارد، دست خود را در حواس فرو می

کند تا ناظر اهلل  کشد و به بهاء کمک می های حواس را بیرون می و قابلیت« های حواس روشنایی»

 . (177: 1ج، 1382ولد،  بهاء) باشد

 خمس سوی حواس نزول معارف غیبی به. 2. 3

غیبی، در سوی مقابل، بر سیر صعودی حواس در ادراک حقایق  بر شواهد ذکر شده مبنی عالوه

شوند یا گاهی شاهد  سمت حواس خمس سرازیر می هایی هستیم که حقایقِ غیبی، به شاهدِ بخش

دهندۀ حرکتی از باال به پایین  حواس خمس هستیم؛ این شواهد نشان دخل و تصرف مستقیم اهلل در

 )نزولی( هستند؛ به این نمونه توجه کنیم: 
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ها  آید و نبات آب می هک از آن جهانست. چناناین جهان جای خوشی نیست. خوشی 
دریا و معدن خود؛ نیز آبِ خوشی و مزه و جمال از ه رود ب را سبز میکند و باز می

روژد و باز رود همچنان  های حواس بر دریای خود بیاید؛ ناگاه چهره بنماید و از چشم
 (. 156: 1 ج، 1382ولد،  بهاء) در کأس شکر و جام مذاق نیز درآید و باز رود

کند. او در نمونۀ مشابه  های حواس جاری می های خوشی را در چشمه دریایِ عالم غیب، آب

گانۀ ظاهری و باطنی( دارد؛ یعنی چشم و بینی و  امِ سر خود که ده گوشه )حواس پنجج»دیگری به 

« رساند ا میه اهلل شربتِ خوشی را از هرجایی بر این»کند، که  اشاره می« گوش و زبان و باقی حواس

 شواهدی دیگر: (.17: 1 ج، 1382ولد،  بهاء)
ها را مانند. چون آرامیده باشند؛ معانى غیبى چون پریان  کالبدها چون غارها و سنگالخ

پاره الى ما ال یتناهى. هرگز  آیند پاره روى باشرم بیرون مى و یا چون عروسان خوب
اگر کسى ناهموار باشد همه باز در  شمار باشد. و عجایب آن را پایان نباشد و اعداد بى

: 1ج، 1382ولد،  بهاء) هیچ حسّى ایشان را در نتوان یافت ها درگریزند و بى آن سوراخ

286.) 
 در مرا و افکندمی من بر چادری که همچنانستی افکند من بر را خواب پاره پاره اهلل اگر
 و خسبممی خویش چادر در اهلل بر در نیز من گیرد.می خود بر در و پیچاند می وی

ولد،  بهاء) کنممی بازگونه را ادراکات هایچشم آسوده و خوش شوممی بیدار چون

 (.216: 1 ج، 1382

قابلیت و استعداد شوند تا خود را به حواس برسانند؛  معانی غیبی چون پریان وارد کالبدها می

خداوند هم در جریان تجربۀ عرفانی در حواس تصرف هاست.  کنندۀ ماندن و رفتن آن حواس، تعیین

در کند. گویی  ها را فربه می ها غذا داده و آن مزاند، به آن دهد، مزه می ها رنگ می کند، به آن می

شود و با حواس عارف  بینی بهاء، تمامیتِ اهلل )ذات و صفات( به هستومندی حسی بدل می جهان

همچون دامادی عاشق، عروس خود را در چادری پوشانده و شود. در شاهد دوم خداوند  نوا می هم

گوید، اهلل  بیند. بهاء همچنین می های ادراکات را گشوده می شود؛ چشم اند. چون بیدار می خوابیده

: 1ج، 1382ولد،  بهاء) کند های خوب است، هدایت می سمتی که صورت ادراک او را گرفته و آن را به

142).  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            16 / 20

https://erfanmag.ir/article-1-763-fa.html


 149           ولد )رویکرد استعاری(                                             بهاء معارفتبیین کارکرد معرفتی حواسِ خمس در 
 

بیند؛ که آن را تبدیل به باغی کرده  خود را در اختیارِ اهلل می« زمینِ حواس»خلّاقانه، شکلی  او به

های روح، انهار مزها و گشنیج صبرها  های شهوت، نسیم های عقل، چشم شکوف»های آن  که ثمره

  (.142: 1ج، 1382ولد،  بهاء)است « های چشم و سیسنبر گوش و سوسن زبان و نرگس

 کند.   زبان بهاء را در جهت ارادۀ خود شکوفا میاهلل چشم و گوش و 

ویژه برای ادراک حقایق « نظری»ولد در سیر صعودی به وجود آمادگی و استعداد و داشتن  بهاء

اشراق در رسالۀ   در سیر نزولی نیز ضروری است. شیخکند؛ وجودِ این آمادگی و استعداد  اشاره می

 گوید: می پرتونامه
فکری دائم کند، و از لذات حسی و از مطاعم پرهیز کند؛ اال به که در ملکوت و هر

قدر حاجت و به شب نماز کند و بر بیدار شدن شب مواظبت نماید و وحی الهی بسیار 
خواند و تلطیف سِر کند به افکار لطیف و نفس را در بعضی اوقات تطریب نماید، و با 

زد؛ همچون برق خاطف و متتابع مال اعلی مناجات کند و تملق کند، انواری برو اندا
ای عظیم افتد به  های خوب بیند و باشد که نفس را خطفه شود ... و باشد که صورت

 (.84: 1396)سهروردی،  تر از آفتاب عالم غیب و در حس مشترک روشنایی افتد روشن

 گوید:  پورنامداریان در تفسیر این بخش می

ر مقابل یکی از حواس ظاهر قرار ای است که اشیائی که د حس مشترک مثل آیینه
بندد؛ تا آن را دریابیم. این ادراک از  گیرد، صورت آن در حس مشترک نقش می می

چه و کشف از درون به بیرون است. آن بیرون به درون است. ادراک از طریق رؤیا
ادراک نفس از عالم غیب دریافته است؛ ممکن است به حس مشترک انتقال یابد و 

  (.461-462: 1390، داریان)پورنام گردد

« فی کیفیه االخبار عن الغیب»فخر رازی این ادراک از درون به بیرون را در فصلی تحت عنوان 

تواند، کالمی منظوم از هاتفی غیبی بشنود یا  کند. که درنتیجۀ این ادراک، شخص می بیان می

 (.433 - 435 :ق1410فخر رازی، ک: )ر کند  ترین شکل مشاهده ای در کامل  منظره

یژه و نتیجۀ تکامل و پرورش قوای خود بهبنابر آنچه گفته شد، بهاء معتقد است، نفس انسان در

تواند  رسد و می کمال خود؛ یعنی مرتبۀ نفس ناطقه یا عقل نظری می  گانۀ ظاهری به مرتبۀ حواس پنج

یاد « جبرئیل عقل»وان دریافت کند. بهاء از عقل فعّال، تحت عن« عقل فعّال»واسطه از  صور را بی

جبرئیل عقلی که همه روزه مصالح تن آدمی را از عالمِ اهلل  (.165و  35: 1ج، 1382ولد،  بهاء)کند  می
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رساند. جبرئیل عقل، واسطۀ عالم باال و عالم پایین است. در رسائل  دهد و به عالم تن می ترتیب می

از پیری زیبا و  یقظان حی بندر رسالۀ  سینا است. ابن« عقلِ فعّال»سهروردی هم جبرئیل، رمزِ 

چیز از او  اند که هیچ تۀ دانایی تفسیر کردهگوید که شارحان آن را به فرش دیده سخن می روزگار

اند  نام کرده« عقل فعّال»ای که دانایان او را  ها او را معلوم است. فرشته پوشیده نیست و همۀ دانستنی

. بهاء با پرورش حواس و تحول نفس به (6: 1331)کربن، خوانند  می« جبرئیل»و در زبان شریعت او را 

رسد که فرشتگان حواس او، صور و حقایق را مستقیماً از جبرئیلِ عقل )عقل فعّال و  ای می مرحله

 د.نکن لصور( دریافت میواهب ا

 نتیجه: 
ها و تصاویر ابتکاری پیرامون  فرد به مقولۀ حواس خمس دارد. استعاره ولد، توجهی منحصربه بهاء

حواس خمس، گویای توجه عمیق او به این موضوع است. این در حالی است که حواس خمس در 

توجه قرار نگرفته است و  یافته، موردمتون عرفانی پیش از بهاء با این کمیّت باال و کیفیّت بسط 

اند. بهاء به شیوۀ  گر و مزاحم در راه نیل به معارف غیبی قلمداد شده عنوان اموری اخالل اغلب به

کند. او فرآیند ادراک  شناسی را مطرح می النفس و روان حکما و فالسفۀ اسالمی، مباحث علم

بخشد و در این  ر نفس خود تحقّق میمعرفت عقلی را از مرحلۀ حواس خمس تا عقل فعّال، د

گوید که جنبۀ  سخن می« دیدی عجب»کند. وی از  فرآیند بر نقش پررنگ حواس خمس تأکید می

 یکی از الگوهای اساسی در« نظر»کند. نظریۀ  طرح می« نظر»شناسانه داشته و تحت عنوان  روان

های اطراف خود، رنگ، بو و  رو قرار دادن این نظریه به پدیده  وار اوست. او با پیش زندگی اهلل

رسد. او توانسته با همین  ها می بخشد و در همین عالم به درک نهایتِ حقیقت آن ای ویژه می مزه

رویکرد، حواس خمس خود را در جهتی معیّن بپرورد و تعالی بدهد و با کمک همین حواس 

همین عالمِ عین به ادراک حقیقت و معرفت برسد. این معرفت ها، در  یافته و نه با حذف آن تعالی

حکیمانه و آمیخته با عقل، عرفان و تجارب عرفانی او را رنگ حکمت و فلسفۀ اسالمی بخشیده 

 است.  
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 نوشت: پی
که این نظریه در جاره یا استعارۀ مفهومی است. ازآنمراد از رویکرد استعاری، نظریۀ معاصر استعا .1

عهدۀ خوانندگان واگذار  خته شده است، خوانش این نظریه بهای شنا نظریهبین پژوهشگران 

 شود. می

 :نامهکتاب
 .انجمن آثار ملی تهران: مقدمه و تصحیح موسی عمید،با  ،رسالۀ نفس (،1331. )سینا، ابوعلی ابن -

ولد در حوزۀ  برخی آرای بهاء بررسی»(، 1387زمستان . )سهیال کدیوریبراتی، محمود،  -

  .2ول، شمارۀ سال ا ،فصلنامۀ بهار ادب ،«النفس علم

الزمان  بدیع هتصحیح و مقدم ،معارف (،1382حسین خطیبی. ) بن الدین محمد ولد، بهاء بهاء -

 .فر، تهران: طهوری فروزان

تهران:  ،های رمزی سهروردی عقل سرخ؛ شرح و تأویل داستان (،1390پورنامداریان، تقی. ) -

 سخن. 

معرفت  ،«شناسی دراکات حسی از منظر معرفتحواس یا ا» (،1384زمستان زاده، محمد. ) حسین -
 . 29 – 74 ،2 شمارۀ، 3. سالفلسفی

تحقیق و  ،المباحث المشرقیه فی علم االلهیات و الطبیعیات (، ق1410عمر. ) رازی، محمدبنفخر  -

 بغدادی، بیروت: دارالکتاب العربی.تعلیق محمد المعتصم باهلل 

شناسی احساس در  معرفت» (،1387بهار و تابستان غروی نیستانی، )سید ماجد انی، مجتبی، زرو -

 .7، شمارۀ مطالعات عرفانی ،«ولد و مولوی منظومۀ عرفانی بهاء

، تصحیح و القلوب  شاهی و بستان  پرتونامۀ سلیمان (،1396) الدین یحیی. سهروردی، شهاب -

 . فلسفۀ ایرانمؤسسه پژوهشی حکمت و تهران:  توضیح بابک علیخانی،

جعفر  و شرح سید ، ترجمهاالشراق حکمة (،1355/ 2535)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .  -

 تهران: دانشگاه تهران.. سجادی،

 هانرى کربن،و محقق:  مصحح  ،اشراق  رسائل شیخ (، 1375) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . -

 .موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی تهران: ،لى حبیبىقحسین نصر و نجف سید

 بیروت: المطبعه الکاثولیکیه.  ،ۀالفاضل ۀالمدیناهل  آرای (،م1959) فارابی، ابونصر. -

 انجمن آثار ملی.  تهران:، یقظان بن قصۀ حیّ سینا و تمثیل عرفانی،  ابن (،1331کربن، هانری. ) -
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چاپ  ،شناسی ن و ادراک از دیدگاه روااحساس  (،1373سیف نراقی، )مریم اهلل،  نادری، عزت -

 انتشارات.دفتر تحقیقات و  سوم تهران:

والنتین ، محقق و مصحح ژوکوفسکی و المحجوب کشف(، 1375علی. ) هجویری، ابوالحسن -

 ، تهران: طهوری. آلکسى یریچ
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