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فانیمالك هاي معرفتی شهود عر  
  1مهدي ایمانی مقدم

  :چکیده
ارائه راهکار درباره چگونگی کسب معرفت و مالك ها و معیارهاي صحت و سقم علوم و 

 عرفانی می ،معارف بشري از مهمترین شاخص هاي مکاتب فکري و فلسفی و حتی دینی
وجود الیه هاي عمیق تر از محسوسات در هستی و نیز عدم امکان تحصیل تعیین از . باشد

راه مشاهده و آزمون محسوسات، بشر را به بهره گیري از ابزار عقل و براهین فلسفی براي 
کسب معرفت سوق داد ولی محدودیت عقل در شناخت بسیاري از امور فرا حسی و نیز 

« کلیت و اجمال احکام آن، خصوصا در شناخت عوالم فوق طبیعی، ضرورت توجه به 
را بیش از پیش مورد توجه » ترین معرفت بشري شهود به عنوان یقینی ترین و زالل 

اما شخصی بودن شهود و نیز خلط و خطاهاي برخی صاحبان کشف و . متفکران قرار داد
 عرفانی مالك هاي معرفتی شهود عرفانی را دو چندان –شهود ضرورت بازنگري فلسفی 

هاي معرفتی ارائه نوشته حاضر با نگاهی نظري و عقالنی و با استفاده از مالك . نموده است
ی الدین ابن عربی و نیز اولین عارف حشده از سوي بزرگترین عارف عرفان نظري یعنی م

 معرفتی شناخته شده عرفان نظري شیعی یعنی سید حیدر آملی به بازخوانی مالك هاي
 .هود عرفانی پرداخته استش
  

 : واژگان کلیدي
   شهود عقالنی، شهود وحیانیطانی،یمعرفت شهودي، انسان کامل، کشف والیی، کشف ش

                                                 
 . عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی-1

                             The Research Quarterly Of        پژوهشی –  فصلنامه علمی       
                                          Islamic Science                             علوم اسالمی                       

 The 5th Year /No: 19/ Autumn 2010                                         1389 پاییز – 19 شماره – سال پنجم 
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 :طرح مسأله

 ه ق 560از بزرگترین عارفان دنیاي اسالم شیخ محی الدین ابـن عربـی متولـد رمـضان       
 او ضمن تدوین و تبویب میراث عرفاي        1.است)  م 1240 (= 638و متوفاي سال    )  م 1160(= 

  . اشدقبل از خود طالیه دار عصر ظهور عرفان نظري در صحنه معارف اسالمی می ب
ابن عربی پایه گذار عرفـان نظـري اسـالمی اسـت کـه از راه کـشف و شـهود و الهـام                        
شخصی و با توجه به برخی از مبانی حکمت اشراقی و مشائی و بـا اسـتناد بـه قـرآن و سـنت                 
نبوي و البته در پاره اي از موارد متأثر از افکار مسیحی و یهودي و نو افالطونی مکتب خـود                 

 ) 13-12ابــوالعالء، عفیفـی، تعلیقــات بــر فــصوص الحکــم،  ( .ده اســترا پایـه گــذاري نمــو 
ــتفاده از       ــی آن و اس ــستی شناس ــصوصاً در بخــش ه ــان خ ــث عرف ــتداللهاي او در مباح اس
اصطالحات مستقر عرفانی و مباحث نوین و منسجم او درباره انسان کامل از جمله نـوآوري                

ناه، درسـهاي عرفـان نظـري، بخـش اول،        یداهللا، یزدانپ . (می باشد » عرفان نظري   « هاي او در    
  ))چاپ نشده(

گروهی از فالسفه و عرفا و متکلمین هم ضمن قبـول و تأییـد برخـی آراء و آثـار ابـن                      
عربی به نقد برخی آراي او همت گماشته اند همچون مـال محـسن فـیض کاشـانی و محمـد            

یشان رکـن الـدین   و از جمع منتقدین ا... باقر موسوي صاحب روضات الجنات و ابن کثیر و      
( حیدر بن علی بن حیدر علوي حسینی عبیدي املی معروف به سید حیـدر آملـی مـی باشـد         

تسلط کافی و وافی سید حیدر بـر عرفـان و           . می باشد )  ق 787 ق و متوفی بعد از       720متولد  
کالم اسالمی و فقه شیعی از او شخصیتی جامع و کامل ساخته بود و گستره ي معلوماتش او                  

چهره هاي برجسته در میان عالمان شیعی قرار داده بود و نیز ریاضت ها و عبادت هـا و                   را از   
او . او را صاحب کشف و کرامات بسیار نموده بـود  )س(توسل او به انوار مقدس ائمه هدي      

وحـدت  « از شارحین و مروجین آثار و آراي ابن عربی است و بـا پـذیرش و تـرویج نظریـه         
 در هستی شناسی و قبول تفوق طریق کشف و شهود بر سـایر              از ابن عربی  » شخصی وجودي 

طرق تحصیل معرفت در معرفت شناسی، در اصول فکري مؤیـد و مبلـغ مکتـب شـیخ اکبـر                    

                                                 
 .ابن عربی، گفته می شود تا نام او با نام قاضی ابوبکر بن العربی اشتباه نشود -1

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 /  هاي معرفتی شهود عرفانیمالك
 

 

9

در مسائلی مثل وهبی بودن علوم و معارف کشفی، وجود مراتـب در کـشف و                . نموده است 
ینش تجلیات حـق    شهود، محوریت انسان کامل در هستی هاي متعین، صفات حق تعالی و چ            

بـا او هـم سـاز و هـم فکـر بـود؛ سـه خـصوصیت ممتـاز در عرفـان وي             ... در قوس نـزول و      
تفـسیر انفـسی و تطبیـق عـالم        « و مـسأله    » علم حـروف  « ، مسأله   »والیت« عبارتست از مسأله    

  . و البته  این سه را در مکتب ابن عربی هم می توان یافت» آفاقی و قرآنی بر عالم انفسی
  

  شهود
اسـت کـه اخـص از    » تجربه عرفـانی اسـالمی  « در این نوشتار مطلق     » شهود« مراد ما از    

تجربـه عرفـانی هـر تجربـه     « : تجربه دینی و تجربه باطنی می باشد و اینگونه تعریف می شود    
باطنی و دینی است که به صورت معرفتی غیر حصولی و بالواسطه و از راه تزکیه و تهـذیب                

اطر و البته در چهـارچوب احکـام و معـارف دینـی حاصـل آمـده و          نفس و مراقبه و نفی خو     
باعث احساس سعادت و نشاط و ارامش حقیقی گردد، و عنصر اصلی در آن رفع حجابهـاي         

حـسن، حـسن زاده آملـی،       . ( »ظلمانی و جسمانی و اعتباري از مقابل دید عـارف مـی باشـد             
  )50زندگی و مبانی تفسیري سید حیدر آملی، بینات، 

متمـایز از تجربـه مـصطلح در کـالم جدیـد غـرب و               » تجربه دینـی    « ن نوشتار از    در ای 
متفکرانی چون شالیر ماخر و ویلیام آلستون و پروادفوت می باشد زیرا الزمـه تجربـه دینـی                  
در نظر ایشان نوعی پلورالیزم دینی و نسبیت معرفتی می باشد ولی در تجربه دینی و عرفـانی                  

ق در آن ، کـه خواهـد آمـد، جـاي هرگونـه هـرج و مـرج در                    و با توجه به مالك هاي صد      
  .ادعاهاي باطل گرایانه و پلورالیستی مسدود می شود

با توجه به اعتقاد عرفا مبنی بر وحدت شخصیه وجود، حقـایق ثابـت کـه مـورد شـهود                  
 می گیرد عبارتست از همان تجلیات اسمائی و صفاتی حق تعالی و با توجـه بـه     عارف قرار
اتی و افعالی مورد نظـر ایـشان ایـن معـارف وهبـی بـوده و تنهـا از سـوي خـداي                        توحید صف 

تبارك و تعالی بر قلب و روح انسان عارف افاضه می شوند و به خاطر اختالف ماهوي آنها                   
با علوم حصولی و ماورائی بودن معلومـات آن، بیـان آنهـا در قالـب الفـاظ و مفـاهیم بـسیار                       

ود ما در این پژوهش بررسی معرفـت شناسـانه وجـه جـامع     مقص. دشوار و غیر دقیق می باشد  
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بین انواع و مراتب معلومات عرفانی و مالك هاي صدق آنهاسـت و در تـدوین آن بـر آراء               
  .دو متفکر بزرگ عرفان نظري یعنی ابن عربی و سید حیدر آملی تأکید شده است

  

  چرایی وقوع خطا در مکاشفه مکاشفه هاي عرفانی معرفت شناسی
جه به صفا و وضوح معرفت عرفانی و انطباق وحی و قرآن با عـالم آفـاقی و عـالم     با تو 

انفسی و دیدن حق تعالی در وراء این سه، مـی تـوان ادعـا نمـود عـارف در هنگـام مـشاهده                
عرفـا  . حقیقت و باطن نهفته در وراء ظواهر آفاقی و انفسی و قرآنی هیچگاه خطا نمی نمایـد              

 عرفانی را رد نموده و معتقدند این علوم از سـوي حـضرت              هر گونه تقلید در کسب معارف     
عبداهللا، جوادي آملی، تحریر تمهید القواعد، ص       . (حق و بدون واسطه به ایشان هبه می شود        

و خود عارف بواسطه اشراق حقانی بر قلب او، هم ابزار تحقیـق و کـشف دارد و هـم           ) 135
نه بـا مفـاهیم ذهنـی تـصوري سـرو کـار             عارف در حال مکاشفه،     . ابزار تطبیق و معیار صدق    

نه استدالل می کند و نه در پی کسب علوم نظـري از بـدیهی               . دارد و نه با جمالت تصدیقی     
عـارف در ان    . است؛ پس بنابراین نه فلسفه و نه منطق هیچکدام  در آن مقام کاربردي ندارد              

 اعمـال همـه انـسانها در        مقام حقایق را به معیار حق یا نور می سنجد و این معیار همان معیـار               
به عبارت دیگر عارف با شهود نور حـق    ) 8-اعراف. (»الوزن یومئذ الحق  « . روز قیامت است  

در مشهود پی به مقام و مرتبه خود برده و مرتبه و جایگاه مـشهود کـه بـا او اتحـاد وجـودي                        
این مقام به مقام که ابن عربی از     ) 487/ 2ابن عربی، الفتوحات المکیه،     ( یافته را در می یابد      

.( مقامی که خود حق، سمع و بصر و سایر قواي عارف مـی شـود    . تعبیر می کند  » محبوبیت« 
و چون وجود سریانی حق ، متحد با حقیقت محمدیه یا انسان کامل مـی شـود   ) 1/496همو،  

به همین خاطر جناب شیخ اکبر حتی در مقام کشف و شهود میزان ارتباط با انـسان کامـل را         
به بیان دیگر سـالک بـا    ) 101همو؛ فصوص الحکم،  .( ر و میزان صدق مکاشفه می داند      معیا

رسیدن به تعینات حقانی مجذوب حقایق ثابت شده و منشاء و سـبب همـه کثـرات خلقـی را        
بـه  ) س(مشاهده می نماید کـه البتـه ایـن مـشاهده و حـضور در ایـن مقـام بـراي معـصومین                     

دامی کـه در آن مرتبـه حـضور داشـته باشـد داراي              صورت دائمی است ولی غیر معصوم مـا       
عصمت شهودي است و اگر در مراتب خلقی باشد دلیلی بر عصمت شهود او یا عصمت در                 
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تعبیر او از شهود عوالم حقانی وجود ندارد بنابراین عارف سالک بایستی همیـشه خـود را بـا                 
  .انسان کامل و حقیقت محمدیه بسنجد
عارف از این مـالك بهـره مـی بـرد و چگونـه چنـین                حال سؤال اینجاست که چگونه      

مالکی براي دیگران حجیت می یابد؟ براي پاسخ به این سؤال  الزم  است در ابتـدا مطـالبی                
  :به صورت مقدمه بیان شود

خطایی نباشد، به طریق    ) یا همان علم ذوقی در تعبیر ابن عربی       ( وقتی در علم حضوري   
بس باالتر دارد خطا راه نخواهد داشت زیـرا در شـهود         اولی در معرفت عرفانی که مرتبه اي        

عرفانی مبتنی بر وحدت شخیصه وجود هیچ تعـددي بـین شـاهد و مـشهود جـز در اعتبـار و                      
سؤال دیگري که اینجا مطرح می شود این است که برخی تناقض هـا بـین                . فرض معنا ندارد  

ابن عربی و قیـصري و      سخن عرفا و یا برخی اشتباهات فاحش در کالم عرفاي بزرگی چون             
در بیان برخی مکاشفات خود چگونه توجیـه مـی شـود؟ اشـتباهاتی کـه مخـالف صـریح                    ... 

در حالی که ایشان مدعی وصول به مقـام تجلـی ذاتـی مـی               .اعتقادات عقالنی و قرآنی است    
  !باشند؟

پاسخ آن است که خطا در مرحله تعبیر و اخبار از کشف تعینات حقـانی امکـان وقـوع       
  .اال، بخاطر اتحاد وجودي شاهد و مشهود خطا در مرتبه شهود امکان ندارددارد و 

  :ابن عربی در این خصوص می گوید
و یقع الخطاء فی التعبیـر ال فـی        ... الکشف الیخطئ ابداً والمتلکم فی مدلوله یخطئ و یصیب          

  )311/ 3الفتواحات المکیه، .( نفس مارأي
از کشف خودآگاه در بیان مدلول کشفش خطا بعد ] عارف[ کشف هرگز خطا نمی کند و       « 

  .»و خطا در تعبیر واقع می شود نه در خود کشف... می کند و گاه خیر 
  .توضیح آنکه هر چند همه انسانها سیر صعودي الی اهللا را انجام می دهند

  )156/ بقره.( انا هللا و انا الیه راجعون
  »همه از خدائیم و به سوي او بر می گردیم« 

  )6/انشقاق.(  االنسان انک کادح الی ربک کدحاً فمالقیهیا أیها
همانا تو با تمام تالش و زحمت بسوي پروردگار برخواهی گشت و او را مالقات   : اي انسان « 
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  ».خواهی نمود
را درك ) بـرزخ ( = اما انسانهاي محروم از نعمت معرفت هنگامی عـالم مثـال منفـصل      

ده و از دنیا رفته اند و خود به این مـسئله واقفنـد و               می کنند که دیگر عالم ناسوت را رها کر        
 اختیار خـود را از دسـت        - به تناسب عالم مثال که برزخ ماده و مجرد است          -ثانیاً تا حدودي  

و هنگامی به عالم عقل و قیامت کبرا می رسند که کامالً در سیطره حضرت حقنـد                 . داده اند 
  :امت کبري واقفندو باز خود به این ترك عالم برزخ و ورود به قی

  )56/حج( » الملک یومئذ هللا یحکم بینهم«
  .»پادشاهی مطلق در آن روز تنها از ان خداست و اوست که در بن شما حکم می کند«

 همه انسانها در آن هنگام همه حقایق مجرد را بی کم و کاستی مشاهده مـی نماینـد و                    
  .از زنگارحجب مادي رهایی می یابند

  )22/ق (»فبصرك الیوم حدید«
  .»پس دیدگان تو در آن روز بسیار تیزبین و دقیق خواهد بود«

و البته برخی از بهشتیان از مرتبه لذائذ حسی بهشت باالتر می روند و از نعمت وصـول                  
  .به مقام قرب الی اهللا محروم نمی مانند

  )15/آل عمران( » و رضوان من اهللا اکبر«
  .»و بهشت الهی بس بزرگتر و واالتر است«

اما عارف سالک در حالی که در نشئه ي ماده حضور دارد و روح او بـه تـدبیر بـدن و                   
قواي بدنی مشغول است، در عالم مثال و یا عالم عقل و یـا عـوالم حقـی سـیر روحـانی مـی                         
نماید و بخاطر وحـدت شخـصی روح، در هنگـام مـشاهده حقـایق عقلـی و کـشف معنـوي              

 مشغول باشد و در همان آن، صورت مادي را        صرف، می تواند به مشاهده صورت مثالی هم       
او در زمانی کـه در عـالم مـاده حـضور دارد و هنـوز عنـان اختیـار از کـف         . هم لحاظ نماید  

نداده، ممکن است در همان لحظـه ي حـضور و شـهود حقـایق علـوي، خـواطر شـیطانی یـا                  
ینکـه قـواي واهمـه و    القائات نفسانی در نشئه ي دنیوي و حتی مثالی بر او تأثیر گذاشته و یا ا       

متخیله ي او صورتهاي خیـالی و وهمـی را بـر نفـس او تحمیـل نماینـد و لـذا جـز انـسانهاي           
کاملی که خداوند حتی نشئه ي دنیوي آنها را تحت سیطره خود قرار داده و عصمت آنها را               
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تضمین نموده، در مورد بقیه انسانها نمی توان به صرف صعودشان به منازل علـوي دلیلـی بـر        
  .عصمت در گفتار و کردارشان یافت

که از گزند القائـات شـیطانی و نفـسانی مـصون هـستند و               » مخلصین«به بیان دیگر تنها     
تمام مراتب وجودي خویش را در سیطره نفس کامل خویش دارند، از عصمت و صـدق در     

  :خود شهود و در تمثل خیالی و تصویر ذهنی و تعبیر لفظی آن برخوردارند
یهم اجمعین الَا عبادك منهم المخلصین قال فبعزَه«    )83 ، 82/ص(»  تک ألغوانَ
به عزت خودت قسم که همه بندگانت را فریب : ] شیطان خطاب به خداوند عرضه می دارد[ 

  .خواهم داد مگر بندگان خالص شده ات
همانگونه که قرآن مراتـب گونـاگون وجـودي داشـته و از مرتبـه ظـاهري کتـاب بـین          

به حقـانی علـم الهـی عینیـت یافتـه اسـت و در هـر مرتبـه اي داراي طهـارت و           الدفتین تا مرت  
ـا المطهـرون         « عصمت خاص خود است      انـسان   ). 56/واقعـه ( » فی کتاب مکنون ال یـسمه الَ

به سـخن درآورنـده و   ) ع(کامل هم که طبق حدیث ثقلین عدل قرآن و طبق بیان امیرمؤمنان         
گونـاگون و تـشکیکی بـوده و در هـر مرتبـه اي          احیاء کننده قرآن اسـت نیـز داراي مراتـب           

  .داراي عصمت خاص آن مرتبه می باشد 
  )33/احزاب(» .انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس اهل بیت و یطهرکم تطهیراً«

دور نمایـد و شـما را بـه    » اهل بیت« همانا خداوند اراده نموده که هر گونه پلیدي را از شما      « 
  .»بهترین نحو پاك نماید

 عبارت دیگر، براي عارف به هنگام مشاهده حقـایق علـوي، مـثالً حقـایقی در عـالم             به
ولـی در  . الزمه حضوري و شهودي بودن علم او همین اسـت . عقل، اصالً خطا متصور نیست 

همان لحظه او در مرتبه خیالی وجود خود براي آن شهود صورت مثالی تصور می کند، هـر                  
جاست که احتمال وقوع خطا به طـور جـدي مطـرح مـی       چند صورت مثالی نداشته باشد؛ این     

بـه  » رزق و افاضـه حـق     «و   تمثل خیالی می یابد   » شیر نوشیدنی « به  » علم« به طور نمونه    . شود
اینجاست  که تصورات و اعتقادات و پیش زمنیـه هـاي            )397تفلیسی؛ تعبیر خواب،    ...(نان و   

ا معیارهـایی خـاص بـه ارزیـابی     بدنی و روحی او دخالت می کنند و بایستی سالک شـاهد بـ    
صحت و سقم و نحوه ي تمثل خیالی مشهود خود بپردازد و او را از تمثالت خیـال متـصل و    
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  .اوهام خود نیز جدا سازد
در همان لحظه او در حالی که به هزاران مؤثر حسی احاطه شده، مـی خواهـد در نـشئه      

 قالب الفاظ و مفاهیم تـصوري و  ي مادي به تمثل مشهود خود بپردازد و یا بخواهد آن را در          
تصدیقی تبیین نماید، اینجا از مهمترین مواضع امکان وقوع خطا براي عارف است که بـراي             
مصونیت از خط  معیارهاي خاص خود را می طلبد؛ البته اگر عارف بـه مقـام تعینـات حقـی                   

اره او  برسد و در قالب نفس رحمانی حق سریان توحیدي بیابـد، دیگـر ایـن احتمـاالت دربـ                  
می گردد و وحدت وجـودي او در   مطرح نیست، زیرا تجلی تام حق گشته و قرآن وجودي

  .تمام مواطن، مانع از عروض خطا بر او می شود
  )9/الحجر(» .انا نحن نزلنا الذکر و إنا له لحافظون«

  »همانا ما خود ذکر را فرو فرستادیم و ما خود او را حفاظت می نمائیم« 
گام فناء در حق تعالی انـسان عـارف بـا اسـماء حـق متحـد گـشته،                   توضیح آنکه در هن   

می یابد و به معیار وجود نوري حق تعالی، جز حق تعالی و کلمات و صفات   وجود حقانی 
مطلق حق، چیز دیگري نمی یابد و در مرتبه اي باالتر که مرتبه بقاء بعد از فنـاء اسـت، او بـا                  

مالك وجود حق تعالی، بـر تمـام عـوالم مـادون            توجه به حضور سریانی نفس رحمانی و به         
احاطه وجودي یافته و دیگر، هم تعبیرات مفهـومی او و هـم علـم او بـه صـورتهاي حـسی و              

بر همین مبنا عرفا و خصوصاً ابن عربـی و سـید            . خیالی و عقالنی او مصون از خطاء می شود        
  . آنها را تبین نموده اندحیدر املی به تبیین مالکهاي صدق مکاشفه پرداخته و موضع کاربرد

  

  مالك هاي صدق مکاشفه هاي عرفانی
  وحی

قبل از تبیین نحوه ي مالك بودن وحی براي صـحت مکاشـفه الزم اسـت بـه دو نکتـه       
  :اشاره شود
یکی وحی عـام کـه همـان پیـام هـاي دورنـی              :  وحی در دو معنا اطالق می شود       -الف

اراي سیر وجودي خاص خود براي    براي همه موجودات است که بر طبق آن هر موجودي د          
وصول به هدفی معین می باشد و دیگري معناي رایج و مـصطلح آن کـه بمعنـاي پیـام هـاي               
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سید حیـدر آملـی، جـامع االسـرار و منبـع االنـوار، صـص        .(الهی به پیامبران و اولیاء می باشد  
  .و مراد ما در این قسمت همان معناي رایج آن می باشد) 453

از دیدگاه شیخ اکبـر و      » رسول« و  » نبی« ،  »ولی«ابتداء به جایگاه    مناسب است در     -ب
  :سید حیدر اشاره اي کوتاه داشته باشیم

را اساس و محور هستی و الزمه ي آنرا علم به تمام حقایق             » والیت« این دو شخصیت    
مـی  » طریقـت « را سر و هـدف بـراي   » حقیقت« ایشان همانگونه که . غیبی و باطنی می دانند    

را بـاطن  » نبـوت «و  » نبوت« را سر   » والیت« ؛  » شریعت  « را غایت و باطن     » طریقت« ند و   دان
می دانند و علم رسوالن و انبیاء به اسرار باطنی و مغیبات هـستی را    » رسالت«و مرتبه باالتر از     

عفیفـی؛  .( معلول والیت آنها می دانند، هر چند که خودشان از داشتن والیتشان آگاه نباشند             
تمام مقام هایی که براي انسان در کالم عرفا آمده است بـه              ) 73ی بر فصوص الحکم،     شرح

انسان کاملی است که همـه صـفات هـستی در او            » ولی« . خاطر وجود نور والیت در اوست     
که مخزن همه علوم غیبی است با نفس او متحد گشته است و در نتیجه               » قلب« تحقق یافته و    

   )58ابن عربی؛ حجاب هستی، ص . (  کماالت حق استاو آینه تمام نماي صفات و
گـشته و بـه   » والیـت « همان شهود عارفی است که منور به نور     » شهود والیی « بنابراین  

« همین خاطر داراي سیر بی انتهاء در عوالم حقانی است و در شهود او همه چیـز بـه محـضر              
تنها بـه رب االسـم خـود شـهود     برده می شود و مادام که عارف به این شهود نرسد   » والیت  

سـید  (داشته و البته احتمال خطا یا عدم وصول به سعادت ابدي هم درباره ي او وجود دارد،                  
ولی عارف بعد از وصول به مقام والیـت کـه همـان مقـام               ) 340حیدر آملی؛ جامع االسرار،     

ه مـی باشـد، بـه       بقاء بعد الفناء و یا به تعبیري وصول به مرحله سـوم و چهـارم از اسـفار اربعـ                   
اعتبار وحدت حقیقت انسانیه خود با نفس رحمانی حق، وجودي حقانی می یابـد و بـه تمـام      
موجودات عوالم کونی و هستی هاي مادون احاطه وجودي می یابد و تمام قواي ادراکی او                
ي به علم حق تعالی می گردد و این مقـام سـبب              د و بلکه متقو در تمام مراتب هستی او ، مؤی

باقی به بقاء حق   » والیت  « . شود که علم و کالم و تصور او مصون از هر گونه خطا شود             می  
است و برخالف نبوت و رسالت هرگز منقطع نمـی شـود و نکتـه قابـل ذکـر آنکـه، حقـایق                  
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 افاضه می شود و سپس سایر اولیـاء از او           ،والیی به شخص ولی و بدون واسطه فرشته وحی          
خـاتم  «عرفا تصریح می کنند که       ) 62عربی؛ فصوص الحکم،    ابن  . ( کسب فیض می نمایند   

دارد و البتـه ایـن را باعـث نقـص پیـامبر اسـالم نمـی           » خاتم االنبیاء «مقامی واالتر از    » االولیاء
دانند زیرا پیامبر اکرم عالوه بر جنبه نبوت و رسالت، کاملترین مظهر و مجالي والیـت تامـه             

   )426آملی؛ تحریر تمهید القواعد، جوادي .( حقیقت محمدیه نیز می باشد
اصلی ترین و مهم ترین شاخصه مقام والیت وصول به مقام تجلی ذاتی و صفاتی حـق               

بنابراین وصـول بـه مقـام تعـین اول و یـا مرتبـه اي        . و فناي تام در ذات و صفات او می باشد         
ر انبیاء بـر خـالف      بنابراین اگ . پائین تر، وصول به تعیین ثانی، الزمه داشتن مقام والیت است          

اقتضائات مقام نبوت و رسالتشان به بیان اسرار باطنی می پردازنـد، آن بـه خـاطر وجـود نـور             
والیت در آنهاست، هر چند که این اسرار باطنی بر خالف ظـاهر شـریعت باشـد کـه نمونـه                     

ابن عربی، فـصوص الحکـم،   .( آنرا در داستان حضرت خضر و موسی مشاهده      می نمائیم           
البته نکته مهم آن است که تمام انسانها و خصوصاً سالک عارف مـأمور و مکلـف بـه         )  205

عمل بر طبق شریعت می باشد و بایستی حجتی قاطع در ترك عمل به ظاهر شـریعت داشـته                   
  .باشند که در مورد حضرت خضر این چنین بود

هما« ک ان یبلغا أشدهما خیراًمنه«و » فاراد رب 81-80کهف ( » فأردنا ان یبدلهما رب(   

  :ابن عربی در این خصوص می گوید
ابـن عربـی،   ( » .فاذا رأیت النبی یتکلم بکالم خارج عن التشریع فمن حیث هو ولی و عارف       « 

   )135فصوص الحکم، 
پس هر گاه دیدي نبی سخن گفت که خارج از چهارچوب تشریع است بدان که آن سخن           « 

  .»از حیث مقام والیت و عرفان اوست
راین توجیه عارف در مواردي که بر خالف ظاهر حکمی از احکام فقهاء عمل مـی              بناب

کند این است که وي حافظ شریعت اصلی یقینی بوده و همانطور که مجتهـد حـق اعتـراض           
به حکم مجتهد دیگر را ندارد ، فقهاء هم نمی توانند با اجتهادهاي ظنی خـود مـانع عمـل بـه      

یفه عارف هم کتمان علم باطنی خـود از عمـوم مـردم             شریعت قطعی عارف شوند و البته وظ      
عارف در مقام توکل، رضا، تـسلیم، و تـرك عبـادت بخـاطر               پس توجیه کلی سخنان   . است
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. ( سکر و از خود بی خود شدن او در مقام فناء و مقام جمع و فرق او از همین قرار می باشـد   
ب شریعت و فقهـاء آنـرا نمـی         هر چند که اکثر اصحا     ) 1/150ابن عربی، الفتوحات المکیه،     

پذیرند و مقدمات تحصیل چنین حاالتی را حرام می دانند ولی عرفا مدعی هستند که مـا بـر             
طبق تأکیدها و تأییدهاي شرع مقدس درباره کسب علوم باطنی و والیـی بـه کـسب حقـایق               

 و  نورانی مشغول گشته و در حالت وصول و فناء هم اختیار و تکلیف از ما ساقط نمـی شـود                   
استناد ایشان به عمل حضرت خضر در مقابل حضرت موسی که صـاحب شـریعت بـود مـی                 

  .باشد که در سوره کهف آمدهاست
نکته قابل توجه در آراء ابن عربی این است که او عالوه بر احترام به فقه و لزوم وجود                  

 جلـد  فقهاء براي هدایت مسلیمن و بیان بسیاري از مباحث فقهی در آثار خـود، خـصوصاً در     
را عـاجز از    ) یا ظنی الدالله یـا ظنـی الـسند        ( ، احکام ظنی فقه     »الفتوحات المکیه «اول کتاب   

ابطال علم حاصل از کشف و شهود عینی می دانـد و بلکـه بهتـرین راه و یقینـی تـرین راه را             
براي تقرب به حضرت حق، شهود غیبی منابع وحی و اخـذ احکـام و معـارف از آن معرفـی                

و جالب اینکـه ایـشان کـشف عـارف را یکـی از مـصادیق جـابر                   ) 150مانجا،  ه (  می نماید 
   )224همانجا، .( ضعف سند می داند

البته این مطلب نباید مستمسک برخی صوفیان جاهل و تنبل نسبت به مناسک و اعمال                
دینی قرار گرفته و باعث کم توجهی به شریعت شود؛ زیرا همانگونه که گذشت راه رسیدن                

و کشف اسرار هستی از راه تعبد و عمل به شریعت مقـدس اسـت و آنچـه کـه از          به حقیقت   
مسیر غیر شریعت حاصل آید چـه بـسا القائـات شـیطانی بـوده کـه باعـث ضـاللت شـاهد و                        

نیـز مؤیـد ایـن سـخن مـی باشـد زیـرا        ) ع(مریدان او خواهد شد  و سیره سلوکی ائمه اطهار          
 که سر سلسله عرفـان اسـالمی مـی باشـندیا امـام              )ع(هیچگاه شنیده نشده که مثالً امیرمؤمنان     

بـراي سـلوك و شـهود خـویش بـه تـرك واجبـات یـا انجـام                   ) ع(و یا سایر ائمه     ) ع(سجاد  
محرمات دست زده باشـند و بلکـه نـاب تـرین حـاالت عرفـانی خـویش را در حـال نمـاز و                     

  .عبادات شرعیه و ذکر یافته اند
ل به حقیقـت در نهایـت منجـر بـه اباحـه             باز نمودن راهی به جز راه شریعت براي وصو        
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گري، حذف شـریعت، قبـول پلـورالیزم و کثـرت گرایـی دینـی و مـذهبی شـده و چـه بـسا                    
  .مضرات او براي دین از هر مصلحت فرضی بیشتر باشد

  :سخن ابن عربی در خصوص سند عمل سالک چنین است
و ] اطـب النبـی العـارف     اي یخ [ مستیقظ کشفاً یخاطبـه     ] اي العارف [ و هو     ) ص(حتی یراه   « 

   )2/50همانجا، ( » .من االحادیث ما وقع فیه الطعن من جهه طریقها) ص(یأخذ عنه 
تا اینکه عارف پیامبر را در حال مکاشفه مشاهده نمـوده در حـالی کـه در هوشـیاري کامـل          « 

دیثی است و پیامبر او را مورد خطاب قرار دهد و عارف از او کسب فیض نماید و در این حال احـا                 
که می شنود براي او صحیح و حجت است هر چند کـه ایـن احادیـث از جهـت سـند مـورد طعـن                 

  .»باشد
وي شریعت قطعی را در درجه اول اهمیت و تبعیت از آنرا باعـث افاضـه علـوم وهبـی                   

و البته شریعت حاصل از ظنون را بخاطر امکان خطـاء در آن در            ) 2/201همانجا،  ( می داند   
  : تر از سایر مالکها قرار می دهدچند مرتبه پائین

» و ال یخطر لک علیه خاطر اعتراض ولو عاینته قد خالف الشریعه فان االنسان لیس بمعصوم « 
   )110ابن عربی؛ التدبیرات اللهیه، ( 

هرگز  اندیشه مخالف با مرشد طریقت در ذهـن تـو خطـور ننمایـد هـر چنـد گفتـه ي او را         « 
  .»معصوم نیست] فقیه[ ن مخالف شریعت یافتی زیرا انسا

به نظر ابن عربی چـون فقیـه از راه علـوم نظـري بـه اسـتنباط حکـم شـرعی پرداختـه و                      
احتمال خطاء در آراء او وجود دارد، رأي او تاب مقابله با علوم وهبی شـهودي افاضـه شـده         

بر این اساس و با توجـه بـه ایـن تعریـف از وحـی و شـریعت عرفـا                     . بر مرشد کامل را ندارد    
یشه اوالً بر لزوم عمل به شریعت قطعی تأکید داشته و ثانیاً بر مـالك بـودن وحـی قطعـی                     هم

بلکه آنرا کشف اتم و اکمل معرفـی مـی نماینـد             براي مکاشفات عرفانی تأکید می ورزند و      
. ( بگونه اي که طریقت بدون شریعت را عاجر از رسیدن به مقام حقیقت معرفـی کـرده انـد                  

   )3/39الفتوحات المکیه، 

البته همانگونه که قبالً اشاره شد مـالك هـا و مـستندهاي شـهودي و شخـصی عـارف                    
براي هیچ کس جزاوحجیت شرعی و عقلی نداشته و آنچه ما بـه حکـم عقـل و دیـن بـه آن                     
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مکلف هستیم عمل به شریعت ظاهري استنباط شده از منابع چهار گانه کتاب، سنت، عقل و                
ت و عذري براي ما وجـود نـدارد و نبایـد از داسـتان               اجماع می باشد و در غیر آن هیچ حج        

حضرت موسی و خضر برداشت ناصواب در اهمال سنت به شریعت حاصل شود زیـرا هـیچ                 
عارفی نباید به خود اجازه هم تـرازي بـا حـضرت خـضر دهـد و هـیچ سـالکی نیـز برهـان و               

قـرآن و  در عمل برخالف ظواهر نخواهد داشـت و مفـسران حقیقـی     ) ع(حجتی مانند موسی  
قرآن هاي ناطق یعنی ائمـه اطهـار چـه در قـول و چـه در عمـل تعبـد محـض خـویش را بـه                          

  .شریعت ابراز داشته اند
  :ابن عربی در لزوم تبعیت از شریعت قطعی می گوید

فکان من قال من اهل الکشف انه مأمور بامر الهی فی حرکاته و سکناته مخالف المر شـرعی           «
   )206فصوص الحکم، ( » . االمرمحمدي تکلیفی فقد التبس علیه

هر عارف صاحب کشفی که مدعی شود مأمور به اوامر الهی در افعال و رفتارش شـده کـه                   « 
و این کـشف معنـوي      [ ان اوامر مخالف امر شرعی اسالمی است، حقیقت بر این عارف مشتبه شده              

  »].او به طور صحیح در قالب کشف صوري در نیامده است
در عبـارت فـوق را مـی بایـست     » محمـدي « کلمـه  : اء ابن عربـی با توجه به مجموع آر 

کنایه از شرع صحیح و قطعی دانست چرا که او رؤیت نبی در حالت مکاشفه و اخذ پیـام از                    
او را از مصادیق وحی می داند و با توجه به این اصل بر لزوم اتباع از وحی تأکید می کند تا                    

 را تـابع شـریعت   ]ختم والیت بـراي اوسـت  که مدعی مقام  [) ع(آنجا که او حضرت عیسی      
از کشف و الهـام خـود نیـز اسـتفاده مـی             ) س(حضرت عیسی    محمدي می داند هر چند که     

فتوحـات  . ( به بیان دیگر والیت حضرت عیسی را مختوم به والیت محمدي می دانـد               . کند
   )100 و ابن عربی؛ دیوان، 7/335المکیه، 

  :عرفا می گویدوي در مالك بودن وحی براي مکاشفات 
کل علم من طریق الکشف و االلقاء او اللقاء و الکنایه بحقیقه تخالف شریعه متـواتره الیعـول             

کل علم حقیقه ال حکم للـشریعه  ... علیه و یکون ذلک االلقاء او اللقاء او الکنایه معلوالً غیر صحیح         
   )2ابن عربی، رسایل، ( فیها بالرد فهو صحیح و اال فالیعول علیه 

 هر علم کشفی و الهامی یا علم حاصل از دیدار مستقیم یا کنایه اي باشد که به چیزي اشاره                   «
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داشته باشد که ان چیز مخالف متواترات شرعی باشد، غیر قابل اعتماد است  و چنین علمی معیـوب          
که شرع در رد او سخنی نگفته باشـد آن هـم   ] حاصل از کشف[ و غیر صحیح است و هر حیقیقت     

  .ست و اگر شرع او را رد کرد آن هم غیر قابل اعتماد استصحیح ا
در نـزد عرفـا اشـاره بـه آن مناسـب            » وحی« نکته استطرادي که در پایان بحث جایگاه        

است آنکه از برخی تصریحات یا تلویحات ابن عربی و سید حیـدر آملـی بـوي تکثرگرائـی        
 آملی؛ المقدمات مـن کتـاب    و سید حیدر  3/465فتوحات المکیه،   . ( دینی استشمام می شود   

   )479نص النصوص، 
  

  :ابن عربی
  )194ابن عربی، ترجمان اال شواق، . ( عقد الخالئق فی االله عقائداً و انا اعتقد جمیع ما عقدوه

مخلوقات خداوند در مورد معبـود اعتقـادات مختلفـی دارنـد و مـن بـه تمـام آن اعتقـادات                   « 
  .»معتقدم

  :و می گوید
  انــرهبـر لـــزالن و دیـی لغـفمرع    الً لکل صورهلقد صار قلبی قاب

  ف القرآنــو الواح تورات و صح    فـه طائـو بیت االوثان و کعب
  ثی و ایمانیـب دینــه فالحــرکائب    ادین بدین الحب انی توجهت

قلب من ظرفیت تمام صورتها را دارد، چراگاه آهوان است و معبد راهبان، خانه بتان است و              «
دین من دین عشق به هـر کجـا کـه    . ف کنندگان و اوحهاي تورات است و کتابهاي قرآن   کعبه طوا 

  )همانجا ( » .سواران او رو کنند می باشد پس عشق، دین و ایمان من است
نقد و توضیح این مسأله پژوهشی مستقل را می طلبد ولی بطور خالصـه و بـا توجـه بـه             

در کتب مختلفـشان مـی تـوان مـدعی شـد            تمام آراء و نظرات ابن عربی و سید حیدر آملی           
پلورالیسم ظاهري در عبارات ایشان مربوط به بحث کثرت تجلیات در عین وحدت شخصی              
وجودي در هستی شناسی بوده و از لـوازم وحـدت شخـصیه و انـدماج تکـوینی کثـرات در                     
ذات حق تعالی می باشد که هر یک از کثرات در تحت یکی از اسـماء حـق قـرار دارد و بـا       

م و تعذیب بدکاران و لزوم اتباع و پیروي از کاملترین و جامعترین دین که همان شـریعت                  ذ
که خاتم ادیان است و با مأجور بودن هر فرد به قدر فهم و قدرت او منافـاتی         ) ص(محمدي  
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. هر چند توجیه ظاهر عبارت هاي مذکور به این مطلب اندکی دشوار به نظر می رسد               . ندارد
ان الـدین عنـداهللا     « المی و به ویژه عرفاي شیعه و با استناد به قـرآن کـریم               در دید عارفان اس   

تعبـد بـه احکـام و مناسـک شـریعت بـه       ) س(و سیره ائمـه اطهـار      ) 19/آل عمران (» االسالم
  .عنوان جوهر اسالم معرفی شده است که شرط تقرب و معرفت نیز همین تعبد می باشد

بلکه وحدت شریعت، طریقت و حقیقت مـی        جناب سید حیدر آملی قایل به ترادف و         
شود و اختالف آنها را اختالفی اعتباري دانسته و البته با استناد به ادله عقلی و نقلی، وحـی را        

می داند و مـا در مـالك سـوم          ) س(و ائمه هدي  ) ص(شامل قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم      
سید . (شاره می نمائیم ا» مالك بودن کشف معصوم   « براي صدق مکاشفات عرفانی به مسأله       

   )1/197حیدر آملی؛ تفسیر المحیط االعظم، 
  

  عقل
به هنگام مطالعه برخی آثار عرفا نفی عقالنیت و عـاجز دانـستن عقـل انـسانی و علـم و          
فلسفه و منطق از درك علوم عرفانی و فهم حقایق هستی و وصل بـه حـق تعـالی و اسـماء و                       

جـامع     و سـید حیـدر آملـی،   114 و 2/660کیه، الفتوحات الم. (صفات او به چشم می خورد    
  )173 االسرار،

  :سید حیدر آملی
و لـیس یحـصل لهـم مـن هـذین      ... العلوم الرسمیه بأسرها منحـصره فـی المعقـول و المنقـول             

جـامع االسـرار و     . ( العلمین معرفه اهللا و معرفه االشیاء قدر راس  ابره بل تزید منها الشکوك و الشبه               
   )474منبع االنوار، 

علوم ظاهري و رسمی بطور کلی در دو قسم منحصر است و آن عبارتست از علوم عقلـی و      « 
نقلی و از ایندو، شناخت خدا و معرفت به اشیاء به اندازه سر سوزنی بدست نمی آید بلکـه ایـن دو                       

  ».تنها باعث زیاد شدن شک و شبهه می شوند
 شـود اوالً در خیلـی از مـوارد    از سوي دیگر با دقت بیشتر در آثـار عرفـا مـشاهده مـی             

ایشان حکم عقل را معتبر و آن را براي عارف حجت دانـسته و بلکـه عقـل را قـادر بـه فهـم                         
بسیاري از  حقایق غیبی معرفی کرده اند و خود نیز به استدالل عقلـی بـراي اثبـات مـدعیات            

  .عرفانی خود روي آورده اند
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« و » عقل مـستدل « قسام عقل به دو قسم    در مقام جمع این دو رأي ابتدا الزم است به ان          
از سوي ابن عربی و سید حیدر آملی اشـاره اي داشـته باشـیم؛ عقـل مـستدل یـا          » عقل منفعل 

همان عقل منطقی و فلسفی، عقلی است که بـه توسـط آن بـه اسـتدالل نظـري بـراي اثبـات                        
عقـل  « یـا   » عقـل منفعـل   « حقایق پرداخته و از طرق مختلف استدالل، عمل می نمایـد ولـی              

عقلـی اسـت کـه بـا توجـه بـه پـیش        » عقـل عرفـانی  « ، یا به تعبیر نویسنده      »بصیرت« یا  » منور
فرضهاي اثبات شده قبلی و انوار اشراق شده بر او، مدعیات کشفی عارفان را می پذیرد، هـر    
چند که در ظاهر و در وهله اول و بدون توجه به آن پیش فرض هاي عقلی مخـالف احکـام               

و نیز گاهی خود استدالل از طریـق الهـام و کـشف بـر قلـب عـاف       .  به نظر آیند عقل فلسفی 
  )388یربی؛ فلسفه و عرفان،  به نقل از ش1/80 و 3/311التفحات المکیه، : ر ك. (شودافاضه می

شاید بتوان عقل منفعل را مـساوق حالـت التفـات نفـس عـارف دانـست کـه چـون در                      
احتی قادر به فهـم و جمـع دو امـر متـضاد و متنـاقض      مراتب و تعینات متعدد وجود دارد به ر    

و . کثرت را با وحدت جمع می نماید و حق تعالی را در کثرات شأنی او مـی بینـد             . می باشد 
البته این تناقض نمایی ها با اندکی دقت در تعدد مراتب تنزلی و تشکیکی به راحتـی توسـط                   

 در ایــنجا نیـست بنـابراین     »شرط موضـوع  «عقل حل می شود و به بیان منطقی چون وحدت           
  .این مدعیات از نوع تناقض محال منطقی نمی باشد

 یا همان عقل فلسفی بـا ابـزار منطـق در مقـام     - در اصطالح عرفانی آن - فعال -اما عقل 
این . تبیین مفهومی مکاشفات عرفانی سعی در فهم و سپس اثبات حقایق مشهود عارف دارد             

زیرا مفاهیم، مربوط به موجودات  عالم ناسـوت و  . تکار دقیق، مشکل و حتی گاه محال اس   
خیال هستند و مشهود عارف مصداقی درآنجا ندارد و عـارف در تبیـین مفهـومی آن ناچـار                   
است از مثالهایی استفاده کند که از یک جهت مقرب و از جهات مختلف مبعد است و ایـن             

مطلـق عقـل و علـوم    بنـابراین عرفـا بـه نفـی     . سبب اختالف ظاهري عقل و کشف مـی شـود   
مرتبه علوم عقلی مـادون  . استداللی معتقد نیستند بلکه بر کاربرد صحیح آن تأکید می ورزند    

مرتبه علوم وهبی عرفانی است و احتمـال خطـاي او بخـاطر حـصولی بـودن آن و بـه خـاطر                       
ولـی یقینـاً در عرفـان نظـري و       . احتمال مغالطات صوري  و مادي بیشتر از علوم وهبی است            
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ــ ــدارد  تبی ــزاري بهتــر از منطــق و فلــسفه وجــود ن : رك. ( ین مفهــومی مکاشــفات عرفــانی اب
   )1/597شرحی بر فصوص و الفتوحات المکیه،  عفیفی،

  والکشف اعظم منهاج و اوضحه    العلم اشرف ما یؤتیه من منح
  ـهان اهللا یمنحــاً فـــه کشفـــفسل    فان سألت أله الحق فی طلب

میان هدایا عطا می شود علم است و بزرگترین و واضح ترین راه             شریف ترین چیزي که از      « 
کشف است، پس اگر خواستی که حق تعالی را دریابی پس از راه کشف در پی او بـاش کـه خـدا               

   )106ابن عربی؛ التدبیرات اال لهیه، . ( »عطا می کند آن را
ه مـسأله   ابن عربی و جناب سید حیدر آملی در جهت رفع اختالف بین عقل و کشف ب               

به عارف این مجال را می دهد که از حصر و محـدودیت             » تأویل« . روي می آورند  » تأویل«
الفاظ و مفاهیم رهایی یابد و به روش فلسفی و عقالنی به انطباق حقایق موجود در عـوالم بـا       

« یـا   » مرشـد عـام   « را تحـت عنـوان      » تأویل« ایشان. نفس عارف ونیز با کتاب قرآنی بپردازد      
مطرح نموده اند و از قوه خیال در تبیین نحوه ي ارتباط کـشف صـوري                »  اصل والیت  لوازم

عرفـا را هـم قابـل توضـیح و     » شـطحیات « با معنوي استمداد می جویند و در پرتـو آن حتـی    
   )3/518 و 2/129رك الفتوحات المکیه . ( توجیه می داند

  

  کشف انسان کاملتر و کشف معصوم
وم داشـتن مرشـد طریقـت بـراي سـلوك الـی اهللا دارنـد و بـه              عرفا تأکید فراوانی بر لز    

سالکین توصیه  می کنند که خاك قدم مرشد را بـر چـشم کـشند و ماننـد طفلـی خردسـال                       
جویاي کمال از پدر، در تبعیت مرشد بکوشند و البته هر قدر که مرشـد داراي تعـالی مرتبـه               

در مـسیر سـلوك داراي حجیتـی    باشد ، ارشاد او دقیق تر و وجود او بـراي حـوادث اتفـاقی          
  .کامل تر است
  :مولوي

  ب را ببیند به قصد صیقلیــغی   یـن دلـــدازه روشــــی انـــهر کس
  ر آمد ورا صورت پدیدـــبیشت    هر که صیقل بیش کرد او بیش دید

   )393 لب اللباب مثنوي ،  مولوي؛( 
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انـسان کامـل بـا    باالترین کشف، کشف حقیقت محمدیه یا همان انسان کامل اسـت و     
حضور در تعینات حقی در مراتب هستی، حقانی شده و در اتحاد با نفس رحمـانی حـضرت               
حق، حضور شهودي در تمام مراتب حقی و خلقی می یابد و چون مظهـر اسـم جـامع اسـت      

بنـابراین کـشف او حجـت و مـالك بـراي      . در تمام تعینات و کثرات ظهور اشراقی می یابد        
  .می باشدسایر مکاشفات عرفانی 

  :ابن عربی
  » ) ع(کان الرجوع الی کشف االنبیاء ) ع(فاذا خالف الکشف الذي لنا کشف االنبیاء « 
   )3/311فتوحات المکیه، ( 
  »اگر کشف ما مخالف کشف انبیاء بود می بایست کشف انبیاء را مرجع و معیار قرار داد« 

  . می باشدو حتی وجود حقانی او معیار صدق براي عارف در حال مکاشفه
قرآن کریم نیز مرتبه اولوالعلم بر توحید را در مرتبه شهادت مالئکه و خود خداوند قرار مـی                 

  :دهد و می فرماید
   )18/آل عمران( » .شهد اهللا انه الاله االّ هو والمالئکه و اولوالعلم قائماً بالقسط«

و همچنین مالئکه   ] تیذا[ نیست مگر اهللا    ] موجودي[ خداوند شاهد است که همانا معبودي       « 
  ».و همچنین صاحبان علم درحالیکه نگهبان عدل و قسط هستند

اوالً کالم انبیاء و اولیاء مثبت مبادي تصدیقی عرفان اسـت زیـرا مبـادي تـصدیقی هـر                   
علم باید در علم باالتر بحث شود و علمی بـاالتر از عرفـان نیـست؛ بنـابراین ایـن مبـادي در                       

 اثبات می گردد و ثانیاً وجود نوري و حقی آنها معیـاري بـراي              کالم معصوم و وحی تبیین و     
مکاشفات تمام سالکان در هر مرتبـه اي از مراتـب کـشف مـی باشـد و ثالثـاً کـالم آنهـا در                       

: رك . ( مرحله تبیین مفهـومی مکاشـفه و تبعـد و تفـسیر آن نیـز معیـار و مـالك مـی باشـد               
   )130تحریرتمحید القواعد،  جوادي آملی؛

ازیافتگان وادي اخالصند و به همـین خـاطر از گزنـد هـر وسوسـه جنـی و انـسی           آنها ب 
محفوظند و همانگونه که قبالً ذکر شد به خاطر اتحادشان با نفس رحمـانی، وجـود مـادي و                  
خیالی آنها به عین وجود حقانی آنهاست و لذا حتـی در نـشئه ي خلقـی از گزنـد آفـات آن                

  .محفوظند
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   )83-82/ص( » . عین اال عبادك منهم المخلصونقال فبعزتک الغوینهم اجم« 
شیطان گفت بار پروردگارا به عزتت قسم که تمـام بنـدگانت را اغـوا خـواهم نمـود                   « 

  ».شده اند] درگاه تو[ مگر بندگانی که مخلص 
بنابراین با همین معیار هر انسانی که وجود حقانی در او جلوهاي بیشتر یابد و مظهریت                

لق او به اسماء حق بیشتر باشد و اخـالص و لـوازم آن در او بیـشتر باشـد                   او براي اسماء و تخ    
داراي کشف کامل تر و صحیح تري است و کشف او براي سالکی که در مراتب پـایین تـر       

  .نماید می تواند معیار قرار گیردسیر شهودي می
 اما بایستی توجه داشت که سیر غیر معصوم هـر چنـد کـه او در مراتـب واالي عرفـانی          
سلوك نماید حجت و مالك نیست و دستورها و سفارش هایی که درباره تبعیت محـض از            

لـزوم تبعیـت از     . مرشد راه است مشروط به عدم مخالفت صریح با کشف معصوم می باشـد             
مرشد به خاطر دشواري طی طریق عرفانی بدون راهنمایی مرشـد اسـت و ایـن دشـواري بـه                    

  :خاطر موارد زیر می باشد
  .راهزن طریق و کثرت راههاي انحرافی کثرت -الف
   ابتالء ها و امتحانهاي زیاد در مسیر الی اهللا-ب
  . امراض روحی زیاد حاصل از دشواري هاي طریق-ج
  .عرفانی، هنري خاص است که نیاز به مرشد دارد» تأویل « -د
فعالی؛ تجربه دینـی و مکاشـفه       : رك( .  بدون استاد سلوك بسیار طوالنی خواهد شد       -ـه

   )316عرفانی، 
و چون تمام این موارد درباره مرشد غیر معصوم نیز صادق مـی باشـد، مرجـع نهـایی و       

  .مالك اتم براي مکاشفه عرفانی کشف معصوم می باشد
دلیل دیگر براي ارجاع سایر مکاشفات به کشف معصوم این است کـه هـر موجـودي                  

می خـاص قـرار دارد و یـا       تحت اسمی خاص قرار دارد؛ بنابراین هر سلوکی تحت تجلی اس          
اینکه بخاطر نکاح اسمائی تحت چند اسم قرار دارد و هر عارفی راهی درونی از نفس خـود                  

تفـسـیر  ( » الطرق الی اهللا بعدد انـفاس الــخالیق     « آغاز و به اسم خاص خود خـتم مـی نماید          
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ه آنهـا بـا     کـسی اسـت کـه بـر اسـماء و رابطـ            » اسـتاد راه  «و  » مرشد«  ). 47المـحیط االعظم؛   
یکدیگر و خصائص هر اسم تسلط دارد و از طرف دیگر بر اندرون نفس سالک نیز اشـراف    

و با مشاهده حال یعنی دیدن تأویل صـفات و حـاالت شـخص سـالک پـی بـه جایگـاه                  دارد
عرفانی او می برد و از این طریق می تواند نفس او را به بهترین شکل سلوك دهـد و کامـل                      

ه بر تمام اسماء و خصائص اگـاه و خـود در نفـس سـالک اشـراق         ترین مرشد کسی است ک    
چرا که مظهر اتـم تجلـی       . وجودي بیابد، و آن همان انسان کامل و اسم جامع وجودي است           

   )2/497الفتوحات المکیه، : رك( حق و مجراي فیض اوست، 
 المتـصل بـین   این باب اهللا الذي منه یؤتی این وجه اهللا الذي الیـه یتوجـه الولیـاء ایـن الـسبب                  «

  )مفاتیح الجنان، دعاي ندبه ( » .االرض و السماء
کجاست آن در خزینه ي الهی که از طریق آن فیض الهی عطا می شود؛ کجاست آن وجـه     « 

و ] تعینـات خلقـی   [خدایی که اولیاء حق بسوي او متوجهند و کجاست آن واسطه ارتباط بین زمین               
  »] تعینات حقی[ آسمان

. فات عرفا باید با معیار وحی و عقل و کشف معصوم سنجیده شـود             بنابراین تمام مکاش  
به همین خاطر سید حیدر آملی چندین بار به مکاشـفه هـا و ادعاهـاي ابـن عربـی و قیـصري                    

و شـیعه اعتـراض نمـوده و بـا          ) س(درباره ختم والیت مطلقه و مقیده و جایگـاه ائمـه هـدي            
 توجه اینکه تمام انسان هاي غیـر معـصوم بـه       نکته قابل . مالکهاي فوق انها را ابطال می نماید      

حکم عقل و شرع می بایست در امور اعتقادي و عملی خود به معـصوم رجـوع نماینـد ولـی      
فرق عارف و غیر عارف در این زمینه این است که رجوع عارف بعد از طی مراحل عقـل و                    

رجـوع  کشف است و این رجوع، رجوعی تکوینی و فوق حکم فلسفه و عرفان اسـت ولـی                   
  )لج /1تفسیر المحیط االعظم، . ( دیگران از نوع تعبد محض می باشد

  

  اجماع مکاشفات
یکی از مالکهاي صحت که خصوصاً از سوي جناب سـید حیـدر آملـی مـورد تأکیـد                 

  .قرار می گیرد اجماع مکاشفه هاي عرفا در مورد حقیقتی واحد می باشد
ربـاره خـتم والیـت خاصـه      سـید حیـدر آملـی در ابطـال کـشف ادعـایی شـیخ اکبـر د        
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دلیــل حجیــت اجمــاع در کــشف همــان دلیــل حجیــت آن در : محمــدي معتقــد اســت کــه 
وقتی اخبار افراد عادي از محسوس واحد باعث ایجـاد یقـین روانـشناختی        . محسوسات است 

شود و حتی باور قبلی ما را نیز زایل می نمایـد، بـه طریـق اولـی اجمـاع مـشاهدات                      در ما می  
هاي غیر متواتر قرار    اي وارسته و فانی به راحتی می تواند معیار براي مکاشفه          حضوري انسانه 

توان بـه   ها کامالً با هم منطبق نباشند ولی عناصر مشترك آنها را می           البته شاید مکاشفه  . گیرد
  )430تجربه دینی و مکاشفه عرفانی،  فعالی،: رك. ( مکاشفه مورد اجماع تلقی نمودعنوان

  

  مالئکه
یان شد که علت اصلی وقوع اشتباه در مکاشفه عارف حضور او در چند عـالم بـا                  قبالً ب 

خصائص متفاوت است و اگر انسان بعد از مرگ حقایق را بی تردید و اشتباه می بیند این به                   
  .خاطر این است که تنها در یک منزل قرار دارد

 طـرف دیگـر   با همین استدالل بیان می شود که مالئکه به خاطر تجـرد محضـشان و از          
اشرافشان بر عوالم مادون خود و ثالثاً به خاطر عدم تعلق شهوانی و خواهش هـاي نفـسانی و                   
پیش زمینه هاي اعتقادي، مصون از خطا بوده و معیار بسیار خـوبی بـراي مکاشـفات عرفـانی        

  .می توانند باشند
 عـن حکـم مـا فیـه        للمالئکه علم باهللا الیعلّمه احد من البشر حتی یتجرد عن بـشریته و یتجـرد              

لطبیعته من حیث نشأته حتی یبقی بما فیه اال الروح المنفوخ فحینئذ یتخلص الی العلم باهللا من حیـث              
و هی العالمه فیمن ادعی انه یعلم اهللا بصوره ما تعلمه المالئکه فمـن ادعـی ذلـک                ... تعلمه المالئکه   

   )3/473  ،الفتوحات المکیه. ( من غیر هذه العالمه فدعواه زور و بهتان
[ علم مالئکه به حضرت حق در اختیار بشر نیست مگر اینکه او از بشریت خود خارج شـود                 « 

و از خصائص طبیعی خود نیز مجرد شود تا آنجا که جز همـان روح               ] و از نشئه ي مادي بیرون رود      
 مـی  چیز دیگري باقی نماند؛ در این هنگام خـالص ] از سوي خداوند در ابتداي خلقت[ دمیده شده  

براي علم به حق تعالی و با تعلیم مالئکه و در جایگاه عبادت مالئکه، خداوند               ] از همه شوائب  [شود
. را عبادت می کند و این نشانهایی است در کسی که مدعی تعلیم خدا بوسیله مالئکه به او می باشد

  ».دروغ استپس کسی که چنین ادعایی کند و این نشانه را نداشته باشد ادعاي او حرف باطل و 
(  »ما یلفظ من قول اال لدیه رقیب عتید    « در جاي دیگر شیخ اکبر ضمن استشهاد به آیه          
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. ( مالئکه را وسیله تحصیل معرفت به حضرت حـق و حـافظ آن معرفـی مـی نمایـد                  ) 18/ق
   )4/188الفتوحات المکیه، 

 به مالکـی   ولی نکته قابل توجه اینکه اوالً این مالك، مالکی شخصی بوده و خود نیاز             
ثانیاً چگونه می توان از این معیار استفاده  نمود و با مالئکه تماس حاصل نمـود؟           . دیگر دارد 

و ثالثاً خود شهود مالئکه یک تجربه عرفانی است و احتیـاج بـه مالکـی دیگـر دارد و نکتـه                     
آخر آنکه بر فرض چشم پوشی از ایرادهاي قبلی و قبول مالك بـودن القائـات ملکـی، ایـن           

ك تنها براي شهودات صوري و یا معنوي مادون عالم عقل کاربرد دارد و عارف بعـد از      مال
  .وصول به مقام تعین اول و ثانی در مقام فناء و بقاء دیگر محتاج چنین مالك هایی نیست

  

  مالکهاي عام
شناخت صحت و سقم مکاشفه از طریق تحلیل و برررسی خصائص و صـفات سـالک             

« بـه ایـن معیارهـا تحـت عنـوان      . ا خصائص مکاشفه نیز ممکن استي سلوك او و ی یا نحوه 
  :اشاره شده است» مالکهاي عام براي مکاشفه

  

  مدت زمان تحقق ناسوتی حقایق مکشوف) الف
بنـابراین علـم حـسی یقینـی او     . انسان در عالم ناسوت محصور در زمان و مکـان اسـت      

شـته اوالً نـاقص و محـدود بـوده و     فقط مربوط به حوادث زمان حال می باشد؛ علم او به گذ    
ثانیاً معلوم او همان صور خیالی در ذهن اوست و نسبت به آینـده هـم علمـی احتمـالی و آن                    

  .هم بشکل صور خیالی می باشد
انسان اگر بتواند به عالم خیال منفصل راه یابد از بسیاري از این قیـدها و موانـع رهـایی                 

تر شده و علم او شفافیت بیشتري یافته، دیـدن          می یابد و چون نقش زمان و مکان کم رنگ           
حقیقتی خیالی مستلزم علم وسیعتري به حقایق مادي است، درست مانند فزونی وسعت دیـد               
کسی که از دامنه کوه به صحرا می نگرد نسبت به فردي که از پائین کوه صحرا را مـی بینـد       

فاف و محـدوده وجـودي   و اگر سالک موفق به طی عالم عقول مجرد گردد علم او بسیار ش             
وسعت علم مالئکه و   . بسیار وسیعی را در عالم ماده تحت پوشش معرفت خود قرار می دهد            
  .اجنه به حقایق مادي آینده یا گذشته با همین استدالل قابل توجیه است
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     )30/بقره(  ».قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء«
ا قرار می دهی که فساد و تبـاهی کنـد و بـه خـونریزي         فرشتگان گفتند آیا در زمین کسی ر      « 
  .»بپردازد

در این آیه بر این مطلب داللـت دارد کـه فرشـتگان از آینـده بـشر و                   » من یفسد «تعبیر  
فسادها و تباهی هاي او کامالً آگاه بودند و خداوند هم در مقابل ایـن اسـتفهام تعجیبـی کـه                     

شما تنهـا یـک   :  را رد نمی کند بلکه می فرماید همراه با اندوه و نگرانی بود، سخن فرشتگان       
طرف حقیقت را می بینید، آري انـسانها عمومـاً در اثـر غلبـه شـهوت یـا غـضب بـه فـساد و                          
خونریزي می پردازند؛ اگر تنها وجود خلقی انـسان لحـاظ شـود، اري شـما از او منـزه تـر و                    

 -به خاطر قـصور یـا تقـصیر    نه -باالتر هستید ولی انسان داراي خصوصیتی است که شما ذاتاً       
حتی از درك ان هم عاجز هستید و آن داشتن علم اسماء و رسیدن او به مقام تعینات حقانی                   

و بـا  ) ع(علم اسماء، علمی وجودي و اشراقی است و بنـابر ظـاهر روایـات معـصومین              . است
ه ایـن  منظورنویـسند .تبیینی عرفانی منشاء پیدایش اعیان ثابته و حقایق عـالم کـونی مـی شـود       

است که علم فرشتگان که بر قله عوالم کونی ایستاده اند و در ظرف فرازمان و فرامکـان بـر                  
بـا اسـتفاده از     . ( عوالم مادون احاطه دارند، باعث این سؤال تعجبی و نگرانی ایشان شده بود            

و تفسیر المیزان، اثر عالمه محمد حسین طباطبائی و تفسیر تسنیم، اثر ایت اهللا جـوادي آملـی       
اسراراآلیات، اثر صدر المتأهلین شیرازي و روض الجنان و روح الجنان اثـر ابوالفتـوح رازي            

  .)که درباره آیه سی ام بقره بیان داشته اند
حال با این استدالل اگر کشف عارف ناظر به حقایق دورتر زمانی باشد نشانه قوت آن            

اگر عارفی در مقام فنـاء     . باشدمی باشد و تعجیل در تعبیر و وقوع آن دلیل بر ضعف آن می               
و بقاء به تعینات حقی برسد و به اعیان ثابته اشیاء آگاه گردد حتی از آینده حتمی کثرات بـه          

گـردد و تجلـی     چنین فردي ظرف وجودي فیض مقدس حـق مـی         . گرددعلم الهی آگاه می   
- مغیبـات مـی  چنین عـارفی بـه اخبـار از     . حق در احکام و آثار اعیان ثابته را شهود می نماید          

: رك. ( بــر طبــق قــضاء و قــدر الهــی عمــل مــی نمایــد) س(پـردازد و یــا ماننــد خــضر نبــی  
   )102شرح فصوص الحکم،  ، قیصري؛49 ، فصوص الحکم، 78-73 الفکوك، قونوي؛
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   حاالت عارف-ب
عارف در هـر مرتبـه اي از مراتـب سـلوك و متـأثر از نحـوه ي شـهود، داراي حـالتی                       

اگر در مرتبه فناء ذاتی و مشاهده تجلـی ذاتـی باشـد کثـرات را غایـب      خاص می باشد؛ مثالً     
می بیند و در مرتبه تجلی صفاتی و افعالی، افعال و صفات آنها را منکر می شـود و در مرتبـه      
باالتر که مرتبه بقاء بعد الفناء است، اتحاد با نفس رحمانی می یابد در این مرتبه هم کثـرات                   

 و مجمل را مفصل می بیند و بالعکس و جامع اسماء و صفات مـی            را نمی بیند و هم می بیند      
اسـت  » لـوائح « اگر حق در لحظه و آن بر سالک تجلی یابد او اصطالحاً داراي کشف       . شود

اسـت و سـیطره   » لوامح« و اگر ظهور بیشتري یابد و دوام کشف او بیشتر شود داراي کشف           
ه هـر کـدام از ایـن حـاالت داراي      مـی گـردد کـ     » طوالع« و دوام بیشتر کشف باعث کشف       

بخـاطر زودگـذر بـودن آن عـارف بایـد توجـه       » لوائح« مثالً در کشف . احکام خاصی است  
داشته باشد که کشف هاي قبل و بعد آن را با کشف لحظـه اي عـالم تعینـات حقـانی خلـط                     

بـه  ننماید و نیز نفس عارف در این مرتبه بخاطر انس بیشتر او بـا شـرایط عـوالم خلقـی گـاه                       
« ایـن عوامـل در کـشف        . مـی پـردازد   » لـوائح « تحمیل دانسته هاي خود در تعبیـر و تأویـل           

زیرا در کشف طوالع نفس عارف حقـانی گـشته و           . وجود ندارد » طوالع« کمتر و در    » لوامح
دیگر اوهام و خیاالت نفسانی و شـیطان یـاراي نفـوذ در نفـس باریافتـه بـه عـوالم حقـانی را                   

 ، قیـصري؛ شـرح فـصوص        2/487، الفتوحـات المکیـه،      114االسـرار،   جـامع   : رك. ( ندارد
   )427-433الحکم، 

« است و خلـق را در ظـاهر مـی بینـد و حـق را در بـاطن و گـاه                » ذوالعقل« گاه عارف   
اسـت  » ذوالعقل و العـین « است و حق را در ظاهر می بیند و خلق را در باطن و گاه              » ذوالعین

و یا   ) 487-2/484الفتوحات المکیه؛   : رك.... ( ق می بیند    و حق را در خلق و خلق را در ح         
با فهم و درك اینکه کدام یک از انوار و اسـماء حـق در او تجلـی نمـوده مـی تـوان میـزان                          

هر یک از انوار معـانی مجـرد، انوارمالئکـه، انـوار اسـماء، انـوار             . صحت کشف او را فهمید    
به عبـارت دیگـر   .  میزان حجتی خاص می باشدداراي... طبیعت، انوار مولدات، نوراالنوار و   

هر نوع از این مکاشفه ها باعث حاالت و صفاتی خـاص در سـالک مـی شـود و مـی توانـد                        
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نشانه ي مرتبه صعودي عارف بوده و می توان با سـنجش ادعـاي کـشفی او بـا آن مرتبـه بـه                
  :چرا که . میزان صدق کشف او پی برد

  ».المشاهدات مواریث المجاهدات«
  )1/91 و 2/485الفتوحات المکیه : كر(» .هودها نتیجه تالشها و مجاهدتهاي عارف استش« 

  :عرفا آنها را در فهم میزان صدق کشف دخیل دانسته اند عبارتند ازکهحاالت دیگري
 . میزان استغراق در ذکر-1

 . میزان غیبت از محسوسات-2

 . میزان تجرید درون از مالحظه اغیار-3

بودن معارف و ساختگی نبودن آن توسط نفس بـه ایـن معنـا کـه اگـر                   میزان وهبی    -4
عارف چیزي را مشاهده کند که قبالً انتظار او را می کشیده است، این کشف قابـل اطمینـان     

  )198ابن عربی؛ رسایل، . ( نیست

 بررسی نحـوه ي تمثـل خیـالی یـافتن تجلیـات حقـانی و روحـانی، مـثالً تجلـی در                       -5
   یا مـشاهده جبرائیـل و لـوح        .  داراي روحِ مدبر، مورد اطمینان نیست      صورت و شکل موجود

محفوظ در صورتی صحیح و قابل اعتماد اسـت کـه همـراه بـا التفـات و توجـه جبرائیـل بـه                        
  )56ابن عربی؛ حجاب هستی، . ( عارف باشد

 عدم تأثیر پذیري عارف از محرکهاي حسی خارجی یا طبـع و مـزاج درونـی و یـا                    -6
سانی بلکه به هـر میـزان کـه عـارف اعتـدال مـزاج روحـانی خـود را بـه مـزاج                    تواجدهاي نف 

معصومین که داراي اعتدال تـام هـستند نزدیـک نمایـد داراي کـشفی صـحیح تـر و کـاملتر            
  )198، ابن عربی؛ رسایل،92 قیصري؛ مطلع خصوص الکلم،: رك. (خواهد بود

  )201-199همو، رسایل، . (  میزان اتحاد عارف با وجود مطلق-7

 میزان مفید بودن کشف و میزان تأثیر آن در سلوك و میـزان بقـاء آثـار آن بعـد از         -8
 )همانجا.(کشف

ـثالً ادعـاي کـشف                 -9  میزان انطباق کشف با حاالت و مراتب نفس عارف به ایـن معنـا کـه م
نیـست  نرسیده است، قابل توجیـه و اعتمـاد         » والیت« اسماء و اعیان از سوي سالکی که هنوز به مقام           

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 1389پاییز ،  نوزدهم، شمارهپنجم علوم اسالمی، سال پژوهشیفصلنامۀ علمی ـ /         
 

 

32

 )204همانجا، . (قام ذات محال استو یا ادعاي تجلی حق در مقام احدیت یا م

. توجـه بـه ظـن و گمـان در مـشاهدات       میزان بـداهت و شـفافیت مـشهود و عـدم             -10
  )200همانجا، (

 میزان مطابقت مشهود با صور عقلیه در لوح محفوظ یا با عین ثابت خودش بـراي                 -11
  .سیر می کند و هم به عوالم حقانی بار یافته استعارفی که هم در تعینات خلقی 

 نحوه ي ورود کشف به قلب عارف بگونه اي که مکاشفاتی که از پشت و چپ               -12  
   )93قیصري، مطلع خصوص الکلم، . ( او وارد می شوند القائات شیطانی می دانند

ي و  نقش شهود در تقــوا و تعبـد عــارف بـه شــریعت و دوري او از لذائـذ دنیـو         -13
   )198، رسایل، 1/154الفتوحات المکیه، . ( شـهوات نفسانی

 زمان دریافت شهود مثالً ابن عربی بیان می دارد کـه شـهود در هـر روزي از ایـام                -14
  )1/155الفتوحات المکیه؛ . ( ی کندهفته داللت بر مرتبه وجودي مخصوص به آن مشهود م

ز ایـن مـوارد تنهـا بـراي شـخص      در نقد مالك هاي فوق باید گفت که فهم بـسیاري ا       
تجربه کننده ممکن است و یا براي استاد آگاه به سر او و براي سـایر افـراد مقـدور نیـست و            
همچنین بسیاري از این موارد معیار قطعی و ثابت و کلی نبوده و تنها مفید ظن شخـصی مـی                 

  .باشند
یحات الزم به ذکر است کـه ایـن مـالك باطـل و خـالف تـصر                ) 12(در مورد مالك    

زیرا در آیه هفدهم از سوره اعراف خداوند به صراحت می گوید کـه شـیطان                . قرآنی است 
نظـرات متفـاوتی    » 13« در مـورد مـالك    . از تمام جهات می تواند  بر نفس انسان وارد شـود           

ارائه گردیده است و ابن عربی و برخی عرفاي دیگر شهود را وهبـی دانـسته و حتـی تقـوا و                      
 حصول آن دخیل نمی دانند بلکه آنها را علت معده و زمینه ساز بـراي  عمل به شریعت را در    

بنابراین عرفا نتیجه شهود را تعبد بیشتر به شـریعت دانـسته و             . دریافت تجلیات الهی می دانند    
   )200عمید زنجانی؛ با تاریخ تصوف، : رك. ( شریعت را مالك شهود معرفی نموده اند
شه اي شهود را از مراتب ایمان دانـسته و همـانطور     ابن عربی و برخی چون آیت اهللا قم       

که مجراي ایمان را در عمل و اعتقاد می دانند شهود را مالزم با تعبد و عمـل بـه شـریعت و                       
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، شیروان؛ عرفان دینی و     440قیصري؛ شرح فصوص الحکم،     : رك. ( تهذیب نفس می دانند   
   )53دین عرفانی، 

  
  ابزار صحت قوا ادراکی عارف) ج

زیرا سالکی که بدون استاد     . یار در طول معیارهاي وحی، عقل و مرشد می باشد         این مع 
راهنما طی طریق می نماید مانند این است که در تاریکی شب در بیابانی بـدون چـراغ و راه                    
طی مسافت می کند؛ ظلمات شب اژدهاي خفته را در چشم او طوق رنگین جلوه می دهد و               

  .دهر لحظه احتمال هالکت او می باش
  )حافظ( ظلمات است بترس از خطر گمراهی        طی این مرحله بی همرهی خضر مکن

و حکیمی که ترك کشف و وحی را نمـوده و در سـلوك عقـل خـود بمانـد، فـردي                      
است که تنها چراغی بر دست دارد و در بیابان تاریک که راهی درآن معین نشده سرگردان                 

سد و متشرع گریـزان از کـشف و عقـل بماننـد     چنین فردي به سر منزل مقصود نمی ر       . است
همان فرد است در آن بیابان کـه درراهـی قـرار دارد ولـی چراغـی بـراي توضـیح طریـق در          

ولـی هـر    . بنابراین سه ابزار کشف و وحی و عقل براي سلوك ضروري اسـت            . اختیار ندارد 
 عرفـان عملـی و      کدام از این طریق سه گانه اگر در جایگاه مناسب خود استفاده شوند، نظام             

نظري بسیار مستحکمی را تشکیل می دهند و البته میزان سعه وجودي نفس عارف و صحت                
قواي دماغی و حسی و خیـالی او نیـز در، دریافـت تجلیـات الهـی بـسیار مـؤثر اسـت؛ زیـرا                         
بسیاري از انسانها توانـایی تـشرف بـه حـریم قدسـی الهـی را ندارنـد و از درك حقـایق آن                        

ائمه هدي و عرفاي بزرگ اصحاب سر داشته و اسرار عرفـانی خـود را حتـی                 اینکه  . عاجزند
المقدور از عوام الناس کتمان می کرند و باریافتگان به وادي معنا و عرفان را هـم بـه کتمـان     

  .سر سفارش می نمودند، به همین خاطر است
  :میزان افاضه حق به میزان ظرف وجودي قابل است

   )3/346 ، 2/377لفتوحات المکیه؛ ا( التجلی علی قدر المعرفه 
از جهت دیگر هر کشفی متناسب با تجلـی اسـمی خـاص از اسـماء حـق صـورت مـی          
گیرد چرا که هر شیء مظهر اسمی خاص می باشد و طریقت هر سالکی از نفـس او آغـاز و            
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به اسم خاص او ختم می شود؛ لذا استعداد او، خصائص روحی او، میزان توجه سر او، همـه                   
صحیح ترین کشف براي سـالکی اسـت کـه از اعتـدال کامـل               .  کشف او دخیلند   در صحت 

مزاج و صحت قواي جسمانی و روحانی برخوردار باشد و هر چقدر این اعتدال بیشتر باشـد                 
   )33شرح فصوص الحکم،  قیصري، : رك. ( صحت کشف هم بیشتر است
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