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 طرح مسأله
ديين به دين، از  هاي برون حبث جتربة ديين با رواج نگاه

هايي چون  امهيت خاصي برخوردار گشته و در حوزه
اسي دين مطرح شن روانشناسي دين، فلسفة دين و پديدار

گريي اين حبث تا حدودي به تقابل  فرايند شكل. شده است
 مربوط مي ››گرايي حس‹‹ و ››گرايي عقل‹‹دو ديدگاه 

گرايي افراطي و اهليات طبيعي در حوزة دين  عقل. شود
ها مواجه شد و در نتيجه،  با مجالت سخت آمپريست

 جايگاه ارمجندي يافت و ››عقل ‹‹مقابلر  د››جتربه‹‹
آانت با نقد . ين امر به حوزة اهليات نيز سرايت آردا

عقل نظري در دفاع از دين، راه خداشناسي را منحصر 
اما راه حل آانت در حتويل دين به . به عقل عملي آرد

گرايان باشد و  اخالق نيز نتوانست جوابگوي محالت حس
گرايي بر آمده از علوم جديد را اقناع  روحية جتربه

 فيلسوفان خداگراي پس از آانت در  لت،به مهني ع. آند
اين . سوي خداوند جبويند صدد برآمدند آه راه ديگري به

اي آه ذهن بشر  راه مسلمًا در جتربه قرار داشت؛ جتربه
در آن، فعاليت اجيادي نداشته باشد و از دستربد مقوالت 

. فامهة آانت در امان باشد و مشمول نقادي وي نشود
 ص ،پراود فوت (.ين روي آوردندلذا به حبث جتربة دي

٢٢   .( 
شد آه به   جتربه ادراآاتي را شامل مي در آن زمان،

بعدها . آردند گانه ربط پيدا مي حنوي به حواس پنج
  امثال شالير ماخر و ويليام جيمز در حبث جتربة ديين،
مفهوم جتربه را توسعه دادند تا شامل احساسات و 

جا حبث جتربة ديين با  نياز مه. شهودات باطين نيز بشود
 ،جتارب عرفاني و احوال عرفا پيوند خاصي پيدا آرد

هاي عرفا از مكاشفات و شهودات خويش  حنوي آه گزارش به
پژوهان را در زمينة  مادة خام بسياري از مباحث دين

 . دهد  ديين به دست مي جتربة
بودن آن   ويژگي اصلي جتربة ديين، غري عقالني بنابراين،

ناپذير   عرفاني را وصف ا آه جتربةجنويليام جيمز آ. است
بودن آن  به مهني جنبة غري عقالني) ٦٢  جيمز،(خواند  مي

 چرا آه هر امر عقلي در قالب مفاهيم ؛اشاره دارد
شالير ماخر نيز جتربة ديين را نه . آيد مي ذهين به وصف در

 ,Schleiermacher(. داند اي عقلي بلكه از نوع احساس مي جتربه
متفكران ديگري نيز اين جتربه را از حد متايزات ). ١٧

پرتسون، (مفهومي فراتر و آن را نوعي احساس مي دانند 
عقالني دين در برابر  رودلف اتو نيز بر عناصر غري). ٤١

ورزد و دين را مبني واقعييت  عناصر عقالني تأآيد مي
داند آه آن را تنها در احساسي اصيل، منحصر به  مي

وي ). ,Otto ١٦(توان جستجو آرد   و غري عقالني ميفرد،
اي ديين آه در  خوانندة خود را به تأمل دربارة جتربه
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خواند و از آساني آه  مي شود فرا عمق جان احساس مي
عقالني امر  توانند جنبة غري اند و مني فاقد احوال ديين

خواهد آه از  قدسي را در وجود خود احساس آنند مي
برخي از .  ) ,Ibid ٨(او صرف نظر آنند خواندن آتاب 

شارحان اتو معتقدند آه مراد وي از عقالني آن چيزي 
و مراد از غري  آيد است آه از راه تفكر به دست مي
 حاصل مي ››feeling‹‹س عقالني آن است آه از راه احسا

 ) ٥٥,Almond (.آيد
اگر :  آهآيد ويل در اينجا بالفاصله اين سؤال پيش مي

ديين را از نوع احساسات و عواطف بدانيم آيا جتربة 
منايي آن مطمئن بود؟ به عبارت ديگر  توان به واقع مي

از مهني . شود داشنت جتربة ديين مطرح مي جا حبث عينيت در اين
جتربه ) noetic quality(خبش بودن   ويليام جيمز حبث معرفت،رو

آند تا فرق آن را با احساسات و  ديين را مطرح مي
:  رضايت، گرسنگي و تشنگي بيان منايد اطفي چون خشم،عو
چه عرفانيات در ظاهر، شبيه احساساتند، ويل در  گر‹‹

هاي عرفاني براي آساني آه به درك آهنا  حقيقت، حالت
. نائل مي شوند، شكلي از شناسايي و معرفت است

بيين   از بصريت باطين و روشن.هاي عرفاني عبارتند حالت
 آه با ميزان عقل و استدالل جور در از اعماق حقايق

  «:پراود فوت نيز معتقد است آه) ٦٣جيمز،  (.آيد مني
 نوعي خاص از جتربه بوده و  اين ادعا آه جتربة ديين،

 به طور خيلي واضح  تنها از راه شخصي قابل درك است،
در توصيف رودلف اتو از حس امر مينوي، بيان شده 

 بلكه به ،ن يك احساساو اين حس را نه به عنوا. است
 ) ٢٥پراود فوت،  (».شناسد عنوان حالت مشخص نفساني مي

اما از سوي ديگر، جتربة ديين هر چند از نوع احساس 
 ويل قطعًا با ادراك حسي آه از راه حواس پنجگانه ،است

ويليام جيمز دو خصوصيت . آيد متفاوت است به دست مي
زودگذر  )الف: ديگر براي جتربة عرفاني قائل است

توانند دير  ادراآات حسي هم مي. بودن  انفعايل) ب،بودن
گاه خبواهد و با  پا باشد و هم آنكه فرد ُمشاهد هر

تواند آهنا را واجد باشد و از اين  اختيار خود مي
 جتربة ديين و جتربة عرفاني با ادراك حسي نيز  حيث،

استيس هر چند جتربة ) ٦٤ - ٦٣  جيمز، (.متفاوت است
 ويل آن را عيين ،داند مني) subjective(ي را ذهين عرفان

)objective (آورد تا فرق آن را با  نيز به حساب مني
استيس، فصل  (.ادراآات عقلي و حسي بيان آرده باشد

 )سوم
 آساني آه خود فاقد  بودن جتربة ديين، با توجه به شخصي

 در بررسي  اين نوع احساس يا ادراك عرفاني هستند،
هاي عرفا  ز رجوع به گزارشجس و ادراك راهي اين احسا

عربي آه يكي از  ابن. از اين احساس و ادراك ندارند
اآابر عرفاي فرهنگ اسالمي بوده و مكاشفات بسياري را 
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ترين  در آثار خويش گزارش منوده است و بزرگ
آيد، از آساني  حساب مي پرداز عرفان اسالمي به نظريه

توان به آساني از آنار او  ياست آه در حبث جتربة ديين من
لذا مناسب خواهد بود آه . گذشت و وي را ناديده گرفت
پردازان جتربة ديين در مورد  معيارهايي را آه نظريه

اند، با آنچه  سرشت اين جتربه و خصوصيات آن بيان آرده
دهد حمك بزنيم و در تكميل ديدگاه  عربي گزارش مي ابن

 .     عربي آمك بگريمي نپردازان جديد از آراي اب نظريه
 

 سرشت جتربة ديين از ديدگاه ابن عربي 
پردازان آن،  گفتيم آه جتربة ديين از ديدگاه نظريه

 با ادراآات عقلي متفاوت .١: نوعي ادراك است آه
 بلكه باالتر، با ميزان عقل و استدالل جور ؛است
 ، با احساسات و عواطف حمض متفاوت است.٢ .آيد مني در

 با .٣ .منايي دارد خبشي و واقع خاصيت معرفتچرا آه 
گذر است و   چرا آه زود:ادراآات حسي نيز تفاوت دارد

تعبري استيس   به اختيار فرد صاحب جتربه نيست و به
 مناست؛  متناقض.٤ .حساب آورد  توان آن را عيين به مني
متعلق آن امري قدسي، . ٦ .ناپذير است بيان. ٥

 . موجد تيمن، صلح و صفاست.٧ .دار و الوهي است حرمت
حال سؤال اين است آه از ديدگاه ) ١٣٤استيس، (

عربي آن ادراآي آه داراي چنني خصوصياتي است آدام  ابن
 . است

 عربي به اين سؤال را با رويكرد او به حبث پاسخ ابن
شايد يكي از متمايزترين . وان دريافتت    مي››خيال ‹‹

وي . آيد بر خيال باشدعربي، تأ اي تعاليم ابنه ويژگي
رود آه آنان آه نقش خيال  تا سر حد اين ادعا پيش مي

آسي آه ‹‹: اند  اصًال چيزي نفهميده،اند را درك نكرده
ابن  (››. خيال را نشناسد هيچ معرفيت ندارد مرتبة

 )  ٣١٣، ص٢تا، ج عربي، بي
توضيح آنكه ابن عربي در باب معارف و عقائد، طريق 

تأآيد وي در . دهد طريق عقل قرار ميآشف را در برابر 
): ١٩٢ ـ ١٨٩ آاآايي، :ك.ر(اين زمينه بر آشف است 

علم صحيح از راه تفكر و آنچه عقال از راه ‹‹
بلكه علم . آيد اند، به دست مني افكارشان تقرير آرده

اندازد و نور  تنها آن است آه خدا در قلب عاِلم مي
رشته و رسول و نيب اي است آه هر آه را خبواهد از ف اهلي

آسي آه آشف ندارد علم . آند و ويل، بدان خمتص مي
 ) ٢١٨ص ،١مهان، ج (››.ندارد

 متعلق آشف مهان  شود آه اوًال ز اينجا معلوم ميا
اي آه صاحب اين   است، و ثانيًا قوه››عاَلم خيال‹‹

عربي گاهي از آن به  باشد آه ابن ادراك است قلب مي
ين قوه بني عقل و حس قرار ا. آند قوة خيال ياد مي
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دارد و از آن حيث آه هم معقوالت و جمردات حمض را به 

آورد، و هم ماديات را از ماده جمرد  صورت حسي در مي
 : تر است سازد، از عقل و حس وسيع مي

بعـد از علـم بـه       . رآين عظيم در معرفت است    ... يال  خ
 از  تر امساء اهلي و علم به جتلي و عموميت آن، علمي متام          

 زيرا اين رآن واسـطة بـني دو نـوع ادراك            ؛خيال نيست 
. منايند  حواس به آن عروج، و معاني بدان نزول مي        . است

ويل خوِد خيال دائمًا در جايگاه خودش است و مثـرات هـر             
اگـر صـاحب    .... ) ٣٠٩ ص ،٢ج،  مهان (.چيند آدام را مي  

عني باشي، عني خلق در حق است و اگر صاحب عقل باشي عني             
و اگر عني و عقـل را بـا هـم داشـته             .  در خلق است   حق

زيرا حضـرت   . باشي بالفعل غري از شئ واحدي را مني بيين        
تر اسـت    از عقل و احساس وسيع    ) خيال الكْون (خيال هسيت   

را نيـز   ) فراحسـي (معنوي   خيال). ... ٣٩٠،ص٣جمهان،  (
آه ادراك حسـي و معنـوي را در هـم            چرا؛  شامل مي شود  

.  خيال درجة حس و معين را در برمي گريد          درجة. آميزد  مي
، مهـان (›› .لذا حس را لطيف، و معين را آشف مـي سـازد           

 ) ٤٥١ ص ،٣ج
 

 آن است آه خيال ،عربي علت وسعت خيال از نظر ابن
واسطة بني جمردات حمض و ماديات صرف است، لذا خصوصيات 

عربي  به مهني سبب، ابن. آن دو را در خود مجع مي آند
برزخ آن چيزي است .  مي نامد››برزخ‹‹را گاهي خيال 

آه بني دو چيز ديگر قرار دارد و آهنا را از هم جدا 
. آند و در عني حال، صفات هر دو را در خود دارد مي

 :عربي براي خيال اقسامي قائل است اما ابن
اهللا آه بني وجود مطلق و عدم حمض قرار  آل ماسويو. ١

 خيال است آه عربي آل هسيت به اعتقاد ابن. دارد
يعين هم .  دربارة آن صادق است››هوالهو‹‹پارادوآس 

هم با خدا وحدت دارد ) الهو(و هم او نيست ) هو(اوست 
هاي  توان گفت آه مهة پارادوآس مي. و هو غري اوست

  بدين معنا آه.شوند جا ناشي مي عرفاني نيز از مهني
ست آند آه در عني اينكه چيزي ه عارف چيزي را ادراك مي

هم . هم موجود است و هم معدوم است. هيچ چيز نيست
 استيس بنابراين). ١٦٤استيس، (نور است و هم ظلمت 

معناي   به(و نه ذهين ) معناي موجود به(آن را نه عيين 
  بلكه آن را فراذهين ،مشارد مي) معدوم

)transsubjective (خواند  مي) ،عربي به تعبري ابن). ١٤٩مهان :
آسي آه اين . ال است و در حقيقت، حق استهسيت يك خي‹‹

، فصوص (››.را بفهمد اسرار طريقت را بدست آورده است
 ››.هسيت خيال اندر خيال است مهة ‹‹: و نيز) ١٥٩، ص ١ج
عامل تنها در خيال ‹‹: و به طور خالصه) ١٠٣مهان، (

 و .)هوهو(هم اوست . ظهور آرده و يف نفسه متخيل است
، ص ٢، جالفتوحات (»)ما هوهو(در عني حال، او نيست 

٣٠٣ .( 
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 خيال در معناي دوم عاملي است مستقل آه به آن .٢
گويند و بني عامل ُملك و عامل  عامل مثال و يا ملكوت مي
عربي آن را خيال منفصل  جربوت قرار دارد و ابن

 .نامد مي
 معناي سوم خيال مربوط به انسان است آه خود دو .٣

سان آه بني روح و جسم واقع  نفس ان)الف: معنا دارد
 قوة خيال آه بني قوة عقل و قوة حس قرار )ب. شده است

 .عربي آن  را خيال متصل مي نامد گرفته است و ابن
وي در تفاوت خيال متصل ). ٤٦١ ـ ٤٥٦آاآايي، ص. ك.ر(

حال : خيال دو حالت دارد« :نويسد و خيال منفصل مي
حيوانات اتصال آه قائم به خود انسان و بعضي از 

است؛ و خيال منفصل آه متعّلق ادراك و در نفس االمر، 
فرق ). ... ٤٤٢، ص٣عربي، ج ابن(مستقل از انسان است 

خيال متصل و خيال منفصل اين است آه خيال متصل با 
از بني رفنت فرد متخيل از بني مي رود، ويل خيال منفصل 
حضرتي است آه دائمًا قابليت معاني و ارواح را دارد 

خيال متصل از . خبشد  آهنا را با خاصيت خويش جتسد ميو
 )  ٣١١ص ،٢ج، مهان(» .گريد خيال منفصل نشئت مي
جتربة (اي آه ُمدِرك آشف  عربي، قوه پس به اعتقاد ابن

باشد و متعلَّق اين  مي) خيال متصل(است قوة خيال ) ديين
اين عامل به . است) خيال منفصل(ادراك، عاَلم خيال 

بودن و متضاد بودنش، اعيان روحاني را با  علت برزخي
عاَلم خيال اين امر را . سازد اعيان جسماني مرتبط مي

با اعطاي صفات امور جسماني به حقايق جمرد ميسر 
) نه متخيله(به عبارت ديگر خيال منفصل . سازد مي

اي از اين  رؤياها منونه. خبشد امور غري مادي را جتسد مي
جسماني و ادراآاتي معنوي هستند  خيالند آه حقايقي غري

اينكه مثًال گفته . اند آه در قالب صورت جتسد يافته
 ؛شود آه مالئك داراي بالند صرفًا يك استعاره نيست مي
آه در قلمرو عاَلم خيال، امور غييب واقعًا صورت  چرا

حال، انزال معاني در  هر به. ريندگ  حمسوسات را به خود مي
 ديين باشد و يا حيت  منشأ جتربةتواند  عاَلم خيال، مي

انزال معاني  ‹‹ :منشأ وحي قرار گريد آه عبارت است از
جمرد عقلي، در قالبهاي حسي مقيد، در حضرت خيال، چه 

ممكن است ] انزال[و اين . در خواب و چه در بيداري
يكي از حمسوسات در حضرت حس باشد، چنانكه ] در قالب[

صورت انساني  به) ع( يلدر آالم اهللا آمده است آه جربئ
درآمد، و يا ممكن است در ) ع(معتدل به ديدة مرمي 

علم را به ) ص( چنانكه رسول اهللا ،حضرت خيال رخ دهد
 ). ٥٨ص ،٢ج، مهان (››.صورت شري ادراك منود

   عربي صاحب جتربة ديين  ابن
آند  عربي مكاشفات و مشاهدات بسياري را نقل مي  ابن

وي صراحتًا .  را جتربه آرده استآه خود وي شخصًا آهنا
حنوي آه  داند به خود را اهل آشف و شهود و از اوليا مي
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از مهان اوان نوجواني ـ يعين زماني آه به تعبري خودش 

 خدا از نظر معنوي  ـصورتش هنوز مو در نياورده بود
رشد، فيلسوف  چنان عناييت به او آرده بود آه ابن آن

در برابر عظمت جايگاه وي بزرگ اندلس، با آهولت سن، 
عربي  او آه دربارة نبوغ و معنويت ابن. زانو مي زند

فراوان شنيده بود به پدر وي متوسل شد تا مالقاتي را 
 .ترتيب دهد تا اين نوجوان را از نزديك ببيند

رشد از پدرم خواست تا بـا مـن مالقـات            پس از آن، ابن   
ه آنـد   داشته باشد تا آنچه را فهميده است بر من عرض         

آه آيـا بـا آنچـه نـزد ماسـت سـازگاري دارد و يـا                 
ــت ــازگار اس ــان(.ناس ــه ). ... ١٥٣،ص١ج، مه ــامي آ هنگ

مشاهده آرد آه من بدون فكر و نظـر، بـدون خوانـدن،             
بدون آنكه جزو طالبان علم باشم، و تنها بـا خلـوتي            

ام، خدا چه علمي درباب معرفـت خـودش بـرامي            آه گزيده 
اي را سپاسـگزارم آـه در       خـد ‹‹: آشف آرده است، گفـت    

ام آه در آن، آسي را ديـده ام آـه            زماني قرار گرفته  
خدا به او رمحيت از سـوي خـويش عطـا آـرده اسـت و از                 

››   .آموختـه اسـت   ] لـدني [پيشگاه خـود بـه او علـم         
خداوند هر آس را خبواهد مشمول رمحت خويش مي گرداند و           

، انمهـ ] (١٠٥،  بقـره [ . خداوند داراي خبشش بيكران است    
 ). ١٥٣ص ،١ج
 

هاي شگريف به دست  عربي از مكاشفات خود گزارش ابن
دهد آه اگر صدق اخالقي وي را حمرز بدانيم، مهگي آهنا  مي

شاهد صدق مدعاي او در رسيدن به مقام واليت است و ما 
 به ذآر چند مورد از صدها موردي آه وي بيان  صرفًا
 : آنيم دارد، اآتفا مي مي
 

ن موقف داخل شدم، نوري بدون شعاع برامي        وقيت آه به اي   
آن نور را علمًا ديدم و خود را با آن نور،           . جتلي آرد 

 اشيا را در خويش، ديدم و نيز آهنا را از طريـق              و مهة 
آردنـد، مشـاهده آـردم       نورهايي آه در ذات خود محل مي      

و مشهدي عظيم يافتم آه حسي بود نه عقلي و صورت           ... 
 ).٢٦٣ص ،٢ج ،مهان (.بود نه معين

 
عربي به عامل خيال است  اين مهان راه پيدا آردن ابن

آه در آجنا امور معنوي را نه با عقل و بدون صورت، 
وي در . بلكه با حس و توأم با صورت ادراك مي منايد

آيفيت وحي و حاالت نفس را به فتوحات، موضع ديگري از 
هنگام دريافت آن، از ديدگاه روايات بيان آرده و 

ضيح داده است آه انبيا چگونه به هنگام وحي، تو
 : افزايد شدند و مي مدهوش مي

و سپاس خداي را آه من مهة اينـها را در نفسـم شـهود               
تشـبيهي آـه    . ام و هيچ شـكي دربـارة آن نـدارم          آرده

اي اسـت    توامن در اين مورد به آار برم درهاي بسـته          مي
شوند و   آه اگر باز شوند، ماوراي آهنا بر تو منودار مي         

تواني علمًا بر آن حميط شوي ماننـد         با يك نظر واحد مي    
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آند و از زمني تـا اوج        آسي آه چشمش را ناگهان باز مي      
 )٣٩ص ،٣ج، مهان( .آمسان را با يك نظر مي بيند

درجاي ديگر، آه حبث از فناي انسان و احرتاق قواي 
گويد  شدن آهناست، از جتربة خويش سخن مي انساني و اهلي

اي رسيده است  گونه در حاِل ذآر خداوند، به مرحلهآه چ
در آن حال، . اش فاني شده است آه زبانش سوخته و قوه

 : عربي آرده است نه ابن اين خدا بوده آه ذآر خدا مي
ام و سوخنت را در حـايل        و من اين حالت احرتاق را چشيده      

پس او بود   . ام آردم حس منوده   آه خدا را با خدا ذآر مي      
سوخنت را در زبامن احسـاس آـردم و آن را           . بودمو من ن  

شش ساعت يا در مهـني حـدود        . با حس حيواني ادراك منودم    
سپس خدا  .  خدا بودم   در اين حالت، ذاآر خدا به وسيلة      

زبامن را دوباره برگردانيد و دوباره او را از طريـق           
  )٢٩٨ص ،٣ج، مهان (.گفتمنه با او حضور، ذآر مي

 
  جتربهبودن يك معناي ديين

  اين نكته را  ديين ابتدا بايد در شناخت سرشت جتربة
. خوانيم  آه يك جتربه را به چه معنا ديين ميآنيمروشن 

. شدن معناي دين دارد و اين امر نيز بستگي به روشن
چنان توسعه  معموًال در حبث جتربة ديين، مفهوم دين را آن

از دهند آه شامل هر نوع احساس تعلق و شناخت سي  مي
 خواه آن را خدا بناميم و ،يك موجود فوق انساني شود
 يا امر مطلق وthe Transcendence) (يا امر مفارق و متعايل 

)the Absolute ( و يا امر مينوي Numinous) the .( ويل مسلم است
يعين گاهي . تري دارد آه آشف و شهود دامنة بسيار وسيع

صحبت  اي هم در مكاشفه ممكن است ما با روح شخص مرده
شومي و يا در يك رؤياي صادقه اتفاقي را آه در آينده 

افتد مشاهده مناييم و يا آنچه در زمان و مكان  مي
ديگري رخ داده است ببينيم و يا آنكه امور غييب چون 
مالئك و يا احوال آخرت اعم از هبشت و جهنم را شهود 
مناييم و يا آنكه تعلق، عشق، تسليم و وحدت را نسبت 
به خدا و يا موجودي متعايل، در درون خويش احساس 

 توان جتربة ديين ناميد؟  آيا مهة اين امور را مي. مناييم
آردن ساحت جتربه و ساحت تعبري از  از آجنا آه جدا

توان گفت آه  يكديگر بسيار مشكل است به يك معنا مي
اي از تعابري، معين و مفهوم  اي در دل جمموعه هر جتربه
آند و جتربة ديِين شخص صاحب جتربه نيز بر اساس  پيدا مي

تواند ديين خوانده  شناخت و حتليل آن شخص از دين مي
در مورد ابن عربي نيز . ديين تلقي گردد شود و يا غري

عربي هيچگاه آشف و  براي ابن. مهني منوال است وضعيت به
. گريد دين قرار مني مكاشفه مبناي اصل اعتقاد و باور به

عربي دينش را از عقل و شرع و قرآن و سنت  نبلكه اب
  به اين معنا جتربة. گرفته و بدان معتقد شده است

ديين، از نظر او امري است آه در خدمت دين است و 
آند و وجد و شوري  حالت باور ديين را در فرد تقويت مي
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در جتربة ديين . آند روحاني در او نسبت به دين اجياد مي
بودن آن بلكه بيشرت  بر جنبة جتربيتأآيد ابن عربي نه 
يعين آشف و شهود نه تنها نبايد . بر ديين بودن آن است

 بلكه  با آنچه متون ديين مبني آنند در تعارض باشد،
بايد به روشن تر شدن مراد اين متون و نيز تقويت 

به اين . باورهاي ديِين مبتين بر اين متون آمك رساند
 باال اشاره آردمي به شرط ترتيب مهة مكاشفاتي را آه در

توانند جتربة ديين قلمداد  ها، مي دارا بودن اين ويژگي
واسطة امر متعايل يا  از نوع ادراك بياگرچه  ؛شوند

اما به هر حال، . امر مينوي و يا امر مطلق نباشند
اين جتارب چون با متون ديين آه از جانب خدا وحي شده 

از جانب خدا تلقي است مهخواني دارند، اهلام و اعطايي 
 . شوند مي

در مورد جتربة ديين از نظر عرفايي چون ابن عربي، 
اي از   اول آنكه دين با جعل جمموعه:سه نكته مهم است

عبادات و رياضات و مراقبات، طريقيت عرفاني را 
روي قرار داده است آه باعث پيدايي جتارب و  پيش

ز دوم آنكه آشف و شهود ني. شود مكاشفاتي خاص مي
مانند هر نوع ادراك ديگر ممكن است در معرض خطا قرار 

و ) مانند القائات شيطاني(گريد، خواه در ناحية جتربه 
سوم آنكه خوِد دين حاصِل آشف . ه در ناحية تعبرياخو

بنابراين، .  لذا خطا در آن راه ندارد،معصوم است
 متعبد به شريعت باشد تا صاحب آشف  عارف بايد اوًال

 مكاشفات خود را در ميزان دين قرار  نيًاشود، و ثا
اين است . دهد و آهنا را با معيار دين ارزيابي آند

هر وجدي آه شاهدي ‹‹عبداهللا گفته است آه  آه سهل ابن
، السراج (››.از آتاب و سنت نداشته باشد باطل است

گاهي حقيقت  ‹‹: و ابوسليمان داراني گفته است) ١٤٦ص
 اما من اجازة ورود به .آوبد چهل روز دِر قلبم را مي

›› .دهم مگر با دو شاهد از آتاب و سنت او را مني
 ) مهان(

 چنانكه از قول ؛عربي نيز تابع مهني اصول است ابن
علم ما در عرفان، مقيد به ‹‹جنيد آورده است آه 

عربي، بي تا،  ابن (››.اند آتاب و سنت است آه ميزان
فتح ‹‹: گويد ميو از قول يكي ديگر از عرفا ) ٨، ص٣ج

و آشفي آه آتاب و سنت آن را تأييد نكند هيچ ارزشي 
علم وّيل به هيچ وجه  ‹‹ :دهد  و سپس ادامه مي››ندارد

از حدود آتاب و سنت خارج نيست؛ اگر آسي از اين حد 
يعين به ). ٥٦مهان، ص  (››.خارج شود علمش علم نيست

 اعتقاد او، علم، ذوق، مكاشفه، شهود، و جتلي و هر
چيز ديگري آه با ظاهر قرآن و حديث تناقض داشته 

از ديدگاه او، آشف . باشد بايد به دور انداخته شود
وي در . نيز مانند عقل بايد ميزان شرع را بپذيرد

 : گويد بودن شرع مي تشريح چگونگي ميزان
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اگـر  ... هر گاه علمي از علوم اهلي به تو عطا شـود،            
آـين واّال از     جسـتجو مـي   عاِلم به شرع باشي خود در شرع        
آين آه آيـا     اند سؤال مي   حمدثاني آه عامل به شرايع قبلي     

از آسي از پيامربان روايت شده آـه از جانـب خداونـد             
 آري، آن را     :چنني و چنان گفته باشد، پس اگـر گفتنـد         

اي و به تو گفتـه شـده، بسـنج و            با آنچه علمًا يافته   
 هسـيت؛ يـا     بدان آه تو در اين مسأله وارث آن پيـامرب         

اينكه در قرآن نظر مي شود آه آيا بر آن علـم داللـت              
 )٨ص، مهان (.دارد يا خري

 
تواند در آشف، وارث يكي از انبيا باشد و  انسان مي

تواند علمش  علمش را مستقيمًا از او اخذ آند و حيت مي
 از خدا اخذ آند به شرط آنكه با ميزان  واسطه را بي

 .شرع سازگاري داشته باشد
هر گاه سالِك طالب، ملتزم خلوت و ذآر گـردد، آنگـاه            

هاي فكري فـارغ گردانـد و در         آه قلب خود را از تعمق     
فقر نشيند به حنوي آه در درگاه پروردگار خويش مالـك           
هيچ چيز نباشد، در اين هنگام خدا چيـزي را در بـاب             

خبشد و   معرفت خدا، اسرار اهلي و معارف رّباني به او مي         
در حـايل آـه بـا       [به مهني دليل ابويزيد   ... آند   عطا مي 

مشا علمتـان را    ‹‹: ، گفته است  ]گفت علماي رسوم سخن مي   
اي اخذ آرده    آنيد آه او هم از مرده      اي اخذ مي    از مرده 

آنـيم   اي اخذ مـي    آه ما علممان را از زنده      حايل  در ؛است
گوينـد آـه     امثال ما مي  )... ٣١ص ،١ج،  مهان(مريد   آه مني 

گوييـد آـه     آه مشا مـي     مرا خرب داد، در حايل     قلبم از رمب  
 مرا  ـ  آه مرده استـ از هبمان   ـ   آه مرده است ـ فالني

 )٢٩٨ ص ،٣ج، مهان (››.خرب داده است
عربي براي خود و اين قبيل عرفا، نوعي نبوت  يعين ابن

نامد و معتقد   مي››نبوت انبائي‹‹قائل است آه آن را 
او .  ادراك آن عاجزنداست آه حيت امثال غزايل نيز از

سو، معتقد است آه رسالِت تشريع و نبوت تكليف  از يك
انقطاع و خامته يافته است، ليكن از ) ص( با رسول اهللا

 لكم جيعل اهللا تتقوا ان‹‹  آرمية  آيةسوي ديگر بر طبق
: بر اين باور است آه) ٢٩االنفال، (  »فرقانًا

 آخرت ادامه شود و دائمًا در دنيا و تنزيل متام مني‹‹
توانند در اثر  انساهنا مي). ٤٥٦ص، مهان (.آند پيدا مي

وي معتقد است . تقوي به اين نوع از نبوت نائل آيند
 آه آهنا را انبياء  ـآه اوليا و انبياي انبائي

 فقط خرب دريافت  ـ)١٥٠ص ،١ج، مهان ( نامد االولياء مي
آنند  يآنند ويل پيامرباني آه رسولند هم خرب دريافت م مي

پس اين توّهم را ). ٢٥٧ص ،٢ج، مهان( و هم حكم و شرع
از  :آند آه امثال وي ادعاي نبوت را دارند رد مي

 ،گوييم اصول ما اين است آه جز از روي ذوق سخن مني
 ).٥٨ص ،٢ج، مهان(. ليكن رسول و نّيب شريعت نيستيم

در نقل را متعارف  اي غري عربي شيوه ابنبر مهني اساس، 
منايد و آن اين است آه شخص عارف، در  آر ميحديث ذ

مكاشفه، حديثي را مستقيمًا از پيامرب بشنود و در اين 



 ٢١   عربي ديين، جتربة عرفاني و مالآهاي بازشناسي آن از ديدگاه ابن جتربة
 

وي . صورت ديگر از بررسي سند حديث فارغ خواهد بود
روايت ) ص(چندين حديث را به مهني شيوه از پيامرب

وي مدعي است آه ) ١٩٦ ـ ١٩٥آاآايي، . ك.ر (››منايد مي
 آه تأليف آردم به امر خدا بسياري از آثاري را‹‹

نوشتم آه در خواب يا از طريق مكاشفة عرفاني بر من 
اما ) ١٩٨ص ،٣تا، ج عربي، بي ابن (››.القا شده است
دهد آه مهة اين مكاشفات به وراثت از  خبصوص تذآر مي
نويسد  مي احلكم فصوصدر مورد . بوده است) ص(جانب پيامرب 

را ) ص(شق، رسول اهللا  در شهر دم٦٢٧در دهة آخر حمرم ‹‹
اي ديدم آه در دستش آتابي بود و به  در رؤياي صادقه

است آن را بگري و  احلكم فصوصاين آتاب ‹‹: من فرمود
›› .سوي مردم برو تا آنكه به آن منتفع گردند به
نيز فتوحات و در مورد ). ٤٧، ص١٣٦٦عربي،  ابن(
علم اهلي مهان علمي است آه خداوند با ‹‹: نويسد مي

آند و اين  االمني بر قلب القا مي اهلام و با انزال روح
َقَسم به خدا آه حريف . از اين دست است] فتوحات[آتاب 

از اين آتاب را ننوشتم مگر با امالي خداوند و القاي 
به خدا قسم اين چيزي غري ... رباني يا دميدن روحاني 

اين . و سلوك بر درجات او نيست) ص(از مرياث حممد 
 نبوت براي مردم به طور عام، و براي من و مرياث

تا،  عربي، بي ابن (».امثال من به طور خاص، وجود دارد
 ) ٤٥٦، ص٣ج

حاصل آنكه جتربة ديين مهان مكاشفة معترب است و مكاشفة 
 ، يعين آتاب و سنت،معترب آن است آه با ميزان شرع

سازگار افتد و يا آنكه به وراثت از يكي از انبياء 
ص مكاِشف حاصل آيد، يعين به حنوي از احناء با براي شخ

اين . شريعت وحياني و دين ُمنَزل ارتباط پيدا منايد
عربي مهان اسالم، و اين نيب براي وي  شريعت براي ابن

 . است) ص(اهللا  مهان رسول
 

  ديين و جتربة عرفاني  جتربة
يكي از مسايلي آه در حبث جتربة ديين مطرح است، تفاوت و 

قدر مسلم . باشد يت جتربة ديين و جتربة عرفاني مييا عين
گوييم آه توأم با  اي را عرفاني مي ه جتربهپآن است آ

آشف و شهود باشد و ديدمي آه آشف و شهود مربوط به قلب 
اما مكاشفه و خيال آن قدر وسيع است آه . و خيال است

بينند  حيت شامل رؤياهايي آه افراد معمويل در خواب مي
صرف دارا بودن آشف  توان آسي را به  لذا مني. ودش نيز مي

 چنانكه استيس مشهودات و ؛و شهود، عارف خواند
) ٣٨استيس،(مشرد  مسموعات باطين را پديدارهاي عرفاني مني

و وجد، جذبه و تواجد صرف را نيز جتربة عرفاني به 
رسد آه بايد تفاوت  به نظر مي). ٤٢مهان،(آورد  حساب مني

 عرفاني را با ساير جتارب ديين در متعلق ادراك و جتربة
 . آن جستجو آرد
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عربي به چهار معين به   نزد ابن››خيال‹‹گفتيم آه 
بودن و يا  واسطه  خيال، ويژگي اصلِي. آار رفته است

عربي آن را برزخ  بودن آن است و به مهني علت ابن متضاد
آن . خواند، يعين مهواره بني دو طرف ديگر قرار دارد مي
 : ار معنا عبارتند ازچه

اي از قواي نفس است و بني   خيال متصل آه قوه)الف
به آن   ادراك عقلي و ادراك حسي قرار دارد و بعضًا

اي است آه آشف و شهود  گويند و قوه قوة متخيله نيز مي
 . گريد با آن صورت مي

 خيال منفصل آه عاَلمي است آه بني عاَلِم عقول )ب
 . سطه شده استجمرده، و عامل ماده وا

 .  نفس آدمي آه بني روح و جسم قرار دارد)ج
، و )خدا( آل عامل يعين ما سوي اهللا آه بني وجود حمض )د

معدوم و   نه موجود است و نه. عدم صرف قرار گرفته است
خدا  نه خداست و نه غري؛  يا هم موجود است و هم معدوم

 ).  ٤٦١ ـ ٤٥٦ آاآايي،:ك.ر) (هوالهو(
 به عامل خيال پا گذاشته ،ب جتربة ديين استآسي آه صاح

آار پيدا آرده است آه حمل آشف و شهود  و با قلب سرو 
آند و  امور معنوي را در قالب حسي شهود مي. است
بيند آه نه جمرد صرفند و نه  هاي نفساني را مي صورت

مهة اينها مربوط به سه معناي اول خيال است . مادي صرف
ويل مكاشفة . نيز با عارف سهيم استآه در آهنا غري عارف 

عارفانه و جتربة عرفاني، جتربه و شهود خيال به معناي 
. ››هو الهو‹‹چهارم است؛ يعين ديدن و فهميدن پارادوآس 

وحدت (  امور با خدا اين جتربه، جتربة شهود وحدت مهة
و يا جتربة وصال و يگانگي شخص صاحب جتربه با  )آفاقي
 ١.است) وحدت انفسي( خدا

در . بنابراين جتربة عرفاني اخص از جتربة ديين است
احب جتربه مهواره صساير اقسام جتارب ديين، مكاشفة شخص 

 ولو آنكه متعلق آشف، امور ،دهد در قالب صورت رخ مي
چنانكه ديدمي علم به    مثًال. معنوي و جمرد از صورت باشد

اهر آند و يا جربئيل به صورت يك بشر ظ صورت شري جتلي مي
يعين در اينجا فرِد مكاشف، امري را آه جتلي . شود مي

آرده است با يكي از قواي خيايل يعين از طريق حواس 
. آند پنجگانه ليكن در عاَلم خيال و يا مثال ادراك مي
بيند،  يعين فرد صاحب جتربه، امري غري مادي را مي

در اينجا بني . آند چشد و يا ملس مي بويد، مي شنود، مي مي
 . دِرك و ُمدَرك تفاوت وجود داردُم

طور خاص جتربة عرفاني  هاي آه آن را ب اما در آن جتربه
اين جتربه . ناميم بني ُمدِرك و ُمدَرك تفاوتي نيست مي

در فناست آه عارف وحدت را . مستلزم فناي عارف است
يعين در . »بيند  يار يار را ميبا چشم«آند و  جتربه مي

آاآايي، خبش : ك. براي شناخت تفاوت وحدت آفاقي و وحدت انفسي،  ر. ١                                                    .اآهارتعربي و  دوم، معناي وحدت وجود از ديدگاه ابن
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را ) خدا(خوِد وجود حمض   ،) بودنمعدوم(عني جتربة فنا 
ادراك منوده است يعين موجود بودن در عني معدوم بودن را 

 است آه فقط »هوالهو«آند و اين مهان پارادوآس  جتربه مي
 خروج از طور ،الزمة اين امر. آند عارف آن را ادراك مي

 صاحب  يعين در ساير جتارب ديين، مشاهدات شخِص١؛عقل است
اش خروج از  ديدن يا شنيدن امري معنوي، الزمه  جتربه مثًال

 ويل ادراك و جتربة عرفاني ياد شده خروج ،طور عقل نيست
 .آورد از طور عقل را الزم مي

خالصه آنكه در ساير جتارب ديين، فرد صاحب جتربه، 
 ،آند اش ادراك مي متعلق جتربه را با يكي از حواس خيايل
متعلق جتربه يگانه اما در جتربة عرفاني، شخص عارف با 

آند نه با  مي شود و آن را با آل وجود خويش ادراك مي
جا علت تأآيد عرفا بر وجود  از مهني. يكي از قواي خود

به عنوان متعلق شناخت روشن مي شود؛ ويل تفاوتشان با 
 وجود »با«خالف فالسفه، عرفا  فالسفه اين است آه بر

  ٢. وجود»به«انديشند نه  مي
 ديين به معناي اعم و جتربة عرفاني را  ربةتفاوت بني جت

آشف «توان به تفاوتي مربوط دانست آه قيصري بني  مي
شود و آشف صوري را آن   قائل مي»آشف معنوي« و »صوري

از طريق حواس پنجگانه در عامل مثال «داند آه  چيزي مي
جمرد « و آشف معنوي را آشفي مي داند آه »گريد صورت مي

 القيصري، (»باشد ز جتليات اسِم عليم مياز صورت است و ا
 )  ٣٦   ـ٣٣ص 
 

 تفاوت آشف صوري با ادراك حسي مادي 
گفتيم آه حواس پنجگانه در خيال نيز فعالند، ويل پنج 
حس ادراك خيايل ضرورتًا عني پنج حس عامل جسماني 

لذا شيخ بني چشم حسي آه در بيداري مي بيند . نيستند
. ي بيند، متايز قائل مي شودو چشم خيايل آه در خواب م

 .هر چند چشم خيال در بيداري نيز ممكن است ببيند
شخص « آه :گويد  وي مي). ٣٠٥، ص ١تا، ج عربي، بي ابن(

آند آه نائم  مكاشف در بيداري مهان چيزي را رؤيت مي
هم نائم و  به عبارت ديگر، ) مهان(» در خواب مي بيند

اند و نه   جسماني هم مكاِشف، متخيالت را آه نه آامًال
شدن بني يك  لذا متايز قائل. آنند  روحاني، درك مي آامًال

چشم خيال و . شئ خيايل و يك شئ حسي، مهواره آسان نيست
چشم حس هر دو، آارشان بينايي است و متييز بني ادراك 

به اعتقاد ). مهان( اين دو چشم، معرفيت لطيف است
ترين امور است عربي، آسب اين معرفت يكي از سخت  ابن

 : اهللا نيز واجد آن نيستند و حيت بسياري از اهل
                                                 

 .٤٢٧ ـ ٤٢١مهان، ص : ك. براي حبث در مورد طوري وراي طور عقل ر.  ٢
: ك. براي پي بردن به تفاوت معناي وجود نزد عارف و فيلسوف، ر . ١

 .٢٥٧ ـ ٢٥٠مهان، ص 
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در هسيت، چيزي پيچيده تر از مشتبه شدن خيال بـه حـس             
اگر خدا به شخصي قوة تفصيل عطـا آنـد، هـر            ... نيست

منايد آه با آدام     گاه اموري را ببيند، برايش روشن مي      
پس از اين آه فهميـد آـه بـا          . چشم آهنا را ديده است    

 خودش به ماهيت آهنـا پـي         م چشم آهنا را ديده است،     آدا
 ويل  ،ترين علم براي اهل اهللا مهني علم اسـت          ضروري. برد مي

 .بسياري از ايشان بـه آنچـه گفتـيم تـوجهي ندارنـد            
 )٥٠٧ص ،٣ج، مهان(
 

حيت آجنا آه جربئيل به صورت يك اعرابي ظاهر شد و 
 پرسيد، بعضي از صحابة) ص(سؤاالتي را از پيامرب 

پيامرب قادر به شناخت و متييز بني رؤيت چشم حسي و چشم 
در حلظة بشارت، آنگاه آه ) ع(خيايل نبودند و حيت مرمي 
 در ديدة او متثل يافت معتدل جربئيل به صورت انساني

شيخ در توضيح . ، اين علم را واجد نبود)١٧/مرمي(
صعوبت متييز بني اين دو نوع ادراك، به اين دو واقعه 

 : آند مياشاره 
چنني نيست آه مهة آساني آه اجساد متخيله را شهود 

منايند، بني اين اجساد و آنچه به اعتقاد خودشان  مي
به مهني جهت، جربئيل را . اند، فرق گذارند اجسام حقيقي

هنگامي آه به صورت يك اعرابي نازل شد، نشناختند و 
ندانستند آه آن اعرابي يك جسد متخيل است، تا اينكه 

با اين گفته آه اين شخص، جربئيل است، ) ص(امرب پي
واقعيت امر را به آنان شناساند، قبل از آن، ايشان 

 مهچنني مرمي ١.هيچ شكي نداشتند آه او يك اعرابي است
هنگامي آه فرشته به صورت انساني معتدل در ديدة ) ع(

 چرا آه عالميت را در  او متثل يافت، نيز چنني بود،
يافته را باز   با آن، ارواح جتسداختيار نداشت آه

 )٣٣٣، ص٢ج، مهان. (شناسد
 
 نقشي اساسي در بازشناسي ، از نظر شيخ»عالمت«اين 

بدون آن، مردم حيت . الت خيايل به عهده داردمتّث
مالئك، جن و (توانند بني ظهورات خيايل ارواح  مني

، و ظهورات خود خدا متييز قائل شوند، لذا )ها انسان
بدون داشنت چنني عالميت به مكاشفه دست هنگامي آه 

حكم جانب اهلي و جانب روحاني «يابند، در چشمشان 
و حيت راهي براي متييز آن سه ). مهان (»آامًال يكسان است

شيخ . نوع ارواح خملوقه از يكديگر، در اختيار ندارند
آند آه خودش آن عالميت را آه متييز بني  صراحتًا ادعا مي

وداِت متمثل را براي عارف ممكن انواع خمتلف موج

هاي جتارب ديين  دهندة يكي از تفاوت تواند نشان اين نوع متثالت مي. ١                                                  تعمال داروهاي خاص در فرد اجياد باشد با حاالتي آه ممكن است در اثر اس در اينجا افراد ديگري غري از فرد صاحب جتربه مهان متثل را . شود البته . شود نپذيرفته است؛ برخالف حاالتي آه از استعمال دارو حاصل مي درخيال متصل شخص صاحب جتربه صورت  يعين آن متثل صرفًا. بينند مي ري از جتارب ديين، ساير افراد بلكه در بسيا. اين معيار عموميت ندارد  . آنند آن متثل را ادراك مني
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وي به هنگام مكاشفه، . سازد، در اختيار دارد مي
داند آه چشم خيالش آيا دارد خدا را رؤيت  مهواره مي

آند، يا يك َمَلك را، يا يك جن را، و يا انساني  مي
 : ويسدن  ديگر را، در اين مورد مي

 
بعضي از افراد، حقيقت روحاني را آه در عامل خارج 

سد پيدا مي آند، از غري آن، اعم از انسان يا جت
اما مهه آس چنني . شناسند جنس با آن، باز مي هاي هم صورت

افراد دستة اول، مهچنني به مدد . شناخيت را ندارد
عالماتي آه به آن واقفند، بني صورِت روحانِي معنوي 

 خود انسان متثل  متجسِد در خارج، و صورتي آه در دروِن
من به اين عالمات، علم . فرق مي گذارنديافته است، 

چرا آه روح را آه در خارج و . دارم و به آهنا متحققم
يا در داخل جتسد يافته است، از صورت جسم حقيقي باز 

، مهان. (شناسم، اما عامة مردم چنني شناخيت ندارند مي
 )١٧٣، ص٣ج
 

، نه »عامه«توجه داشته باشيم آه مراد شيخ از 
ار، بلكه اآثريت صوفيان و سالكاني مردم آوچه و باز

. اند است آه به مكاشفاتي از عامل خيال دست يافته
البته شيخ راجع به اينكه اين عالمت و يا عالمات 

چرا آه اين عالمت چيزي است آه . گويد چيستند، چيزي مني
اش مقرر شده و در مورد هر فردي  بني خدا و بنده

بدين علت نيز نكردن آن  متفاوت است؛ و شايد بيان
صالحيت  باشد آه وي مي خواهد از ادعاي ناجباي افراد بي

وي در مورد عالميت آه به اشخاص آاملي . جلوگريي آند
شود آه آامًال از عامل طبيعت جمرد گشته و به  عطا مي

ما به اين  «:جرگة مالئك پيوسته باشند، مي نويسد
و ويل آن را براي آسي بازگ. عالمت ذوقًا علم دارمي

خنواهيم آرد تا مبادا يك زمان آن را ظاهر سازد در 
حايل آه در ادعايش آاذب باشد و بدين امر متحقق 

 ».لذا من و امثال من به پوشاندن آن مأمورمي. نباشد
 )مهان(
 

 تفاوت بني جتربة ديين واقعي و مكاشفة گمراه آننده 
بندي  توان تقسيم جتارب شهودي را بر طبق چهار عامل مي

آند آه   حالت فردي آه آن شهود را مشاهده مي.١ :آرد
مثًال بيدار باشد يا غريبيدار، در حالت بيداري با چشم 
حس ادراك آند يا با چشم خيال، در حالت غريبيداري، 

 و يا »غيبت«خواب باشد و يا آنكه حاليت روحاني چون 
 حقيقت امري آه به ختيل يا .٢.  به او دست دهد»فنا«

جن يا   مالئك يا ارواح نوري،  خدا،. دآي مي متثل در
آدم هر يك اين قدرت را دارد و يا  ارواح ناري، و بين

تواند داشته باشد آه خود را در ُصَور خيايل بر  مي
 . ديگران ظاهر سازد



  ٨٣ فصلنامه علمي ـ پژوهشي اجنمن معارف اسالمي، مشارة اول، زمستان  ٢٦
 
. گريد  صورتي آه آن امر متخيل و متمثل به خود مي.٣

شوند پذيراي هر صورتي  اموري آه اينچنني ادراك مي
ند تنها شرط اين است آه آن صورت مانند هر باش مي

 جتسد آن امر در »حملِّ« .٤. پديدة خيايل، حمسوس باشد
يك از عوامل جتسد  يعين اينكه آن امر در آدام. عامل

آيا در خيال متصل جتسد يافته است و يا . يافته است
در ميان چهار عامل ياد شده . در خيال منفصل

 .تر است  سخت جتسد از مهه»حمِل«بازشناسي 
) Chittick, ٨٨-٨٩ ( 

، و در »عالمات«مادام آه انسان قادر به شناخت 
نتيجه بازشناسي ماهيت حقيقي جتربة عرفاني خويش 

 غري قابل  نباشد، آشف به عنوان يك منبع شناخت، مطلقًا
. خبصوص اگر آن آشف، آشف صوري باشد. اعتماد است

 و از  خالص،هر آشفي آه «شود  چنانكه شيخ يادآور مي
ساختار جسماني آامًال  مربا نباشد غري قابل اعتماد 

 مگر آنكه شخص مكاشف از قبل به اين چيزي آه ،است
) ١٨، ص١٩٤٨عربي،  ابن(» آند عامل باشد قبول صورت مي

تواند  ترين اولياي اهلي مني آس جز انبيا و بزرگ هيچ
بفهمد آه آن آيست و يا چيست آه در طي مكاشفه براي 

سالكاني آه خدا . و در قالب مثايل جتسد يافته استا
عالمت را براي آهنا آشكار نساخته است مهواره ممكن است 

اين امر نه تنها . از جتارب شهودي خويش فريب خبورند
براي مبتديان بلكه حيت براي متبحران پيشرفته نيز رخ 

اين خطا ممكن است در ناحية اصل جتربه باشد و . دهد مي
 .عبري آنيا در ت

 خطايي آه ممكن است در اصل جتربه :جتربه در خطاي )الف
دهد  شيخ هشدار مي. رخ دهد از ناحية تلبيس ابليس است

آشاندن  دار به گمراهي آه شيطان و جنياِن پريو او عهده
وظيفة اصلي آنان در آل عامل مهني است؛ . انسان هستند

به . تچنانكه وظيفة انبيا نيز در اين عامل، هدايت اس
قواي عقالني بعضي از افراد را «اعتقاد ابن عربي، جن 

دارد آه خيال آنند   و آهنا را وا مي»گريد به بازي مي
ساحرها نيز چنني . اند آه به معرفيت خاص دست يافته

بدين ترتيب جن ) ٦٢١، ص ٢تا، ج عربي، بي ابن(. آنند مي
م آند تا مانع يافنت صراط مستقي گم مي در انسان را سر

اين تلبيس حيت تا باالترين مراحل سلوك ممكن است . شود
اي از معراج رسيده  رخ دهد ولو اينكه عارف به حنوه

غزايل بر اين اعتقاد بود آه تنها در عامل . باشد
شدن انسان وجود  عناصر است آه امكان گرفتار تلبيس

دارد، ويل هنگامي آه سالك از اين عامل عروج آند و 
ايش باز شود، از تلبيس مصون خواهد درهاي آمسان بر

ويل ابن عربي با او موافق نيست و اين عدم . بود
تلبيس را در صورتي صحيح مي داند آه مهانند معراج 

جسم سالك نيز مهراه با روح او عروج ) ص(رسول اهللا 
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آند، ويل عاريف آه تنها از طريق فنا و يا روح خويش 

يت اهلي آه بني او داراي عالم گرا«به معراج رفته باشد 
. شود  گرفتار تلبيس مي و خدا قرار دارد نباشد، حتمًا

بيند و  وي از طريق اين عالمت، در مورد آنچه مي
. اي از پروردگارش قرار دارد آند بر بينه مشاهده مي

اي از پروردگارش  لذا اگر داراي عالميت باشد، بر بينه
آيد   ميدر غري اين صورت تلبيس برايش پيش. قرار دارد

عدم قطعيت در علم ] حداآثر[و اگر فرد منصفي باشد، 
 ).٦٢٢ص، مهان(» .گردد برايش حاصل مي

شدن بني مكاشفة رمحاني و آشف شيطاني  براي متييز قائل
 يك معيار مهان است آه خداوند ١:چند معيار وجود دارد

عالميت را براي اولياي خدا قرار دهد آه خود آن اوليا 
اي با قرآن و   ديگر آنكه اگر مكاشفه.از آن آگاهند

توان آن را  سنت سازگار نباشد حجيت نداشته و مني
آنند  سوم آنكه آنچه را جنيان اهلام مي. رمحاني مشرد

ربطي به معرفت خداوند ندارد و از يك سطح معرفيت 
در ميان عاَلم طبيعي، «: بسيار نازل برخوردار است

جنيان در باب . ترين موجود به خدا، جن است جاهل
گذرد از راه اسرتاق  حوادث هسيت و آنچه در اين عامل مي

آورند آه آهنا را  مسع از مأل اعلي اخباري را بدست مي
به انساهناي مهنشني خود منتقل آرده، ايشان را به عامل 

آند آه  در نتيجه، مهنشني آنان خيال مي. برند خيال مي
 ! يال باطليو چه خ. مورد اآرام خدا قرار گرفته است
يابي آه با آنان مهنشني  به مهني جهت، هرگز آسي را مني

بوده و حيت يك مجله در باب معرفت خدا از آنان 
ارواح جن حداآثر چيزي آه به مهنشني . فراگرفته باشد

هاي  دهند اين است آه وي را از علم خاصيت خود مي
نباتات و احجار و امساء و حروف آگاه سازند آه مهان 

در نتيجه، از ناحية جن، علمي جز آنچه . استيسيمعلم 
از آسي آه . شود در لسان شرايع مذموم است حاصل مني

مدعي مهنشيين با جن بوده و در ادعاي خويش صادق باشد 
خواهيد ديد آه اصًال . سؤايل در باب معرفت اهلي بپرسيد

 ) ٢٧٣ص ،١ج، مهان (».هيچ ذوقي در اين باب ندارد
 معيار چهارمي را نيز مطرح ،شيخ در اين مورد

توضيح آنكه برخي از انديشمندان يكي از . آند مي
معاني جتربة ديين را ديدن دست خدا يعين مشاهدة مستقيم 

انگيز  واسطة خدا در حوادث خارق عادت و شگفت و بي
در اينجا نيز ممكن است يك ) ٥ملكيان،  (.اند دانسته

خيال تصرف آند انگيزي اجنام دهد و در  ساحر عمل شگفت
شيخ بني اعمال ساحراني آه . و موجب فريب انسان شود

توانند از طريق علم سيميا دست به عمل بزنند، از  مي
 .آار برداثر اموري مانند استعمال داروهاي خاص در افراد اجياد مي شود، به توان براي بازشناسي جتارب ديين از حاالتي آه در  اين معيارها را مي. ١                                                 
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سو، و آرامات اولياي خدا، از سوي ديگر، فرق  يك
مثًال، يك ساحر ممكن است از طريق علم سيميا . گذارد مي

خنواهد  ويل آسي آه آن غذا را خبورد سري  غذايي هتيه آند،
بر عكس اگر پاي متثلي آه توسط اولياي خدا صورت . شد
شوي و اگر   اگر خبوري سري مي «پذيرد در ميان باشد، مي

در اين حالت، چيزي از قبيل طال و يا لباس و يا هر 
داري به مهان حال با تو باقي  چيز ديگري را نگه

ما اين حال را در ... ماند بدون اينكه تغيري آند مي
افته و آن را در اول سلوآمان با روحانيت خويش ي
 )        ٤٣، ص٣تا، ج عربي، بي ابن (».امي چشيده) ع(عيسي 

 خطاي ديگري آه در مكاشفه ممكن است        :تعبري در خطاي )ب
طـور آـه     يعين درسـت مهـان    . رخ دهد از ناحية تعبري است     

 ويل در   ؛اي برايش رخ دهد    امكان دارد آسي رؤياي صادقه    
بري آن اشتباه آند، در مكاشفه نيز ممكن است         تفسري و تع  

در اينجا نيـز ميـزان مهـان آشـف          . چنني امري پيش آيد   
  ايعين عارف بايد آشف خود را به آشـف انبيـ          . انبياست

  مـثالً (عرضه بدارد و تعبري و تفسري خود را با تعبري نيب            
 : بسنجد) قرآن و حديث

) ع(يا اگر آشفي آه براي ما رخ مي منايد با آشف انب
و در . رجوع آنيم) ع(خمالف باشد، بايد به آشف انبيا 

اينجا مي فهميم آه صاحب آن آشف دچار يك خلل شده 
يعين اينكه از فكر  خودش تأويلي را به آشفش . است

مانند . افزوده و تنها به آشف خويش اآتفا نكرده است
آشف او صحيح است و از . آسي آه رؤيايي را مي بيند

دهد، ليكن خطا در تعبري او واقع  است خرب ميآنچه ديده 
بنابراين، آشف . شود نه در خوِد آنچه ديده است مي

شخص در مدلول آن، ] هنگامي آه[آند؛ ويل  هرگز خطا مني
. گويد آند و گاهي درست مي گويد گاهي خطا مي سخن مي

 )٧مهان، ص(
 

و اين درست به مهان مسألة معروف خطاي حسي شبيه 
اينكه در گزارش حِس ظاهري نيز هيچگاه خطا يعين . است

 بلكه خطا در تفسري و تعبريي است آه عقل ،دهد رخ مني
مثًال يك قلم در يك . شود نسبت به گزارش حس، مرتكب مي

ليوان بلوريين آه نيمي از آن آب است و نيمي ديگر 
در اينجا حس گزارش . خايل، شكسته به نظر مي آيد

 و عقل با »بينم ا شكسته ميمن اين قلم ر«دهد آه  مي
اين قلم شكسته «گريد آه پس  دخالت و هم چنني نتيجه مي

، و معلوم است آه خطا در گزارة دوم است، نه در »است
مكاشفة حسي نيز . اصل گزارش حس يعين در گزارة اول

 . چنني است
  
 هاي اصلي جتربة ديين و جتربة عرفاني  ويژگي

. گردمي جيمز باز ميام  ويلينظر  در اينجا باز هم به
 ) الف :آند مي ذآر ويژگيوي براي جتربة عرفاني چهار 

  ) ج)noetic quality(بودن  خبش  معرفت)ب) ineffability(ناپذيري   وصف
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) passivity(بودن   انفعايل)د) transiency(بودن   زودگذر
 ). ٦٤ ـ ٦٢ جيمز،(

مسلمًا جيمز اين چهار ويژگي را به عنوان يك 
جا دارد . آند نشناس و يا يك فيلسوف دين بررسي ميروا

عربي را به عنوان يك عارف دربارة اين  آه ديدگاه ابن
 :ها جويا شومي ويژگي

 
 بودن  خبش معرفت) الف

مهانطور آه ديدمي، از نظر ابن عربي جتربة ديين عبارت 
با آنچه در باب . است از آشف يا شهوِد عاَلِم خيال

 آن با خيال متصل گفتيم، معلوم خيال منفصل و تفاوت
 به حالت رواني عارف مربوط  شود آه جتربة ديين صرفًا مي
  خبش بودن آن از واقعيت و معرفت  بلكه جنبة حاآي،شود مني

ترين جنبة آن است و عارف را به واسطة  بودن آن مهم
 خباطر  گويند نه صرفًا بودن معرفت، عارف مي دارا
 .حالبودن جذبه و شور و  واجد

 
  ناپذيري وصف )ب

وصف ناپذيري جتربة ديين دو معنا و دو عربي  از نظر ابن
يكي مربوط به حال ُمْدِرك در اثر اين جتربه : جنبه دارد

حاالت عرفاني از . است و ديگري مربوط به سرشت ُمدَرك
مثًال گاه . اند و اسرار عرفاني از نوع دوم نوع اول

ه، ُسكر، مسيت و جذبة سخن بر سر اين است آه عشق، ُعلق
ناپذير است و تنها  عارف عاشق نسبت به معشوق، وصف

مثل بيت زير . بايد عاشق بود تا آن حال را دريافت
 : از حافظ

زهر هجري       درد عشقي آشيده ام آه مپرس  
 چشيده ام آه مپرس

ويل گاه نيز . اين امر مربوط به حالت خوِد ُمدِرك است
ناپذير  معشوق يا معلوم من وصفسخن بر سر اين است آه 

. شود ناپذيري به ُمدَرك مربوط مي يعين اين وصف. است
 : مانند بيت زير، باز هم از حافظ

هر آس حكاييت به  آشد  عشوق چون نقاب ز رخ بر منيم
 تصور چرا آنند

 جتربة ديين مهچون ويليام جيمز پردازاِن  نظريهيبرخ
گويند بيشرت   سخن ميناپذيري جتربة ديين آجنا آه از بيان

يعين شور و شوق و . مهان جنبة اول را در نظر دارند
وجد و عواطفي آه از جتربة ديين حاصل مي شود 

ناپذير است و با ادراآات عقلي، از نظر آيفيت،  بيان
شوند، از  و با حاالتي آه از احساس امور مادي حاصل مي

ك اما ممكن است آه خود ُمدَر. حيث شدت، تفاوت دارند
مثًال ممكن است شخصي در خواب و يا . قابل توصيف باشد

و يا يك وّيل خدا را ببيند و ) ص(در مكاشفه، پيامرب



  ٨٣ فصلنامه علمي ـ پژوهشي اجنمن معارف اسالمي، مشارة اول، زمستان  ٣٠
 

ناپذير از جذبه و شور به او دست دهد و در  حاليت وصف
. مهني حال بني او و آن وّيل خدا سخناني رد و بدل شود

به  ـ تواند جريان آن رؤيت و آن مالقات را اين شخص مي
 براي ما ـنظر آنيم  كه از زودگذر بودن آن صرفنط آشر

 ويل ممكن است نتواند حالت خويش را در اين ،نقل آند
 . مكاشفه براي ما وصف منايد

تواند در جتربة ديين به معناي عام، مصداق  اين امر مي
طور خاص، مطلب   ويل در جتربة عرفاني به،داشته باشد

ينجا عالوه بر يعين در ا. شود تر از اين مي عميق
ناپذير است  ناپذيري حال ُمدِرك، خود ُمدَرك نيز وصف وصف

و اگر بپذيرمي آه جتربة عرفاني مهان جتربة وحدِت ُمدِرك و 
شود و هر دو مشكل در  تر مي ُمْدَرك است، وضعيت پيچيده

هبجت، ُسكر و  آميزند و عالوه بر شور، شوق، شعف،  هم مي
  ١.آيد ميمسيت، پاي حريت نيز به ميان 

حال، به اعتقاِد خوِد عرفا، ادراآات عرفاني  به هر
سازي، واقعيت آهنا را  ناپذيرند و هر نوع مفهوم بيان
عرفاي متام . اندازد پوشاند و خماطب را به جهل مي مي

اند آه اساس و عمق عرفان  ها در اين امر متفق فرهنگ
اين سخن بني آنان به . را در سكوت بايد جستجو آرد

گويند،  ان سخن مين آ«رت يك اصل در آمده است آه صو
-Steindle( »گويند دانند، سخن مني دانند و آنان آه مي مني

Rast,ix( در اينكه مشكل عرفا در بيان ادراآات عرفاني 
يكي به : آنند گونه علت بيان مي چيست خود آنان دو

يعين يكي به . شود و ديگري به جتربه تعبري مربوط مي
هاي آن در بيان حاالت عرفاني  ان و آاسيتماهيت زب

گاه . گردد و ديگري به ماهيت و سرشت خوِد ُمدَرك برمي
 . آميزند نيز هر دو در هم مي

از منظر اول، عرفا هر چند از آلمات استفاده 
آنند   ويل يقني دارند آه آلماتي آه استفاده مي،آنند مي

) ٢٨٩تيس، اس (. از ابالغ جتربة ايشان ناتوان است ذاتًا
بينند آه  يعين مشكل آنان اين است آه خود را ناچار مي

از ... در توصيف حاالت عرفاني چون قرب، عروج، مسيت و 
آلماتي استفاده آنند آه براي اين امور ساخته 

ويل از منظر دوم، خوِد واقعيت ُمدَرك طوري . اند نشده
تواند آن را  است آه عارف تنها با فناي خويش مي

ه خبواهد آن را تعبري منايد، از ك آند و به حمض آنادراك
  يعين مشكل صرفًا. زند گريد و از بقا دم مي آن فاصله مي

عربي جتارب ديين را  ابن. شود به ناتواني زبان مربوط مني
آند آه دو نوع علم به انسان  به دو دسته تقسيم مي

 يكي علم احوال و ديگري علم اسرار :دهند مي
ناپذيري علم احوال  بيان). ٣١، ص١تا، ج يعربي، ب ابن(

                                                 
 .٤٤٩ ـ ٤٤١آاآايي، ص : ك. براي شناخت معناي حريت نزد عرفا، ر.  ١
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ناپذيري علم اسرار  به مشكل زبان مربوط است و بيان
علم احوال ادراآاتي را شامل . به سرشت خود ُمدَرك

  : آيند شود آه تنها از راه ذوق و چشيدن به دست مي مي
 وجد،  مانند شرييين عسل، تلخي صرب، لذت جنسي، عشق،

ال است آه آسي به اين امور حم. شوق، و امثال اينها
پي بربد، مگر آنكه خود بداهنا متصف شده و آهنا را 

  ) مهان. (چشيده باشد
 يعين به شخص ُمدِرك مربوط ، شخصي دارد ذوق حاليت آامًال

ممكن است اشخاص متعدد از مدَرآي بنابراين  .شود مي
حيت ممكن است شخصي . واحد، ذوقي متفاوت داشته باشند

و زمان خمتلف از مدَرآي واحد، حاالت خمتلفي واحد در د
 انسان ممكن است از خوردن سيب  مثًال. برايش حاصل شود

زند، ذوق جديدي بيابد  واحدي در هر گاز آه به آن مي
آه با ذوقي آه در حالت قبل و در چشيدن قبلي برايش 

، ٢تا، ج ابن عربي، بي( حاصل شده بود، متفاوت باشد
يعين . ند هستچننياين م عرفان نيز بعضي از علو). ٦٧٢ص

توان ادراك  احوال و ذوقياتي هستند آه آهنا را مي
 اينها »ُيدرك و اليوصف«آيند  مني  ويل به توصيف در،آرد

  : عربي به تعبري ابن. را بايد جزو لطايف مشرد
اي آه   عبارت است از اشاره يكي از معاني لطيفه،

 فهم آشكار شود، معناي آن دقيق باشد به حنوي آه در
علوِم اذواق و . ويل عبارت گنجايش آن را نداشته باشد

شوند ويل  اند آه دانسته مي احوال از آن دسته علوم
  ) ٥٠٣مهان، . (گردند بيان مني

ناپذيري جتارب عرفاني را   رمز بيان برخي نويسندگان،
 ؛دانند در مهني امر يعين ناشي از قصور ناعارفان مي

اند آه توانايي ادراك اين امور را  انآه اين آن چرا
زاد مني توان  ها را به آور مادر مهچنانكه رنگ. ندارند

شناساند، ناعارف نيز باطنًا نابيناست و احوال 
به ). ٢٩٥استيس، (توان بدو منتقل آرد  عرفاني را مني

توانند جتارب خود را به   عرفا مني قول ويليام جيمز،
سان آه  مهان  يان آنند بهوسيلة زبان براي ديگران ب

رنگ آبي آمسان را براي آور مادرزاد، آهنگ يك مسفوني 
را براي شخص آر و مزة يك گالبي را براي آسي آه هرگز 

يعين ) ١٢٧,Merkur (.توان توصيف آرد  مني،ميوه خنورده است
حاليت مثل ُسكر و مسيت عرفاني تنها براي آساني قابل 

در نتيجه، . رفاني باشندتوصيف است آه داراي ذائقة ع
آساني آه بتوانند آن را فهم آنند نادرند، و توصيف 

عارفان مانند توصيف رنگ براي آور  آن براي غري
 . مادرزاد است

ابن عربي، بي ( فوق طور عقل است  اما علم اسرار،
 وحدت ُمدِرك و  مصداق بارز آن جتربة). ٣١، ص١تا، ج

در اينجا عاريف آه در . ُمدَرك و يا مهان وحدت وجود است
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طور عقل باشد، حيت اگر خبواهد مهان جتربه را آه در 
طوري وراي طور عقل مشاهده آرده است، براي خود نيز، 

يعين بيان آن حيت براي . بازگو آند، دچار مشكل مي شود
وقيت خودش . خود عارف نيز مشكل است تا چه رسد به غري
 چگونه مي در آنچه ديده و جتربه آرده حريان است،

تواند مهان چيزي آه عقل را به حريت انداخته براي 
 ساير عقال بيان منايد؟

هاي علم احوال و علم اسرار اين است آه  از تفاوت
 حاليت عرفاني   مثًال ـتوان اصطالحي وضع آرد براي اويل مي

 ويل يافنت اصطالح براي  ـ ناميد»مسيت« و يا »سكر«را 
 ممكن است و تنها به حنو علم اسرار مشكل، بلكه غري
  چرا آه در علم اسرار،. اشاره مي توان بدان پرداخت

باشد آه از   يعين سّر ربوبي در ميان مي»باطن «پاي 
 : گويد عربي مي آه ابن چنان. توصيف عقل، خارج است

ذوق را آه مهان علم به آيفيات است تنها به آساني 
گفتگو  بهتوان منتقل ساخت و با آنان در باب آن  مي

مشروط بر . نشست آه خود، آن را جتربه آرده باشند
آنكه گوينده و شنونده بر اصطالح معيين در اين باب 

اما اگر چنني اصطالحي را وضع . توافق آرده باشند
اين امر . نكرده باشند، اين ذوق قابل انتقال نيست

فقط در باب علم ذوقِي مربوط به ماسوي اهللا صادق است 
. سات و لذت حمسوسات و لذت عقلي و فكريمانند حمسو

توان اصطالحي يافت آه تا حدودي  براي اين امور مي
اما براي ذوقي آه در مشاهدة . معناي آهنا را برساند

زيرا آن ذوِق : توان يافت حق هنفته است، اصطالحي مني
، مهان. (اسرار است آه خارج از ذوق نظري و حسي است

 ) ٣٨٤، ص٣ج
 

تعايل باشد   و شهودي آه مربوط به حقبنابراين، آشف
عربي  نظر ابن از. مربوط به ذوق و علِم اسرار است

علم ظهور « :مصداق بارز علم اسرار عبارت است از
معدوم در صورت موجود و متايز وجود آن از وجود 

و اين مهان علم جتلي و ظهور است ) ٣٠٧، مهان (»حقيقي
ا آمياب آه ابن عربي در موارد متعدد علم آن ر

 : و معتقد است آه) ٨١، ص٤، جمهان(دانسته 
ترين اسرار علم اهلي در مورد  اين فن از بزرگ

ترين چيزهايي است آه  و از پيچيده)... مهان(ست اشيا
آشف آن سخت و ديرياب . گريد علم علما به آن تعلق مي

، ٢، جمهان(آن اندك است ] بقاي[مي باشد و زماِن 
له جدًا مشكل مي باشد زيرا آه حترير اين مسئ)... ٧٠ص

خاطر سرعِت دگرگوني  عبارت از بيان آن قاصر است و به
. و تناقض احكامش، تصور مني تواند آن را ضبط آند

   ) ٢١٦، مهان(
  بودن زودگذر )ج

عربي آردمي برمي آيد آه  از آخرين نقل قويل آه از ابن
 ناپذيري جتارب ديين و خبصوص جتارب يكي از علل توصيف
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عرفاني، زودگذر بودن آهناست آه آن هم ناشي از سرشت 
اين جتارب است آه به خاطر پارادوآسيكال بودن و سرعت 

 و در »تواند آن را ضبط آند تصور مني«دگرگوني، 
توان از  روي مني تواند زياد بپايد و از مهني نتيجه، مني
يعين . سازي آرد و يا آهنا را توصيف منود آهنا مفهوم

اپذيري اين نوع ادراآات ناشي از عدم قدرت ن توصيف
چرا آه جتلي در روح، ممكن . شخِص ُمكاِشف بر ضبط آهناست

باشد و هيچ ) گانة اول به معاني سه(است وراي خيال 
 . اثر قابل بياني در نفس باقي نگذارد

 ربوبي نسبت مي »ذات«اي را به  شيخ غالبًا چنني جتلي
وي، هم . قابل قياس استدهد آه آامًال ناشناخته و غري 

 »برق«اين جتلي ذات را به ، فتوحات، و هم در ترمجاندر 
شود و  آند آه يك حلظه در آمسان نفس روشن مي تشبيه مي

و دليل آن را چنني توضيح مي . گردد سپس ناپديد مي
برقها به َمشاِهد ذات شبيهند، از اين جهت آه «: دهد

اين بيت  رحش بردر ش) ٩٨مهان،  (».دوام و بقا ندارند
برق ابر تو هيچگاه وعدة باران را از آسي « :ترمجان

  :نويسد  مي١،»آند جز من دريغ مني
شاعر ... اين مشهدي ذاتي است در قالب حجابي ُممثَّل 

عبارت  به» .زيرا برق تو وعده شكن است«: گويد مي
ديگر، از اين مشهد ذاتي، هيچ علمي در نفس شخص 

اي است آه فاقد  ، زيرا اين جتليشود ُمشاِهد حاصل مني
تواند آن را  باشد، در نتيجه، خيال مني صورت مادي مي

معرفت آن ندارد، چرا آه  ضبط آند و عقل نيز راهي به
گريد، نه آم، نه حال، نه  نه حتت مقولة آيف قرار مي

 ) ١٠٢، ص ١٩٦١عربي،  ابن(نعت، و نه صفت 
مي آه آهنا هنگا «: ترمجانشيخ در توضيح اين بيت از 

بيين آه برق آهنا جز برق  دهند، مي به تو وعده مي
 تفاوت ٢،»باشد اي آه باراني در بر ندارد، مني فريبنده

بني مشهد ذاتي را آه از نوع آشف معنوي است، با آشف 
 »آهنا«. دهد مثايل آه داراي صورت است، بيشرت توضيح مي

لي دارد  خمتلف جتيهستند آه اشاره به احنا» بادها«مهان 
 : الرمحن ناشي مي شوند آه از َنَفس

اي واقع شود، مانند  گويد، اگر از آهنا وعده شاعر مي
اي مي باشد آه نه رعدي با آن مهراه است  برق فريبنده

آورد، مانند  و نه باراني، يعين هيچ مثري به بار مني
در اينجا از مشهدي ذاتي ناشي » وعدة آهنا«. ريح عقيم

علت اينكه شاعر .  برق تشبيه شده استشود، لذا به مي
دانسته اين است آه مشهد ذاتي ) خّلب(آهنا را ُممِسك 

آه قابل ضبط  نشاند، چرا هيچ مثري را در قلب عبد مني
نيست و چيزي از آن جز شهوِد قلب به هنگام ضربان 

زيرا چنان متعايل است آه هيچ . شود شديد آن حاصل مني
تواند بر وي احاطه يابد، خبالف   مني خملوقي، به هيچ وجه،

در مورد اخري [جتلي در قالب صورت در عامل متثل، زيرا 
آند  شخص رائي صورتي را آه براي وي جتلي آرده ضبط مي

                                                 
 ما آان برقك خّلبًا اال معي  آل الذي يرجو نوالك امطروا . ١
 برقه اال بريقاص خّلبًا  و اذا ما وعدوآم ما تري .  ١



  ٨٣ فصلنامه علمي ـ پژوهشي اجنمن معارف اسالمي، مشارة اول، زمستان  ٣٤
 

منايد؛ چنانكه در احاديث، شواهد  و آن را تعبري مي
 ) ١٣٣مهان، . (فراواني در اين مورد وارد شده است

 
  بودن انفعايل )د

ر مورد جتربة ديين اين است آه لفظ جتربه و  مهم د  نكتة
آنيم نبايد رهزن شود و  اينكه ما خدا را جتربه مي

بلكه بايد . خيال آنيم آه امر جتربه به دست ماست
آار  و بفهميم آه در اينجا ما با خداي حيِّ مريد سر

چون اين جتربه و اين چشاندن را  و اوست آه چند. دارمي
ه خبواهد و هر قدر آه خبواهد در دست دارد و هر گاه آ

 هسيت انسان حميط است و  اوست آه بر مهة. آند عطا مي
شود و معاريف را آه صالح بداند به قلب  معلم انسان مي

عربي اين  تنها وظيفة ما از نظر ابن. منايد او القا مي
  : است آه

قلبهامان را از نظر فكري فارغ آنيم، به حالت ذآر 
راقبه، حضور، و آمادگي آنچه از  ادب، م بر سر سفرة

شود، با حق جمالست مناييم تا خود  خدا بر ما وارد مي
شنومي، متويل  مي] در شرع[حق تعايل در آشف و حتقيِق آنچه 

اتقواهللا و يعلمكم  :خداي تعايل مي فرمايد. تعليم ما شود
اهللا، ان تتقوااهللا جيعل لكم فرقانًا، قل رب زدني علمًا، و 

 و هنگامي آه چنني استعدادي ...ً لدنا علماعلمناه من 
ها به عنوان معلم  در آار بود، حق تعايل براي انسان

آند و اين مشاهده آنان را يكباره به معاني  جتلي مي
و اين نوعي از انواع . آگاهاند اخبار و آلمات اهلي مي

  ) ٨٩، ص١تا، ج عربي، بي ابن. (مكاشفه است
 جتربة ديين در خدمت اميان 

 اگر اميان را از نوع يقني بدانيم، اعم از يقني به 
هايي آه در متون مقدس آمده است و يا يقني به  گزاره

خود خدا، در اين صورت اين اميان و يقني عالوه بر آنكه 
تواند انواع  داراي درجات است، از حيث آيفيت نيز مي

اليقني،  خمتلفي را دارا باشد آه عرفا از آهنا به علم
اليقني ممكن است  علم. آنند اليقني ياد مي ليقني، و حقا عني

حاصل آيد و ممكن ) يعين تقليد از فكر(از دليل عقلي 
است از راه ِاخباِر خمرب صادق براي انسان پيدا شود 

اما عني اليقني و حق اليقني حمصول ). تقليد نيب يا ويل(
لذا ممكن است آه يك .  ديين و جتربة عرفاني است جتربة
اي از متون مقدس  رف و يك غري عارف، هر دو به گزارهعا

 يقني، نوع   ويل عالوه بر درجة،اميان و يقني داشته باشند
اليقني، و دومي  اويل علم. يقينشان نيز متفاوت باشد

عربي به  ابن. اليقني را واجد باشد اليقني و يا حق عني
 : آند دو نوع معرفت چنني اشاره مي اين
 

هل تقليد نيستيم، بلكه وضعيت ما چنان حبمداهللا ما ا
است آه درست مهانطور آه از جانب خدا به واقعيت امر 
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امي  سان آن را عينًا شهود آرده امي، به مهان اميان آورده
 )٣٥٢، ٣، جمهان(
  

عربي، دين در تعاليم خويش از اموري  ه عقيدة ابنب    
را درك  آهنا ،شوند و لذا حس دهد آه غيب حمسوب مي خرب مي

و باالتر از . عقل نيز راهي به آهنا ندارد. آند مني
شوند آه به علت  اين، در اين متون اموري نيز يافت مي

بودن، عقل آهنا را رد  منايي و پارادوآسيكال متناقض
شوند آه   اين امور جزو اسرار مشرده مي مهة. آند مي

بدين معين آه يا . اند نه عقل متعلق شهود و يا اميان
يد آهنا را شهود آرد و يا از راه اميان به آهنا با

. و گرنه عقل را به ساحت آهنا راهي نيست. باور داشت
 .١: مشارد عربي علوم را سه نوع برمي چنانكه ديدمي، ابن

 .  علم اسرار.٣ ، علم احوال.٢ ،علم عقل
منظور از علم اسرار علمي است آه فوق طور عقل است «

دمد و خمتص نيب و وّيل  لب ميو روح القدس آن را در ق
اهللا آن را شهود  خواص اهل) ٣١، ص١مهان، ج (».است
 . منايند و عوام مؤمن نيز بدان اميان دارند مي

ان يف ذلك لذآري ملن آان له قلب او القي « عربي آية ابن
آسي آه   گمان در اين، براي بي  ؛السمع و هو شهيد

 باشد، صاحبدل باشد يا مسع قبول داشته و شاهد
منظور خداي تعايل « :گويد مي) ١٣٧ق،  (».پندآموزي است

 مهان مقلدان رسوالن خدا  ،از آساني آه مسع قبول دارند
است آه در اخبار اهلي آه بر زبان انبيا جاري شده از 

يعين اين مقلدان  ،شهيد منايند و هو آنان تقليد مي
عربي،  ابن (».شوند انبيا بر حضرت خيال متنبه مي

 ) ١٢٣، ص١، ج١٣٦٦
به عبارت ديگر، از ديدگاه وي، مردم از نظر طبع و 

 در يك  مزاج يك طور نيستند و از نظر قدرت ادراك،
درجه قرار ندارند و چون متون مقدس از جانب خدا 

ها را در نظر  اند، اين تفاوت براي مهة مردم نازل شده
اند آه هر آس به  داشته و حقايق را طوري بيان آرده

اين فقط بدان . شود مند مي خود از آهنا هبره  حال   خورفرا
تواند  معين نيست آه هر آس از قسميت از قرآن مي

بلكه اين معين را نيز در بردارد آه . استفاده آند
قرآن از چنان آيفييت برخوردار است آه از يك آية 
واحد، بسته به درجه و سطح فهم آسي آه در آن تأمل 

عربي در مورد  ابن. شود في فهميده ميآند، معاني خملت مي
درجات خمتلف مردم در فهم قرآن، و تنوع آيات به 

  : گويد ها چنني مي واسطة تنوع فهم
اند و اصناف، بسته به نوع آيات،  مردم چند طايفه

 : شوند متنوع مي
قرآن . [اولوااللباب. ٤ُعقال . ٣عاملان . ٢متفكران . ١

اي از قرآن  عده. ١ ]:شود نيز به تنوع فهم ها خمتلف مي



  ٨٣ فصلنامه علمي ـ پژوهشي اجنمن معارف اسالمي، مشارة اول، زمستان  ٣٦
 

 ١للناس فهمند و قرآن براي آنان بالغ تنها ابالغ را مي
اي  در حق عده. ٣. است براي مجعي لينذروا. ٢. است

براي عده اي . ٤. واحد مي باشد اله هو امنا ليعلموا
در حايل آه يك قرآن بيشرت . اولوااللباب است  نيز ليذآّر

تذآره براي صاحب لب . ١: يعين يك آية از قرآن. نيست
. ٣. باشد توحيد براي طالب علم توحيد مي. ٢. است

بالغ . ٤. انذار براي شخصي است آه داراي مراقبه است
براي شنونده اي است آه تنها مساع برايش حاصل مي 

 تا،  عربي، بي ابن. (شود
 ) ٨٥، ص٣ج
 

عربي در جايي ديگر، مردم را در برابر آيات  ابن
ه فوق عقل و حريت آورند، به شش تشبيهي و آياتي آ

داند  آند و طايفة ششم را مهان عرفا مي طايفه تقسيم مي
 : اند آه فرقة ناجيه

شنوند آه  هنگامي آه قوم يك پيامرب از وي چيزي را مي
آند به چند فرقه  دليل عقل نظري آن را انكار مي

بعضي آن پيامرب را آه خالف عقل . ١: شوند تقسيم مي
اي ضمن صادق  عده. ٢. آنند ره انكار ميگويد يكس مي

هايي آه  دانسنت آن پيامرب، معتقدند آه وي در اين گفته
باشد رعايت حال اضعف  دال بر تشبيه خدا به حمدثات مي

مجعي هر چند معناي . ٣. مردم در ادراك را آرده است
آنند، ليكن از راه  هاي اين پيامرب را درك مني گفته

منايند و علم اين امور را به  ياميان آهنا را قبول م
بعضي نيز از يك طرف، پيامرب را . ٤. گذارند خدا وا مي
اند آه  دانند، و از سوي ديگر، پايبند عقل صادق مي

لذا به دنبال آنند تا از لغت . منكر اين امور است
ها را به حنوي تأويل  معنايي دست و پا آرده اين گفته

... ظاهريه . ٥. دآنند تا با تنزيه عقل موافق افت
آنند و  را درك مي... تنها تشبيه ... از مهه بدترند 
فرقة ناجيه اميان و علم . ٦... يابند مني تنزيه را در

را با هم توأم آرده تشبيه و تنزيه را با هم 
 )٣٠٦، ص٢مهان، ج. (پذيرند مي
   

شدنشان، به دو  عربي علوم را از نظر شيوة حاصل ابن
هاي متعارف  علوم آسيب آه از راه: آند دسته تقسيم مي

آيند و علوم َوهيب آه از عامل باال عطا  به دست مي
علم عرفا از نوع دوم است و از مهني راه است . شوند مي

. آنند آه معاني قرآن و ساير آتب اهلي را ادراك مي
عربي آية شريفة زير را اشاره به مهني دو نوع علم  ابن

التوراة و االجنيل و ما انزل ولو اهنم اقامو «: مي داند
و اگر  ؛اليهم من رهبمَ َالآلوا من فوقهم و من حتت ارجلهم

بند و بدانند آه او خداي يگانه است و تا خردمندان به آن هشدار يا اين پيامي براي مردم است تا ؛امنا هو اله واحد و ليذآر اولوااللبابهذا بالغ للناس و لينذروا به وليعلموا «ية شريفة آاشاره است به . ١                                                  در اين آية شريفه چهار ويژگي براي قرآن ). ٥٢ابراهيم،  (».پند گريند اي است آه  آدام متعلق به يكي از چهار طايفه ذآر شده است آه هر بندي اول به ترتيب افزايش درجة افراد  دو تقسيم. آند عربي بيان مي ابن بندي آخر بر اساس درجات  ن تنظيم گشته است و تقسيمو صعود معناي قرآ  . نزول
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آنان به تورات و اجنيل و آنچه از سوي پروردگارشان 

آردند از برآات آمساني  بر آنان نازل شده است، عمل مي
در تفسري آن ) ٦٦مائده،  (».شدند و زميين برخوردار مي

  : گويد مي
موهوب، آه قول خداي تعايل . ١: استعلم دو قسمت 
اين علم نتيجة . اشاره به مهني دارد الآلوا من فوقهم

از  "اتقوا اهللا و يعلمكم اهللا؛«: تقوي است، چرا آه فرمود
بقره،  ( »دهد خدا پروا آنيد و خدواند به مشا آموزش مي

اگر از خدا پروا "ان تتقوا اهللا جيعل لكم فرقانًا«) ٢٨٢
»  جدا آنندة حق از باطل پديد آوردآنيد براي مشا

 انفال،(
خداوند رمحان قرآن  ؛الرمحن عّلم القرآن«: و فرمود). ٢٩

علوم مكتسبه، . ٢). ٢  ـ١الرمحن، (» را آموزش داد
چنان آه فرمود و من حتت ارجلهم آه اشاره به آوشش و 

آساني آه آتاب خدا را بر پا ... اجتهاد آنان دارد
از خدا مي خواهند آه مراد خود دارند آنانند آه  مي

... را از قرآن و الفاظ آتاب بداهنا بشناساند 
راسخون در علم آنانند آه خداي تعايل معلم آنان است 
و تأويل اين الفاظ را آه نازل شده و در آتاب مرقوم 
است و نيز معاني اي آه در آن وديعه گذاشته شده است 

ز جهت َوْهب و آهنا ا... از غري راه فكر مي دانند 
 ٥٩٥ ـ ٥٩٤، ص ٢مهان، ج(آنند نه از جهت آسب  ادراك مي

  )م
 

اي آه به مقام واليت رسيده  عربي، بنده از نظر ابن
است، و شب هنگام به راز و نياز و جنوي با خدا 

رسد آه  آند، به مقامي مي پردازد، و تالوت قرآن مي مي
در واقع اين خود او نيست آه به تالوت قرآن 

ردازد، بلكه اين خداست آه از زبان او قرآن را پ مي
چنني شخصي فكر و نظر خويش را رها . آند بر وي تالوت مي

لذا خدا . آرده و جان و دل خود را به خدا سپرده است
 معلم او شده، معاني باطين قرآن را به او  مستقيمًا

عربي از قول خدا دربارة چنني  ابن. دهد تعليم مي
 :گويد اي مي بنده

آنم و او گوش   آتامب را بر او تالوت مي من با زبان او،
. من با او در شب است) ةاملسامر(اين قصه گفِنت . آند مي

اما اگر در معاني . اين عبد از آالم من لذت مي برد
آن توقف آند، به واسطة فكر و تأملش، از حمضر من 

پس آنچه زيبندة اوست اين است آه به . خارج شده است
دهد و تنها به آالم من دل بسپارد تا اينكه من گوش 
آنم و به او  طور آه آيات را بر او تالوت مي من مهان

شنوامن، آالم خود را نيز براي او شرح دهم و معناي  مي
و اين قصه گفنت من با او . آن را نيز برايش بيان منامي

گريد نه از فكر و  پس او علم را از من مي. در شب است
ي اعتنايي به ذآر هبشت و جهنم و حساب و و. تأمل خودش

آند، و با عقل خود به  عرضة اعمال و دنيا و آخرت مني
نظر مني افكند و با فكر ] آه در آتاب آمده[اين امور 

 بلكه القي. خويش به آاوش در يك آيه مني پردازد
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در هو شهيد سپارد و  گومي گوش مي به آنچه من مي السمع
شوم و  خودم متويل تعليم او ميحمضر من حاضر است و من 

مرادم از اين آيه چنني است و از آن آيه چنان : گومي مي
شنود و شرح و تفسري معاني  پس قرآن را از من مي... 

 ) ٢٣٩، ص ١ ج،مهان(. گريد آن را از من فرا مي
 

هستند و نه من القي السمع اصحاب عقل نه مصداق 
  يعين مهة. ه رباند ن چرا آه مقّلد عقل. مصداق هو شهيد

آنند و نه  امور را با واسطه و از پس حجاب درك مي
 : گويد عربي مي آه ابن چنان. واسطه بي

با اينكه او . هيچ چيز بيشرت از عقل، اهل تقليد نيست
آند آه صاحب دليل اهلي است؛ اما صاحب دليل  خيال مي
زيرا دليل فكر هر جا خبواهد او را . باشد فكري مي

از مشاهدة ] واقعًا[ل مانند آور است، بلكه عق. برد مي
 الّله از افكارشان  بنابراين، اهل. طريق حق نابيناست

پذيرند  اهللا فقط تقليد خدا را مي اهل.. منايند  تقليد مني
 )٢٩٠، ص ٢ج، مهان. (شناسند و خدا را با خدا مي

  
توان در برداشـت     منونة روشن اين دو نوع ادراك را مي       

ان من شئ اال يسبح حبمده      «: ريفه جستجو آرد  از اين آية ش   
ــبيحهم  ــون تس ــن التفقه ــه  ؛ و لك ــر آنك ــت مگ ــزي نيس چي

گويد ويل مشا تسبيح آهنا را        ستايشگرانه او را تسبيح مي    
در ايـن آيـه صـراحتًا از        ). ٤٤اسراء،   (».يابيد مني در

. تسبيح و حتميد مهة موجودات سخن به ميـان آمـده اسـت            
يعـين  . داشنت معرفت و اراده اسـت     آردن نيز    الزمة تسبيح 

آيد آه مهـة موجـودات ُمـدِرك و مريـد            از اين آيه برمي   
ُعقال آه چنني امـري     . ند و به تسبيح خداوند مشغول     ا  يوح

داننـد،   را حداقل در مورد اجسام بـي جـان، حمـال مـي            
اما . ناچارند آه معناي تسبيح و حتميد را تأويل آنند        

مناينـد،   ات را شهود مـي    عرفا آه محد و تسبيح مهة موجود      
عربي در اين مورد     ابن. نيازي به چنني تأويالتي ندارند    

 : گويد چنني مي
در عامل هسيت، مهة موجوداِت ممكن خدا را ستايشگرانه 

شود و با  آنند؛ البته با لساني آه ادراك مني تسبيح مي
اهل آشف اين امر را . حلين آه هر آس به آن آگاه نيست

شنوند و مؤمن آن را از راه اميان  به طور شهودي مي
ان من شئ اال يسبح حبمده و  : خداي تعايل فرمود. پذيرد مي

ليكن در ميان بندگان خدا  ... لكن ال تفقهون تسبيحهم
. اند و هم از اميان هستند آساني آه هم از آشف حمروم

 ) ٢٥٧، ص ٣ج، مهان. (آنان ُعقال و بندة فكرند
 

) جتربة ديين(ه آشف و شهود حاصل آنكه علمي آه از را
تواند دريچة جديدي از اميان را به سوي  آيد مي بدست مي

مؤمن باز آند و آيفيت جديدي از حالوت اميان را به وي 
اميان نوري است آه  «: گويد عربي مي بچشاند، چنانكه ابن

افكند و  خدا در قلب هر آس از بندگانش آه خبواهد مي
 ».نور در نور خواهد بوداگر به نور علم اضافه شود 
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دهد آه علم  ويل اين تذآر را نيز مي) ٥٢٠، ص ١ج، مهان(
علم صحيح فقط «: صحيح فقط از راه آشف حاصل مي آيد

افكند و آن نوري اهلي  آن است آه خدا در قلب عامل مي
است آه خدا هر آدام از بندگانش را آه خبواهد بدان 

آسي .  وّيل، و مؤمنآند اعم از َمَلك، رسول، نيب، خمتص مي
 )  ٢١٨، ص ١ج، مهان (».آه آشف ندارد علم ندارد

 
 گريي  نتيجه

جتربة «دهندگان نظرية  با توجه به خصوصياتي آه ارائه
توان به اين  اند، مي مشرده  براي اين نوع ادراك بر»ديين

نتيجه رسيد آه اين ادراك آه نه عقلي است و نه حسي 
 از نظر  منايي است، واقعخبشي و  و داراي خاصيت معرفت

 است آه از راه »خيال« عربي مهان ادراك مربوط به  ابن
عربي آشف را نه براي اثبات  ابن. آيد  به دست مي»آشف«

تري  بطون عميق بردن به  بلكه براي پي،اصل حقانيت دين
وي جتربة عرفاني . طلبد آه دين آهنا را در بردارد مي

مشرد آه عبارت است از  مي ديين  ترين نوع جتربة را عميق
 هاي متعددي را به او مالك.  حق و خلق»وحدت«ادراك 
دهد تا بتوان ادراك خيايل را از ادراك حسي،  دست مي

 مكاشفه حقيقي را از  جتربة عرفاني را از جتربة ديين،
 . آننده متييز داد مكاشفة گمراه
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