371
فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت

سال هفتم ،پاییز  ،4931شماره مسلسل 52

معيار عقل در ارزيابی مکاشفات صوری

تاريخ دريافت49/1/52 :

تاريخ تأييد49/3/11 :

محمد ابراهیم نتاج

*

مکاشفۀ صوری حالتی روحی است که در مواجههه اها حيهاو و در ارط ها
خيال متصل اا خيال منفصل ارای سالکِ عارف حاصل مهیشهود در ايهياری ا
موارد ،اون مکاشفات صادق و رحمانیاند ،اما اگر پای وهه و هواههای نفيهانی
در ميان ااشد و شيطان عرصه را ارای طمثالت خود مناسب ا ينهد ،موهومهات را
حياويی انکارناپذور مینماوانهد عهارف اهرای طصهميا مکاشهفات شهيطانی ا
رحمانی اه ناچار ااود اعد ا مفارقت ا چنين مکاشفاطی و در ميام طحليل ذهنهی
اه ار واای آن اپردا د عارف ارای داوری صهحت و سهي مکاشهفات خهود اهه
معيارهاوی نيا دارد که متين و مطمئن ااشند ا اونرو ،در عرفان نظری ،اصول و
موا ونی اه اون امر اختصاص وافتهه اسهت وکهی ا آن مهوا ون عيهل و احکهام
مُ رهَن عيلی است در عرفان ،عيل حجيت ذاطی دارد ا اونرو ،نه طنهها معهار
ارای معارف کصفی نييت ،الکه مؤود آن است ،ورا ني ت عيل اا عرفان همانند
منط ارای فليفه است

واژگان کليدی :عيهل ،مکاشهفۀ صهوری ،مکاشهفۀ صهحي ،،مکاشهفۀ سهيي ،
حجيت عيل

* استادوار دانصگاه پيام نور
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مقدمه

عارف ،همانند انيانهای دوگر ،قوای متعدد ااطنی و نفيانی دارد که هر وهک
ا اون قوا میطوانند ار قوای دوگر او طأثير اگذارنهد و سه ب انحهراف آن قهوا در
ادراکصان گردند وا اه قوای دوگر در انجام وظيفهشان کمهک کننهد اوهن قااليهت
درونی عارف س ب میشود کهه وی در مهواردی در صهحت و سهي مصهاهدات
عرفانی و درونی خود شک کند و ا واقعی اودن آن مصاهدات مطمئن نگردد در
ميان قوای ااطنی انيان ،قوۀ واهمهه ايصهترون اثهر را در قهوای دوگهر در عرصهۀ
مکاشفات اه جا میگذارد ال ته ،چه ايا ممکن است عوامل ايرونی مانند شهيطان
نيز در درستی مکاشفات خلل اوجاد کند انااراون ،ا آنجاویکه هر علمی در ط يين
درستی وا نادرستی گزارههای خود و طط ي آن گزارهها اا واقعيت نيا مند معيار و
و

ميزان سنجش است (ابنعربی ،5041 ،ج ،)6 :3در عرفان نيهز راهيهان راهِ کصه

شهود ارای اعد ا ورود در طرو مصاهده و طی درجات و مراطب مکاشهفۀ اههل
اهلل ،اه اطفاق ،موا ون و اصولی ميرر کردهاند که مراعات اون اصول موجب عهدم
لغزش میااشد (الترکه )373 :5364 ،اون اصول و موا ون ميزان درستی و نادرستی
مکاشفات است ،ورا طعدادی ا وافتههای اهل عرفان ممال

و الکه منهاق

اها

وکدوگر است احث ا ميزان صحت و سي مکاشفات اه جهت ماهيت استداللی
آن در عرفان نظری مطرح میگردد و نيش منطه را در ارااهر علهوم عيلهی اوفها
میکند ،ادون جهت عل عرفان نظری طأسيس شد که مصاهدات عرفها را ميهتدلّ
گرداند (الترکه)6 :5030 ،

مصاهدات اهل کص

اگر اا ميزانی سنجيده شود ،ه ارای خود اهل مصهاهده

اطيان و معرفت میآورد و در سلوک آونده اه او کمک فهراوان مهیرسهاند و هه
ارای دوگران سودمند خواهد اود ،ورا ارای آنها نيز اطيان و شناخت اهتر و ايصتر
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را ني ت اه واقعيات اه دن ال دارد نيا عرفان اه ميزان اهه اوهن دليهل اسهت کهه
اختالف سالکان در استعدادهای معنوی و طناق

در مصاهدات عرفانی آنها امری

ادوهی و راوج است (الترکه[ 342 :5364 ،پاورقی])

مالصدرا مینوويد « :هر کس قوۀ خيالش قوت گيرد وها قهوۀ حهس او اهه
ضع

گراود ،اا چص خيالی خود چيزی را مصهود و محيوس میايند ،آنچنانکه

اييۀ محيوسات را مصاهده میکند اه همين جهت،

دچار مغالطه و اشت اه می-

شود » (صدرالدین شیرازی ،5825،ج)337 :8

دليل اون اشت اه ا نظر محيیالدون اون است که «شيطان و جنها

اها قهوای

عاقلۀ افراد خاصی اا ی میکنند طا آنها خيال کنند که اه معرفهت خاصهی دسهت
وافتهاند و ادون طرطيب ،افراد دچار اختالل و آشفتگی روحی میشوند » (ابنعربی،

 ،5041ج )635 :3اما اون طضاد و اختالفْ در ذات کص

نييت اهه همهين دليهل،

«مکاشفه هرگز کاذب نمواهد اود » (جامی ،)517 :5374،ورا ههر کصهفی متعلیيهی
دارد و همواره طعلّ کص
ايان واقعۀ کص

اه متعل خود صادق است ،اما در ميام طحليل ذهنی و

خطا روی میدهد ،وعنی متعل کص

ممکن است واقعی ن اشد

الکه امری موهوم ااشد وا اساساً کصفی در آن طحي نيافته ااشهد و امهور خيهالی
ارای عارف کص

عرفانی جلوه نماود

ا اون روست که هرگونه مصاهدهای نيا مند مهالک و معيهار ار وهاای اسهت؛
مالک و ميزان در عرفان دو قي است :ميزان عام و ميزان خاص گاهی ميهزان و
معيار عموميت نداشته ،افراد خاصی طواناوی استفاده ا آنها را دارند اون سهن ا
ميزانها را معيار خاص میگووند در مياال ،اهه مهالکههاوی کهه همهۀ افهراد اهه
فراخور حال خود میطوانند ا آنها اهرهمند شوند مالکهای عمومی گفته میشود،
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وکی ا معيارهای عام عيل و اراهين عيلی است (جوادی آملی ،5327 ،ج )354 :5و
مراد ا عيل همان قوۀ مجرد و ا قوای نفس ناطيه است (حسنزاده آملیی:5366 ،

 )360که در ار واای مکاشفات حضوری و شهودی استفاده مهیشهود اوهن عيهل
سمعی وا کي ی است و ادراک ااواسطه دارد و در فليهفه اهه آن عيهل حصهولی
میگووند« :وعنی عيل نظری که سيرۀ فيليوف است » (حسنزاده آملی)174 :5372 ،

انااراون ،در اون نوشتار ،پرسش ا صهحت مصهاهداطی اسهت کهه عهارف اهه
واسطۀ خيال متصل ا عال خيال مطل دروافت میکند ار اوهن اسهاس ،پرسهيده
می شود که آوا ارای عارف ميزانی هيت طا اتواند اا آن اين امور وهمی و واقعهی
طفاوت قاول شود؟ و آوا ارای وی معياری وجود دارد طا اه مصاهدات خود ويهين
کند؟ و آوا مالکی در دست عارف هيت طا اتواند اه وسيلۀ آن مماط هان خهود را
ا درستی مکاشفات خود مطمئن سا د؟
 .1اقسام مکاشفه

مکاشفه مواجهۀ اهاطن اها حيهاو هيهتی و واقعيتهی ا سهن عله و ادراک
حضوری است و متعل چنين ادراکهی ،عهالوه اهر مظهاهر ملکهوطی و مثهالی ،در
نهاوت ،مصاهدۀ جمال ح طعالی است و ثمرۀ اون مکاشفه ظهور شیء است ارای
قلب ،اه نحوی که شک و روب در آن ااقی نماند (سهروردی ،5387 ،ج )536 :0در
واقع ،مصاهده معاونهای عرفانی است که اه وسيلۀ آن ،حيييت وجهود چنهان کهه
هيت ارای انيان پدودار میگردد (ابراهیمی دینانی)33 :5378 ،

مصاهدات عرفانی در معرفتشناسی فوق ادراک عيلی اههشهمارمیآونهد اوهن
مصاهدات ا افاضات راانی و طعالي الهی ار قلب سالک است؛ طعالي راانی همان
علوم کصفی وا ادراکات ایواسطهاند که ا راه ذوق و وجدان ارای سالک حاصل
میگردد (صدرالدین شیرازی)500 ،5363،
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در حکمت اشراق ،معرفت شهودی اراساس اشراق انوار مداره ار نفس مجرد
انيان پدود میآود در مکتب اشراق ،شهود حيی ،خيالی ،عيلی و قل ی مصهاهدۀ
نفس ناميده میشود و انواع اون مصاهدات دارای درجات و مراطبانهد اهاالطرون
اون مصاهدات که مصاهدۀ قل ی است مرط های ا مکاشفۀ معنوی شمرده میشهود
در همۀ اون مراطب ،نفس نيش محوری دارد و در طمام اون مراحل ،عل و ادراکْ
ذاطی نفس است و نه عرضی آن ،و اون ادراکْ عل حضوری اطصهالی و شههودی
است (سهروردی ،5373 ،ج)07 :3

مالصدرا هماهنگ اا سهروردی معتيد است که در ايتر شهود ،نفس اا مصهود
خود متّحد میگردد ،ورا ا نظر وی ،کيفيت ادراک موجودات خيالی اوهن گونهه
است که نفس هنگام ادراک مميَّالت اا متميَّل و اا نصئۀ خيال متیحهد مهیگهردد
(صدرالدین شیرازی ،5825 ،ج)330 :2

ادون طرطيب ،مدرک و مکاشِ

که همان نفس ناطيه ااشد در ههر مرط ههای ا

ادراک و آگاهی اا معلوم االذات خود متحد میگردد ،اه طوری که در مکاشهفات
صوری نفس قادر خواهد اود صور مثالی را در عال ايداری مصاهده کنهد ،همهان
طور که در خواب مصاهده میکند پس ،شهود و ادراک صورتهای مثالی ناشهی
ا اطحاد نفس اا م ادی و عيول است ،نظير اطحاد اصل اا فرع و اطحاد حيييت اها
رقييت مالصدرا مینوويد« :کمال خاص نفس ناطيه اون است که اا عيهل کلهی
متحد شود و صورت کلی و نظام اط ّ و خير سرشار ا م دأ کهل در طمهام عيهول،
نفوس ،ط اوع و اجرام فلکی و عنصری ساری و جاری شود طا در نفهس طيهرر و
طحي وااد و اه جوهر ذات خووش جهانی عيلی گردد که ماهيهت کهل اشهياء در
اوست » (همو)347 :5306 ،

اراساس طفکر اشراقی نيز ،نفس ناطيه اا اطصال اه عيل اه ادراک معلوم خهود
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در مکاشفات صوری میپردا د و اون مصاهده ناشی ا من ع معرفت و نهور عيهل
مجرد است ،ورا طمام لهذات ار خهی ا امهر نهوری و عيلهی نصهئت مهیگيهرد
(شهروزی)137 :5373 ،

اون ادراک ار خی وا کص

صوری که ا آن طع ير اه لهذات ار خهی شهد در

ذات خود معرفت اه اسرار ااطنی و عال هيتی را اه همراه دارد
ا دودگاه مرحوم قيصری ،کص

اه دو قي معنوی و صوری طييي میگردد:

صوری کصفی است که در عال مثال ا طرو حواس پنجگانه حاصل میشود ،اما
معنوی کصفی مجرد ا صور حياو و ا طجليات اس علي است که ظهور معانی
غي ی و حياو عينی اهشمارمیرود (قیصری 547 :5371 ،و  )554در کص

صوری،

همۀ مصاهدات اه وسهيلۀ قهوۀ خيهال ا عهال خيهال دروافهت مهیگهردد و اوهن
مصاهدات همراه اا آگاهی ا حياو عوال هيهتی اسهت انهااراون« ،در مکاشهفۀ
صوری ،مُصاهِدْ ملکات و علوم و معارف را اه صورت مثالی دروافهت مهیکنهد »
(حسنزاده آملی)540 :5372 ،

در عرفان نظری ،ارای هر وک ا انواع مکاشفات اقيامی ذکر شده است ،امها
اه دليل مناس ت احث طنها اه ذکر اقيام کص
جامی در انواع کص

صوری اينده میکني

صوری مینوويد« :صورتهاوی که در حضهرت خيهال

نيش میاندد دو قي اند :وک قي صورتههاوی اسهت کهه در خهار ا خيهال
وجود دارد در اون قي  ،صورتهای خارجی مطاا اا صورتهای خيالی است
ا اون قي اه «کص

مجرد ا طصرفات خيالی» طع يهر مهیشهود قيه دوگهری

وجود دارد که در آن ،صورتهای خارجی مطاا اا صور خيالی نييت ،ورا قهوۀ
مصوره طصرفاطی در آن میکند و اه آن ل اسهای مناسب میپوشاند و اوهن قيه
«کص

مميل» ناميده میشود (جامی )512 :5374 ،مکاشفات صوری طجلی اسه
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سميع و اصير است انااراون ،اگهر اسه سهميع در عهارف ظههور وااهد ،اهرای او
مکاشفات سمعی رخ میدهد و اگر اس اصير در او طجلی کنهد ،مکاشهفات او ا
جنس م صرات است و ممکن است اه دليل استعداد و قوت نفيانی در وک فرد
چند اس ا اسماء الهی ظهور وااد و همزمان چنهدون ادراک و مکاشهفه صهوری
داشته ااشد ،ورا طمام امور محي در عال هيتی مظهری ا مظهاهر اسهماء الههی
است و هر مظهری اس خاص را در طحي خود می طل د
 .2ويژگیهای مکاشفات صوری

ارای نفس در ميير کمال قدرطی حاصل میشود کهه مهیطوانهد حيهاو عهال
خيال را اه اشکال گوناگون مصاهده کند ا آنجاکه اون حياو دارای صورتانهد،
کص

در اون مرحله ،صهوری و مثهالی خواههد اهود و قهوۀ خيهال  -کهه نههر و

رودخانه ني ت اه دروای عال خيال و عال مثال است و نمونۀ عال مثهال مطله
است (جامی – )516 :5374،میطواند اه اون عال متصل شود و موجودات مهافوق
را در انيانْ متنزّل و متمثّل سا د در اون ميام است که عارف اه مکاشفۀ صهوری
دست میوااد
انااراون ،مصاهدات و مکاشفات صوری در مرط ۀ خيالی نفس رخ میدهد اون
مرط ه نه نور مح

و مجرد طام است و نه ظلمهت احهت و جيهمانيت خهالا،

الکه وجودی اين نور و ظلمت است پس ،اوهن امکهان و اسهتعداد اهرای نفهس
وجود دارد کهه اهه کمهال مطله و نهور محه

صهعود کنهد مکاشهفۀ صهوری

ووژگیهای منحصراهفردی ني ت اه مکاشفات دوگر در عرفان عملهی دارد اوهن
مکاشفه نوعی ا معرفت است کهه اها خيهال و سهپس اها حهواس ظهاهری درک
میشود اهرۀ اون مصاهده چيزی است که دوده ،شنيده ،چصيده ،اوويهده و لمهس
میگردد
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در اون نوع ا مصاهدات ،عهارف مصههودات خهود را اهه وسهيلۀ قهوۀ خيهال
دروافت میکند (همان )512 :و چون اون قوه در ارط ا اا عال مثال است و صور
مثالی آن عال را رؤوت میکند پس ،اساساً کص

صوری مراهو اهه عهال مثهال

میااشد (قونوی )21 :5375 ،مکاشفات صوری ارای کيانی حاصل میشود که اهه
ميام طجرد عيلی نرسيده ااشند (بهائی الهیجی ،)1 :5373 ،ورا واصالن اه اون ميام
صاح ان مکاشفۀ معنویاند که ا صورت و مثال عاری است
اانعرای ا جمله کيانی است که معتيد اه مصاهدات صور مثالی در خواب و
ايداری است وی مینوويد« :آنچه را که اينندۀ خواب در خوااش میاينهد ،اههل
کص

در ايداری میايند » (ابنعربی5855 ،م ،ج )346 :5وجود چنين قهدرطی اهرای

عارف ا آن رو میااشد که مرط ۀ مثالی نفهس اوهن قااليهت را دارد کهه اها طنهزل
حياو عيلی و خيالی اه مرط ۀ حس مصترک اه آنها طجيّ امصد و آن حيهاو را
ارای قوای ظاهری انيان دروافتشدنی کند ار اون اساس ،ا رؤوت صور مثهالی
اه وسيلۀ حواس ظاهری در ع ارت اانعرای طع ير اه چص خيالی شده است کهه
میطواند در ايداری نيز ا يند (ابنعربی ،5041 ،ج)341 :5

ووليام چيتيک ار اساس فهمی کهه ا فحهوای کهالم ااهنعراهی دراهارۀ انهواع
طمثالت صور مثالی استفاده کرده مینوويد« :طمثل اه سه طرو ممکن اسهت رخ
دهد :وکی اونکه موجود متمثّل در عال خيهال مصهاهده شهود ،ماننهد ايهياری ا
مکاشفات و وحیها ،و اونکه در عال مادی مصاهده شود اما ادون طل ّس اه مادّه،
و ااآلخره اونکه در عال مادی مصاهده شود و ل اس ماده ه اه طن کند » (چیتیک،
)500 :5320

ار اساس اون ع ارت ،در طمام اقيام ،مصاهدۀ صور مثالی در عال مثهال و اهه
کمک قوۀ خيال طحي میپذورد اما وقتی نيش غي ی ا عهال ملکهوت در نفهس
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منتيش میگردد ،دو حالت میطواند داشته ااشهد :وها آنکهه دفعهی اسهت و ماننهد
آذرخش میآود و اه سرعت میرود وا اونکهه دوام دارد و اهه قهوۀ خيهال انيهان
اشراق میشود؛ و خيال آن را متمثّل میکند طها اتوانهد آن را رؤوهت کنهد ،ماننهد
نيوش غي ی که اه مرحلۀ خيال ارسد قي اول ش يه چيزی است که اانعراهی ا
آن اه «مصاهدۀ ذات» طع ير میکند و آنها را طجلياطی ا ذات میداند که قاال ض ط
نييتند« :ارقها ش يه مصاهدۀ ذاتاند ا اون جهت که دوام و اياء ندارنهد » (ابین-
عربی ،5041 ،ج)82 :3
 .3منشأ انواع خطاها در مکاشفات

ايياری ا اختالفات عارفهان ا طفهاوت مراطهب کمهالی اوصهان ارمهیخيهزد،
طاآنجاکه ممکن است عارفان گزارشهای ممتلفی ا وهک حيييهت ارائهه دهنهد،
ليکن اون گزارشها طولی اوده ،اها وکهدوگر طعارضهی ندارنهد و ايهانگر مراطهب
ممتل

آن حيييت و م يّن ميام سلوکی آن عارف میااشند ال تهه ،ممکهن اسهت

ارخی ا عارفان ،اه دليل طيلط وه ار خيال ،طوه ده شهوند و امهور وهمهی را
واقعی اپندارند و ا اون جهت ،اا اهل مکاشفۀ حيييی اختالف داشته ااشند
وکى ا مه طرون وجوه اختالف اين عرفا در روشها و سنن جزئهى طرويهت
است و اون درحالی است که ممکهن اسهت در اصهول کلهی اطفهاق روش داشهته
ااشند اون طفاوتها ا اختالف در شراوط ممتل

محيطی و مزاجی ارمىخيزد و

صرفاً اختالف در روش و سلييه است و مصکلی در صحت و سي مکاشهفات و
ططاا آنها اا واقع اوجاد نمیکند
عارف ممکن است پس ا حصول شهود ،اه طوصي

و طع ير ا شههود خهود

دست ند و اه گزارش اپردا د در اون هنگام ،عوامل متعددی در درستی گزارش
دخالههت دارنههد ميههزان قههدرت علمههی و عيالنههی عههارف ،پيصههينههههای ذهنههی
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مکاشفهکننده ،طيلط ار ادايات اانی ،وضوح و عدم وضوح مصاهدات عرفانی ا
جمله عوامل أثرگذار ار کيفيت گزارش ا شههودند مهثالً عارفهانی کهه پهيشطهر
فيليوف اودهاند گزارشهای اهتر و درستطری ا مصهودات خود ارائه میدهنهد
وا آنان که سمنور و شاعر اودهاند راحتطهر و اهتهر شههودات خهود را گهزارش
میکنند
وکی دوگر ا طفاوتها در ايهان مکاشهفات ،اخهتالف ميهان کصه

واقعهی و

کص نماها است واصالن همواره اه سالکان هصهدار مهیدهنهد کهه رههزنههای
فراوانی در کمين است آنگاه ،اهرای طصهميا مصهاهدات ملکهی و رحمهانی ا
طوهمات و واردات نفيانی و شيطانی راهکارهاوی ارائه میدهند منطيی است که
سالکانی که ادون هصدارها طوجه نکنند و خودسهرانه اهه اعمهال سهلوکی دسهت
وا ند وا آنان که هنو انانيت ،خوداينی و خودخواهی در سر دارند ،اه طناسب اون
احوال ،گرفتار آسيبهای سلوکی شوند و در پی آن ،در سلوک و معرفت انحراف
وافته ،ا طرو حيييت دور خواهند ماند و چه ايا ممکن اسهت سهر ا الحهاد و
کفر درآورند گاهی اختالف ميان مکاشفات اه دليل اشت اه در طط ي است؛ فيدان
قدرت عيلی ،فليفی و علمی در ارخی موارد عارفهان را در مکاشهفات خهووش،
دچار اشت اه در طط يه مهیسها د و اوهن امهر منصهأ مصهکالطی جهدی مهیشهود
محيیالدون ااهنعراهی دراهارۀ اطفهاق طهارومی مصهاهدۀ ج رئيهل
رسولاکرم

اهه وسهيلۀ

میگوود« :آنگاه که ج رئيل اه صورت دحيه درآمد » ،همه او را

دحيه مصاهده کردند ،ولی در حيييتِ مصهود اختالف داشهتند» (ر.ک :ابینعربیی،
 ،5041ج)081 :3

ط يين اون اختالف دودگاه اه اون است:
شهود ار دو قي است:
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شهود کاذب :گاهی انيان اا مثال متصهل خهود وها اها ههوای نفهس و

طمثالت شيطانی رااطه دارد در اون صورت ،چون مصهود مثالی انيهان خهاطرات
نفيانی وا اليائات شيطانی متمثّلشده در درون اوست ،گراوش او نيز گراوش ح
و صدق نمواهد اود ،چون اون عل حضوری اا شهود منيوجات وهه و خيهال
حاصل میشود و اا واقع ارط ا ندارد
ب شهود صادق« :گاهی انيان در حاالت روحانی خود اا حياو عينی ،مانند
مثال منفصل ،رااطه ارقرار میکند و آن را میوااد

اون شهود اهه دليهل اوهنکهه

متعل آنْ اليائات مَلَکی وا رحمانی است ،صادق است » (جوادی آملیی)81 :5328 ،

انااراون ،ارای طصميا مصاهدات صادق ا کاذب ااود راههای احتمهالی خطاهها
شناخته شود استاد قمصهای انواع مييرهاوی که امکان خطا ا آن راه مهی وااهد را
ارمیشمرد:
بدان که صوری که در خيال متصل تمثّل می يابید ایا
ظا قی داخل در خيال م شود و اا
اا

اط يقيیو سیوا

اط يقيو ايجاد خود خيال [محقو] است و

نيز اط يقيو تمثالت و تجليات عالم معان و عقول قدس داخیل در خيیال

م شود و اا

اين صور در خيال اط انعکا صور موجود در عالم مثال و خيال

منفصل تمثل م يابد و اا

نيز به سبب تمثل ابليس ا و شيايين  -که خارج اط

صقع وجود سالک است  -وارد خيال م شوند تا او را امقاه کننید( ».قمصههای،
)77 :3171

جامی امکان کذب را در کص

مميَّل  -که همهان مکاشهفۀ صهوری عارفهان

است  -ناممکن نمیداند (جامی ،)512 :5374،ورا وکی ا قواوی که در مصهاهدات
عارفان طأثير انحرافی میگذارد وه است؛ «قوۀ وه اثری قویطر ا قوۀ عيهل در
اکثر انيانها میگذارد و آن قوه ،اه جهت ارط ا اا عال محيوسات ،امور معيول
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را در قالب محيوس ادراک میکند

انااراون،

چه ايا ااعث افکهار شهيطانی

شود » (ابنعربی5855 ،م ،ج)336 :3
 .4ضرورت وجود معيار برای مکاشفات عرفانی

پرسشهاوی که همواره در ذهن پژوهصگران عرفان اوده اوهن اسهت :مکاشهفۀ
حيييی چييت؟ چگونه عارف معارف کصفی خود را اا حفظ ار ش و اعت هار اهه
دوگری منتيل میکند؟ ميزان طصميا صحت و سي کصفيات عرفانی چييت؟
همۀ اون پرسشها م تنی ار شناخت دقيه معيهار و روشهن شهدن ميصهود ا
معيار در عرفان است انااراون ،ااود در جيتجوی ميئلۀ مهمی اه نام مالک اود طا
افهمي ميزان عرفانی اودن وک شهود در چييت
مکاشفۀ عرفانی همانند ميافرت اه ميصدی معين و دارای مصمصات جزئی
ا پيشدانيتهشده نييت ،طا ط

طعروفهی مصهما اهداني کهه آوها مها در حهال

ميافرت کردن اه فالن ميصد هيتي وا خير؟ و آوا ما در ميهير درسهت حرکهت
میکني وا خير؟ و آوا اه ميصد میرسي وا خير؟ ،الکه مکاشهفۀ عرفهانی شهراوط
اييار پيچيده و در ه طنيده و متصااه دارد؛ چه ايا ممکن اسهت وهک عهارف در
مواردی مولود ذهنيات خود را مکاشفه اپندارد و خواب و خياالت خود را شهود
اداند ،ورا در اون مکاشفات ،ادون شک ،مصاهدات شهيطانی و حهاالت متميلهی
نيز وجود دارد و نمیطوان طمام مصاهدات وک عارف را وککاسه کهرد و همهه را
درست و واقعی دانيت ،چون پيصينۀ ذهنی ،طرايتهی ،اجتمهاعی و اعتيهادی وهک
عارف در نوع و کيفيت مصاهدۀ او طأثير میگذارد در اونجاست که نيا اه ميزانی
ارای محک صحت و سي شهودات عرفانی ،خود را مینماواند پس ،حتهی اگهر
کص

و شهود حيييی ه رخ دهد و وک حيييهت قااهل شههود و دروافهت هه

ااشد ،اه معنی ادوهی اودن آن نييت و اا ه نيا اهه دليهل ،اسهتدالل و مهالک
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دارد (جعفری)5372 :5372 ،
واردات و خواص چهار گونهاند :رحمانی ،ملکی ،جنی ،و شهيطانی (قیصیری،

507 :5371؛ ابنعربی ،5041 ،ج)325 :5؛ اليائات فاسد  -که الياء شيطانیاند  -خود
نيا اه مالک در جهت طصميا فاسد اودن دارند طا دليلی ار اون داشته ااشي که
چرا اون اليائات در مرۀ مکاشفات رحمانی جای نگرفتهانهد پهس ،پرسهش اوهن
است :فارق ميان اليائات شيطانی و رحمانی چييت؟
ال ته ،عارف در مان وقوع اطصال و شهود قهادر اهه طصهميا خطها و اشهت اه
نييت ،چون آن لحظه مان حضور است و در عل حضوری خطا ایمعنا اسهت
اما وقتی که همين عارف اه حالت اوليه و عهادی خهود ارمهیگهردد ،دو پرسهش
اساسی اراوش مطرح میشود 3 :آوا اون حالتی که اراو پيش آمده حالت کصه
حيييی اود وا خير؟ 1در صورت حيييی اودن ،اا چه معياری ارای دوگران اا گو
کن طا دوگران نيز آن را ا من اپذورند؟
 .5انواع معيارها در صحت و سقم مکاشفات

عرفان نظری ،مانند علوم دوگر ،مالکهها و ميهزانههاوی اهرای ار وهاای دارد
صاحبنظران در عرصهۀ عرفهان نظهری معيارههای متعهددی را اهرای طصهميا
مکاشفات صحي ،ا سيي نام اردند و دراارۀ هروک ا آنها اهه طهور م يهو وها
ممتصر طوضيحاطی دادند اون معيارها ع ارتاند ا :
أ شریعت :شرع ميدس ،اع ا کتاب و سنت ،ارگرفته ا کصفی ارطر اهه نهام
وحی است و چون وحی حجت اسهت ،پهس ،شهروعت نيهز حجهت مهیااشهد
ا ونرو ،سهروردی معتيد است ارای اونکه سالک اه دام هوا و ههوس نيفتهد ال م
است اه کتاب و سنت رسولاهلل

طميک کند (سهروردی ،5373 ،ج)543 :0

ب عقل و برهان :هرچند حجيت عيهل و ارههان اهه پاوهۀ ادارک شههودی و
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حضوری نمیرسد ،همۀ انواع مکاشفات عرفانی اا قوۀ عاقلۀ انيان اه طور ميتيل
وا اه کمک قوای دوگر انيان قاال درکاند
اه اون معيار که موضوع اصلی نوشتار حاضر است اه طور مفصل میپردا و
اجماع :مالک اجماعْ مانی محي مهیگهردد کهه کصه

وهک سهالک اها

مکاشفات سالکان دوگر همراه گردد ،اه طهوری کهه همهۀ آنهها ا وهک حيييهت
گزارش دهند در چنين شراوطی ،اجماعْ ميزان صحت مکاشفه خواهد اود اهرای
مثال ،سهروردی ارای اث ات «مُثُل معليه» اهه مصهاهدات مکهرر جمعهی ا مهردم
«دراند» و «ميانه» استناد میکند (همان :ج)335 :3

د انسان کامیل  :ميهزان دوگهری در عرفهان وجهود دارد کهه خهود مصهون ا
خطاست و آن کص

اعالی صاح ان ح الييين است ان ياء ،اهعنوان انيهانههای

کامل ،اه س ب ااروافتن اه متن واقع هرگز دچار اشت اه وا شک نمیشوند انااراون،
مثالً اگر ان يا عال مثال مطله را مصهاهده کننهد ،مطهاا اها واقهع خواههد اهود
(خوارزمی ،5362 ،ج)368 :5

ه شیخ و استاد :عارفان ار اون ااورند که در طی ميامات طرويهت ،دم اهه دم،
رهزنهای شيطانی پيش روی سالک قرار میگيرند ،چنانکه قيصهری مهینوويهد:
« سالک اه استاد و مرشدی نيا مند است که او را اه ح ارشهاد کنهد و ا مهلکهه
ارهاند » (قیصری )544 :5371 ،ال ته ،شر شيمی آن اسهت کهه محهيط اهر همهۀ
استعداهای کلی و جزئی مرود در عال غيب ااشد (فرغانی)056 :5378 ،

و کشف ترکیبی :در مواردی ،مکاشفات صوری همهراه اها آگهاهی ا معنهای
غي ی ،و دراردارندۀ کص
مح

معنوی است و اون نهوع ا کصه

ا کصه

معنهوی

ار شمندطر و ويينآورطر است ،ورا ميان صورت و معنا جمع کرده اسهت
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(قونوی)63 :5375 ،

ال ته ،در عرفان نظری اه موا ون و معيارهای دوگری نيهز اشهاره شهده اسهت،
مانند طواطر ،مطاايت اا واقع ،عالمت ،عل و حکمهت ،رصهد معنهوی ان يها ،م هدأ
واردکنندۀ صور
 .6امتياز قوۀ عقل بر ساير قوای انسانی

هر وک ا قوا و مراطب ادراکی محدودۀ ووژهای دارد اه نحوی که هيچ حيّهی
قدرت دروافت محيوسات حو ۀ حس دوگهر را نهدارد و مجموعهۀ ادراکههای
حيی و قوای مراو اه آن طواناوی درک متميالت را ندارند همهينطهور ،ادراک
عيلی و قل ی و روحی هر وک ا آن قوا حو ۀ خاصی را پوشش میدهد در اوهن
ميان ،نيروی ادراک عيلی انيان ا امتيا درخصانی اهرهمنهد اسهت ،چراکهه عيهل
آدمی در همۀ مراطب ادراکی ه چه آنها که مادون عيلاند ،مانند حهس و خيهال ،و
چه آنها که ارطر ا آناند ،مانند ادراک قل ی و روحی ه حاضهر اسهت و ادراکهات
خاص خود را دارد سرّ اون فعاليتِ گيتردۀ عيل در نوع مدرکات آن نهفته است،
ورا مدرَکات عيل وا وجود و احکام کلی آن است وا قوانين کلی و عام حاک اهر
سراسر نظام هيتی ا همين روی ،در هر ادراکی ،در عهين آنکهه مرط هۀ ادراکهی
مرط طْ مصغول فعاليت ووژۀ خووش است ،قوۀ عيالنی آدمی نيز اه کار میافتهد و
محصوالت خاص خود را جيتجو میکند
در حکمت اسالمی ،در ميام طفاوت قهوای حيهوانی و قهوای انيهانی ،قهوای
حيوانی را اه س ب سيطرۀ وه ار آنها قوای وهمانی ،و قوای انيانی را اهه دليهل
سيطرۀ عيل ار آنها قوای عيالنهی شهمردهانهد مؤله

کتهاب عيیون مایا ل نفیس

مینوويد:
اطآنجاکه و مْ ر يس مۀ قوای سيوان است لذا همۀ ادراکات سيوان و مان
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خوا د بود :ديدنش ديدن و م

و لمس او ادراک و م و خيال او و مان و

مينيور سايق ادراکاتش و م است مچنانکه اناان اطآنجاکیه عقیل ر یيس
همۀ قوای اوست تمام ادراکاتش عقل خوا د بود :ديدنش ديدن عقل
ادراک عقالن

و خيال او عقل

لمایش

و به مين منوال بقيۀ ادراکیاتش عقلی اسیت.

(حسنزاده آملی)373 :5375 ،

انااراون ،انيان ،چون صاحب عيل است ،میطواند صهاحب معرفهت ااشهد و
چون عيل رئيس قوای نفس است ،انيان اهترون معرفت را میطواند داشته ااشهد
و قوای دوگر در ادراک معرفتی اه عيل واری میرسانند
 .7اعتبار عقل و براهين آن در عرفان نظری

وکی ا معيارهای طصميا صحت و سي مکاشفات عرفانی عيهل و اهراهين
آن است عيل ،همانطور که در معارف عيلی و نيلی حجت است (جوادی آملیی،
ب ،)27 :5328در معارف کصفی نيز حجت و ميزان است (ابنعربی ،5041 ،ج)7 :3

در عرفان نظری ،ههر چنهد ادراک عيلهی هرگهز اهه پاوهۀ ادراک حضهوری و
شهودی نمیرسد ،انواع ممتل

مکاشفات عرفانی  -اع ا صوری و معنوی  -اا

قوۀ عيالنی انيان قاال درکاند ،وا الاقل عيل آنهها را غيهرممکهن نمهیشهمارد و
حک اه محال اودن آنها نمیدهد شي اشراق ا جمله کيانی است که ار اعت هار
اراهين عيلی طأکيد ور وده است وی ،اا اونکه اساس حکمت را عله طجهردی و
اطصالی و دانش شهودی میداند ،ار استدالل و ارهان عيلی نيز طکيه میکنهد و آن
را اهعنوان معيار امور میشناساند و مماط ان خود را ا هرگونهه طيليهد در امهور
معنوی و علوم شهودی ار حذر میدارد« :نه ا من و نه ا غير من اهه ههيچوجهه
طيليد نکنيد ،چون معيار طصميا در امور ارهان میااشد » (سهروردی ،5373 ،ج:5

 )534انااراون ،سهروردی ارای ارهان عيلی اهميت اساسهی قاوهل اسهت و آن را
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ميزان طمام کارها و فعاليتهای ظاهری و ااطنی انيان میداند
استاد جوادی آملی نيهز دراهارۀ معيهار اهودن عيهل اهرای مکاشهفات عرفهانی
مینوويد:
اما رجوع کشف و شهود عقفان به بق ان عقل بیقای آن اسیت کیه اق یه
عارف در سين مشا ده استمال خالف نم د د و در نين سال موظف به تیوطين
مطلب با ميزان قاط و عدل نيات ليکن بعد اط طوال شهود و باطاشت به سیال
متعارف استمال خالف در ذ ن اناان غيقمعصوم منقدح م شود .در نين وضع
يا بايد به دليل نقل معتبق رجوع کقد که مقجع آن نيز عقیل اسیت يیا بیه دليیل
معتبق عقل که ضقورت آن مطلب مشهود و منکشف عقفان را اثبیات يیا اصیل
آن را تثبيت کند( .جوادی آمل

ج :9831ج)403 :4

ادون طرطيب ،روشن است که مکاشفه در ذات خود خطا نهدارد ،امها اگهر اهه
صورت مفاهي حصولی در ميام نيل و ايان ارای دوگران قرار گيرد ممکنالمطا و
نيا مند معيار عيالنی میشود همۀ اهميت معيار عيل در عرفان ادان دليهل اسهت
که مماطب اهدرستی اتواند راهی ارای طصدو مکاشفات عارفان ايااد اوهن امهر
منو اه طصور صحي ،کص

است اراون اساس« ،نزد عيل سلي  ،همانطور کهه

طصدو ایطصور ا اغال و ق او ،اخالقيه اهشمارمیآود ،طکذوب اهیطصهور نيهز
همينطور الکه حالش ادطر و ق حش افزون است » (خمینی [امام])328 :5375 ،

ع دالر اق الهيجی نيز در طأويد ارهان در عرفان چنين میگوود« :ممکن اسهت
چيزی پيش ا آنکه ا راه ارهان معلوم گردد ا طرو کص

اه دست آوهد ،ولهی

ادون اقامۀ ارهان ،حک اه صحت آن نمیطوان کرد اه اوهن طرطيهب ،چيهزی کهه
نيي

ميتضای ارهان است ،ادعای کص

دراهارۀ آن جهائز نييهت و کيهی کهه

مدّعی آن گردد سزاوار طکذوب خواهد اود » (ابراهیمی دینانی )08 :5378 ،اما عارف
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اگر خود فيليوف ااشد ،اه اهترون وجه میطواند وافتههای درونی خود را طحليهل
و اررسی کند و اه صحت و سي آن واق

شود ا اون حيث ،عارف فيليوف ا

عارف غيرفيليوف افضل است ادون طرطيب ،اگر کيی در علوم احثی و حکمت
رسمی مهارت نداشته ااشد ،راهی اه حکمت اشهراقی نهدارد و درک حيييهت آن
ارای وی ميير نييت (سهروردی ،5373 ،ج)580 :5

پس ،اهروشنی میطوان دروافت که عيهل در نظهر سههروردی حجهت و دليهل
قاطع اوده ،آنچه مردود است موهوم را اه جای معيول و مصهود واقعی گذاشهتن
است ادون طرطيب ،حکمت اشراقی رشتهای ا معرفت است که هرگز ن اود آن را
اا عرفان ذوقی مح

وکی دانيت؛ در اون رشته ا معرفت ،عيهلْ مؤوِّهد کصه

اهشمارمیآود ،گرچه گيترۀ عيل محدود است اما صهدرالمتألّهين ،پهس ا نيهل
کالم غزالی و عينالقضاۀ همدانی ،آورده است« :ظاهر کالم اون دو اون اسهت کهه
عدول ا حک عيل صحي ْ،جاوز نييت پس ،چگونه اهل شهود و کيانی که اها
رواضات و مجاهدات ا محدودوتهای اصری خالص شدهاند ،اه چيهزی حکه
خواهند کرد که حاک عادل :وعنی عيل صحي ،،اه اسهتحالۀ آن حکه مهیکنهد؟»
(صدرالدین شیرازی ،5825 ،ج)333 :3
 .8خردگرايی عارفان

اهترون شاهد مي وليت عيل ا سوی عرفا سير طارومی خردگراوی اوصان است
مطالعه در آثار غزالی ،عينالقضاۀ همدانی ،قونوی ،ااوحامهد طرکهه ،صهائنالهدون،
جامی و فناری اون مدعا را طأويد میکند ،اهووژه اانعراهی کهه در عرفهان نظهری
خود ار اهميت عيل و ضرورت حضور عيل در ار واای مکاشفات عرفانی طأکيهد
میور د و عارف حيييی را صاحب دو معرفت میداند :معرفت عيهل و معرفهت
شراوع (جامی)533 :5374 ،
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غزالی در ايان اييار گوواوی ،که صدرالمتألهين آن را در اسفار نيل کرده است،
میگوود که فرق است اين آنچه عيل محال اداند و آنچهه عيهل اهدان نرسهد؛ در
عرفان ممکن است اموری وافت شود که عيل ا درک آن عاجز ااشد ،اما ممکهن
نييت محال عيلی در آن ظهور وااد انااراون ،صدرالدون شيرا ی مینوويهد« :در
طور والوت ،آنچه که عيل آن را محال اداند جاوز نييت اله ،در طور عيل ،آنچه
که عيل ا درک آن قاصر ااشد جاوز است » (صدرالدین شیرازی ،5825 ،ج)333 :3

عينالقضاۀهمدانی را نيل میکنهد کهه عيهل را
ا سوی دوگر ،مالصدرا سمن 
ميزانی صحي ،و صادق و عادل معرفی کرده است« :ادان عيلْ ميزانهی صهحي ،و
دارای احکام ويينی است که کذای در آن راه ندارد و عادلی است که در آن ظله
طصور نمیشود » (همان ،ج)333 :3

ااوحامد طرکه اصفهانی ،در آخرون امش ا کتهاب قواعهد التوحيهد فراگيهری
علوم عيلی و نظری را ارای سالکان راه خدا و مجاهدان طروه کمهال ضهروری
میشمارد ،ورا مجموعۀ علوم عيلی ،که منط ا جمله آنها اسهت ،در قيهاس اها
علوم کصفی و ذوقی اهمثااه منط ني ت اه علوم عيلی است ،و در ميير شناخت
صحي ،ا سيي و ح ا ااطل اهکارمیآود وی مینوويد:
بقای سالکان مجا د ضقوری اسیت ابتیدا علیوم سقيقی فکیقی و نایقی را
تحصيل کنند  ...تا آنکه اين علوم و دانش ای عقل ی که اط جملۀ آنهیا صیناعت
منطو است و تمييز سو و بايل به وسيلۀ آن صورت می ايیقد ی در مقايایه بیا
معارف ذوق و عقفان

مثل منطو نابت به علوم عقلی و نایقی عمیل کنید».

(الترکه)128 :5030 ،

اما او اون خردگراوی را در افکار صدرالمتألهين میوااي ؛ وی پس ا سمي
و نادرست شمردن پندار کيانی که احکام و قوانين عيلی (همچون اصل طناق

)
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را در وادی عرفان ااطل و غيرحاک میدانند (صدرالدین شییرازی ،5825 ،ج)333 :3

اه کارگيری ارهان و راهکارهای عيلی را ه ارخالف دوگهران کهه استحيهانی وها
مفيد میدانند ه امری ضروری و اجتنابناپذور معرفی میکنهد اهراون اسهاس ،ا
مه طرون نيدهای مالصدرا ار روش عرفا ،اکتفای اوصان اه مکاشفات صرف است
که منصأ ارخی اورادها و اشت اههای آنان شده است وی در احث عل حه  ،پهس
ا آنکه نظر عرفا را مطاا قوانين عيلی ط يين میکند ،آورده است:
اين سخن ما تققيق درست و صحيح مذ ب عقفاست بیه نحیوی کیه مطیابو
قوانين سکم بحث است .ليکن خود عقفا اطآنجاکیه در رياضیات و مجا یدات
ماتغقق بودند و در تعیاليم بحثی و منیاظقات و افت و یای علمی ورطيیدا
نداشتند ه باا تواناي ِ تبيين مقاصدشان و تققيیق مکاشفاتشیان را بیه صیورت
آموطش نداشتند يا به سبب اشتغال به آنچه بقای ايشیان مهیمتیق بیود تایا ل
ورطيده به محافات بق اسلوب بق ان در تققيیق مطالیب توجیه نمی کقدنید .اط
مين رو در عباراتشان کمتق سخن را م توان يافت که اط نقض و ايیقاد خیال
باشد و کا تواناي اصالح و باطساطی اين عبیارات را نیدارد م یق آنکیه بیق
معییارف عارفییان اط دو راه بق ییان و مکاشییفه و مجا ییده دسییت يافتییه باشیید».
(صدرالدین شیرازی ،5825 ،ج)320 :6

همچنين ،مالصدرا در احث حصر ،پس ا نيل گفتار ااهنعراهی در فتوحهات،
سرّ راهياای خطاها در امور کصفی را عدم طوجه اه ارهان میشهمارد« :ا عهادات
صوفيه در آنچه ادان حک میکنند ،اکتفا ار صِرف ذوق و وجدان است ،ليکن مها
ار آنچه ارهان قطعی ندارد اعتماد کامل نکرده ،در کتب فليفی خود نمیآوروه »
(همان ،ج)330 :6
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 .9برتری معارف عقلی بر معرفت شهودی

شکی نييت که هر وک ا معارف عيلی و شهودی نزد اهلصهان دارای اعت هار
است اما مانی که اين اون دو نوع ا معرفت مياويه میکني و نيه ت ميهان آن
دو را میسنجي  ،اون پرسش مطرح میشود :آوا نتهاوج حاصهل ا عيهل حصهولی
ويينیطر است وا عل اه دستآمده ا مکاشفات حضوری؟
اا طأمل درمیوااي که علوم شهودی اهر علهوم حصهولی ارطهری دارد هووهت
ادراکْ نوعی وصول و رسيدن اه شیء مدرَک اسهت در ادراکهات عيلهی ،آثهار و
لوا م مدرَک ادون اطصال و حضور شیء مدرَک اه دست میآود ،اما در ادراکهات
شهودی ،مدرک ادون هيچ واسهطهای اها مهدرَک خهود ارط ها ارقهرار مهیکنهد
ا اونرو ،کاملطرون و شفافطرون نوع معرفت اهشمارمیآود و حتی ا جهتی پاوه
و اساس و اعت ار انواع ادراکهای دوگر نيز شمرده میشود پس ،عله حضهوری
میطواند منصأ و سرچصمۀ معارف عيلی ااشد (قیصری)307 :5371 ،

ا طرف دوگر ،علوم عيلی اولی اه ادوهيات اولی خت میشود ،اهدوهياطی کهه
حصول آن ارای انيان ار اساس شهود اسهت (جوادی آملی ،د  )544 :5328افهزون
ار اون ،همۀ فراوندهای ذهنی در علوم حصولی اه وسيلۀ صورتهاوی ذهنی انجام
میپذورد ،صوری که نفس انيهان اهه آن عله شههودی دارد پهس ،اوهن ارط ها
وجودی و طنگاطنگِ ميان عيل و شهود س ب میشود که معرفت حصولی  -ميهوۀ
شهود  -اتواند معارف شهودی را ادراک کند و امهور وهمهی و غيرشههودی را ا
ساحت مکاشفات عرفانی ازداود
انااراون ،گرچه شهود ار عيل رجحان دارد ،اما اون ميئله اه اون معنها نييهت
که اراهين عيلی کنار ده شود (جوادی آملی )38 :5328 ،و ا اعت ار ساقط گردد وا
متضاد مکاشفات عرفانی شمرده شود
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ارخی محييان معاصر غرای ،همچون استيس ،حو ۀ معارف عرفانی را خهار
ا حيطۀ دروافتهای عيلی پنداشتهاند و مه طهرون اصهل منطيهی و عيلهی وعنهی
امتناع اجتماع نييضين را در ساحتهای عرفانی جاری و ساری ندانيتهانهد اوهن
افراد اساساً هووت اصلی معرفت عرفانی ،وعنی وحدت اطالقی را خار ا سيطرۀ
قوانين عيلی و منطيی ،و صحنۀ حيرت عيلی در ارخورد اا پارادوکسهای فراوان
شمردهاند (ر.ک .استیس)378 :5320 ،

فرار ا عيل در عرفان احتماالً ا آنجا ناشی شده است که ارخی ع ارات عرفا،
همانند اون قول که «معارف عرفانی ورای طور عيل اسهت» ،دسهتاووز ارخهی در
اث ات غيرعيالنی اودن حو ۀ معرفتهای عرفهانی شهد لهيکن ااوهد دانيهت کهه
مجموعه انتيادات عرفا در ااب عيل و عيلگراوی وا ناظر اه عيل حصهولی اسهت
که امکان خطا در آن ادوهی است وا ار ضع

خرد و ارطری شهود طأکيد دارد اها

وجود اون ،نتاوج ويينی خرد میطواند ا معيارهای محک در طفکيک مکاشهفات و
دروافتهای ااطل ا شهودات صحي ،ااشد
اانطرکه در پاس اه ش ههای که معارف کصفی را ا محاالطی شمرده که عيهل
را وارای درک آن نييت ،میگوود:
ما نم پذيقيم که عقل مکاشفات و مدرکات عقفان را که در مرتبۀ بقتیق و
فوق عقل است قاز درك نم کند .بله عقل بقخ اط سقايو مخف را به تنهاي
درنم يابد ليکن مين عقل با کمک قوۀ دي قی که بقتق اط اوست به آنها نايیل
شده فهم م کند  ...و اما سقايو واضح و روشن مچنانکه آدم با قوۀ بقتق بیه
آنها م رسد و درکشان م کند با قوۀ عقل نيز بدانها رسيده آنها را درم يابید.
(التقکه )348 :9444

عيل در ادراکش محدود است ،ورا «فرد اا عيل میداند و نمیايند و اا کص
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میايند و نمیداند» (ابنعربیی ،5855 ،ج )055 :3پهس ،قهدرت فراگيهری عيهل در
ادراک حياو اه قوت شهود نمیرسد و معرفتی که ا اون ميير حاصل میگهردد
در مياويه اا معرفت شهودی ضعي

است (ر.ک .صیدرالدین شییرازی ،5825 ،ج:5

 ،)13ورا درک عيلْ حصولی ولی ادراک کص ْ حضوری اسهت و رط هۀ معرفهت
حصولی در رساندن اهل خرد اه حيييت ضعي طر ا رط ۀ معرفت حضوری ارای
رسيدن اه حيييت است اهاءالدون ولد در طص يه اون ميئله میگوود« :درک عيهل
آنيدر است که طو را اه در ی ارد چون اه خيا رسيدی ،طرک عيل ااوهد کهرد »
(حسنزاده آملی)51 :5372 ،

اون طصرّف محدود ارای عيل ادان س ب است که عيل اه دليل کارارد ووژهای
که دارد طنها حک کلی صادر میکند و در امور کلی شهودات عرفانی ميزان قهرار
میگيرد اما اگر خيال اه کمک عيل اياود و مصادو را اه عيل ارائه دههد ،عيهل
میطواند ار اون امور جزئی نيز قضهاوت نماوهد (جیوادی آملیی ،ب )517 :5326ا
منظر اانعرای ،عيل و شرع هر کدام حجتانهد و در جاوگهاه خهود واقعيهات را
نصان میدهند (ابنعربی ،5041 ،ج)641 :3
 .11عدم تعارض عقل و کشف

اهل عرفان معارف ايياری را معرّفی میکنند کهه ا طروه شههود اهه دسهت
میآود ،معارفی که ممال

عيل سلي نييت و ا طرو ادراک مفهومی ارهانی نيز

قاال طحصيل نمیااشد عارف ار اساس شهود قل ی میطوانهد امهوری را مصهاهده
نماود که عيل ا ادراک آن عاجز است و لکن شهود قل ی هرگز چيزی را نمیوااد
که عيل اه استحالۀ آن فتوا دهد (جوادی آملیی ،الیف ،5326ج )52 ،1-3اگهر عيهل
مصوب و آميمته اه وه و خيال ااشد ،مفاد آن میطواند ممال
قل ی ااشد و الکه مفاد عيل آميمتهه اها وهه ممهال

شهناخت شههود

عيهل مُ َهرهِن و همچنهين
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ممال

حدوث و نيل و همۀ علوم حيييی است اما عيل مُ َرهِن ،که همهان عيهل

سلي و ناب است ،ممالفتی اا رهآورد شهود ندارد و اون عيل ،اگرچه همۀ آنچهه
را که اه شناخت شهودی مصاهده میشود درنمیوااد ،کليات ادراکات شههودی و
ه چنين امکان طحي وا اصل دانش شهودی را اث ات میکند (همیان) پهس ،اگهر
عيل اا کصفی ممال

است ،ادان دليل است که آن کص

مکاشفۀ حيييی نييت،

الکه طوهمی ناشی ا قوۀ وه وا ا اليائهات شهيطان اسهت مصهاهده و مکاشهفه
نوعی حضور و رؤوت ح اه حه اسهت کهه اهرای سهالک پهس ا رواضهت و
مجاهدت نفيانيه اه دست میآود او در چنين موقعيتی اه حرو اسهماء الههی راه
میوااد و پردههای ظلمانی و نورانی ار اثر آن رواضات ،وکی پس ا دوگهری ،اهر
داشته میشود و قلب عارف اه حضوری طهام مهیرسهد و ا حيهاو غي هی خ هر
میدهد اون ميام ارای آنهاوی است که ا شيطان وا وه دوری گزونند و قوۀ وه
را طحت طداير عيل درآورند ،ورا «انيان مادام کهه در اوهن جههان مهادی اسهت،
وسوسههای شيطان ا او قطع نمیگردند و وه همان االيس اسهت کهه در ارااهر
خليفۀ الهی وعنی انيان سجده نکرد و اه همين دليل ،آنچه را ا امور مجردات که
عيل اه آن حک میدهد ،وه آن را منکر است » (سهروردی ،5373 ،ج )533 :0اون
االيس میطواند ارای هر سالکی وجود داشته ااشد پيام ر اسالم

فرمود« :ارای

هروک ا انيانها شيطانی است » (صدرالدین شییرازی ،5366 ،ج )334 :1انهااراون،
اگر شيطان در مصاهدات حياو دخالت کند ،عيل اا مصهود در طعهار
اود اما اراهين عيلی اا کص

حيييی معار

خواههد

نييت ،ورا «اه صورت چند فتهوا

ا عيل سلي صادر میشود :اول آنکه دليل عيلی ار ضرورت چيزی اقامه شود و
همان چيز مصهود قل ی عارف واقع شود که در اونجا همهاهنگی عله حصهولی و
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حضوری حاصل است و دوم آنکه دليل عيلی ار امکان ذاطی چيزی اقامه شهود و
همان شیء مصهود قل ی صاحب اَصَر قرار گيرد که در اون صورت نيز هه آواوهی
آن دو قاال پذورش است و سوم آنکه عيل دليلی ار ضرورت وها امکهان چيهزی
اقامه ننمود ،چه اونکه ارهانی ار امتناع آن نيز ارائه نکرد در اون حال ،عيهل فتهوا
اه احتمال (نه امکان ذاطی) می دهد که اون فتوی همهان قِمها احتيها اسهت
پس ،عيل در هيچ موردی اه طماص اا قلب ارنمهیخيهزد مگهر در مهوردی کهه
ارهان ار امتناع چيزی اقامه شود و همان چيزْ مورد ادّعای شهود خارجی عهارف
قرار گيرد» (جوادی آملی ،الف ،5326ج )36 :1-3ا اونرو ،نتيجهای که ا طرو عيل
و کص

حاصل میشود میطواند وکی ااشد ،گرچه طرو کص

ار طرو ارهان

طرجي ،دارد (الترکه[348 :5364،پاورقی]) ،ورا صورت در کص ْ صرو ،و خالا و
غيرمصوب ،و در ارهانْ ضعي
[پاورقی]) در هر حال ،عيلْ ممال

و ممتلط اها حهد ال م طنهزل اسهت (همیان310 :

شهود نييت

مالصدرا ،اا طرح پرسصی ،اساساً طعار

مکاشفات عارفان اا عيهل را منکهر

میشود و میگوود« :چگونه اهل شهود و کيانی که اا رواضهات و مجاههدات ا
محدودوتهای اصری خالص شدهاند ،اه چيزی حک خواهنهد کهرد کهه حهاک
عادل :وعنی عيل صحي ،،اه استحالۀ آن حک میکند؟» (جوادی آملی ،5326 ،ج-3

 )37 :1ال ته ،ممکن است عيل ارهانی اصری طوان اث ات حيييتی را نداشته ااشهد،
اما قلب شهودی آن را مصاهده کند در اون صورت ،هيچ گونه طعارضی اين آنهها
نمواهد اود ،ورا «الاقتضاء» اا اقتضای وجود و نيز «الحجت» در اراار «حجت ار
ث وت» طعارضی ندارد (همان ،ج)31-31 :1-3
 .11روششناسی عقل در ارزيابی مکاشفات

شي اشراق و مالصدرا نيز مانند اانعرای اه خالقيت خيال معتيدند خيال اهر

311
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اساس خالقيتی که دارد ميدمۀ طعيل است ،ورا صورتهاوی را طرسي میکند که
عيل دراارۀ آن قضاوت مینماود و آنگاه هر عيالنيتهی خيهال اعهدی را قهویطهر،
کاملطر و صادقطر میکند انااراون ،طصورْ کار خيال ،و طصدو ْ کار عيهل اسهت
پس ،صورتگيریهای خيال هرگز در انزوای کامل ا عيل نييت ،چنانکه عيهل
ه ادون نوعی استمداد ا خيال نمیطواند عمل کند (چیتییک)583 :5323 ،؛ عيهل
آنچه را که در خيال است ،پس ا دروافت ،معنها مهیامصهد و آن را ا صهورت
خالا میگرداند و اا فراوند طحليلی اه حک کلی میرسد انااراون ،حهس صهور
محيوسات را اه خيال منتيل میکند و اون صور اهه وسهيلۀ قهوۀ خيهال طميهل و
نگهداری میشود و ،سپس ،عيل در اون صور ارای کارارد خاص خهود طصهرف
مینماود ادون س ب ،قهوۀ عاقلهه اههدرسهتی مهیطوانهد معيهاری اهرای ار وهاای
مکاشفاطی قرار گيرد که جزئی ،شکلی و خيالیاند ،ورا عيل دستماوههای جزئهی
ارای قضاوت را ا قوۀ فاکره میگيرد ،قوهای که ميان عيل و خيال جای دارد اون
قوه اعطاءکنندۀ صور اه قوۀ خيال است و خود ميزانی ارای ح و ااطل ادراکهات
قوۀ خيال میااشد پس ،ارای فکر جز در حضرت خيهال طصهرفی نييهت و اوهن
طصرف اه واسطۀ صوری است که ا خود خيال میگيرد و قوۀ فاکره اون صور را
اه قوۀ عاقله ملح میکند ،ورا خيالْ صور محيوسات را که متکاث
واسطۀ ار خش طلطي

هيتند اهه

و روحانی مینماود (ابنعربی ،5041 ،ج 531 :5و ج)521 :0

ادون طرطيب ،قواعد کلی عيل اا طنزل اه قوۀ خيال جزئی میشود (ر.ک .ابینسیینا،

 ،5371ج )367 :3و آنچه ا خيال اه عيل میرود کلی میشود و مکاشفات جزئهی
را میطوان اا اون عيل ار واای کرد ا سووی دوگر ،عيل حصولی ايياری ا آنچه
را که عارف در مکاشفۀ صوری میايند میطواند درک کند ،وهرا در آن عهال نهه
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موضوع وجود دارد و نه محل و نه ماده پس ،طزاح (شیهروزی ،5321 ،ج)063 :3

و طناقضی ه در آن نييت و اگر موضوع و محل ه در آن ااشد ،مثهالی اسهت
انااراون« ،در ساحت خيال ،لحاظها و حيثها متفاوت است لذا ،عارف مهیوااهد
که خدا ه اول است و هه آخهر؛ هه دوهدنی اسهت و هه نادوهدنی

انهدام

درککنندۀ اون معنا همان اندام خيال وعنی اندام ادراک جمع نييضهان اسهت اوهن
عارفههان طنههاق

را حههل و رفههع نکههردهانههد الکههه رمههز و را چنههين طناقضههی را

دروافتهاند» (کربن )31 :5320 ،پس ،همۀ آنچه را که عيل محهال مهیدانهد  -مثهل
جمع ضدون ،وجود جي در دو مکان ،قائ اه نفس اودن اعرا
هر حدوث و آوهای که عيل اه دليل طعار

و حتی مدلول

ا ظاهر آن صرف نظر کرده است -

در عال مثال طحي دارند و ادون طرطيب ،اون عال را عال جمهع اضهداد گوونهد
(محمود الغراب ،)11 :3111 ،ورا اون عال گرچه اا عال مافوق خود وعنی عهال
عيل و اا عال مادون خود وعنهی عهال محيوسهات طفهاوت دارد ،امها ارخهی ا
ووژگیهای آن دو عال را در خود جمع کرده و اهه نحهوی محلهی اهرای ظههور
اضداد شده است عال عيلْ نور مح

و مجرد طام است و عال حسْ جيهمانی

و مادی است پس ،آنگاه که عال خيهال مهادی نييهت ولهی ارخهی ا اوصهاف
جيمانيت را دارد و نيز عيلی نييت ولی ميداری ا خصوصيات عال عيل مانند
طجرد را دارد ،میطوان گفت که نه فيط صور اضداد را میپذورد الکه موجودوهت
آن اا ووژگیهای متضاد طصکيل شده است و اون «طضاد ذاطی عهال خيهال سه ب
می شود که اون عال اعيان روحانی را اا اعيان جيهمانی مهرط ط سها د» (چیتییک،
)551 :5322
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نتيجهگيری

مکاشفات صوری عارفان دو دستهاند :گاهی مطاا اا واقع و گاهی غيرمطهاا
اا واقع هر دو گروه ا اون مکاشفات میطوانند در ميام طحليل و اررسی صهحت
و سي مورد ار واای قرار میگيرند مکاشفات نادرست اهه دليهل دخالهت وهه ،
هواهای نفيانی و طمثالت شيطانی دچار انحهراف مهیشهوند در عرفهان نظهری،
مالکهاوی ارای طصميا و طفکيک مکاشفات حيييی و غيرحيييهی وجهود دارد
وکی ا اهترون و متينطرون آنها «عيل نظری» است عيل مکاشهفات را اهه دليهل
کلی اودنصان اه طور ميتيي ادراک میکند و آن را مُ رهَن و ميتدل میسها د وها
شهودات را اه دليل جزئی اودنصان اه کمک قوای دوگر انيانی ،مثل خيال ،درک
میکند و وا در صورت عدم درک حيييتِ شهود اه محال اودن آن حک نمیدهد،
ورا در طَوْر والوت ،محال حيييی راه ندارد و اساساً شهود حيييی اا عيهل سهلي
طعار

ندارد
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سروش

 اهههائی الهيجههی ( )3171رسههالۀ نوروههه در عههال مثههال ،طيههدو و طعليهه و طصههحي،
سيدجاللالدون آشتيانی ،چ ،1طهران :حو ۀ هنری سا مان ط ليغات اسالمی
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طيدو و طصحي ،سيدجاللالدون آشتيانی ،طهران :و ارت فرهنگ و آمو ش عالی

 جامی ،نورالدون ع دالرحمن ( )3171نيد النصوص فی شهرح نيهش الفصهوص ،طيهدو و
طصحي ،و طعلي ووليام چيتيک ،پيصگفتار سهيدجاللالهدون آشهتيانی ،چ ،1طههران :مؤسيهۀ
مطالعاطی و طحيييات
 جعفری ،محمدطيی ( )3171عرفان اسالمی ،چ ،1مؤسيۀ نصر کرامهت (مؤسيهۀ طهدوون و
نصر آثار عالمه جعفری)
 جوادی آملی ،ع داهلل (ال

 )3111ادب فنای ميراان ،محي محمد صفاوی ،چ ،7ق  :اسراء

 ههههههههههه( ،ب  )3111انتظار اصر ا دون ،طحيي محمدرضا مصطفیپور ،چ ،1ق  :اسراء
 ههههههههههه )3111 ( ،طيني  ،طحيي احمد قدسی ،چ ،1ق  :اسراء

 ههههههههههه )3111( ،طفيير انيان اه انيان ،طحيي محمدحيين الهی اده ،چ ،1ق  :اسراء
 ههههههههههه( ،ال

 )3111رحي ممتوم( ،شرح حکمۀ متعاليه) [  ،]1-1چ ،1ق  :اسراء

 ههههههههههه )3117( ،عين نضاخ -طحرور طمهيد اليواعد ،طحيي

حميد پارسانيا ،ق  :اسراء

 ههههههههههه( ،ب  )3111شروعت در آونۀ معرفت ،طحيي حميد پارسانيا ،چ ،1ق  :اسراء
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معيار عقل در ارزيابی مکاشفات صوری

 چيتيک ،ووليام ( )3111عوال خيال (اانعرای و کثرت دونی) ،طرجمۀ سهيدمحمود ووسه
ثانی ،طهران :پژوهصکدۀ امام خمينی و انيالب اسالمی
 ههههههههههه )3111( ،عوال خيال (اانعرای و ميئلۀ اختالف ادوان) ،طرجمۀ قاس کاکهائی،
چ  ،1طهران :هرمس
 حين اده آملى ،حين ( )3171ممد الهم در شرح فصوص الحک  ،طهران :و ارت ارشاد
 ههههههههههه )3111( ،اطحاد عاقل اه معيول ،چ ،1طهران :حکمت
 ههههههههههه )3173( ،عيون ميائل النفس ،طهران :اميرک ير

 خمينی [امام] ،روحاهلل ( )3173شرح چههل حهدوث ،طههران :مؤسيهۀ طنظهي و نصهر آثهار
حضرت امام خمينی(ره)
 خوار می ،طا الدون حيينانحين ( ،)3111شرح فصوص الحک  ،چ ،1طهران :مولی

 سهروردی ،شهابالدون ( )3117مجموعه مصنفات ،طصحي ،و طيدو دکتر نجفيلی ح ي ی،
طهران :انجمن فليفۀ اوران
 ههههههههههه )3171( ،مجموعه مصنفات شي اشراق ،طصحي ،و طيدو ههانری کهران ،چ،1
طهران :مؤسيۀ مطالعات و طحيييات فرهنگی
 شهرو ی ،شمسالدون محمد ( )3171شرححکمۀۀاششۀرا  ،طصهحي ،و طيهدمی ضهياوی
طراتی ،طهران :مؤسيۀ مطالعات و طحيييات فرهنگی
 ههههههههههه )3111( ،رسائلالشجرۀاشلهيۀ ،طصحي ،و طيدو نجفيلی ح ي ی ،طهران :انجمن
حکمت و فليفۀ اوران
 صدرالدونشيرا ی ،محمدانااراهي ( )3111طفيير اليرآن الکرو  ،چ ،1ق  :ايدار

 ههههههههههه )3111( ،مفاطي ،الغيب ،طيدو و طصهحي ،محمهد خواجهوی ،طههران :مؤسيهۀ
طحيييات فرهنگی
 ههههههههههه )3113( ،الحکمۀالمتعاليۀفیاشسفارالعقليۀاشربعۀ ،ايروت :دار احيهاء التهرا
العرای
 ههههههههههه )3111( ،الشواهدالربوبيۀ ،طصحي ،سيدجاللالدون آشهتيانی ،مصههد :دانصهگاه
مصهد
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 فرغانی ،سعيدالدون ( )3171مصهارق الهدراری ،شهرح طائيهه ااهنفهار
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 ،طيهدو و طعليه

سيدجاللالدون آشتيانی ،چ ،1ق  :مرکز انتصارات دفتر ط ليغات اسالمی
 قمصهای ،آقامحمدرضا ( )3171مجموعه آثار حکي صه ا ،طصحي ،و طحيي حامهد نهاجی
اصفهانی و خليل اهرامی قصر جمی ،اصفهان :کانون پژوهش
 قونوی ،صدرالدون محمد ( )3173کليد اسرار فصوص الحکه قونهوی (طرجمهۀ فکهوک)،
طرجمۀ محمد خواجوی ،طهران :مولی

 قيصری رومی ،داوودانمحمود( )3171شرح فصوص الحک اا ميدمۀ قيصری ،اه کوشهش
سيدجاللالدون آشتيانی ،طهران :شرکت انتصارات علمی و فرهنگی
 کران ،هانری ( )3111طميل خالق در عرفان اانعرای ،طرجمهۀ ماشهاءاهلل رحمتهی ،طههران:
جامی
 کلينى ،ااوجعفر محمدانوعيوب ( )3111اصول کافى ،طصحي ،و طعلي علهىاک هر غفهار ،
ايروت :داراالضواء
 محمود الغراب ،محمود ( )3111الميال عهال ال هر خ و المثهال (مهن کهالم الصهي االک هر
محیالدون العرای) ،چ ،1دمص  :نضر.

