
 مفهوم یقین در عرفان

 امر و محقّق بودن آن است. کیشک نداشتن در  یعنادر لغت، به م «نیقی»

اخص که  یبه معنا یگریو د یزیاعم که عبارت است از: قطع به چ یبه معنا نیقی یکیدو اصطالح است:  یدارا نیقیمنطق و فلسفه؛  در

 نیقیدر مقابل  «.نخواهد بود حین هرگز صحخالف آ کهنیهمراه با قطع به ا یزیعلم به چ» ایو  «مطابق با واقع یعلم قطع»عبارت است از: 

 ترفیدر ظنّ و گمان، احتمال خالف ضع امکان خالف وجود دارد. یاعم، ظنّ)گمان(، شک و وهم قرار دارند که در هر کدام به نحو یبه معنا

دو  نیکه ا یاست که هر علم یژگیدو و یاخص دارا یبه معنا نیقی. اندیاست و در وهم به عکس و در شک هر دو مساو زیاز علم به آن چ

است و خالف آن محال است. پس،  حیصح کهنیقطع به ا یگریو د زیقطع به آن چ یکی شود؛یگفته م نیقیبه آن  اشد،را داشته ب یژگیو

 نبودن آن. ریپذعلم به خالف یگریو د یزیعلم به چ یکیمرکب از دو علم است؛  قتیاخص در حق یبه معنا نیقی

 «اتینیقی»و به اصطالح  ینیقی یایاست که مقدمات آن از قضا یاسیدر منطق استفاده از برهان است. برهان، ق نیقیبه دست آوردن  راه

مشاهدات،  ات،یاست و عبارت اند از: اول یآنها، احتمال خالف در آنها منتف یهستند که عالوه بر قطع به درست ییهاگزاره اتینیقیباشند. 

 .اتیو فطر اتیحدس رات،واتمجربات، مت

در نظر اهل منطق  یاوّل اتیهیبد رایز ست؛ین کسانیاست و درجات آنها  یاقسام یدارا ،یو فلسف یطبق اصطالح منطق اتینیقی ن،یا بنابر

رتبه  یاها را به گونهاست که گزاره نیفکر کردن است، ا حیعلم منطق که علم صح یاقتضا کهنیاست؛ به جهت ا نیقیرتبه  نیباالتر یدارا

 اتیبه اوّل ،ینظر اتیّنیقیجا که ببرد. از آن یعلم خود پ یآن ثابت است، به درست تیبه آنچه قطع یانسان با ارجاع هر علم کهکند  یبند

 .دهندیبه باالتر قرار مآنها را در رت هایمنطق گردند،یبر م نیضیبه اجتماع نق یخود به نوع زین اتیو همه اوّل گردندیبر م

 نیقیو عالئم  اتیخصوص تر،نییمرتبه پا نیقیسه مرتبه است که  یدارا نیقی اند،گفته نیقیطبق آنچه عارفان و اهل شهود از علم و  اما

 .«نیقیحق ال»و  «نیقیال نیع» ،«نیقیعلم ال»اند از سه مرتبه عبارت نیمرتبه باالتر را ندارد. ا

. ابدییرا م یثابت قتیبا کمک استدالل، حق ایو  کندیرا مشاهده م زىیگفت؛ گاهى انسان آثار و عالئم چ دیسه مرتبه با نیا حیتوض یبرا

آن  قتیو غرق در حق یبلکه فان ند،یبیرا منه تنها با چشم دل آن یو گاه ابدییرا مآن زیبا روح و جان ن ،یهم عالوه بر استدالل عقل یگاه

که  کندیها، وجود حضرتش را اثبات مو برهان و از آثار و نشانه لیدل لهیانسان در ابتدا به وس ،یتعال ی در مورد وجود بارمثالً شود؛یم زین

کرده، و با  دایدل و با صفا و طهارت باطن، با عالم نور ارتباط پ بیو تهذ هیبا تزک ،ی. در مرحله بعدشودیم ریتعب «نیقیعلم ال»از آن به 

. در مرتبه باالتر، انسان چنان فانى در شودیگفته م «نیقیال نیع» ن،یقیمرتبه از  نی. به اکندیو درک م ندیبیرا م قتیحق نیچشم دل ا

 .شودیم ریتعب «نیقیحقّ ال»مرتبه به  نی. از اندیبیاو را در آن مرتبه نم ریکه غ شودیعظمت حق تعالى م

! ظاهرم را به طاعتت و باطنم را به محبتت ایخدا»: میخوانیم نیچن ییآمده است؛ در دعا زین ینیدر متون د یابه گونه نیقیاز  یمعنا نیا

 تجمله نخست اشاره به انجام دستورا «.گردان یات و سِرّم را به استقالل اتصال به حضرتت نورانو قلبم را به معرفتت و روحم را به مشاهده

و جمله  وک استم اشاره به مقام اول سلاست. جمله دو «هیتجل»کرده و به اصطالح  ینهاست که شرع مقدس  ییاز کارها یو دور یاله

فناى کلى  یعنیاست؛  «نیقیحق ال»و پنجم اشاره به مقام  ،«نیقیال نیع»و جمله چهارم اشاره به مقام  «نیقیال علم»سوم اشاره به مقام 

 اقدس الهى. ضیف نبسطدر وجود م

و در  کنند،یم ریس اءیو اوص اءیو اول امبرانیاختالف مراحل است که پ نیو در ا اندیمراتب و مراحل یدارا ن،یقیمراتب  نیهر کدام از ا البته

 آمده است: نیچن اتیدر روا بارهنی. در اشودیم دایآنان درجات متفاوت و مراتب مختلف پ انیم

داشتن حکمت، پند گرفتن از گذشت روزگار و نگه قیبه دقا دنیرس رکى،یرا چهار شاخه است: نگرش با ز نیقی»اند: )ع( فرمودهیعل امام

و روش روزگار  رهیس افت،یحکمت دست  قیکه به دقاو آن ابدییحکمت دست م قیداشت، به دقا رکانهیکس که نگرش زروش گذشتگان. آن

 «.کرده است یت که با گذشتگان زندگره و روش روزگار بشناسد چنان اسیکه سبشناسد و آن

. رسول خدا)ص( هنگامى که از حاالت حضرت رساندیآورى مواال و مقام شگفت گاهیانسان را به هر جا نیقی»: دیفرمایصادق)ع( م امام

بر روى  بود،یباالتر م زیمرتبه ن نیاو از ا نیقیخبر دادند: اگر  نیقیاز عظمت شأن  نیچن نیشد، ا)ع( و روى آب راه رفتن او صحبت سىیع



است که  نشانیقیمقامشان در نزد خدا، به سبب  یبا آن جاللت و بزرگ امبرانیکالم فهماندند که پ نی. رسول خدا)ص( با ارفتیهوا راه م

 .«گرید یزینه به سبب چ کنندیم دایپ یفضل و برتر یگریبر د

رسول خدا! مؤمن  یاست؟ گفت: ا یحارثة! در چه حال ینصارى روبرو شد، و به او فرمود: اخدا)ص( با حارثة بن مالک بن نعمان ا رسول»

 ایرسول خدا! به دن یگفت: ا ست؟یگفتار تو چ قتیاست، حق قتىیرا حق زىی. رسول خدا)ص( فرمود: هر چامدهیرس نیقیکه به  امیقیحق

که براى  نگرمیعرش پروردگارم را م ایو گو کشمیو روزهاى گرم را )در اثر روزه( تشنگى م دارمیرا )براى عبادت( ب بام، ششده رغبتیب

دوزخ  انیناله اهل دوزخ را در م ایو گو کنندیرا مالقات م گریکدیبهشت  انیکه در م نمیبیاهل بهشت را م ایحساب گسترده گشته و گو

ثابت باش.  افتى،ی رتیخدا دلش را نورانى کرده است. سپس به حارثه فرمود: بصاست که  یا. رسول خدا)ص( فرمود: حارثه، بندهشنومیم

! به حارثه شهادت را روزى ای)ص( فرمود: خداامبریرسول خدا! از خدا بخواه که شهادت در رکابت را به من روزى کند، پ یحارثه عرض کرد: ا

از افراد  یجنگ رفت و پس از کشتن تعداد دانیارثه هم به مبراى جنگ فرستاد و ح شکرىنگذشت که رسول خدا ل شیکن. چند روزى ب

 «.شد دیدشمن، شه

 یدارد و بر بندگ یو استقامت بر اوامر اله دیجویم یزاریخدا ب ریاز غ یاست که از بودن هر قدرت نیاست، ا یاو قو نیقیکسى که  نشانه»

 رایز شود؛یم کسانیدر نظر او برابر و  یو نکوهش، عزّت و ذلّت همگ شیو کمى، ستا یادیاست. بود و نبود، ز داریخدا در ظاهر و باطن پا

به نفس  کارنیو با ا شودیو سست باشد، متمسک و متوسل به وسائل و اسباب م فیاو ضع نیقی. اما کسى که ندیبیچشم م کیهمه را از 

 یدارباشد. در جمع و نگه قتیبه دنبال حق کهنیکرده بدون ا روىیمردم پاز عادات و گفتار  ییای. در امور دندهدیم شیو آسا یخود آسودگ

آنها  یآنها است و برا یچه روزو بندگان به آن ستیخدا ن ریغ یکه مانع و معط داردیاما با زبان اظهار م کند،یم تالشو  یسع ایامور دن

: با دیفرمایمتعال م ی. خداکندیرا با فعل و قلب انکار م قتیحق نیندارد، اما ا یریتأث یروز یادیو تالش آنها در ز رسندیشده م میتقس

 «.آگاه است کنندیم یو خداوند به آنچه مخف ست،یهاى آنان نچه را که در قلوب و دلآن کنندیهاى خود اظهار مزبان

اسالم است و  ن،یهمانا د»پاسخ به نقل از امام باقر)ع( فرمود:  حضرت درشد، آن دهیو اسالم پرس مانیاز امام رضا)ع( درباره ا یتیروا در

کمتر از  زىیمردم چ انیقرار دارد. م درجه باالتر از تقوا کی نیقیاست و  مانیدرجه باالى ا کی درجه باالتر از آن است و تقوا کی مانیا

دا و واگذار شدن به خدا شدن به خدا و رضا به قضاى خ میتوکّل بر خدا و تسل»فرمود:  ست؟یچ نیقیشد:  دهیپرس«. نشده است عیتوز نیقی

 «.است

 یاعالئم و آثار خاص خود است. در مرتبه یدارا نیقیگفت؛ هر مرتبه از  دی( هم بااتی)به اصطالح عرفان و روا نیقی صیمورد مالک تشخ در

توکّل به پروردگار متعال و واگذاشتن  یاو در مرتبه باشدیدر آن است و توجه به عالم آخرت م هو آن ایبه دن ینشانه آن، اعراض از دل بستگ

 است. نیقیبه او از آثار  مورا


