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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  38، شماره مسلسل 3192 زمستان، مپنجسال 

 

 

 ب عرفانیرسازی تجاموجه
 
 
 
 

 71/72/92تاريخ تأييد:  2/9/92تاريخ دريافت:  

 حسن امینی

 
پميير، و    پميير،، بيما     تحليلي، به بررسي فهم   -اين نوشتار، با روش عقلي

سماي،   عدم آنها پرداخته است. هدف آ  موجه، عرفاني و  ها پيير، تجربه انتقال

منطقمي در سمه مقمام فموت اسمت. عرفما        -آورد تحليلمي  تجارب عرفاني با رو،
آورد  دانند: عقل و شهود، اما بمه برتمر، رو،   معرفت الهي را اي دو راه ممکن مي

آورد عقلي باور دارند. اين مقاله، بر پاية علم  ضومور،،    شهود، نسبت به رو،
شا ، و لوايم بين بمه معنما،    ها، شهود، تعامل مکرر عارفا  با تجربهعقل منور، 

 پيير دانسته است.   عام، تجارب شهود، را اي هر سه نگاه منطقاً دفاع



پميير،،   نما  ناپميير،، بيما     تجمارب عرفماني، ضجيمت، فهم       هایکلیدی:واژه

 ناپيير،. انتقال

                                           

 جامعۀ المصطفی العالمیه پژوهشگر. 
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 طرح مسئله

هما، بسميار    کنو ، اي جهات متعدد بما امال   باي تا  عرفاني، اي دير   ها، تجربه

ناپيير و بعوي هم  آ  را    ناپيير، برخي آ  را بيا  اند. برخي آ  را فه  برو بوده رو

المدين   نصير اند.  دانسته  ناپيير ناپيير و انتقال فاقد مالک تويين و، در نهايت، آيمو 

ستيس اي دانشمندا  و ا (795ـ5731:7/793سينا،)ابنطوسي اي محققا  مسلما  

، «کتز»اند.  پيير دانسته نا مشهودات نهايي عارفا  را بيا  (753ـ5739:753)غربي 

هممايي فکممر،  منممد و پمماراداي  گرايمما  غربممي، تجربممة عارفمما  را يمينممه اي يمينممه

پميير   نما  و به ايمن دليمل آ  را فهم      کنندگا  را در تجربة آنا  مؤثر پنداشته تجربه

گرايما ، تجربمة عمارف را     يکي ديگر اي يمينمه « گيملو» (575)همان:است.   دانسته

اگر تجربة عارفانه امر ذهني و اختصاصي يما   iپندارد. تر اي بسط ذهني و، نمي فرا

پميير،   بخشي و فهم   کنندگا  اي نظر معرفت مند باشد، اعتبار آ  برا، تجربه يمينه

برا، خود تجربه کنندگا  و نيز و، همچنين، به لحاظِ در قالب لفظ و بيا  درآمد  

 .با ايرادها، جد، مواجه خواهد بود انتقال آ  به ديگرا 

)ر.ك.امينـ،،اسمت   بررسي شمده  ا،  پيير، در نوشتار جداگانه مسئلة انتقال 

رو، فقط به اجممال بمه آ  اشماره خمواهي  کمرد و در ايمن        اياين (37ـ5793:73

پمردايي .   پميير، و عمدم آ  ممي    ، و بيما  پميير  ساي، فه  نوشتار بيشتر به موجه

آنهما بمر پايمة علم        و بيما  عرفما اي تجمارب     فرضية نگارنده اين است کمه فهم   

پيير اسمت. ايمن    ضوور،، عقل منور و تعامل مکرر آنا  با تجاربشا  منطقاً دفاع

پمردايد. ايمن نوشمتار در     عقلي به اثبات فرضيه فوت مي -نوشتار با روش تحليلي

                                           

i .يافته  آمده و تعین پندار گیملو آن است كه تجربه صد در صد به وسیله مجموعۀ ]ذهنی[ فراهم

 (38: 4831يابد. )فورمن،  صورت می
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ها تکيه دارد، نه بر اثبات مدعيات بر  به معنا، عام گزاره  يير، بر لوايم بينپ انتقال

ها، اقتراني يا استثنايي. بهترين روش در عقالنمي کمرد  ضقمايو فموت      پاية قياس

پيير، تجربة عرفاني بما   طور عقل همين روش است. اين روش را در مقالة انتقال

ايم  و در پايما  هممين     تر توضمي  داده و عرفا  نظر، بيش الهياتشفاهايي اي  مثال

ا، اي لوايم بين موضوع باشمد، آ  گمزاره اي    اي  که اگر محمول گزاره نوشتار گفته

منمدا    . عالقههستندقوايا، فطر، است و قوايا، فطر، بديهي يا قريب به آ  

به اين مباضث برا، توضي  بيشتر بايد به مقالة يادشده و پايا  اين مقاله مراجعمه  

آورد  و کممي هم  رو،   پميير، تجمارب عرفماني      ند که نويسنده اندکي انتقمال کن

 تحليلي را توضي  داده است. -عقلي
 

 تجارب عرفانی و انواع آن 

مقصود اي تجارب عرفاني کشف و شهود است. شهود و کشف، در اصمطال   

واسطه ]به نحمو، وجمود، يما شمهود،        عارفا  مسلما ، آگاهي ضوور، و بي

کمه در ورا، ضجماب امماد، و غيرمماد،        اسمت « ضقيقمي  امور»و « يبيغ معاني»

ثابتمه، و مقصمود اي    غيبي اسماء و اعيا  مراد اي امور iiاند. و فوت طور عقل iهستند

غيبمي را بمه نحمو     امورضقيقي مجردات عقلي و مثالي است. عارفا  گاهي معماني  

گاهي يک عارف، به لحماظ   يابند و مي« اليقيني ضو»و گاهي به نحو «  اليقيني عين»

                                           

i .«ًرفع الحجاب. ... و اصطالحاً هو االطالع على  مىا وراا الحجىاب مىن      اعلم ان الكشف لغۀ

 (403: 4831مور الحيیيیۀ وجوداً او هووداً. )يیصر،، المعانی الغیبیۀ و اال

ii .       فإنّ الشوود إنّما يكون بالفناا فی الحقّ، و إذا صحا عىن سىكر الفنىاا  صىحبه علىم اليفىی

بإدراكه عيل، ألنّه فوق طور العيل، و إدراك الناس إنّما هو بالعيل، و العيل يیىد اليىدرك االطىالق    

 (030: 4831دراك ذوق. )ياسانی، إ -الشامل للتعیّن و الالتعیّن
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يابد. عارفا  اي اولي بمه نحمو شمهود، و اي     اختالف ضاالت ، به هر دو شکل مي

گيار، به شهود، و وجمود، ايمن    اند. وجه نام دومي به نحو وجود، تعبير کرده

کند، نه اينکه متحد با آ  گردد  اليقيني فقط شهود مي است که عارف در شهود عين

اليقينمي بمه ذغمال     مانمد، امما در شمهود ضمو     ، آهنگر، مي و به ذغالي کنار کوره

ماند که صيرورت وجود، يافته و هويت آت  را پيدا کمرده اسمت و    مشتعلي مي

 اند. رو، عرفا اين سنخ اي شهود را وجود، ناميده اين ضک  و اثر آ  را دارد. اي

صور،  شود. شهود تقسي  مي« صور،»و « معنو، »، به اعتبار متعلو، به  شهود 

صمور، اي    به لحاظ متعلو ضالت بريخي و مثالي دارد. با اين وجود، متعلو شهود

« مقيمد  خيمال  »سنخ صور و مربوط به عال  مثال است که سالک ضقايقي را اي راه 

يابمد. امما در شمهود معنمو،،      با اندايه، رنگ و شکل خاص ممي « مطلو خيال »در 

، «عقول»شود، نظير    پيرايه مواجه ميعارف با ضقايو ماورائي و معاني غيبي بدو

شخصمي   وضمدت  « »ثماني  تعمين  »، «اول  تعين»، «رضماني  نفس»، «اعيا »، «اسماء»

و « اروا  عمال  »و « معماني »معنمو، اي سمنخ    بر اين پايمه، متعلمو شمهود    «. وجود 

 (553و5731:533)ر.ك.قيصري،است. « اله عال »

اليقين تقسمي   اليقين و ضوب يقين  به عينشهود در تقسي  ديگر به لحاظ مرات

اليقين اي سنخ عل  ضومور، و   اليقين و ضو عين (2/133تا:عرب،،ب،)ابنشود.  مي

اليقمين کمه اي سمنخ علم  ضصمولي و       واسطه هستند، برخالف علم   ها، بي تجربه

باشد بلکه علمي است کمه اي راه فکمر و اسمتدالل بمه دسمت       آگاهي باواسطه مي

واسمطة ضقمايو    اليقيني  بمه شمهود بمي    اليقيني و ضو عارف در شهود عين iآيد. مي

                                           

i . ...و حق الیيین فاألول التصديق باألمور النظريۀ الكلیۀ مستفاداً مىن    الیيین  علم الیيین و عین

 كمشـاهة عـينالشـم البرهان كالعلم بوجود الشمس لألعم  و ثانیوا مشاهدتوا بالبصیرة الباطنۀ 
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با اين تفماوت کمه در نموع اول، عمارف      (5722:791)آمل،،شود،  قدسي نايل مي

پيرايه  هنوي صيرورت وجود، پيدا نکرده است، اما ضقايو قدسي و ماورائي را بي

صقع الهي راه نيافته است  اليقيني هنوي به يابد. به تعبير،، عارف در شهود عين مي

البته، او در اين مرتبمه بمه توضيمد و     iبرد. و  در مقام ايما  و مرتبة قلبي به سر مي

يابد، نه فنا، صمفاتي و اسممائي. و، در ايمن مرتبمه، بمه نحمو        مي فنا، افعالي بار

بينمد. امما در دوممي، عمارف صميرورت       افعال را فعمل ضمو ممي     اليقيني، همه عين

يابد و در ايمن مرتبمه    کند و به مقام اضسا  و مرتبة روضي راه مي ميوجود، پيدا 

به فنا، صفاتي و ذاتي ااسماء ذاتمي  و، در نهايمت، بمه بقما، بعمد اي فنما نايمل        

اش با مشمهود   در نوع دوم، عارف به سبب صيرورت و ارتقا، وجود، iiشود. مي

                                                                                                   

الذ، هو كل المعيىوالت و اليوجىد لىه     ارقالعقل،صيرور النف متحة بالمفبوذا البصر و الثالث 

الىف  مثال فی عالم الحس لعدم إمكان االتحاد بین هیئین فی الجسمانیات. )صىدرالدين هىیرا،،،   

و حقّ الیيین و يالوا: إنّ علم الیيىین    الیيین  ( أنّ للیيین مراتب ثالثا: علم الیيین و عین484: 4808

المؤثّر كیيین حاصل بوجود النّار مثالً من طريق االستدالل بىالعلم  عبارة عن االستدالل باالثر عل  

عبارة عن رؤيۀ النّار نفسوا مثال و حقّ الیيین عبارة عن التّحيّق بالنّىار.    الیيین  بوجود الدخان و عین

 (8/890: 4081)الفارويی السرهند،، 

i .و هو هوود األمر عل  ما هو علیه. و  الیيین  اعلم: انّ المراد بالیيین فی ميام االيمان، هو عین ،

ا، كمىا ان   بعبارة اخرى، السكون باالستغناا عن الدلیل بشوود الفعل  الوجدان  السار، فی كل هىی 

المراد بالیيین فی مرتبۀ االسالم هو علم الیيین و هو تصوّر االمر عل  ما هو علیه. و بعبارة اخىرى،  

اما حق اليین، فوو ف  مرتبىۀ االحسىان و الواليىۀ، فتيسىیم     السكون بما غاب، بناا عل  يوّة دلیله. 

الميامات الكلیۀ ال  علم الیيین و عین الیيین و حق الیيین، تيسیم تامّ مستوعب منطبق عل  التيسیم 

 (91ص: )حواهی اهكور، بر نصوص( 4834)يونو،، ال  االسالم و االيمان و االحسان. 

ii .الذ، معناه السىكون و    الیيین  رتبته الثانیۀ، التی هی عین الركن الثالث: و هو الیيین من حیث



 

 

 

 
 

 
 

 موجه سازی تجارب عرفانی

 

 

 

 

 

01 

يابمد بما سمط      قا ميماده و مثال ارت شود. مثالً سط  وجود، و، اي عال  متحد مي

شمود،   الهي ]در سفر دوم  يا عقول ]در سفر سوم  يکي ممي  اسما،  وجود، عال  

ا، ميما  آ  دو نيسمت يما     فاصله  نظير معرفت ضوور، نفس به خودش که هيچ

اتحماد بما   « اتحاد»اند. مقصود اي  نظير اتحاد با عقل فعال که فيلسوفا  مطر  کرده

نيافتني است. بلکه مراد اي وصول يا اتحاد  دست ضو  ضو نيست، اراکه ذات  ذات

الهي است. عارفما  اي ايمن دسمته اي مکاشمفات عرفماني       اتحاد با عقول يا اسما،

يماد   i«الفنما  بعد بقاء »و « اتحاد» (5731:779)قاسان،،« وصول»، «فنا»اليقيني به  ضو

ول و پمس اي آ  ر   اليقيني در مرتبة وصم  اين، اين نوع اي شهودِ ضو اند. بنابر کرده

عمارف در سمفر دوم ضقماني     (715ـ713)ر.ك.همـان:دهد، نمه پمي  اي آ .    مي

کند و در سمفر سموم بما     شود و اتصال و اتحاد با اسماء و صفات الهي پيدا مي مي

گردد. در اين سفر سوم است که با عقمول اتحماد    مي وجود ضقاني به عال  خلو بر

 يابد. وجود، مي

                                                                                                   

ا، و عىن   االستيرار باالستغناا عن الدلیل باستجالا العین بشوود الفعل الوحدانی السار، فی كل هی

الخبر و االيمان به فی جنح لیل الغیب بطلوع نجم هوود عینه، أ، عین الفعل، فإن الرتبۀ األول  مىن  

یيین الذ، معناه السكون و االطمئنان بما غاب بناا عل  يىوّة دلیلىه، و هىو متعلّىق     الیيین هو علم ال

ا المرتبۀ االيمانیۀ المرتبطۀ بحالۀ الحجاب بالكلّیۀ. و أمّا رتبۀ حىق الیيىین،    بمرتبۀ االسالم و مبادى

رتبىۀ  فمتعّليۀ بإسفار فجر التجّلیات الصىفاتیۀ أوال و طلىوع هىمس التجلّىی الىذاتی ثانیىا فىی الم       

 (488ى  4/484: 4183االحسانیۀ. )فرغانی، 

i . ألنّ هوود الجمع ال يكون إلّا بالفناا المحض الذ، هو الفير المطلق، ثمّ ردّ إل  البياا بالوجود

. )ياسىانی،   الحيّانی، فاستيام البسا نور الوجود الحقّ فی موطن الغیب المطلق، فال يعرفه أحد إلّا اللّه

4831 :090) 
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و « تام»ديگر، به ضسب استعداد و ظرفيت وجود، عارف، به  شهود در تقسي 

شود که صاضب کشف بمه   مي  به کشفي گفته« تام کشف »شود.  تقسي  مي« ناقص»

ها، واقع را يا تمام آ  را در خمود جممع   سبب قوت وجود، بسيار، اي ساضت

تعبيمر اي  رو، در مقمام ترجممه و    يابد. ايايمن  پيرايه مي کند و معارف الهي را بي مي 

ماند، او  مفروض اين اسمت کمه وجمود و هممة قموا،       اضتمال خطا مصو  مي

انين نيست. اولمي  « ناقص شهود »ادراکي و تحريکي او ضقاني گرديده است. اما 

و مرضلمة   (5731:555)قيصري،دارد « اوليا»اي « کامال »اختصاص به اروا  انبيا و 

 (535ـ533)همان:ا  و،  است. ]و وارث« انبيا  خات »نهايي آ  مربوط به 
 

 حجيت تجربة عرفانی

ضجيت تجربة عرفاني به معنا، مطابقت با واقع ه  بمرا، عمارف و صماضبا     

، ضجيمت تجربمة   سمخن  به ديگمر تجربة عرفاني مطر  است و ه  برا، ديگرا . 

عرفاني گاهي برا، خود عارف مطر  است که آيا مشهودات و، مطابو بما واقمع   

در دام پندار و اوهام ذهني اسير است و گاهي برا، ديگرا  مطمر    است يا صرفاً

است: بر فرض اينکه مشهودات عارفا  برا، خود آنا  معتبر باشند، امما وقتمي اي   

ماند و عمارف آثمار و ارتبماط آنهما را بما علم         آيند، آثار آ  مي آ  ضال بيرو  مي

رو، عرفا اي مرتبمة   و اياين (5731:733)قاسان،،يابد.  شهود، همراه با ضصولي مي

اند. اين گزارش عارف بر اه مبنا برا، ديگمرا  معتبمر    فنا به ديگرا  گزارش داده

اي  و گفتي   عرفاني ياد کرده پيير، تجارب خواهد بود؟ اي مسئلة دوم به نام انتقال

که در نوشتة جدا گانه انتشار يافته است. پس، محور بحث در اين نوشتار ضجيت 

 ا، خود عارفا  است.شهود بر

نمد: ضصمولي و ضومور،. معمارف      شمو  ادراکات آدمي به دو دسته تقسي  مي
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واسطت آنهما بمه    ضصولي به واسطة مفاهي  و صور ذهني و مدرکات ضوور، بي

آيند. خطا در جايي محتمل است که واقع را اي راه مفماهي  ذهنمي درک    دست مي

و عمدم آ  بما واقمع مطمر       کني ، ييرا در اين صورت، مطابقمت مفماهي  ذهنمي   

واسطه بيابي ، سخني اي مطابقت با واقع و عدم  شود. اما در جايي که واقع را بي مي

آيد. همچنين، در جايي که مفاهي  ضاکي اي واقع را و مطابقت آ   آ  در ميا  نمي

معنما اسمت. پمس، در علم       را با واقع با عل  ضوور، بيمابي ، اضتممال خطما بمي    

واسمطه   و صور ذهنيِ ضاکي و مطابقت آ  را بما واقمع بمي     ضوور،، او  واقع

کنمد و آ    ساي، مي يابي ، خطا راه ندارد. ذهن انسا  در عل  ضوور، صورت مي

يابد و اين يک امر وجداني و بمديهي اسمت. بمه     مي ،صور را ه  با عل  ضوور

رسد که عل  شهود، و ضوور، نيز با فه  همراه است، او  نفمس کمه    نظر مي

ط است همة قوا، مادو  را در عين بساطت دارد  م به سخن صمدرا: المنفس    بسي

ا، در مرتبه نايل پديمد   عاقله و فاهمه  في وضدتها کل القو، م که اگر انين نبود، 

آمد  او  نفس در هما  مرتبة عالي اين قوا را دارد در مرتبة نايل که بسط و  نمي

ند. نفس وقتي بما نمور شمهود منمور     شو يابد اين قوا ظاهر و پديدار مي تفصيل مي

شود و در مرتبمة سمافل بمه نحمو      شود، عاقله و فاهمة او نيز قدسي و منور مي مي

کند. در انين ضالي، ضقايقي را که نفسِ منور در مرتبمة   نوراني و قدسي بروي مي

يابد، فاهمة قدسي او نيز آنها  قلبي يا روضي يا الهي با عل  شهود، و ضوور، مي

نمي و ضکمايتگر، آ  را بمدو  واسمطه     کند. البته، نفس همة مفاهي  ذه يرا فه  م

کن  که انسا  در  يابد نه به صورت ضصولي و به واسطة مفاهي  ديگر. تأکيد مي مي

يابمد   عل  ضصولي، صور و مفاهي  ضاکي را بدو  واسطه به نحمو ضومور، ممي   

داشمته باشمي ، کمه     نهايت مفاهي  آيد بي وگرنه، در ادراکِ ضصوليِ واضد اليم مي
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 وجداني و بديهي است.  اين سخن بطال  

ا، دارد و بسيار، اي ادراکات م مثلِ عل  انسما    عل  ضوور، قلمرو گسترده 

درد و اندوه و عشو  نظيرها، رواني خود، اضساسات و عواطف  و ضالت iبه ذات

امل و ترس و محبت، و افعال نفساني نظير تصمي  بر انجمام داد  کمار، م را شم    

کشف و شهود عرفاني نيز اي سنخ عل  ضوور، اسمت، نمه ضصمولي،     iiشود. مي

اليقيني اتوضيد افعمالي در سمفر    ويژه مرتبة نهايي آ  م به نحو عين  ييرا شهود م به 

اليقيني اتوضيد صفاتي و اسممائي در سمفر دوم و در    اول و در مرتبه قلبي  يا ضو

 شود. مرتبه روضي  ضاصل مي

فتي  که عارفا  کشف را در يک تقسي  بمه صمور، و معنمو،    پي  اي اين، گ 

عربي، عارف در کشف معنو، واقع را بمدو  پيرايمه    اند. به عقيدة ابن تقسي  کرده

يابد، پس، نياي به مالک تويين ندارد و ضجيت آ  برا، و، ذاتي اسمت. او اي   مي

سمت  تواند روايات درست را اي نادرست تشمخيص بدهمد. ممکمن ا    راه شهود مي

                                           

i .«و آگاهی هىر كسىی ا، خىوده بىه عنىوان يىد موجىود درك كننىده علمىی اسىت            علم

انكار ... كه با هوود درونی ا، خوده آگاه است، نه آنكه ا، راه حس و تجربه و به واسطۀ  غیريابل

صور و مفاهیم ذهنی آگاهی پیدا كند و، به ديگر سخن، خوده عین علم اسىت و در ايىن علىم و    

 (4/438: 4839. )مصباح يزد،، «علم و عالم و معلوم وجود نداردآگاهی تعدد و تغاير، بین 

ii .واسطه و حضور،  نیز آگاهی ما ا، حاالت روانی و احساسات و عواطف خودمان علمی بی

يابیم، نىه   هويم، اين حالت روانی را مستيیماً و بدون واسطه می می« ترس»است. هنگامی كه دچار 

ی آن را بشناسیم. يا هنگامی كه نسىبت بىه كسىی يىا چیىز،      اينكه به وسیلۀ صورت يا مفووم ذهن

يابیم يا هنگامی كه تصمیم بر  كنیم، اين جذب و انجذاب درونی را در خودمان می پیدا می« محبت»

 (438واسطه آگاه هستیم. )همان:  گیريم، ا، تصمیم و ارادة خودمان بی كار، می
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روايتي نزد مشهور صمحي  باشمد، امما عمارف اي راه شمهود آ  را خطما بدانمد و        

 رو، عارف طبو شهود خود عمل خواهد کرد: اين بالعکس. اي
وماوهبهم]اهلطريقتنا[الحقتعالىفىطاعتهحـيناطـاع ووبمـاصـ 

عنةهممناحاديثاالحكاممااتفقعلىضعفهوتجري نقلتـهوهـماوـ وومـن

الكشفعنقائلهصحيحافتعبةبهانفسهمعلىغيرماتقـررعنـةعلمـالالرسـ م

فينسب نهمالىالخروجعنالةينوماانصف افانللحقوج هاي صـلاليـهمنهـا

ه ااحةهاوربحةيثقةصحح وواتفق اعليـهولـي بصـحي عنـةهممـن

(5773:7عرب،،)ابنطريقالكشفويترك نالعملبه.

باشد. مکاشفات صور، به  آنچه نيايمند مالک تويين است کشف صور، مي 

سبب تصرف قوة متخليه و نياي آ  به تعبير و اي جهت اينکه بما انمدايه، شمکل و    

رنگ همراه است خطاپيير است، او  اضتممال دارد کمه قموة متخيلمه در آ  بمه      

گونه کمه   واقع را آ  ا، تصرف کند که واقع را نشا  ندهد. گاهي قوه متخيلهگونه

کند و به اين علت نيايمند تعبير است، پس، خطما   اتفات خواهد افتاد مشاهده نمي

در انين صمورتي، ممالک   »نويسد:  عربي مي يا تعبير محتمل است. ابن مشاهدهدر 

 که انبيما و ائممه   شايد دليل او اين است  i.«صحت و عدم آ  کشف انبيا است

ساي،، و مرتبة تعبير و  مرتبة شهود، مرتبة ذهن ومفهوم اند: در تمام مراتب معصوم

                                           

i .ن الرجوع إل  كشف االنبیىاا ع و علمنىا إن   و إذا خالف الكشف الذ، لنا كشف االنبیاا ع كا

صاحب ذلد الكشف يد طرأ علیه خلل بكونه ،اد عل  كشفه نوعا من التأويل بفكره فلم ييىف مىع   

كشفه كصاحب الرؤيا فإن كشفه صحیح و أخبر عما رأى و ييع الخطاا فی التعبیر ال فىی نفىس مىا    

«. يصیب إال أن يخبر عن اهلل فىی ذلىد   رأى فالكشف ال يخطئ أبدا و المتكلم فی مدلوله يخطئ و

 (8/3تا:  عربی، بی )ابن
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ام که در مقام  نويسد: من اي خدا خواسته عربي مي گزارش. با توجه به اين امر، ابن

معنما کمه صمري       بدين (5733:73عرب،،)ابن« متحک »باش ، نه « مترج »گزارش 

ود سخني بر آ  بيفمزاي .  آنکه اي خ ام به يبا  بياورم، بي آنچه را که در شهود يافته

کمن  کمه عناصمر يبماني، فرهنگمي،       اين سخن او به اين معنا است که تمالش ممي  

 هاي  را در آ  دخيل نسايم و سخني را بر آ  نيفزاي . فرض تاريخي و پي 

به طور کلي، اي منظر عارفا  دو ميزا  وجود دارد: عام و خماص. ميمزا  عمام    

ميمزا  خماص    iدهنمد. ام محمد، خبر ميقرآ  و سنت معتبر است که اي کشف ت

استاد راه و مرشد کامل است. سالک به مرشد کامل نيايمند است، ييرا سمالک در  

ا، اي سلوک، ضال خاص، اس  خاص ]که بمر و، ضماک  اسمت ، ذکمر      هر مرتبه

مرشمد کاممل هم  راه و هم  راهمز  را بمه خموبي         iiخاص و شهود خاص دارد.

ا،  به اين سؤاالت را دارد: سالک در اه مرضلمه  شناسد و نيز توا  پاسخگويي مي

اي راه است اس  ضاک  بر و، ايست؟ کشمفي کمه بمه ضسمب اسم  خماص ر        

رو  هبم  دهد صواب است يا ناصواب؟ با اه آفاتي داار و با اه نوع القائاتي رو مي

                                           

i.   فللفرق بینوا و بین الخیالیۀ الصرفۀ موا،ين يعرفوا ارباب الذوق و الشوود بحسب مكاهىفاتوم

للحكماا میزاناً يفرق بین الصواب و الخطاا و هو المنطق. منوا ما هو میزان عام و هو اليىرآن    كما ان

و   كل منوما عن الكشف التام المحمد،، صل  اللَّه علیه و آله، و منوا ما هو خاص و الحديث المنبئ

الفايض علیه من االسم الحاكم و الصفۀ الغالبۀ علیه، و سنُؤم  فی الفصل   منوم  كل  بحال  هو ما يتعلق

آملىی،   ؛ ر. ك.404ى   400: 4831هاا اللَّىه تعىال . )يیصىر،،     التالی بعض ما يعرف به اجمالًا، ان

4803 :4/98)  

ii .    و منوا ]من الموا،ين[ ما هو خاص و هو ما يتعلق بحال كل منوم الفايض علیىه مىن االسىم

 (404الحاكم و الصفۀ الغالبۀ علیه. )همان: 
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است: القائات رضماني يا شيطاني؟ مرشد کامل  همانند يک طبيب ماهر با توجمه  

 کند.  ا، را برا، و، تجويز مي ظرفيت وجود، سالک نسخه به شرايط و

ا، که بايد بدا  توجه داشت اين است که محمور بحمث شمهود قلبمي اي      نکته

اليقيني است. شهود ممکمن اسمت اي راه مناسمبت ذاتمي و      اليقيني يا ضو سنخ عين

ها، شرعي يا غيرشرعي يا ترس يا قرص و يا عمواملي ديگمر ر  دهمد.     رياضت

هما، گونماگو  ممکمن     اصلي شهود انقطاع اي عال  طبيعت است کمه اي راه عامل 

آفريني تفماوتي نمدارد، بمه     است ضاصل شود. عامل آ  هراه باشد اي نظر معرفت

ها، شهود را داشته باشد، يعني عمارف اي طريمو مشخصمات     شرط اينکه ويژگي

س افتاده باشد. و اضسا  بداند شهود، ر  داده است، نه اينکه صرفاً در دام  تخيل

اما به لحاظ ضيات عرفاني، شهود، اريشمند است که در اثر مناسبت ذاتمي يما اي   

 ها، مشروع به دست بيايد.  راه رياضت

مشخصات تجربة نهايي ممکن است اي منظر عارفا  و محققا  فلسفة عرفما   

در  پنمدارد،  ها آ  مي متفاوت باشند  مثالً، استيس متناقض بود  را يکي اي ويژگي

دار را اي  عربي آرام  و لميت عظمي  و پايمه    داني . ابن صورتيکه ما آ  را خطا مي

هما، شمهود نمه در ايمن      داند. بايد بگوي  که بيا  همة ويژگي خصوصيات آ  مي

 گنجد و نه اکنو  در توا  اين قل  است.   نوشتار مي
 

 پذيری  نا فهم

ة عرفما و صماضبا  شمهود    پيير، اين است که آيا فاهمه و عاقل مقصود اي فه 

 ؟ کندفه  و تعقل تواند  مياند  آنچه را در تجربة شهودشا  يافته

گرايا  در يک تقسمي    دانند. يمينه ناپيير مي تجربة عرفاني را فه « گرايا  يمينه»

شوند: مطلمو و نسمبي ]بمه تعبيمر، ديگمر، افراطمي و        مي  کلي به دو دسته تقسي 
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شمود و  کتمز اي يممرة     گرايما  افراطمي شممرده ممي     معتدل . گيملو اي جملة يمينه

 گرايا  معتدل.  يمينه

مند و مفاهي   ها، عرفاني يمينه به اينکه تجربه هر دو دسته باور مشترک دارند 

ها، ديني در تجارب عارفا  اثرگيارند. اما تممايز آنما  در ايمن اسمت کمه       و باور

دهمي   ين عارفما  را  در شمکل  ها و معتقدات و مفاهي  ذهني پيش گرايا  باور نسبي

دانند، نه صرفا در فه  و توصيف و تعبيرِ عارفا  پمس   تجربة فعلي آنا  دخيل مي

داننمد.   گرايا  تجربة عارف را جز بسط ذهني و رواني و، نمي اي تجربه، اما مطلو

رسمد و،   اش به درصد، اي واقع مي به تعبير،، اي نظر دستة اول، عارف در تجربه

دوم، تجربة عارف ايز، جز گسترش مفاهي  و باورهما، ذهنمي او   اي نظر دستة 

ها،  معنا که يا واقعي در کار نيست يا اگر واقعي در کار باشد، تجربه نيست، بدين

رو، بر اساس ديدگاه دوم، بحمث ضجيمت بمه     عارفا  ضکايت اي آ  ندارند. اياين

بمود. ايمن    معنا، مطابقت با واقع به مفاد سلب بسميط تحصميلي منتفمي خواهمد    

  iا، است که نگارنده اي مطالعه عبارات و سخنا  آنا  به آ  رسيده است. نتيجه

شايد بتوا  تفاوت هر دو ديدگاه با ديدگاه استيس را در ادامه بدين شکل بيا  

کرد. استيس معتقد است: عارفا  م با وجود تعبيرات مختلفشا  م در اصل تجربمه    

دهنمد، هرانمد    ، واضد دارند و اي آ  گزارش ميا اشتراک دارند  همة آنا  تجربه

تفاوتشا  در تعبير است. ممثالً، عمارف مسملما  و يهمود، و مسميحي و هنمد،       

دهنمد.   کنند، اما هر کدام با تعبير خاص اي آ  خبر مي ضقيقتي يکسا  را تجربه مي

پييرد که در تجربة  نهايي نه فاهمه ضوور دارد، نه تعبير و نه هيچ ايمز،   او مي

داند بلکه پس  ديگر. گفتني است که ايشا  عنصر فه  را در اصل تجربه مؤثر نمي

                                           

i . ،484و  83: 4838؛ انزلی، 38: 4831ر. ك. فورمن. 
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که بخواهند تجربه را به يبا  بياورند، بايمد فاهممه    شمارد  همين گيار مي اي آ  اثر

که بخواهند آ  را بفهمند، مفاهيمي را که  آ  را فه  و عاقله آ  را تعقل کند. همين

بر آ  بيفزايند. در نتيجمه، طبمو ديمدگاه و،، تفسمير     اند بايد  در اصل تجربه نبوده

 عارفا  همواره با نوعي اي تحک  همراه خواهد بود.  

)انزل،،کشد.  کند و، سپس، آ  را به اال  مي کتز اول سخن استيس را نقل مي

نيافتني است،  واسطه دست کتز معتقد است که تجربة محض و بي (33ـ5737:37

انمد. او   کنندگا  در آ  فعمال  ها، تجربه فرض مندند و پي  بلکه همة تجارب يمينه

داند، بلکمه در   ها نمي به واقعيتي ورا، تجربه باور دارد، ولي آ  را عريا  اي يمينه

(73.)ر.ك.همان:پندارد معنا مي بهترين ضالت آ  را يا متناقض يا بي

سمط ذهنمي   هما يما ب   گرايما  نقمل کمردي ، تجربمه     با توجه بمه آنچمه اي يمينمه   

دهمي آنهما    ها، ذهني و اعتقماد، آنما  در شمکل    کنندگا  هستند يا پاراداي  تجربه

آيد. اين همما    اثرگيارند. بر اين پايه، فه  ناب اي واقع اي راه تجربه به دست نمي

گرايا  بر آ  تاکيد داشمت  و اکنمو  نيمز بمه      هنمطلبي است که نگارنده اي نگاه يمي

 داليلي آ  را تيکر دادم.
 

 ناپذيری نقد ديدگاه فهم

به عقيدة صدرا، نفس بسيط است و عاقله و ضاسمه اي شمئونات آ  بمه شممار     

آيد. بر اين اساس، نفس در مرتبمة عاقلمه و ضاس مه نيمز ضاضمر خواهمد بمود،         مي

الحقيقه کل  اراکه بسيط (5777:117؛هم ،الف5753:3/211)صةرالةينشيرازي،

تواند بمه دو   اين سخن مي (5775:117؛همـ ،5777:273)هم ،الفاالشياء است. 

معنا باشد که هر دو صواب است: يکي اينکه نفس در مرتبة عالي همة قموا را بمه   

صورت اطالقي و غيرمتمايز دارد  ديگر، اينکه نفس در مرتبة نايل که قوا متمايز 
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عقيمدة  بمه   (5779:1/532)سبزواري،شود در متنِ هر يک اي قوا ضاضر است.  مي

صدرا، نفس در مرتبة عاقله و فاهمه و ضاسه ضاضر است و بما آنهما اتحماد دارد.    

شمود يما فاهممه و     وقتي ضس باصره يا سامعه يا المسه با پديدة بيروني درگير مي

وسماطت   شمود و آ  را بمي   کند، نفس نيز با آنها درگيمر ممي   عاقله آ  را تعقل مي

گونمه   اين وصف، اي منظر صدرا، همما   يابد. با مفاهي  ذهني به نحو ضوور، مي

که شهود قلبي داري ، شهود عقلي و ضسي نيز خواهي  داشت. با توجمه بمه ايمن،    

گويد به هر ايز، که ضواس تعلو بگيرد، نفس نيز بمالتبع بمه آ  تعلمو     صدرا مي

گيرد. پس، نفس هر ايز، را کمه بمر بمد  عمارض شمود و بمرا، و، اي راه        مي

)صـةرالةينشـيرازي،کنمد.   گونه کمه هسمتند درک ممي    آ ضواس قابل درک باشد 

بر اساس سخنا  صدرا، بايد گفت ضتي مدرکات ضسي که اي راه  (5753:7/993

آينمد و نفمس    آيند اي سنخ عل  ضوور، به ضساب ممي  شهود ضسي به دست مي

تر اي شمهود ضسمي و در    يابد. در شهود عقلي که باال گونه که هست مي واقع را آ 

تر اي عقلي است نيز امر انين اسمت. شمايد شمبهات کانمت و      لبي که باالشهود ق

گونمه کمه در    مانند آ  بر اين مبنا قابل ضل باشد، ييرا بر مبنا، صدرا، نفس هما 

شئونات نيز انين است. نفس هم    مرتبة ذات بسيط و همة اشياء است، در مرتبة 

سه با کمال بسماطت و تممام   در مرتبة قلب، ه  در مرتبة عاقله و ه  در مرتبه ضا

گونه که بمرا،   قوا ضوور دارد. اگر مانعي اي ادراک نفس نباشد، مدرکات را هما 

ِکم  امو  نفمس در مرتبمة قلمب بما معماني         يابمد. دسمت   خود هستند انومن  مي

رو عناصر  واسطه يا عينيت دارد، به هيچ بي  شکل مواجهه تقدر و بي صورت، بي بي

هما، آ   دخيمل باشمند. بمرا،      تواند در يافتمه  ها نمي رضف يماني و مکاني و پي 

گويمد: در   باشد. صدرا ممي  نمونه، سخنا  صدرا و سهرورد، مؤيد اين ادعاها مي
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)همـ ،کردم تا در شهود عکس آ  را يافت .  ابتدا، شديداً اي اصالت ماهيت دفاع مي

ها،  اي انديشه گويد: در ابتدا مشايي بودم و شديداً يا سهرورد، مي(5777:71ب

کردم و ارباب انواع و مثمل را نيمز انکمار     آنا  در يمينة انوار قاهرة طولي دفاع مي

نمودم تا اينکه، با برها  رباني و الهام الهي، نامحدود بود  عقول طولي و انوار  مي

قاهره متکافئه اعقول عرضي  يعني ارباب انواع و مثل را يمافت . اگمر برهما  رب    

مانمدم.   ورييمدم و ممي   شد، بر معتقدات مشايي خودم اصرار مي يبراي  ضاصل نم

 i(5732:513)شهرزوري،

دهد که با نظام فکر، او ناسايگار  اين، برا، صدرالمتألهين شهود، ر  مي بر بنا

هما، اوسمت. ايمن شمهودا تممام نظمام        فمرض  است بلکه خالف معتقدات و پي 

صر فکمر، او را رنمگ وجمود،    سايد و همة عنا شناختي او را دگرگو  مي هستي

شود که و، اي اصالت ماهيت به اصالت وجود بمار    يند. همين شهود سبب مي مي

آفريند. اصمالت وجمود،    يابد. اين تغيير تحولي بنياد، در تاريخ فلسفة اسالمي مي

کشاند. مفاد اصالت وجمود و اعتباريمت    مالصدرا را به وضدت شخصي وجود مي

د وضداني باليات وجمود دارد و موجمودات ديگمر    ماهيت اين است که يک وجو

همما  وجمود وضمداني موجودنمد.      يمت بالعرض تحقو دارند و به ممالک موجود 

شمود کمه نقطمة مقابمل نظرگماه و خمالف        سهرورد، نيز با شمهود، مواجمه ممي   

ها، اوست که اصالً انتظار آ  را نداشمت. بمدين ترتيمب، ايشما ، بمر       فرض پي 

نهد کمه آ  نيمز    ، نظام فلسفي اشراقي و نور، را بنا ميا، اي مکاشفات اساس پاره

                                           

i .كند و ا، آ،ار  رها می در عرفان مسیحیت نیز پولیس يديس در  اثر تجربۀ عرفانی يووديت را

گردد. اين تجربه  كشد و خود يكی ا، پیروان و مبلغان آيین مسیحیت می و اذيت مسیحیان دست می

 (00ى  89: 4831درهیل، آ)ر. ك.  دهد. ها، او رخ می بر خالف همۀ معتيدات و پیش فرض
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 آيد. تغيير اساسي در تاريخ فلسفة اسالمي به شمار مي

کنمد. امما در    در شهود عقلي و ضسي، قلب در مرتبة عقمل و ضمس تنمزل ممي    

يافتمه معماني غيبمي را     يابد. عقل ارتقما  شهودات قلبي، عقل به مرتبة قلب ارتقا مي

کند. به تعبير،، عارف در شهود معنو، معاني را  ا درک ميه فرض دخالت پي  بي

ساي در آ  ساضت ضوور  يابد که عناصر يمينه با ساضتي اي هستي خود اقلب  مي

هما. بايمد بگموي  کمه عناصمر       فمرض  ندارد، مانند عناصر يما ، مکا ، يبا  و پي 

در مقمام   ساي در مقام تعبير و گزارش اي تجارب عرفاني ضاضرند اما عمارف  يمينه

کنمد.   واسطة خود رجوع مي ها، بي تعبير، گزارش، تحليل و برها  همواره با يافته

اين متابعت عقل اي قلب و تعامل مکرر و مداوم عارف با شهودش و، را در مقام 

تر، شمهود در ابتمدا در اختيمار     دارد. به بيا  روشن مي تعبير ه  اي خطا مصو  نگه

دهد، اما وقتي نفس عارف قوت  ختيار، ر  ميسالک نيست بلکه به صورت غيرا

آيد، ديگر اضواالت او تبديل به  يابد و شهود برا، عارف به صورت ملکه درمي مي

به بياني  iرسد. شود و عارف اي اضوال به مقام و اي تلوين به تمکين مي مقامات مي

اراده  ا، که هر يما  عارف گونه شود، به ار، مييديگر، شهودات عرفاني امر، اخت

تواند شهود  کند. با توجه به اين سخن، عارف مي کند ضقايو ماورايي را شهود مي

گونمه کمه در    مکرر داشته باشد و همواره در تعامل با شهودات  به سر برد. همما  

دهد م مانند اينکه آب به صورت سمراب نمايما      ادراک ضسي گاهي خطا ر  مي

گمردد م ولمي ايمن      پديمدار ممي  شود و اوب سال  در آب به صورت شکسته  مي

                                           

i . ّفی هوود الحقّ   مرّنهو الت« التمكین»متيابالن فی اصطالحوم. و « التمكین»و « التلوين»فإن

.  )ياسانی،  ظوور الخلق الساتر للحقّ، الحاجب للشاهد عن هووده« التلوين»من غیر وجود الخلق.و 

4831 :93) 
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شمود، خطاهما، شمهود، نيمز بما       ها،ِ ضسيِ بعمد، تصمحي  ممي    خطاها با درک

گردد و عارف صمواب را   شهودات بعد، و تعامل مداوم عارف با آ  تصحي  مي

 دهد.   اي ناصواب به خوبي تشخيص مي

بين  کمه خطما و اشمتباه در ممدرکاتِ      در اينجا، طر  اين پرس  را درخور مي

دهد؟ در پاسخ بايد بگوي  که اشتباه به نزديکي و دور، و  ود، اگونه ر  ميشه

شفافيت  شهود و عدم شفافيت آ  بستگي دارد. نزديکي يا دور، و شمفافيت يما   

معنا که اگر شرايط شهود  عدم آ  موقوف بر ضصول شرايط و عدم آ  است، بدين

نمدارد و اگمر نمه، خطما در     به کمال فراه  باشد، در شهود و تعبير اي آ  خطا راه 

تطبيو محتمل است. برا، مثال، در شهود ضسي گاهي بيننده سراب را به صورت 

کنمد امما در تطبيمو آ  بمر آب خطما       بيند  او در ديد  سراب اشمتباه نممي   آب مي

نمايمد.   گونه که گفت ، اي راه شهود دوم اشتباه را نيز اصال  مي کند. البته، هما  مي

ويمژه اگمر عمارف     اي سنخ معنا اصالً صورتي در کار نيست، بمه  اما در شهود قلبي

دارا، شهود، قو، باشد. تعامل مکرر و، بما شمهودش م ضتمي در مقمام تعبيمر،       

گونه که فمرد در شمهود    دارد. هما  مي تحليل و استدالل م او را اي خطا مصو  نگه 

شهودش آ   کند، عارف نيز با تعامل مکرر با ضسي خطاي  را با تکرار اصال  مي

نمايد. به نظر نگارنده، اين اممر در همر دو سماضت ضمس و شمهود       را اصال  مي

 روشن و خالي اي ابهام است.

گفتي  تجربة شهود، اي سنخ عل  ضوور، است. انسا  به ذات خمود و قموة   

ادراکي و تحريکي و ضاالت روضي و اضساس و عواطف  علم  ضومور، دارد.   

اش، به صمورت خودکمار تصمويربردار،     ا، ضوور،ه البته، همواره ذهن اي يافته

کمه تمرس را در خمود     کند، انا  کند يا صورت مطابو آ  را در خود ايجاد مي مي
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کند يا صورت آ  را در خمود   بردار، مي اش صورت يابد يا اي آ  ضالت دروني مي

کنمد. در مکاشمفات    و خيال آ  را نگهدار، ممي  iکند و در ضس مشترک ايجاد مي

ا، تشمکيل   انين است  اي راه انومام آ  مفهموم بما مفهموم ديگمر گمزاره      نيز امر

دهد. اما در مرتبة صورتگر،، بايگماني و تشمکيل گمزاره  بمين ذهمن و نفمس        مي

 دارد. مي عارف تعامل وجود دارد و تعامل مداوم و، را اي خطا نگه
 

 ناپذيری بيان

ها، عارفاني است که  پيير، در قالب لفظ و بيا  درآمد  تجربه مقصود اي بيا 

سينا در  ؟ ابنتعبير کنند توانند ها، شهوديشا  در قالب الفاظ مي آيا عرفا اي تجربه

اشارات به تبيين مقامات در عرفا  عملي پرداخته است. او سمفر اول را در يمايده   

فصل توضي  داده و دربارة سفر دوم گفته است کمه مقاممات سمفر دوم بمي  اي     

آيد و آدمي جز در مرتبة خيمال آ    اما او  به بيا  درنمي مقامات سفر اول است

 کني . اي آ  صرف نظر مي کند تواند را فه  نمي

گويد: مقصود و، اين بموده اسمت    خواجه نصير در توضي  سخنا  بوعلي مي

ناپيير، آ  دو دليل آورده است  پيير است. ايشا  بر بيا   نا که ضقايو عرفاني بيا 

 خواهد شد.اکنو  بيا   که ه 
 

 

                                           

i .مدت است و آنچىه كىه    حس مشترك نخستین يوة حواس باطنی است كه كاره حفظ كوتاه

حىس مشىترك بىه هىمار     دهد كه حافظه دائمی و خزانىۀ   در خود دارد به يوة خیال و مصوره می

 8/81: 4101سینا،  آيد پس، حس مشترك، حافظۀ مويت و خیال حافظه دائم است. )ر. ك. ابن می

 (80ى 
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 ناپذيری استدالل اول خواجه بر بيان

 هکنند که آنها را تصور کننمد و ضافظم   اهل لغت الفاظ را برا، معاني وضع مي 

آنها را نگهدارند و به ياد آورند و در مقام تعلي  و تعل  آنها را فه  نماينمد تما بما    

غيبت اي خود و قموا،  ا، که جز در مقام فنا و  عباراتي آنها را بيا  کنند. اما معاني

يافتني نيست امکا  ندارد که الفماظي را بمرا، آ  وضمع     ادراکي و تحريکي دست

کنند، اه رسد به تعبير اي آنها  عارف در مقام فنا او  اي خمود و قمواي  غافمل    

تواند اي قواي  در نگهدار، آ  معاني مدد  است و به آنها هيچ توجهي ندارد نمي

ر برابر آنها وضع کند و، سپس، آ  معاني را با آ   الفاظي بگيرد و بعد الفاظي را د

  (795ـ5731:7/793سينا،)ر.ك.ابنبيا  نمايد. 

گفتني است محل بحث تجربمة نهمايِي عمارف اسمت کمه در مرضلمة فنما ر         

برو است و نه در  ها، سالکانه که در اثنا، سلوک با آنها رو دهد، نه در  تجربه مي

فه  خواجه اي سخنا  بوعلي. به تعبير،، کانو  اصملي بحمث    درستي درستي و نا

ناپيير،ِ تجربة نهايي عرفاني در سخنا  خواجه نصير است وگرنه، خمود و،   بيا 

 تعداد، اي منايل عرفا  عملي را شر  کرده است.
 

 نقد استدالل اول خواجه نصير

ر در مرتبة فنا رسد: اوالً تجربه نهايي منحص تمام به نظر مي دليل اول خواجه نا

است. در اين مرتبه است که « الفنا بعد بقاء »ترين مرتبه عبارت اي  نيست بلکه نهايي

يابد. به سخني، در اين مرتبه نه اي خود غافمل   عارف وضدت و کثرت را باه  مي

است و نه قواي  و نه اي کثرات پيرامون  تا اي بيا  آنها ناتوا  باشد. بمر فمرض   

ال تعبير و گزارش را ندهد، بعد اي بيرو  آمد  اي آ  ضال ارا؟ اينکه مقام فنا مج

ماند و صاضب شهود آ  آثمار   پس اي اينکه اي آ  ضال خارج شود آثارش باقي مي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 31، شماره مسلسل 3129زمستان  پنجم،سال 

 

 

 

 

17 

گونمه   يابد، هما  و رابطه آنها را به صورت وجداني و ضوور، با ضالت فنايي مي

انمد. ثانيماً عارفما  اي     هکه بسيار، اي عارفا  بعد اي شهودات نهايي اي آنها خبر داد

انمد و   اند. به سخن خود خواجه اي آ  مقام به فنا تعبير کمرده  مقام فنا گزارش داده

آگاه است. عارفا   اند که عارف در آ  ضال اي ذات و قوا، خود نا توضي  نيز داده

آورنمد و   کننمد گماهي بمه يبما  ممي      در اين مرتبه ضقايو اندماجي را که شهود مي

آگاهي نوعي آگاهي  افتد. بلکه فنا در عين نا نا  در اين مرتبه اتفات ميگويي آ شط 

کنمد و   ها، هستي. گويي خمود هسمتي يبما  بماي ممي      ترين ساضت است اي عميو

آورد. در اين مرتبه، عارف داار  ضقايو ماورايي عميو و بسيار بديع را به يبا  مي

 رتر است.شود که هزارا  بار اي هوشيار، ديگرا  ب هوشي مي بي
 

 ناپذيری استدالل دوم خواجه بر بيان 

اليقيني. ايمن   اند، نه عل  اليقيني يابند اي سنخ عين ضقايقي را که اي راه شهود مي 

اند، نه اي راه برهما ، ييمرا    يافتني دسته اي معارف تنها با وصول اي راه شهود دست

رودين آ  ماننمد   انمد. قموا، ف م    اند، معارفي که عاقله اي فه  آنهما نماتوا    فوت عقل

اند فوت بيا   باشند. در نهايت، معارفي که فوت فه  ميضافظه و متصرفه نيز انين 

نيز هستند، ييرا تعبير و بيا  متفرع بر فه  است. اول بايد فاهمه فه  کند تا ناطقه 

 (5731:7/795سينا،)ابنبه يبا  آورد. 
 

 نقد استدالل دوم خواجه نصير

ر نفس نوراني رسد: اگر قلب به نو تمام مي دليل دوم خواجه نصير نيز به نظر نا

شوند. اين سخن  شود، عاقله و قوا، نايل آ  مانند ضاسه و متخيله ه  نوراني مي

تاباند و آنهما را   . قوة برتر نورش را در قوا، سافل مي0پيير است:  اي دو راه تبيين
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، اندکاکي در خمود دارد.   . قوا، برتر تمام قوا، نايل را به گونه1کند.  نوراني مي

دهمد. در مرتبمة ظهمور     در متن شهود قلبي فه  عقلي ه  رو، ميطبو بيا  دوم، 

تر با نور قلب منور شمده اسمت. طبمو بيما       کند که پي  عقل، عقل منور تنزل مي

کند. طبو همر   دوم، نفس، او  در مرتبة قوا نيز ضوور دارد، قواي  را نوراني مي

شمود.   ني ممي دو بيا ، وقتي قلب نوراني شود، عاقله و قموا، نمايل آ  هم  نمورا    

رو، برخالف ادراکات  تفاوت ميا  ضس انسا  و ضيوا  به همين علت است. اياين

ضسي ضيوانات، ادراکات ضسي انسا  به عل  نجموم، رياضمي، شميمي و فيزيمک     

انجامد، ييرا ضس انسا  ه  عقالني است و عاقله در مرتبمة ضمواس ظماهر،     مي

ي يما خيمالي اسمت و اي    انسا  ضاضر است، بر خالف ادراکات ضيوا  کمه وهمم  

ا، ندارند. به هممين دليمل اسمت کمه پمس اي همزارا  سمال در         نيرو، عقلي بهره

هما اي مطالعمة    ها تحولي ر  نداده است. اما انسما   ها يا موش ساي، موريانه آشيانه

العقول دسمت   ها، محير فيزيک و شيمي و محاسبات رياضي به ابتکارها و اختراع

رودين ، نفس انسا  همانند نيرو، عاقله در همة قموا، ف م  اند. بر اين اساس ياييده

گونه که همة آنها را در مراتمب عمالي بمه صمورت اطالقمي و       ضاضر است، هما 

 تمايز واجد بود.  بي

يعني در  iکل القو،   بارها گفتي  که، به سخن صدرالمتألهين، نفس في وضدتها

يز انين اسمت: ضمو   که نفس رضماني ن عين وضدت و بساطت کثرت دارد، انا 

تعالي نيز در عين بساطت و وضدت همة اشيا است و در عين ضمال منمزه اي همر    

                                           

i .  و أما الذ، استير علیه اعتيادنا فوو أن النفس كل اليوى و هی مجمعوا الوحدانی و مبىدؤها و

يوى التی تستخدموا. )صىدرالدين  غايتوا و هكذا الحال فی كل يوة عالیۀ بالنسبۀ إل  ما تحتوا من ال

 (3/14: 4140هیرا،،، 
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کمه ذات   و انا  iگونه نقص و کمال محدود و اي هر گونه ترکيب و کثرت است.

اش عينيت دارد. اين در صورتي است که هر صفتي در عين  واجب با صفات ذاتي

عيتي غير اي واقعيمت صمفات ديگمر،    اتحاد، که با ذات و صفات ديگر دارد واق

االمر، دارد غير اي علم  و قمدرت، و علم  و قمدرت هم        دارد. مثالً ضيات، نفس

االمر، دارد غير اي آ   همة صفات در عين کثرت وضدت دارنمد و بمه يمک     نفس

اند. نفس نيز در عين کثرت قموا وضمدت ضقمة ظليمه      وجود وضداني بسيط محقو

ينمد.   گونه بمه وضمدت و بسماطت و، لطممه نممي      و کثرت قوا، آ  هيچ iiدارد.

گويد برا، درک مطالب ماورايي بايد فطرت ثانويه داشت و تلطيمف   مالصدرا مي

بر اساس سخنا  صدرا، کساني که در اين مطلب  (572:775)مالصـةرا،سرّ نمود.

کننمد،   نگرند يا اشکاالت ناشيانه مطر  مي شريف ترديد دارند و با ابهام به آ  مي

iاند. بهره اند و اي لطافت سرّ بي اقد فطرت ثانويهف i i   

با توجه به آنچه اکنو  گيشمت، شمهود ضقمايو مماورايي سمبب فهم  و درک       

شود  عارف آنچه را پي  اي شهود اي فه  و بيا  آنها ناتوا  بود، با  روشن آنها مي

                                           

i .       اعلم أن واجب الوجود بسیط الحيیيۀ غايۀ البساطۀ و كىل بسىیط الحيیيىۀ كىذلد فوىو كىل

(؛ التحيیىق أن  8/803ا من األهىیاا )همىان:    األهیاا فواجب الوجود كل األهیاا ال يخرج عنه هی

 (1/841كال البد فیه من حضور كثرة فی ذاته. )همان: ا  البار، كل األهیاا و يد تيرر أن كون الشی

ii . أما عل  ما حييناه من كون النفس إذا خرجت من اليوة إل  الفعل صارت عيال بسیطا هو كل

الىنّفس فىی     (؛ غرر فی أنّ النّفس كىلّ اليىوى  8/833األهیاا فذلد أمر محيق ثابت عندنا. )همان: 

 (1/434: 4809تی لواجب الوجود تعال . )سبزوار،، وحدته الّتی هی ظلّ الوحدة الحيّۀ ال

iii سمه نموع عقمل     ي. برا، توضي  بيشتر عقل قدسي و منور و اينکه ابن عربي و قيصر، ا

 . 11معارف عقلي، ش ا .«انتقال پيير، تجربة عرفاني»سخن گفته است. ر.ک. اميني، 
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 کند و او  شهود تصموير و فهم  روشمني اي    شهود تصوير روشن اي آنها پيدا مي

توانمد بمدو  هميچ ابهمامي آنهما را بيما  کنمد در بحمث          دهد، عارف ممي  آنها مي

پيير، نيز اشاره خواهي  کرد که همين عامل در استدالل و انتقال مشهودات  انتقال

به ديگرا  اثرگيار است، ييرا انسا  امور، را کمه تصموير، روشمن اي آنهما دارد     

ا را مستدل نمايد. نتيجه آنکمه شمهودِ   خوبي ه  آنه خوبي بيا  کند و به تواند به مي

کند. به تعبير،، انسا  با شهود ضقايو فوت  ضقايوِ ماورايي قوة عاقله را نوراني مي

فهمد و ايز، را که به روشني بفهمد به روشني هم    عقالني آنها را به روشني مي

 تواند بيا  کند. مي
 

 پذيری نا استيس و بيان

پردايد. او برا، کار  به اثبات ديدگاه خود مي استيس پس اي نقد ديدگاه ديگرا 

تجربه و پس اي تجربه. به عقيمدة او، عمارف     ضين  کند:  عارف دو مرضله  ذکر مي

رو اسمت، ضتمي تممايز مفهمومي در آ       هتممايز روبم   در مرضلة اول با وضدت بمي 

ساضت راه ندارد. فه  در اصل تجربه اثمر نمدارد، ولمي پمس اي تجربمه، همينکمه       

افزايد، يعني به صرف اينکه عمارف   هايي را بر تجربه مي د بفهمد، ذهن ايزبخواه

سراغ مفاهي  منطقي و الفاظ برود تا اي مشهودش گزارش دهد، اي آ  ضال بيمرو   

الجملمه در   آيمد، آ  ضمال  فمي    آيد. اما پس اي اينکه اي ضال تجربه بيمرو  ممي   مي

دهد، خود  تمايز خبر  وضدت بي که با بيا  منطقي اي آ  ماند. همين ضافظة و، مي

گويد ضقيقت هسمتي هاضم  تممام     بيند. مثالً وقتي مي را در دام تناقض گرفتار مي

کنمد   گويد ه  عين اشياء است و هم  غيراشمياء، اضسماس ممي     کثرات است يا مي

رو، او داار ضيرت  خوب بيا  نکرده و ضوابط منطقي را يير پا نهاده است. اياين

آ  ساضت بيا  شدني نيست. عارف نه در شهودش خطا کرده  گويد شود و مي مي
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ناپميير اسمت،    است نه در بيا  آ . او به جا، اينکه بگويد آ  تجربة نهايي منطمو 

کند اشکال در خود يبا  اسمت. ايمن خطما     آيد و گما  مي گويد به بيا  درنمي مي

و اصل است، ييرا مشکل اصلي اين است که در ساضت نامتناهي، ضوابط منطقي 

امتناع تناقض جار، نيست. امتناع تناقض و ديگر ضوابط منطقي اي اضکام کثراتي 

متمايز. به تعبيمر،، تنماقض در آ     متناهي و نا است که متمايز باشند نه اي اضکام نا

 (753ـ5739:753)ر.ك.استي ،مرتبه امتناع ندارد. 
 

 نقد ديدگاه استيس در بيان ناپذيری

دانمد   متناهي جار، نمي ين است که تناقض را در ساضت ناخطا، استيس در ا

داند. در صورتي که تناقض مطلقماً امتنماع    و تمايز آ  را اي کثرات تمايز تقابلي مي

عقلي دارد، ضتي در مرتبة مطلو به اطالت مقسمي، و تمايز آ  اي تعينات الهمي و  

د که مسمائل عرفما    گرد مي کوني اي سنخ تمايز اضاطي است. اشتباه و، به اين بر

درستي اي مباني آ ، مانند مطلو به اطالت  نظر، را به خوبي فه  نکرده و تصوير نا

متناهي و تمايز اضاطي و وضدت سار،، داشمته اسمت. ايمن تصموير      مقسمي و نا

ناصواب سبب شده است که و، مرتبة مطلو بمه اطمالت مقسممي را متنماقض، و     

تمايز تقابلي بپندارد. تناقض در تممام مراتمب   تمايز آ  را اي مراتب ديگر اي سنخ 

هستي امتناع عقلي دارد، اما امتناع تناقض هر مرتبه به ضسمب آ  مرتبمه خواهمد    

بود. به تعبير،، تناقض هر مرتبه به ضسب خودش است. مطلو به اطالت مقسمي 

متناهي بود  غير اشياء است. مطلو  عين اشياء و به خود اضاطه و نا هبه خود اضاط

اي هما  ضيث که ظاهر است اي هما  ضيث بماطن اسمت و تممايز آ  بما مراتمب      

آيمد. متنماهي    ديگر اضاطي است، نه تقابلي. اگر عکس اين باشد، تناقض اليم مي

که اضکام هر مرتبه اي هستي با مرتبمة   متناهي آ  را ندارد، انا  اضکامي دارد که نا
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 01=8+8د را دارد. برا، نمونه، ديگر نيز تفاوت دارد و هر کدام اضکام خاص خو

گويند ه  هست و ه   . عارفا  در مقام ذات نمي01است نه  ∞=  ∞+8است اما 

اطالقمي را بمه ذات ضمو      اطالقي و تشخص متناهي بود  و وضدت نيست. آنا  نا

ـ5733:527پنـاو،)ر.ك.يـزدانکه نقيض آ  را نسبت دهند.  آ  دهند بي نسبت مي

(77ـ5737:79؛هم ،523
 

 ناپذيری انتقال

شمدني   پيير، تجارب عرفاني، اين پرسم  مطمر    پيير، و بيا  بر فرض فه 

پيير، تجارب عرفاني ايست؟ و تجارب عرفاني اي اه  است که مقصود اي انتقال

ا،  پييرند؟ من به اين بخ  اي بحث در مقاله پيير و اثبات راهي به ديگرا ، انتقال

ام. پس در اينجا فقط به اجمال به آ  اشاره خواه  کرد و  هديگر به تفصيل پرداخت

 (37ـ5793:73)ر.ك.امين،،ده .  گا  را به آ  ارجاع مي خوانند

مقصود اي انتقال تجربة عارفانه انتقال اصل شهود نيست، ييرا شهود يمک اممر   

شخصي و قائ  به نفمس شمهودکننده و اي سمنخ علم  ضومور، اسمت، اگرامه        

ست. انتقال عين عل  ضوور، و هر ضالت شخصي اماننمد تشمنگي   اختصاصي ني

يا گرسنگي يا ترس  به ديگرا  ناممکن است. اما آثار، که اي آ  بمرا، صماضبا    

آيد، اي دو راه به ديگمرا  قابمل    به شمار مي ضصوليماند و اي سنخ عل   تجربه مي

تقمال آ  اي ايمن دو   استداللي. ان -تحليلي و عقلي -باشند: عقلي انتقال و اثبات مي

 شا  ممکن است.  راه بر پاية عقل منور و تعامل مکرر عارف با تجربه

مراد نگارنده اي عقل تحليلي صرفاً عقل انتزاعي نيست، بلکه اع  اي انتزاعي و 

توصيفي است  مقصود اي تحليل ه  در اينجا اين نيست که ساختار منطقي قوايا 

ضملية محصوره است يا خارجيه يا ضقيقيه يا  را بداني  که ضمليه است يا شرطيه،
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طبيعيه يا شخصيه و يا ديگر انواع آ ، بلکه مراد اين است که اي راه تحليمل يمک   

ببري  يا بالعکس. لوايم يما   موضوع يا يک گزاره به لوايم بي ن به معنا، عام آ  پي 

ييرند. آنگاه بايد بديهي باشند يا نظر، ضو، تا ه  فيلسوفا  و ه  عارفا  آ  را بپ

شود اي راه تحليل ملزوم لوايم آ  را به دست آورده، بر آ  ضممل کمرد. ممثالً،     مي

تحليلمي، وضمدت و    -کني  اي راه عقلمي  يماني که موجود، را در خارج درک مي

مفماهيمي را در برابمر آ  قمرار     iتشخص و فعليت آ  را نيز در خارج درک کرده،

کني . گاهي ميا  مفاد يک گمزاره   شا  ضمل ميدهي  و آنگاه آنها را بر موضوع مي

ها، ديگر نيز اين سمنخ تماليم وجمود دارد. وقتمي تماليم       و مفاده گزاره يا گزاره

منطقي ميا  موضوع و محمول يک گزاره يا ميا  مفاد يک گمزاره و مفماد گمزارة    

ديگر آشکار گردد، عقالً ناگزير اي پييرش آ  هستي . اثبات آ  محمول بمرا، آ   

نيماي اي اسمتدالل    بديهي يا قريب به بديهي و بي« لنفسه شيء   اثبات»ضوع مانند مو

هايي که محموالت آنهما اي لموايم بمين بمه معنما، عمام        است. به طور کلي، گزاره

آيمد و قومايا، فطمر، اي قومايايي      موضوع باشد اي قوايا، فطر، به شمار ممي 

نياي  وضوعاتشا  اي استدالل بياند که اثبات محموالت آنها برا، م قريب به بديهي

التمي  »دانما    باشند. که به تعبير منطو است. به تعبير،، قوايا، فطر، قوايايي مي

، يعني ضد وسطِ استدالل همواره در ذهن ضاضر است. بدين سبب «قياساتها معها

                                           

i .ن محمول بالصمیمه است كىه  به عيیده نگارنده، يضايا، حملیه در گسترة فلسفۀ اسالمی هما

آيد، اعم ا، اينكه يد مفووم ذهنی باهد يىا يىد پديىدة     محمول آن ا، تحلیل موضوع به دست می

كند كه آن را به مفاهیم ذهنی محدود كنیم، ،يىرا بىا درك يىد پديىدة      عینی. هیچ دلیلی ملزم نمی

اهیمی را كه در برابر توان وحدت و تشخص و فعلیت آن را نیز در خارج درك كرد. مف خارجی می

 .كند، نه صرفا در فضا، ذهن می  ها، آن در خارج حكايت دهیم ا، ويژگی آن يرار می
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توا  به ثبوت محمول  است که به صرف تصور دو طرف قويه و نسبت آ  دو مي

توا  آ  را  اي جملة قومايا، تحليلمي    رد. طبو يک مبنا، ميبرا، موضوع ضک  ک

  يبمدان  iناميد: اگر قوايا، تحليلي را اي اقسام ضمل شايع انه اي نوع ضمل اولي 

ها، بي ن آ  را ه   کند ويژگي ]که در هما  موطني که قلبا واقعيتي را مشاهده مي

ها، بي ن آ  را نيز بما   ژگيکند وي ا، را درک مي ا، که عقل پديده بيابد و در مرتبه

نياي اي برها   تأمل و تحليل به دست بياورد ، ديگر اثبات آنها برا، موضوعشا  بي

ها، فيلسوفا  و عارفا  مسلما  در قالب قوايا، تحليلي  است. بسيار، اي تالش

ارائه شدني است، او  بر اساس تعريف فوت، مقصود اي قومايا، تحليلمي ايمن    

هما، آ    انمد، ولمي ضيثيمت    ارج اي ذات و ذاتيمات موضموع  ها خ است که محمول

آنکه اي خارج بمه آنهما منوم      آيند بي هستند که اي ذات و صمي  آنها به دست مي

اند که نه در مقام ثبوت به  شوند  يعني اي اعراض اليم  بين به معنا، عام موضوع

و لموايم آ  اي  واسطة خارج اي ذهن نياي دارند و نه در مقام اثبات، ماننمد وجمود    

وضدت و تشخص و فعليت. در مقابل اين دسته اي قوايا، قوايا، ترکيبي هستند 

انمد کمه    باشند، يعني اي اعراض غيربين که محموالت آنها محموالت بالوميمه مي

به واسطة در ثبوت و اثبات اخارج اي ذهن  نياي دارند، مانند سمفيد، يما سمياهي    

تحليل عقلي به ايمن معنما در    (539ـ5779:5/533)ر.ك.سبزواري،برا، جس . 

                                           

i.   استاد مصباح يزد،  در يد تيسیم يضايا، حملیه را به حمل اولی و هايع صناعی و حمىل

تحلیلىی و  بند، كىرده هلیىه مركبىه را بىه      هايع صناعی را نیز به هلیه بسیطه و هلیۀ مركبه و دسته

تركیبی تيسیم كرده است. او بر اين باور است كه اگر مفووم محمول ا، تحلیل مفوىوم موضىوع بىه    

دست بیايد، يضیه تحلیلیه و اگر نه، تركیبیه است. اثبات چنین محمولی را برا، موضىوع آن، مثىل   

  (889ى  4/881: 4839داند. )ر. ك.  نیا، ا، استدالل و برهان می اثبات هیا لنفسه، بديوی و بی
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هما، فلسمفي    ا، اي نمونه سينا ک  نيست. پاره کار بعوي اي فيلسوفا  اي جمله ابن

متناهي  ام. اي باب نمونه، عارفا  و فيلسوفا ، هر دو، نا آ  را در مقالة ميکور آورده

است کمه بمه    بود  ضو را قبول دارند. اختالف آنا  در نحوة رابطة ضو با کثرات

نحو عليت است يا تجلي. در نظام علي و معلولي، معلولْ وجود مستقلي اي علت 

دارد و مصدات باليات وجود است اما در نظام تجلي، معلمولْ شمأ  و پرتمو، اي    

يابد و فيلسوف  متناهي بود  ضو را اي طريو شهود مي وجود علت است. عارف نا

پييرند، ناگزير بايمد   متناهي بود  ضو را مي رسد. او  هر دو نا با برها  به آ  مي

تمام لوايم آ  را نيز بپييرند  اگر وجود ضو نامتناهي باشد، تنها او مصدات باليات 

کم  قريمب بمه بمديهي اسمت، ييمرا        وجود خواهد بود. اين گزاره بديهي يا دست

تصديو اين گزاره صرفاً به تصور دقيو موضوع و محمول و نسبت آنهما بسمتگي   

. در نتيجه، ضو محيط بر همه خواهد بود و با کثرات تممايز اضماطي خواهمد    دارد

داشت، نه تقابلي  هيچ موجود، مقابل ضمو نخواهمد بمود و، بمه تعبيمر،، هميچ       

متنماهي بمود     موجود، با ضو تمايز تقابلي نخواهد داشت، ييرا وجود مقابل با نا

ليمل عقلمي و هم  اي راه    متناهي بود  ضو را ه  اي راه تح سايد. عارف نا ضو نمي

تواند اثبات کند: اگر وجود مقابل در کار باشمد، نامتنماهي    برها  برا، ديگرا  مي

نامتناهي نخواهد بود. پس، يک وجود است که همة هستي را پر کرده اسمت. بمه   

سخن ديگر، اگر غير اي وجود ضو وجود باليات ديگر، باشد، وجود ضو متناهي 

ة شرطي باطل است. بطال  تالي موجب بطمال  مقمدم   خواهد بود. لکن تالي گزار

گيرد که خود عقل به کممال آ  را   شود. البته، عارف اي برخي مقدمات مدد مي مي

متنماهي   کند. مثالً، در استدالل باال بر نامتناهي بود  ضو تکيه کمردي . نما   درک مي

ل آ  را بود  ضو امر، نيست که صرفاً با شهود قابل يافتن باشد، بلکه خمود عقم  
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نهنمد. اي ديمدگاه    رو، همة فيلسوفا  نيز به آ  گرد  ممي  تواند درک کند. اياين مي

است که اي هرگونه کاستي و محمدوديت وجمود، رهما      الوجود آ  فلسفه، واجب

باشد و همة کماالت را بالفعل داشته باشد و اي هر نوع کمال محدود نيز پيراسمته  

تاج خواهد بود که نقص و کاسمتي او را بمر   تر، مح باشد. وگرنه، به موجود کامل

توانمد   طرف سمايد و نيايهما، او را بمر آورده نمايمد کمه انمين موجمود، نممي        

 الوجود باشد و اين خلف است. واجب

گفتني است که مثالِ وجود نور در شيشه ناقض ديدگاه عرفا  نيست، ييرا در 

ناپيير است،  ل جمعمتناهي است که با هستيِ مقاب وجود سخن اي هستي نا وضدت 

بلکه هستي همة موجودات به هستي اوست. در مثمال نمور در شيشمه همر کمدام      

کنمد امما    هستي مستقلي دارد و هستي نور هرگز موطن وجود، شيشه را پر نممي 

 کند. او  نور امر، لطيف است در شيشه نفوذ مي

يد و پمردا  تحليلي به اثبات مدعيات  ممي  -عارف گاهي اي راه عقلي ،در نتيجه

استداللي و تشکيل قياس استثنائي يا اقتراني يا ترکيب اي همر   -گاهي اي راه عقلي

 دو. اين قل  آ  را در مقالة مزبور در ضد توا  توضي  داده است.
 

 گيری . نتيجه6

شوند. در کشمف   تجارب عرفاني در يک تقسي  به معنو، و صور، تقسي  مي

که در اين سنخ اي شمهود، هم  در    روست صور، قوة متخيله اثرگيار است. بدين

مقام شهود و ه  در مقام تعبير خطا راه دارد. اما عرفا دو معيمار بمرا، تشمخيص    

اند: عام و خماص. ميمزا  عمام قمرآ  و سمنت       کشف درست اي غير آ  ذکر  کرده

پيامبر  و ميزا  خاص مرشد است. به تعبير،، شهود عرفاني بايد مطابو با کتماب  

آيمد کمه    ممي  الدين بر يد مرشد باشد. اما ظاهراً اي سخنا  محييو سنت و مورد تأي
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شهود معنو، به سنجه نياي ندارد، او  ضقيقت را بدو  دخالت قوة متخيله بدو  

يابد، يعني عارف با واقع ناب، بدو  پيرايه، مواجه اسمت.   شکل و رنگ خاص مي

و تشمخيص   تواند ممالک عممل بمه روايمات     عربي، شهود معنو، مي به عقيدة ابن

تواند بر پايمة آ  شمهود روايتمي را     صحي  اي ضعيف آنها قرار بگيرد و عارف مي

عربمي در ممتن    ا، ارائه دهد. عبارات ابن اخي يا طرد کند و يا تفسير خاصي اي آيه

 نوشتار و تأويالت عرفاني گواه خوبي بر اين مدعا است.

اليقمين اي راه   اليقين. علم   اليقين و ضو اليقين، عين يقين دارا، مراتب است: عل 

اليقمين و   آيد، که ايمن کمار فيلسموفا  اسمت. عمين       برها  و استدالل به دست مي

اند. عارف  شوند که کار صاضبا  ذوت اليقين با شهود قلبي و روضي ضاصل مي ضو

کند، اما هنوي صيرورت  گونه هست مشاهده مي اليقيني واقع را هما  در شهود عين

فنا، افعالي عارف در سفر اول در مرتبة قلبمي اي هممين سمنخ    يابد.  وجود، نمي

يابد و خود متحقو به  اليقيني صيرورت وجود، مي است.  اما عارف در شهود ضو

ماند که رنگ آتم    ضال، عارف به ذغالي يا آهني مي  شود. در اين آ  ضقيقت مي

کند. عارف در  يشود و اضکام و آثار آ  را پيدا م گيرد و جزء آ  مي را به خود مي

شود و در  يايد و با اسماء و صفات ضو متحد مي سفر دوم صيرورت وجود، مي

کنمد. او در   گردد و کار ضقاني ممي  سفر سوم با وصف ضقاني به عال  خلو بر مي

کند و تمامي قموا، ظماهر، و بماطني و     سفر سوم ميا  وضدت و کثرت جمع مي

. در اين سفر، اضواالت او تبديل به شوند ادراکي و تحريکي و، ضقاني و منور مي

کند و ضقاني  گونه که هست بايه  ضقاني مشاهده مي گردند و واقع را آ  مقام مي

دهد. در مقام فنا ه  فاهمة عارف تابع قلب و رو  و سرّ بماطن    اي آ  گزارش مي

رو، در مقممام  ايممن شممود و در مقمام بقمما، بعمد اي فنمما نيمز انممين اسمت. اي     او ممي 
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کنمد. او در   ر،، قوة متخيله او نيز اي عقل قدسي و منور و، تبعيت ممي گي صورت

انجامد  مقام تعبير نيز ضقاني و مصو  اي خطا است، او  تلوين و، به تمکين مي

ترتيمب، عمارف هممواره در تعاممل       گردد. بدين و اضواالت  به مقامات تبديل مي

يل او تسملي  قموا،   ها، عرفاني اسمت و هممة قموا، نما     مکرر و مداوم با تجربه

شمود کمه فهم      کنند. شهود عارف سبب ممي  تر او هستند و اي آنها پيرو، مي عالي

تر، اي ضقايو ماورايي پيدا کند، او  نفس ناطقه در مرتبة عمالي در عمين    روشن

طبيعمي اسمت کمه    «. المنفس فمي وضمدتها کمل القموا،     »بساطت همة قوا را دارد: 

تمر   انتقال نيز بيا  و تحليل و برها  روشمن  تر در مقام بيا  و صاضبا  فه  روشن

. عارف در شهود معنو، ضقايو ماورايي را بما هممة لموايم يما     ارائه کنند توانند مي

يابد. با اين وجود، در مقام انتقال بر آ  دسته اي  لوايمي  بسيار، اي آ  با شهود مي

ضو ]که عقمل  کند که بي ن به معنا، عام باشد. محموالت بديهي يا نظر،  تکيه مي

به معنا، عام موضوعي  باشند، اي   به پا، خود به آ  برسد  اگر اي سنخ لوايم بين

قياساتها »اند که  هايي ا، فطر، گزارهيشوند و قوا سنخ قوايا، فطر، شمرده مي

باشمند. عمارف اي راه لموايم بمي ن بمه       اين قوايا يا بديهي يا قريب به آ  مي« معها

 مدعيات عرفاني را اثبات و به ديگرا  منتقل نمايد.شود  معنا، عام موفو مي
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 العلمیۀ. الكتب بیروت: دار القل ب،ق ت( 4143مكی، ابوطالب ) -
، يىم:  هىركت چىاپ و نشىر     8[، چ 4]ج آم زشفلسفه( 4839تيی ) مصباح يزد،، محمد -
 الملل سا،مان تبلیغات اسالمی. بین
يم: مؤسسه آمو،هی و  فلسف،،معرفت، «گريز، عارفان عيل( »4831اهلل ) پناه، سیديد يزدان - 

 .00ى  89، ص 1، ه 8، س پژوهشی امام خمینی
يىم: انتشىارات مؤسسىه آمو،هىی و      مبان،واص لعرفاننظـري،( 4833ىىىىىىىىى )ى - 

 . پژوهشی امام خمینی


