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:چكيده
 ولي ،بحث تجربة ديني در دو سه قرن اخير مطرح گشته است

هاي عرفا از تجارب خويش تشكيل مادة خام اين بحث را گزارش
يدگاه اين مقاله ابتدا خصوصيات تجربة ديني را از د. دهدمي

ها و سپس مالك. پردازان اصلي آن در غرب برشمرده استنظريه
 مقايسه شده و ،عربي گزارش دادهمعيارهاي ايشان با آنچه ابن

عربي در بحث تجربة ديني هاي ابنبه عنوان محور بحث›› خيال‹‹
آن گاه نسبت بين تجربة عرفاني و تجربة . معرفي شده است

عربي بيان گشته نها از ديدگاه ابنهاي بازشناسي آديني، و مالك
.است
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طرح مسأله
ديني به دين، از اهميت خاصي برخوردار گشته و در هاي برونبحث تجربة ديني با رواج نگاه

فرايند . اسي دين مطرح شده استشنهايي چون روانشناسي دين، فلسفة دين و پديدارحوزه
 مربوط مي ››گراييحس‹‹ و ››گراييعقل‹‹گيري اين بحث تا حدودي به تقابل دو ديدگاه شكل
ها مواجه شد گرايي افراطي و الهيات طبيعي در حوزة دين با جمالت سخت آمپريستعقل. شود

ين امر به حوزة الهيات نيز  جايگاه ارجمندي يافت و ا››عقل ‹‹مقابلر  د››تجربه‹‹و در نتيجه، 
كانت با نقد عقل نظري در دفاع از دين، راه خداشناسي را منحصر به عقل عملي . سرايت كرد

گرايان باشد اما راه حل كانت در تحويل دين به اخالق نيز نتوانست جوابگوي حمالت حس. كرد
 فيلسوفان خداگراي لت،به همين ع. گرايي بر آمده از علوم جديد را اقناع كندو روحية تجربه

اين راه مسلماً در تجربه . سوي خداوند بجويندپس از كانت در صدد برآمدند كه راه ديگري به
اي كه ذهن بشر در آن، فعاليت ايجادي نداشته باشد و از دستبرد مقوالت قرار داشت؛ تجربه

.ني روي آوردندلذا به بحث تجربة دي. فاهمة كانت در امان باشد و مشمول نقادي وي نشود
).   22 ص ،پراود فوت(

گانه ربط پيدا شد كه به نحوي به حواس پنج تجربه ادراكاتي را شامل ميدر آن زمان،
 مفهوم تجربه را توسعه بعدها امثال شالير ماخر و ويليام جيمز در بحث تجربة ديني،. كردندمي

جا بحث تجربة ديني با تجارب يناز هم. دادند تا شامل احساسات و شهودات باطني نيز بشود
هاي عرفا از مكاشفات و نحوي كه گزارش به،عرفاني و احوال عرفا پيوند خاصي پيدا كرد

 ديني به دست پژوهان را در زمينة تجربةشهودات خويش مادة خام بسياري از مباحث دين
. دهدمي

جا كه تجربةنويليام جيمز آ. بودن آن است ويژگي اصلي تجربة ديني، غير عقالنيبنابراين،
 چرا ؛بودن آن اشاره داردبه همين جنبة غير عقالني) 62جيمز،(خواند ناپذير ميعرفاني را وصف

شالير ماخر نيز تجربة ديني را نه . آيدميكه هر امر عقلي در قالب مفاهيم ذهني به وصف در
متفكران ديگري نيز ). Schleiermacher, 17(. دانداي عقلي بلكه از نوع احساس ميتجربه

). 41پترسون، (اين تجربه را از حد تمايزات مفهومي فراتر و آن را نوعي احساس مي دانند 
ورزد و دين را مبين عقالني دين در برابر عناصر عقالني تأكيد ميرودلف اتو نيز بر عناصر غير

توان  و غير عقالني ميداند كه آن را تنها در احساسي اصيل، منحصر به فرد،واقعيتي مي
اي ديني كه در عمق جان وي خوانندة خود را به تأمل دربارة تجربه). ,16Otto(جستجو كرد 
عقالني توانند جنبة غيراند و نميخواند و از كساني كه فاقد احوال دينيميشود فرااحساس مي

8(او صرف نظر كنند خواهد كه از خواندن كتاب امر قدسي را در وجود خود احساس كنند مي
Ibid,( . برخي از شارحان اتو معتقدند كه مراد وي از عقالني آن چيزي است كه از راه تفكر به
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. حاصل مي آيد››feeling‹‹س و مراد از غير عقالني آن است كه از راه احساآيددست مي
)Almond,55 (

ديني را از نوع احساسات و اگر تجربة :  كهآيدولي در اينجا بالفاصله اين سؤال پيش مي
جا بحث نمايي آن مطمئن بود؟ به عبارت ديگر در اينتوان به واقععواطف بدانيم آيا مي

بخش بودن  ويليام جيمز بحث معرفت،از همين رو. شودداشتن تجربة ديني مطرح ميعينيت
)noeticquality (اطفي چون كند تا فرق آن را با احساسات و عوتجربه ديني را مطرح مي

چه عرفانيات در ظاهر، شبيه احساساتند، گر‹‹:  رضايت، گرسنگي و تشنگي بيان نمايدخشم،
هاي عرفاني براي كساني كه به درك آنها نائل مي شوند، شكلي از ولي در حقيقت، حالت
بيني از اعماق  از بصيرت باطني و روشن.هاي عرفاني عبارتندحالت. شناسايي و معرفت است

:پراود فوت نيز معتقد است كه) 63جيمز،  (.آيد كه با ميزان عقل و استدالل جور در نميحقايق
 به  نوعي خاص از تجربه بوده و تنها از راه شخصي قابل درك است، اين ادعا كه تجربة ديني،«

او اين حس را نه به . طور خيلي واضح در توصيف رودلف اتو از حس امر مينوي، بيان شده است
) 25پراود فوت،  (».شناسد بلكه به عنوان حالت مشخص نفساني مي،ن يك احساسعنوا

 ولي قطعاً با ادراك حسي كه از ،اما از سوي ديگر، تجربة ديني هر چند از نوع احساس است
ويليام جيمز دو خصوصيت ديگر براي تجربة . آيد متفاوت استراه حواس پنجگانه به دست مي

توانند دير پا باشد ادراكات حسي هم مي. بودن انفعالي) ب،زودگذر بودن)الف: عرفاني قائل است
تواند آنها را واجد باشد و از اين حيث،گاه بخواهد و با اختيار خود ميو هم آنكه فرد مشاهد هر

استيس هر ) 64-63جيمز، (.تجربة ديني و تجربة عرفاني با ادراك حسي نيز متفاوت است
نيز به ) objective( ولي آن را عيني ،داندنمي) subjective(ي را ذهني چند تجربة عرفان

)استيس، فصل سوم (.آورد تا فرق آن را با ادراكات عقلي و حسي بيان كرده باشدحساب نمي
 كساني كه خود فاقد اين نوع احساس يا ادراك عرفاني بودن تجربة ديني،با توجه به شخصي

هاي عرفا از اين احساس و ز رجوع به گزارشجس و ادراك راهي  در بررسي اين احساهستند،
عربي كه يكي از اكابر عرفاي فرهنگ اسالمي بوده و مكاشفات بسياري را در ابن. ادراك ندارند

آيد، از حساب ميپرداز عرفان اسالمي بهترين نظريهآثار خويش گزارش نموده است و بزرگ
توان به آساني از كنار او گذشت و وي را ناديده ميكساني است كه در بحث تجربة ديني ن

پردازان تجربة ديني در مورد سرشت لذا مناسب خواهد بود كه معيارهايي را كه نظريه. گرفت
دهد محك بزنيم و در عربي گزارش مياند، با آنچه ابناين تجربه و خصوصيات آن بيان كرده

.     عربي كمك بگيريمنپردازان جديد از آراي ابتكميل ديدگاه نظريه

سرشت تجربة ديني از ديدگاه ابن عربي 
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 با ادراكات عقلي .1: پردازان آن، نوعي ادراك است كهگفتيم كه تجربة ديني از ديدگاه نظريه
 با احساسات و عواطف .2.آيدنمي بلكه باالتر، با ميزان عقل و استدالل جور در؛متفاوت است

 با ادراكات حسي نيز .3.نمايي داردبخشي و واقعخاصيت معرفت چرا كه ،محض متفاوت است
تعبير استيس گذر است و به اختيار فرد صاحب تجربه نيست و به چرا كه زود:تفاوت دارد

نماست؛ متناقض.4.حساب آوردتوان آن را عيني بهنمي
 موجد تيمن، صلح و .7.دار و الوهي استمتعلق آن امري قدسي، حرمت. 6.ناپذير استبيان. 5

عربي آن ادراكي كه داراي حال سؤال اين است كه از ديدگاه ابن) 134استيس،  (.صفاست
. چنين خصوصياتي است كدام است

شايد يكي از . وان دريافتت مي››خيال ‹‹عربي به اين سؤال را با رويكرد او به بحثپاسخ ابن
وي تا سر حد اين ادعا پيش . كيد بر خيال باشدعربي، تأاي تعاليم ابنهمتمايزترين ويژگي

كسي كه مرتبة‹‹: اند اصالً چيزي نفهميده،اندرود كه آنان كه نقش خيال را درك نكردهمي
)  313، ص2تا، جابن عربي، بي (››.خيال را نشناسد هيچ معرفتي ندارد

طريق عقل قرار توضيح آنكه ابن عربي در باب معارف و عقائد، طريق كشف را در برابر 
علم صحيح از ‹‹): 192 ـ 189 كاكايي، :ك.ر(تأكيد وي در اين زمينه بر كشف است . دهدمي

بلكه علم تنها آن است كه . آيداند، به دست نميراه تفكر و آنچه عقال از راه افكارشان تقرير كرده
رشته و رسول و نبي و اي است كه هر كه را بخواهد از فاندازد و نور الهيخدا در قلب عالِم مي
) 218ص،1همان، ج (››.كسي كه كشف ندارد علم ندارد. كندولي، بدان مختص مي

اي كه  است، و ثانياً قوه››عالَم خيال‹‹ متعلق كشف همان شود كه اوالًز اينجا معلوم ميا
ين قوه ا. كندعربي گاهي از آن به قوة خيال ياد ميباشد كه ابنصاحب اين ادراك است قلب مي

بين عقل و حس قرار دارد و از آن حيث كه هم معقوالت و مجردات محض را به صورت حسي 
: تر استسازد، از عقل و حس وسيعآورد، و هم ماديات را از ماده مجرد ميدر مي

بعد از علم به اسماء الهي و علم به تجلي          . ركني عظيم در معرفت است    ... يال  خ
 زيرا اين ركن واسطة بين دو نـوع         ؛ از خيال نيست   ترو عموميت آن، علمي تمام    

ولي خودِ خيال   . نمايندحواس به آن عروج، و معاني بدان نزول مي        . ادراك است 
ص،2ج،  همـان  (.چينـد دائماً در جايگاه خودش است و ثمرات هر كدام را مـي           

اگر صاحب عين باشي، عين خلق در حق اسـت و اگـر صـاحب عقـل                 .... ) 309
و اگر عين و عقل را با هم داشـته باشـي بالفعـل              .  در خلق است   باشي عين حق  

از ) خيـال الكـون  (زيرا حضرت خيـال هسـتي      . غير از شئ واحدي را نمي بيني      
) فراحسي(معنوي  خيال). ... 390،ص3جهمان،  (تر است   عقل و احساس وسيع   
درجـة . آميزدكه ادراك حسي و معنوي را در هم مي        چرا؛  را نيز شامل مي شود    
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لـذا حـس را لطيـف، و معنـي را           . خيال درجة حس و معني را در برمـي گيـرد          
) 451ص،3ج، همان(›› .كشف مي سازد

 آن است كه خيال واسطة بين مجردات محض و ماديات ،عربي علت وسعت خيالاز نظر ابن
عربي گاهي به همين سبب، ابن. صرف است، لذا خصوصيات آن دو را در خود جمع مي كند

برزخ آن چيزي است كه بين دو چيز ديگر قرار دارد و آنها را از هم .  مي نامد››برزخ‹‹را خيال 
عربي براي خيال اقسامي قائل اما ابن. كند و در عين حال، صفات هر دو را در خود داردجدا مي
:است
عربي كل به اعتقاد ابن. اهللا كه بين وجود مطلق و عدم محض قرار داردكل ماسويو. 1
و هم ) هو(يعني هم اوست .  دربارة آن صادق است››هوالهو‹‹ي خيال است كه پارادوكس هست

هاي توان گفت كه همة پارادوكسمي. هم با خدا وحدت دارد و هو غير اوست) الهو(او نيست 
كند كه در عين  عارف چيزي را ادراك مي بدين معنا كه.شوندجا ناشي ميعرفاني نيز از همين
هم نور است و هم . هم موجود است و هم معدوم است. ست هيچ چيز نيستاينكه چيزي ه

معناي به(و نه ذهني ) معناي موجودبه( استيس آن را نه عيني بنابراين). 164استيس، (ظلمت 
 بلكه آن را فراذهني ،شماردمي) معدوم

)transsubjective (خواند مي) ،ال است و در هستي يك خي‹‹: عربيبه تعبير ابن). 149همان
، 1، جفصوص (››.كسي كه اين را بفهمد اسرار طريقت را بدست آورده است. حقيقت، حق است

عالم ‹‹: و به طور خالصه) 103همان،  (››.هستي خيال اندر خيال استهمة ‹‹: و نيز) 159ص 
 و در عين حال، او نيست .)هوهو(هم اوست . تنها در خيال ظهور كرده و في نفسه متخيل است

). 303، ص 2، جالفتوحات (»)ما هوهو(
گويند و بين  خيال در معناي دوم عالمي است مستقل كه به آن عالم مثال و يا ملكوت مي.2

.نامدعربي آن را خيال منفصل ميعالم ملك و عالم جبروت قرار دارد و ابن
سان كه بين  نفس ان)الف:  معناي سوم خيال مربوط به انسان است كه خود دو معنا دارد.3

 قوة خيال كه بين قوة عقل و قوة حس قرار گرفته است و )ب. روح و جسم واقع شده است
وي در تفاوت خيال ). 461 ـ 456كاكايي، ص. ك.ر (.عربي آن  را خيال متصل مي نامدابن

حال اتصال كه قائم به خود انسان و : خيال دو حالت دارد«:نويسدمتصل و خيال منفصل مي
حيوانات است؛ و خيال منفصل كه متعلّق ادراك و در نفس االمر، مستقل از انسان بعضي از 
فرق خيال متصل و خيال منفصل اين است كه خيال متصل با ). ... 442، ص3عربي، جابن(است 

از بين رفتن فرد متخيل از بين مي رود، ولي خيال منفصل حضرتي است كه دائماً قابليت 
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خيال متصل از خيال منفصل . بخشد آنها را با خاصيت خويش تجسد ميمعاني و ارواح را دارد و
)  311ص،2ج، همان(» .گيردنشئت مي

) خيال متصل(است قوة خيال ) تجربة ديني(اي كه مدرِك كشف عربي، قوهپس به اعتقاد ابن
بودن و اين عالم به علت برزخي. است) خيال منفصل(باشد و متعلَّق اين ادراك، عالَم خيال مي

عالَم خيال اين امر را با . سازدمتضاد بودنش، اعيان روحاني را با اعيان جسماني مرتبط مي
نه (به عبارت ديگر خيال منفصل . سازداعطاي صفات امور جسماني به حقايق مجرد ميسر مي

اي از اين خيالند كه حقايقي رؤياها نمونه. بخشدامور غير مادي را تجسد مي) متخيله
اينكه مثالً گفته . اندجسماني و ادراكاتي معنوي هستند كه در قالب صورت تجسد يافتهغير
كه در قلمرو عالَم خيال، امور غيبي  چرا؛شود كه مالئك داراي بالند صرفاً يك استعاره نيستمي

تواند حال، انزال معاني در عالَم خيال، ميهربه. يرندگواقعاً صورت محسوسات را به خود مي
انزال معاني مجرد ‹‹: ديني باشد و يا حتي منشأ وحي قرار گيرد كه عبارت است ازمنشأ تجربة

] انزال[و اين . عقلي، در قالبهاي حسي مقيد، در حضرت خيال، چه در خواب و چه در بيداري
يكي از محسوسات در حضرت حس باشد، چنانكه در كالم اهللا آمده ] در قالب[ممكن است 
درآمد، و يا ممكن است در ) ع(صورت انساني معتدل به ديدة مريم به) ع(يلاست كه جبرئ

، همان (››.علم را به صورت شير ادراك نمود) ص( چنانكه رسول اهللا ،حضرت خيال رخ دهد
).58ص،2ج
عربي صاحب تجربة ديني ابن
 را تجربه كرده كند كه خود وي شخصاً آنهاعربي مكاشفات و مشاهدات بسياري را نقل مي ابن
نحوي كه از همان اوان نوجواني داند بهوي صراحتاً خود را اهل كشف و شهود و از اوليا مي. است

 خدا از نظر معنوي  ــ يعني زماني كه به تعبير خودش صورتش هنوز مو در نياورده بود
در برابر رشد، فيلسوف بزرگ اندلس، با كهولت سن، چنان عنايتي به او كرده بود كه ابنآن

عربي فراوان شنيده بود به پدر او كه دربارة نبوغ و معنويت ابن. عظمت جايگاه وي زانو مي زند
.وي متوسل شد تا مالقاتي را ترتيب دهد تا اين نوجوان را از نزديك ببيند

رشد از پدرم خواست تا با من مالقـات داشـته باشـد تـا آنچـه را       پس از آن، ابن   
ه كند كه آيا با آنچه نـزد ماسـت سـازگاري دارد و يـا           فهميده است بر من عرض    

هنگامي كه مشاهده كرد كه مـن بـدون         ). ... 153،ص1ج،  همان(.ناسازگار است 
فكر و نظر، بدون خواندن، بدون آنكه جزو طالبان علم باشم، و تنهـا بـا خلـوتي                  

ام، خدا چه علمي درباب معرفت خـودش بـرايم كشـف كـرده اسـت،                كه گزيده 
ام كه در آن، كسي را ديده اي را سپاسگزارم كه در زماني قرار گرفته    خد‹‹: گفت

ام كه خدا به او رحمتي از سوي خويش عطا كرده است و از پيشگاه خود بـه او               
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خداوند هر كس را بخواهد مشمول رحمت خويش        ›› .آموخته است ] لدني[علم  
،1ج،  مـان ه] (105،  بقـره [.مي گرداند و خداوند داراي بخشش بيكـران اسـت         

). 153ص

دهد كه اگر صدق اخالقي وي را هاي شگرفي به دست ميعربي از مكاشفات خود گزارشابن
 به محرز بدانيم، همگي آنها شاهد صدق مدعاي او در رسيدن به مقام واليت است و ما صرفاً

: كنيمدارد، اكتفا ميذكر چند مورد از صدها موردي كه وي بيان مي

آن نور را . ن موقف داخل شدم، نوري بدون شعاع برايم تجلي كرد    وقتي كه به اي   
 اشيا را در خويش، ديـدم و نيـز آنهـا را از       علماً ديدم و خود را با آن نور، و همة         

و مشـهدي   ... كردند، مشـاهده كـردم      طريق نورهايي كه در ذات خود حمل مي       
،2ج،همـان  (.عظيم يافتم كه حسـي بـود نـه عقلـي و صـورت بـود نـه معنـي               

).263ص

عربي به عالم خيال است كه در آنجا امور معنوي را نه با عقل و اين همان راه پيدا كردن ابن
فتوحات، وي در موضع ديگري از . بدون صورت، بلكه با حس و توأم با صورت ادراك مي نمايد

ضيح داده كيفيت وحي و حاالت نفس را به هنگام دريافت آن، از ديدگاه روايات بيان كرده و تو
: افزايدشدند و مياست كه انبيا چگونه به هنگام وحي، مدهوش مي

ام و هـيچ شـكي      و سپاس خداي را كه من همة اينها را در نفسـم شـهود كـرده               
اي توانم در اين مورد به كار بـرم درهـاي بسـته           تشبيهي كه مي  . دربارة آن ندارم  

شـوند و بـا يـك نظـر واحـد           است كه اگر باز شوند، ماوراي آنها بر تو نمودار مي          
كنـد  تواني علماً بر آن محيط شوي مانند كسي كه چشمش را ناگهان باز مي             مي

)39ص،3ج، همان(.و از زمين تا اوج آسمان را با يك نظر مي بيند
شدن آنهاست، از تجربة درجاي ديگر، كه بحث از فناي انسان و احتراق قواي انساني و الهي

اي رسيده است كه زبانش گونه در حالِ ذكر خداوند، به مرحلهگويد كه چخويش سخن مي
كرده است نه در آن حال، اين خدا بوده كه ذكر خدا مي. اش فاني شده استسوخته و قوه

: عربيابن
ام و سوختن را در حالي كه خدا را با خدا ذكر و من اين حالت احتراق را چشيده     

سـوختن را در زبـانم احسـاس        . بـودم پس او بود و من ن     . امكردم حس نموده  مي
شش ساعت يا در همـين حـدود در   . كردم و آن را با حس حيواني ادراك نمودم        
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سپس خدا زبانم را دوباره برگردانيـد و        .  خدا بودم  اين حالت، ذاكر خدا به وسيلة     
) 298ص،3ج، همان (.گفتمنه با اودوباره او را از طريق حضور، ذكر مي

 تجربهبودن يكمعناي ديني
 كه يك تجربه را به چه معنا كنيم روشن  اين نكته را  ديني ابتدا بايددر شناخت سرشت تجربة

معموالً در بحث تجربة . شدن معناي دين داردو اين امر نيز بستگي به روشن. خوانيمديني مي
از دهند كه شامل هر نوع احساس تعلق و شناخت سي چنان توسعه ميديني، مفهوم دين را آن

 the) ( خواه آن را خدا بناميم و يا امر مفارق و متعالي ،يك موجود فوق انساني شود
Transcendence و يا امر مطلق)the Absolute ( و يا امر مينويNuminous)the .(

يعني گاهي در مكاشفه ممكن . تري داردولي مسلم است كه كشف و شهود دامنة بسيار وسيع
صحبت شويم و يا در يك رؤياي صادقه اتفاقي را كه در آينده اي هماست ما با روح شخص مرده

افتد مشاهده نماييم و يا آنچه در زمان و مكان ديگري رخ داده است ببينيم و يا آنكه امور مي
غيبي چون مالئك و يا احوال آخرت اعم از بهشت و جهنم را شهود نماييم و يا آنكه تعلق، 

. به خدا و يا موجودي متعالي، در درون خويش احساس نماييمعشق، تسليم و وحدت را نسبت 
توان تجربة ديني ناميد؟ آيا همة اين امور را مي
كردن ساحت تجربه و ساحت تعبير از يكديگر بسيار مشكل است به يك معنا از آنجا كه جدا

كند و تجربة اي از تعابير، معني و مفهوم پيدا مياي در دل مجموعهتوان گفت كه هر تجربهمي
تواند ديني دينيِ شخص صاحب تجربه نيز بر اساس شناخت و تحليل آن شخص از دين مي

براي . همين منوال استدر مورد ابن عربي نيز وضعيت به. ديني تلقي گرددخوانده شود و يا غير
عربي نبلكه اب. گيرددين قرار نميعربي هيچگاه كشف و مكاشفه مبناي اصل اعتقاد و باور بهابن

به اين معنا تجربة. دينش را از عقل و شرع و قرآن و سنت گرفته و بدان معتقد شده است
كند ديني، از نظر او امري است كه در خدمت دين است و حالت باور ديني را در فرد تقويت مي

در تجربة ديني تأكيد ابن عربي نه . كندو وجد و شوري روحاني در او نسبت به دين ايجاد مي
يعني كشف و شهود نه تنها نبايد با . بودن آن بلكه بيشتر بر ديني بودن آن استبر جنبة تجربي

 بلكه بايد به روشن تر شدن مراد اين متون و نيز آنچه متون ديني مبين آنند در تعارض باشد،
به اين ترتيب همة مكاشفاتي را كه در. تقويت باورهاي دينيِ مبتني بر اين متون كمك رساند

از اگرچه ؛توانند تجربة ديني قلمداد شوندها، ميباال اشاره كرديم به شرط دارا بودن اين ويژگي
اما به هر حال، اين تجارب . واسطة امر متعالي يا امر مينوي و يا امر مطلق نباشندنوع ادراك بي

از جانب چون با متون ديني كه از جانب خدا وحي شده است همخواني دارند، الهام و اعطايي 
. شوندخدا تلقي مي
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 اول آنكه دين با :در مورد تجربة ديني از نظر عرفايي چون ابن عربي، سه نكته مهم است
روي قرار داده است اي از عبادات و رياضات و مراقبات، طريقتي عرفاني را پيشجعل مجموعه

ز مانند هر نوع دوم آنكه كشف و شهود ني. شودكه باعث پيدايي تجارب و مكاشفاتي خاص مي
مانند القائات (ادراك ديگر ممكن است در معرض خطا قرار گيرد، خواه در ناحية تجربه 

 لذا خطا در آن ،سوم آنكه خودِ دين حاصلِ كشف معصوم است. ه در ناحية تعبيراو خو) شيطاني
 مكاشفات نياً متعبد به شريعت باشد تا صاحب كشف شود، و ثابنابراين، عارف بايد اوالً. راه ندارد

عبداهللا اين است كه سهل ابن. خود را در ميزان دين قرار دهد و آنها را با معيار دين ارزيابي كند
، السراج (››.هر وجدي كه شاهدي از كتاب و سنت نداشته باشد باطل است‹‹گفته است كه 

 اما من .كوبدگاهي حقيقت چهل روز درِ قلبم را مي‹‹: و ابوسليمان داراني گفته است) 146ص
) همان(›› .دهم مگر با دو شاهد از كتاب و سنتاجازة ورود به او را نمي

علم ما در عرفان، ‹‹ چنانكه از قول جنيد آورده است كه ؛عربي نيز تابع همين اصول استابن
و از قول يكي ديگر از ) 8، ص3عربي، بي تا، جابن (››.اندمقيد به كتاب و سنت است كه ميزان

 و سپس ››فتح و كشفي كه كتاب و سنت آن را تأييد نكند هيچ ارزشي ندارد‹‹: گويدميعرفا 
علم ولي به هيچ وجه از حدود كتاب و سنت خارج نيست؛ اگر كسي از اين حد ‹‹:دهدادامه مي

يعني به اعتقاد او، علم، ذوق، مكاشفه، شهود، ). 56همان، ص  (››.خارج شود علمش علم نيست
 چيز ديگري كه با ظاهر قرآن و حديث تناقض داشته باشد بايد به دور انداخته و تجلي و هر

وي در تشريح چگونگي . از ديدگاه او، كشف نيز مانند عقل بايد ميزان شرع را بپذيرد. شود
: گويدبودن شرع ميميزان

اگر عالِم بـه شـرع باشـي خـود در           ... هر گاه علمي از علوم الهي به تو عطا شود،           
كنـي  اند سؤال مي  كني واالّ از محدثاني كه عالم به شرايع قبلي        جستجو مي شرع  

كه آيا از كسي از پيامبران روايت شده كه از جانب خداوند چنين و چنان گفتـه                 
اي و به تو گفته شده، بسنج        آري، آن را با آنچه علماً يافته       :باشد، پس اگر گفتند   

ر هستي؛ يا اينكه در قـرآن نظـر مـي           و بدان كه تو در اين مسأله وارث آن پيامب         
)8ص، همان (.شود كه آيا بر آن علم داللت دارد يا خير

تواند در كشف، وارث يكي از انبيا باشد و علمش را مستقيماً از او اخذ كند و حتي انسان مي
. از خدا اخذ كند به شرط آنكه با ميزان شرع سازگاري داشته باشدواسطهتواند علمش را بيمي

هر گاه سالكِ طالـب، ملتـزم خلـوت و ذكـر گـردد، آنگـاه كـه قلـب خـود را از                        
هاي فكري فارغ گرداند و در فقر نشيند به نحوي كـه در درگـاه پروردگـار             تعمق

خويش مالك هيچ چيز نباشد، در اين هنگام خدا چيزي را در باب معرفت خـدا،    
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بـه همـين دليـل      ... كنـد   بخشـد و عطـا مـي      اسرار الهي و معارف رباني به او مي       
شما علمتـان   ‹‹: ، گفته است  ]گفتدر حالي كه با علماي رسوم سخن مي       [ابويزيد

كـه مـا    حـالي  در ؛اي اخذ كرده است   كنيد كه او هم از مرده     اي اخذ مي  را از مرده  
امثال مـا   )... 31ص،1ج،  همان(ميرد  كنيم كه نمي  اي اخذ مي  علممان را از زنده   

 كـه   ـ گوييد كه فالنيكه شما مي مرا خبر داد، در حاليگويند كه قلبم از ربممي
ص،3ج، همـان  (››. مرا خبر داده اسـت  ـ  كه مرده استـ از بهمان   ـ مرده است

298(
››نبوت انبائي‹‹عربي براي خود و اين قبيل عرفا، نوعي نبوت قائل است كه آن را يعني ابن

سو، معتقد است او از يك.  ادراك آن عاجزندنامد و معتقد است كه حتي امثال غزالي نيز ازمي
انقطاع و خاتمه يافته است، ليكن از سوي ) ص(كه رسالتِ تشريع و نبوت تكليف با رسول اهللا

بر اين باور است ) 29االنفال، (»فرقاناًلكميجعلاهللاتتقواان‹‹  كريمة  آيةديگر بر طبق
انسانها ). 456ص، همان (.كند آخرت ادامه پيدا ميشود و دائماً در دنيا وتنزيل تمام نمي‹‹: كه
 ـوي معتقد است كه اوليا و انبياي انبائي. توانند در اثر تقوي به اين نوع از نبوت نائل آيندمي

كنند ولي  فقط خبر دريافت مي ـ)150ص،1ج، همان(نامدكه آنها را انبياء االولياء مي
پس ). 257ص،2ج، همان(كنند و هم حكم و شرعيپيامبراني كه رسولند هم خبر دريافت م

از اصول ما اين است كه جز از روي :كنداين توهم را كه امثال وي ادعاي نبوت را دارند رد مي
).58ص،2ج، همان(.  ليكن رسول و نبي شريعت نيستيم،گوييمذوق سخن نمي

نمايد و آن اين است كر ميدر نقل حديث ذرا متعارف اي غيرعربي شيوهابنبر همين اساس، 
كه شخص عارف، در مكاشفه، حديثي را مستقيماً از پيامبر بشنود و در اين صورت ديگر از 

روايت ) ص(وي چندين حديث را به همين شيوه از پيامبر. بررسي سند حديث فارغ خواهد بود
 كه تأليف بسياري از آثاري را‹‹وي مدعي است كه ) 196 ـ 195كاكايي، . ك.ر (››نمايدمي

››.كردم به امر خدا نوشتم كه در خواب يا از طريق مكاشفة عرفاني بر من القا شده است
دهد كه همة اين مكاشفات به وراثت از اما بخصوص تذكر مي) 198ص،3تا، جعربي، بيابن(

 در 627در دهة آخر محرم ‹‹نويسد ميالحكمفصوصدر مورد . بوده است) ص(جانب پيامبر 
اي ديدم كه در دستش كتابي بود و به من را در رؤياي صادقه) ص(شق، رسول اهللا شهر دم
سوي مردم برو تا آنكه به آن منتفع است آن را بگير و بهالحكمفصوصاين كتاب ‹‹: فرمود
علم الهي همان علمي ‹‹: نويسدنيز ميفتوحات و در مورد ). 47، ص1366عربي، ابن(›› .گردند

از اين ] فتوحات[كند و اين كتاب االمين بر قلب القا ميالهام و با انزال روحاست كه خداوند با 
قَسم به خدا كه حرفي از اين كتاب را ننوشتم مگر با امالي خداوند و القاي رباني يا . دست است

و سلوك بر درجات او ) ص(به خدا قسم اين چيزي غير از ميراث محمد ... دميدن روحاني 
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 نبوت براي مردم به طور عام، و براي من و امثال من به طور خاص، وجود اين ميراث. نيست
) 456، ص3تا، جعربي، بيابن (».دارد

حاصل آنكه تجربة ديني همان مكاشفة معتبر است و مكاشفة معتبر آن است كه با ميزان 
ص مكاشِف  سازگار افتد و يا آنكه به وراثت از يكي از انبياء براي شخ، يعني كتاب و سنت،شرع

اين . حاصل آيد، يعني به نحوي از انحاء با شريعت وحياني و دين منزَل ارتباط پيدا نمايد
. است) ص(اهللا عربي همان اسالم، و اين نبي براي وي همان رسولشريعت براي ابن

 ديني و تجربة عرفاني تجربة
يت تجربة ديني و تجربة يكي از مسايلي كه در بحث تجربة ديني مطرح است، تفاوت و يا عين

گوييم كه توأم با كشف و شهود اي را عرفاني ميه تجربهپقدر مسلم آن است ك. باشدعرفاني مي
اما مكاشفه و خيال آن قدر وسيع . باشد و ديديم كه كشف و شهود مربوط به قلب و خيال است

توان لذا نمي. ودشبينند نيز مياست كه حتي شامل رؤياهايي كه افراد معمولي در خواب مي
 چنانكه استيس مشهودات و مسموعات ؛صرف دارا بودن كشف و شهود، عارف خواندكسي را به 

و وجد، جذبه و تواجد صرف را نيز تجربة ) 38استيس،(شمرد باطني را پديدارهاي عرفاني نمي
 عرفاني را رسد كه بايد تفاوت ادراك و تجربةبه نظر مي). 42همان،(آورد عرفاني به حساب نمي

. با ساير تجارب ديني در متعلق آن جستجو كرد
 خيال، ويژگي اصليِ. عربي به چهار معني به كار رفته است نزد ابن››خيال‹‹گفتيم كه 

خواند، يعني عربي آن را برزخ ميبودن آن است و به همين علت ابنبودن و يا متضادواسطه
: ار معنا عبارتند ازآن چه. همواره بين دو طرف ديگر قرار دارد

اي از قواي نفس است و بين ادراك عقلي و ادراك حسي قرار دارد و  خيال متصل كه قوه)الف
. گيرداي است كه كشف و شهود با آن صورت ميگويند و قوهبه آن قوة متخيله نيز ميبعضاً
. سطه شده است خيال منفصل كه عالَمي است كه بين عالَمِ عقول مجرده، و عالم ماده وا)ب
.  نفس آدمي كه بين روح و جسم قرار دارد)ج
نه . ، و عدم صرف قرار گرفته است)خدا( كل عالم يعني ما سوي اهللا كه بين وجود محض )د

) هوالهو(خدا نه خداست و نه غير؛ معدوم و يا هم موجود است و هم معدومموجود است و نه
).  461 ـ 456 كاكايي،:ك.ر(

كار پيدا كرده وبا قلب سرو  به عالم خيال پا گذاشته ،ب تجربة ديني استكسي كه صاح
هاي كند و صورتامور معنوي را در قالب حسي شهود مي. است كه محل كشف و شهود است

همة اينها مربوط به سه معناي اول . بيند كه نه مجرد صرفند و نه مادي صرفنفساني را مي
ولي مكاشفة عارفانه و تجربة عرفاني، . نيز با عارف سهيم استخيال است كه در آنها غير عارف 

اين . ››هو الهو‹‹تجربه و شهود خيال به معناي چهارم است؛ يعني ديدن و فهميدن پارادوكس 

Archive of SID 

www.SID.ir



���� ـ "!وه	� ا$�# �'�رف ا�%��، �1رة اول، ز����ن ٢٢ ������� 
٨٣

و يا تجربة وصال و يگانگي شخص )وحدت آفاقي( امور با خداتجربه، تجربة شهود وحدت همة
1.است) وحدت انفسي(صاحب تجربه با خدا

در ساير اقسام تجارب ديني، مكاشفة . بنابراين تجربة عرفاني اخص از تجربة ديني است
 ولو آنكه متعلق كشف، امور معنوي و ،دهداحب تجربه همواره در قالب صورت رخ ميصشخص 

كند و يا جبرئيل به چنانكه ديديم علم به صورت شير تجلي مي مثالً. مجرد از صورت باشد
يعني در اينجا فردِ مكاشف، امري را كه تجلي كرده است با يكي . شوداهر ميصورت يك بشر ظ

يعني . كنداز قواي خيالي يعني از طريق حواس پنجگانه ليكن در عالَم خيال و يا مثال ادراك مي
در . كندچشد و يا لمس ميبويد، ميشنود، ميبيند، ميفرد صاحب تجربه، امري غير مادي را مي

ك تفاوت وجود دارداينجا بين مدردرِك و م .
ناميم بين مدرِك و مدرك تفاوتي طور خاص تجربة عرفاني ميهاي كه آن را باما در آن تجربه

با «كند و در فناست كه عارف وحدت را تجربه مي. اين تجربه مستلزم فناي عارف است. نيست
را ) خدا(خودِ وجود محض ،) بودنمعدوم(يعني در عين تجربة فنا . »بيند يار يار را ميچشم

كند و اين همان ادراك نموده است يعني موجود بودن در عين معدوم بودن را تجربه مي
 خروج از طور عقل ،الزمة اين امر. كند است كه فقط عارف آن را ادراك مي»هوالهو«پارادوكس 

ديدن يا شنيدن امري  صاحب تجربه مثالً يعني در ساير تجارب ديني، مشاهدات شخص2ِ؛است
 ولي ادراك و تجربة عرفاني ياد شده خروج از طور ،اش خروج از طور عقل نيستمعنوي، الزمه
.آوردعقل را الزم مي

خالصه آنكه در ساير تجارب ديني، فرد صاحب تجربه، متعلق تجربه را با يكي از حواس 
متعلق تجربه يگانه مي شود و آن  اما در تجربة عرفاني، شخص عارف با ،كنداش ادراك ميخيالي

جا علت تأكيد عرفا بر از همين. كند نه با يكي از قواي خودرا با كل وجود خويش ادراك مي
خالف وجود به عنوان متعلق شناخت روشن مي شود؛ ولي تفاوتشان با فالسفه اين است كه بر

3. وجود»به«انديشند نه  وجود مي»با«فالسفه، عرفا 

توان به تفاوتي مربوط دانست كه  ديني به معناي اعم و تجربة عرفاني را ميجربةتفاوت بين ت
شود و كشف صوري را آن چيزي  قائل مي»كشف معنوي« و »كشف صوري«قيصري بين 

�وت و8Cت �D��9 و و8Cت ا
��،  ر. ١E FG��: ك. �6اي �
��ي و8Cت وJKد از د����8 ا#6'����6 و آ�آ���، MN دوم،  .اآ;�رت

 ـ �U٤٢١ن، ص : ك. �6اي RS در �Jرد JQري وراي JQر �OP ر. ٢
٤٢٧.

��ي وJKد 
Wد ��رف و �J��Vف،  . ١'��وت E �6 �6اي "� �6دن
.٢٥٧ ـ �U٢٥٠ن، ص : ك. ر
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 و كشف معنوي را كشفي »گيرداز طريق حواس پنجگانه در عالم مثال صورت مي«داند كه مي
)  36 ـ33 ص القيصري، (»باشدز تجليات اسمِ عليم ميمجرد از صورت است و ا«مي داند كه 

تفاوت كشف صوري با ادراك حسي مادي 
گفتيم كه حواس پنجگانه در خيال نيز فعالند، ولي پنج حس ادراك خيالي ضرورتاً عين پنج 

لذا شيخ بين چشم حسي كه در بيداري مي بيند و چشم خيالي . حس عالم جسماني نيستند
هر چند چشم خيال در بيداري نيز ممكن است . ي بيند، تمايز قائل مي شودكه در خواب م

شخص مكاشف در بيداري همان « كه :گويدوي مي). 305، ص 1تا، جعربي، بيابن (.ببيند
هم نائم و هم به عبارت ديگر، ) همان(» كند كه نائم در خواب مي بيندچيزي را رؤيت مي

لذا تمايز . كنند روحاني، درك مياند و نه كامالً جسمانيمكاشِف، متخيالت را كه نه كامالً
چشم خيال و چشم حس . شدن بين يك شئ خيالي و يك شئ حسي، همواره آسان نيستقائل

به ). همان(هر دو، كارشان بينايي است و تمييز بين ادراك اين دو چشم، معرفتي لطيف است
اهللا نيز ترين امور است و حتي بسياري از اهلعربي، كسب اين معرفت يكي از سخت اعتقاد ابن

: واجد آن نيستند

اگر خدا بـه    ... در هستي، چيزي پيچيده تر از مشتبه شدن خيال به حس نيست           
نمايد كه  شخصي قوة تفصيل عطا كند، هر گاه اموري را ببيند، برايش روشن مي            

م چشـم آنهـا را      پس از اين كه فهميد كه با كدا       . با كدام چشم آنها را ديده است      
ترين علـم بـراي اهـل اهللا        ضروري. برد خودش به ماهيت آنها پي مي      ديده است، 

، همـان  (. ولي بسياري از ايشان به آنچه گفتيم توجهي ندارنـد          ،همين علم است  
)507ص،3ج

پرسيد، ) ص(حتي آنجا كه جبرئيل به صورت يك اعرابي ظاهر شد و سؤاالتي را از پيامبر 
 پيامبر قادر به شناخت و تمييز بين رؤيت چشم حسي و چشم خيالي نبودند و بعضي از صحابة
در ديدة او تمثل معتدلدر لحظة بشارت، آنگاه كه جبرئيل به صورت انساني) ع(حتي مريم 

شيخ در توضيح صعوبت تمييز بين اين دو نوع ادراك، . ، اين علم را واجد نبود)17/مريم(يافت
: كندميبه اين دو واقعه اشاره 

نمايند، بين اين چنين نيست كه همة كساني كه اجساد متخيله را شهود مي
به همين . اند، فرق گذارنداجساد و آنچه به اعتقاد خودشان اجسام حقيقي

جهت، جبرئيل را هنگامي كه به صورت يك اعرابي نازل شد، نشناختند و 
با اين ) ص(امبر ندانستند كه آن اعرابي يك جسد متخيل است، تا اينكه پي
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گفته كه اين شخص، جبرئيل است، واقعيت امر را به آنان شناساند، قبل از آن، 
هنگامي ) ع( همچنين مريم 1.ايشان هيچ شكي نداشتند كه او يك اعرابي است

 چرا كه فرشته به صورت انساني معتدل در ديدة او تمثل يافت، نيز چنين بود،
. يافته را باز شناسد با آن، ارواح تجسدكه عالمتي را در اختيار نداشت كه

)333، ص2ج، همان(

بدون . الت خيالي به عهده دارد نقشي اساسي در بازشناسي تمثّ، از نظر شيخ»عالمت«اين 
، و ظهورات خود )هامالئك، جن و انسان(توانند بين ظهورات خيالي ارواح آن، مردم حتي نمي

بدون داشتن چنين عالمتي به مكاشفه دست يابند، در خدا تمييز قائل شوند، لذا هنگامي كه 
و حتي راهي براي ). همان (»حكم جانب الهي و جانب روحاني كامالً يكسان است«چشمشان 

كند كه شيخ صراحتاً ادعا مي. تمييز آن سه نوع ارواح مخلوقه از يكديگر، در اختيار ندارند
وداتِ متمثل را براي عارف ممكن خودش آن عالمتي را كه تمييز بين انواع مختلف موج

داند كه چشم خيالش آيا دارد خدا را وي به هنگام مكاشفه، همواره مي. سازد، در اختيار داردمي
: ويسدنكند، يا يك ملَك را، يا يك جن را، و يا انساني ديگر را، در اين مورد ميرؤيت مي

سد پيدا مي كند، از غير بعضي از افراد، حقيقت روحاني را كه در عالم خارج تج
اما همه كس . شناسندجنس با آن، باز ميهاي همآن، اعم از انسان يا صورت
افراد دستة اول، همچنين به مدد عالماتي كه به آن . چنين شناختي را ندارد

واقفند، بين صورتِ روحانيِ معنوي متجسدِ در خارج، و صورتي كه در درونِ
من به اين عالمات، علم دارم و به . فرق مي گذارندخود انسان تمثل يافته است، 

چرا كه روح را كه در خارج و يا در داخل تجسد يافته است، از . آنها متحققم
. شناسم، اما عامة مردم چنين شناختي ندارندصورت جسم حقيقي باز مي

)173، ص3ج، همان(

ار، بلكه اكثريت صوفيان و ، نه مردم كوچه و باز»عامه«توجه داشته باشيم كه مراد شيخ از 
البته شيخ راجع به اينكه اين . اندسالكاني است كه به مكاشفاتي از عالم خيال دست يافته

١ .��
	�نا�# 
Jع YZ%ت  8
�وتJEاE 8ة �\� از�ه�ي �7رب ده
�'��ل داروه�ي �Gص د�= �E`�C �6 8��6 آ� _\# ا�F در ا^� ا� در ا���d ا��اد د���ي �c از ��د +�bC . در ��د ا�aد �Jد ����U �6�78ن OYZ را �V6 .�ً��+ OYZ 9ن ='� fg� O�����+�J+ �6�7 bCرت 
����ij� ا�F؛ G�6%ف �E`�C آ� از ا��'��ل  در�VGل  O+�C دداروJ� .8ارد
 FV�J���6\� در . ا�kl� ا�# �'�Vر 

�V�6�m را ادراك OYZ 8ري از �7رب د�=، ���� ا��اد 9ن��. آ
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چرا كه اين عالمت چيزي است كه بين خدا و . گويدعالمت و يا عالمات چيستند، چيزي نمي
بدين علت نيز نكردن آن اش مقرر شده و در مورد هر فردي متفاوت است؛ و شايد بيانبنده

وي در مورد عالمتي . صالحيت جلوگيري كندباشد كه وي مي خواهد از ادعاي نابجاي افراد بي
شود كه كامالً از عالم طبيعت مجرد گشته و به جرگة مالئك كه به اشخاص كاملي عطا مي
و ولي آن را براي كسي بازگ. ما به اين عالمت ذوقاً علم داريم «:پيوسته باشند، مي نويسد

نخواهيم كرد تا مبادا يك زمان آن را ظاهر سازد در حالي كه در ادعايش كاذب باشد و بدين 
)همان (».لذا من و امثال من به پوشاندن آن مأموريم. امر متحقق نباشد

تفاوت بين تجربة ديني واقعي و مكاشفة گمراه كننده 
 حالت فردي كه آن شهود را .1:بندي كردتوان تقسيمتجارب شهودي را بر طبق چهار عامل مي

كند كه مثالً بيدار باشد يا غيربيدار، در حالت بيداري با چشم حس ادراك كند يا با مشاهده مي
 و يا »غيبت«چشم خيال، در حالت غيربيداري، خواب باشد و يا آنكه حالتي روحاني چون 

 مالئك يا ارواح خدا،. دآيمي حقيقت امري كه به تخيل يا تمثل در.2.  به او دست دهد»فنا«
تواند داشته باشد كه خود آدم هر يك اين قدرت را دارد و يا ميجن يا ارواح ناري، و بنينوري، 

. را در صور خيالي بر ديگران ظاهر سازد
شوند اموري كه اينچنين ادراك مي. گيرد صورتي كه آن امر متخيل و متمثل به خود مي.3

ند تنها شرط اين است كه آن صورت مانند هر پديدة خيالي، باشپذيراي هر صورتي مي
يك از عوالم يعني اينكه آن امر در كدام.  تجسد آن امر در عالم»محلِّ«.4. محسوس باشد

در ميان چهار . آيا در خيال متصل تجسد يافته است و يا در خيال منفصل. تجسد يافته است
.تر است سخت تجسد از همه»محلِ«عامل ياد شده بازشناسي 

) Chittick, 89-88 (
، و در نتيجه بازشناسي ماهيت حقيقي تجربة »عالمات«مادام كه انسان قادر به شناخت 

بخصوص .  غير قابل اعتماد استعرفاني خويش نباشد، كشف به عنوان يك منبع شناخت، مطلقاً
 و از خالص،هر كشفي كه «شود چنانكه شيخ يادآور مي. اگر آن كشف، كشف صوري باشد

 مگر آنكه شخص مكاشف از قبل به ،ساختار جسماني كامالً  مبرا نباشد غير قابل اعتماد است
كس جز انبيا و هيچ) 18، ص1948عربي، ابن(» كند عالم باشداين چيزي كه قبول صورت مي

و تواند بفهمد كه آن كيست و يا چيست كه در طي مكاشفه براي اترين اولياي الهي نميبزرگ
سالكاني كه خدا عالمت را براي آنها آشكار نساخته است . در قالب مثالي تجسد يافته است

اين امر نه تنها براي مبتديان بلكه . همواره ممكن است از تجارب شهودي خويش فريب بخورند
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اين خطا ممكن است در ناحية اصل تجربه باشد و . دهدحتي براي متبحران پيشرفته نيز رخ مي
.عبير آنيا در ت
 خطايي كه ممكن است در اصل تجربه رخ دهد از ناحية تلبيس : خطاي در تجربه)الف

كشاندن دار به گمراهيدهد كه شيطان و جنيانِ پيرو او عهدهشيخ هشدار مي. ابليس است
وظيفة اصلي آنان در كل عالم همين است؛ چنانكه وظيفة انبيا نيز در اين عالم، . انسان هستند
 و آنها »گيردقواي عقالني بعضي از افراد را به بازي مي«به اعتقاد ابن عربي، جن . تهدايت اس
. كنندساحرها نيز چنين مي. انددارد كه خيال كنند كه به معرفتي خاص دست يافتهرا وا مي

كند تا مانع يافتن صراط گم ميدربدين ترتيب جن انسان را سر) 621، ص 2تا، جعربي، بيابن(
اين تلبيس حتي تا باالترين مراحل سلوك ممكن است رخ دهد ولو اينكه عارف . م شودمستقي
غزالي بر اين اعتقاد بود كه تنها در عالم عناصر است كه امكان . اي از معراج رسيده باشدبه نحوه

شدن انسان وجود دارد، ولي هنگامي كه سالك از اين عالم عروج كند و درهاي گرفتار تلبيس
ولي ابن عربي با او موافق نيست و اين عدم . ايش باز شود، از تلبيس مصون خواهد بودآسمان بر

جسم سالك نيز همراه با ) ص(تلبيس را در صورتي صحيح مي داند كه همانند معراج رسول اهللا 
گرا«روح او عروج كند، ولي عارفي كه تنها از طريق فنا و يا روح خويش به معراج رفته باشد 

وي از طريق . شود گرفتار تلبيس ميتي الهي كه بين او و خدا قرار دارد نباشد، حتماًداراي عالم
لذا اگر . اي از پروردگارش قرار داردكند بر بينهبيند و مشاهده مياين عالمت، در مورد آنچه مي
در غير اين صورت تلبيس برايش پيش. اي از پروردگارش قرار داردداراي عالمتي باشد، بر بينه

، همان(» .گرددعدم قطعيت در علم برايش حاصل مي] حداكثر[آيد و اگر فرد منصفي باشد، مي
).622ص

 يك 1:شدن بين مكاشفة رحماني و كشف شيطاني چند معيار وجود داردبراي تمييز قائل
معيار همان است كه خداوند عالمتي را براي اولياي خدا قرار دهد كه خود آن اوليا از آن 

توان آن را اي با قرآن و سنت سازگار نباشد حجيت نداشته و نمي ديگر آنكه اگر مكاشفه.آگاهند
كنند ربطي به معرفت خداوند ندارد و از يك سوم آنكه آنچه را جنيان الهام مي. رحماني شمرد

ترين موجود به خدا، در ميان عالَم طبيعي، جاهل«: سطح معرفتي بسيار نازل برخوردار است
گذرد از راه استراق سمع از مأل جنيان در باب حوادث هستي و آنچه در اين عالم مي. جن است

آورند كه آنها را به انسانهاي همنشين خود منتقل كرده، ايشان را به اعلي اخباري را بدست مي
. كند كه مورد اكرام خدا قرار گرفته استدر نتيجه، همنشين آنان خيال مي. برندعالم خيال مي

! يال باطليو چه خ

١ .���8 ا��'��ل داروه�ي �Gص در ا��اد ا�aد JEان �6اي �6ز����� �7رب د�= از �E`�C ا�# �'�Vره� را 
���� �Jد، 6� آ�ر �6دآ� در ا^� ا�Jري .
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يابي كه با آنان همنشين بوده و حتي يك جمله در باب به همين جهت، هرگز كسي را نمي
دهند اين ارواح جن حداكثر چيزي كه به همنشين خود مي. معرفت خدا از آنان فراگرفته باشد
هاي نباتات و احجار و اسماء و حروف آگاه سازند كه همان علم است كه وي را از علم خاصيت

در نتيجه، از ناحية جن، علمي جز آنچه در لسان شرايع مذموم است حاصل . استيسيم
از كسي كه مدعي همنشيني با جن بوده و در ادعاي خويش صادق باشد سؤالي در . شودنمي

،1ج، همان (».خواهيد ديد كه اصالً هيچ ذوقي در اين باب ندارد. باب معرفت الهي بپرسيد
) 273ص

توضيح آنكه برخي از انديشمندان . كند معيار چهارمي را نيز مطرح مي،شيخ در اين مورد
واسطة خدا در يكي از معاني تجربة ديني را ديدن دست خدا يعني مشاهدة مستقيم و بي

در اينجا نيز ممكن است يك ساحر ) 5ملكيان،  (.اندانگيز دانستهحوادث خارق عادت و شگفت
شيخ بين . خيال تصرف كند و موجب فريب انسان شودانگيزي انجام دهد و در عمل شگفت

سو، و كرامات توانند از طريق علم سيميا دست به عمل بزنند، از يكاعمال ساحراني كه مي
مثالً، يك ساحر ممكن است از طريق علم سيميا . گذارداولياي خدا، از سوي ديگر، فرق مي

بر عكس اگر پاي تمثلي كه . نخواهد شد ولي كسي كه آن غذا را بخورد سير غذايي تهيه كند،
شوي و اگر در اين  اگر بخوري سير مي «پذيرد در ميان باشد،توسط اولياي خدا صورت مي

داري به همان حال با تو باقي حالت، چيزي از قبيل طال و يا لباس و يا هر چيز ديگري را نگه
افته و آن را در اول سلوكمان با ما اين حال را در خويش ي... ماند بدون اينكه تغيير كندمي

)        43، ص3تا، جعربي، بيابن (».ايمچشيده) ع(روحانيت عيسي 
 خطاي ديگري كه در مكاشفه ممكن است رخ دهـد از ناحيـة تعبيـر             : خطاي در تعبير   )ب
 ولـي در  ؛اي بـرايش رخ دهـد  طور كه امكان دارد كسي رؤيـاي صـادقه        يعني درست همان  . است

در اينجـا نيـز   . بير آن اشتباه كند، در مكاشفه نيز ممكن است چنين امري پيش آيد            تفسير و تع  
 عرضه بدارد و تعبيـر و  ايعني عارف بايد كشف خود را به كشف انبي. ميزان همان كشف انبياست  
: بسنجد)  قرآن و حديثمثالً(تفسير خود را با تعبير نبي 

مخالف باشد، بايد به ) ع(يا اگر كشفي كه براي ما رخ مي نمايد با كشف انب
و در اينجا مي فهميم كه صاحب آن كشف دچار . رجوع كنيم) ع(كشف انبيا 

يعني اينكه از فكر  خودش تأويلي را به كشفش افزوده و . يك خلل شده است
. مانند كسي كه رؤيايي را مي بيند. تنها به كشف خويش اكتفا نكرده است
دهد، ليكن خطا در تعبير او است خبر ميكشف او صحيح است و از آنچه ديده 

كند؛ بنابراين، كشف هرگز خطا نمي. شود نه در خودِ آنچه ديده استواقع مي
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كند و گويد گاهي خطا ميشخص در مدلول آن، سخن مي] هنگامي كه[ولي 
)7همان، ص. (گويدگاهي درست مي

اينكه در گزارش حسِ يعني . و اين درست به همان مسألة معروف خطاي حسي شبيه است
 بلكه خطا در تفسير و تعبيري است كه عقل نسبت به ،دهدظاهري نيز هيچگاه خطا رخ نمي

مثالً يك قلم در يك ليوان بلوريني كه نيمي از آن آب است و . شودگزارش حس، مرتكب مي
ا من اين قلم ر«دهد كه در اينجا حس گزارش مي. نيمي ديگر خالي، شكسته به نظر مي آيد

اين قلم شكسته «گيرد كه پس  و عقل با دخالت و هم چنين نتيجه مي»بينمشكسته مي
. ، و معلوم است كه خطا در گزارة دوم است، نه در اصل گزارش حس يعني در گزارة اول»است

. مكاشفة حسي نيز چنين است

هاي اصلي تجربة ديني و تجربة عرفاني ويژگي
 ذكر ويژگيوي براي تجربة عرفاني چهار . گرديمجيمز باز ميام  ويلينظردر اينجا باز هم به

) ج)noetic quality(بودن بخش معرفت)ب) ineffability(ناپذيري  وصف) الف:كندمي
). 64 ـ 62جيمز،) (passivity(بودن  انفعالي)د) transiency(بودن زودگذر

نشناس و يا يك فيلسوف دين بررسي مسلماً جيمز اين چهار ويژگي را به عنوان يك روا
:ها جويا شويمعربي را به عنوان يك عارف دربارة اين ويژگيجا دارد كه ديدگاه ابن. كندمي

بودنبخشمعرفت) الف
با . همانطور كه ديديم، از نظر ابن عربي تجربة ديني عبارت است از كشف يا شهودِ عالَمِ خيال

شود كه تجربة ديني  آن با خيال متصل گفتيم، معلوم ميآنچه در باب خيال منفصل و تفاوت
بخشبودن آن از واقعيت و معرفت بلكه جنبة حاكي،شود به حالت رواني عارف مربوط نميصرفاً

گويند نه بودن معرفت، عارف ميترين جنبة آن است و عارف را به واسطة دارابودن آن مهم
.حالبودن جذبه و شور و  بخاطر واجدصرفاً

ناپذيري وصف) ب
يكي مربوط به حال مدرِك : وصف ناپذيري تجربة ديني دو معنا و دو جنبه داردعربي از نظر ابن

اند و اسرار حاالت عرفاني از نوع اول. در اثر اين تجربه است و ديگري مربوط به سرشت مدرك
ه، سكر، مستي و جذبة عارف مثالً گاه سخن بر سر اين است كه عشق، علق. عرفاني از نوع دوم

مثل بيت . ناپذير است و تنها بايد عاشق بود تا آن حال را دريافتعاشق نسبت به معشوق، وصف
: زير از حافظ
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زهر هجري چشيده ام كه مپرسدرد عشقي كشيده ام كه مپرس  
معشوق يا ولي گاه نيز سخن بر سر اين است كه . اين امر مربوط به حالت خودِ مدرِك است

مانند بيت زير، . شودناپذيري به مدرك مربوط مييعني اين وصف. ناپذير استمعلوم من وصف
: باز هم از حافظ
هر كس حكايتي به تصور چرا كنندكشد عشوق چون نقاب ز رخ بر نميم
ناپذيري تجربة ديني تجربة ديني همچون ويليام جيمز آنجا كه از بيانپردازانِ نظريهيبرخ
يعني شور و شوق و وجد و عواطفي كه . گويند بيشتر همان جنبة اول را در نظر دارندسخن مي

ناپذير است و با ادراكات عقلي، از نظر كيفيت، و با حاالتي از تجربة ديني حاصل مي شود بيان
اما ممكن است كه خود . شوند، از حيث شدت، تفاوت دارندكه از احساس امور مادي حاصل مي

درو يا ) ص(مثالً ممكن است شخصي در خواب و يا در مكاشفه، پيامبر. ك قابل توصيف باشدم
ناپذير از جذبه و شور به او دست دهد و در همين حال بين يك ولي خدا را ببيند و حالتي وصف

 ـ تواند جريان آن رؤيت و آن مالقات رااين شخص مي. او و آن ولي خدا سخناني رد و بدل شود
 ولي ممكن است نتواند ، براي ما نقل كندـنظر كنيم كه از زودگذر بودن آن صرفنط آبه شر

. حالت خويش را در اين مكاشفه براي ما وصف نمايد
 ولي در تجربة عرفاني ،تواند در تجربة ديني به معناي عام، مصداق داشته باشداين امر مي

ناپذيري حال مدرِك، ينجا عالوه بر وصفيعني در ا. شودتر از اين ميطور خاص، مطلب عميقبه
ناپذير است و اگر بپذيريم كه تجربة عرفاني همان تجربة وحدتِ مدرِك و خود مدرك نيز وصف

آميزند و عالوه بر شور، شوق، شود و هر دو مشكل در هم ميتر ميمدرك است، وضعيت پيچيده
1.آيدميبهجت، سكر و مستي، پاي حيرت نيز به ميان شعف، 

سازي، واقعيت ناپذيرند و هر نوع مفهومحال، به اعتقادِ خودِ عرفا، ادراكات عرفاني بيانبه هر
اند كه ها در اين امر متفقعرفاي تمام فرهنگ. اندازدپوشاند و مخاطب را به جهل ميآنها را مي

رت يك اصل در اين سخن بين آنان به صو. اساس و عمق عرفان را در سكوت بايد جستجو كرد
»گوينددانند، سخن نميدانند و آنان كه ميگويند، نميان سخن مينآ«آمده است كه 

)Steindle-Rast,ix (گونه در اينكه مشكل عرفا در بيان ادراكات عرفاني چيست خود آنان دو
ان يعني يكي به ماهيت زب. شود و ديگري به تجربهيكي به تعبير مربوط مي: كنندعلت بيان مي
. گردد و ديگري به ماهيت و سرشت خودِ مدركهاي آن در بيان حاالت عرفاني برميو كاستي

. آميزندگاه نيز هر دو در هم مي

��ي �Cت 
Wد ����، ر. ١'� FG�� ـ ٤٤١آ�آ���، ص : ك. �6اي �
٤٤٩.
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 ولي يقين دارند كه كلماتي كه ،كننداز منظر اول، عرفا هر چند از كلمات استفاده مي
يعني مشكل آنان اين ) 289تيس، اس (. از ابالغ تجربة ايشان ناتوان استكنند ذاتاًاستفاده مي

از ... بينند كه در توصيف حاالت عرفاني چون قرب، عروج، مستي و است كه خود را ناچار مي
ولي از منظر دوم، خودِ واقعيت مدرك . اندكلماتي استفاده كنند كه براي اين امور ساخته نشده

ه بخواهد ك كند و به محض آنتواند آن را ادراكطوري است كه عارف تنها با فناي خويش مي
 به ناتواني زبان يعني مشكل صرفاً. زندگيرد و از بقا دم ميآن را تعبير نمايد، از آن فاصله مي

كند كه دو نوع علم به انسان عربي تجارب ديني را به دو دسته تقسيم ميابن. شودمربوط نمي
ناپذيري علم بيان). 31، ص1تا، جيعربي، بابن( يكي علم احوال و ديگري علم اسرار :دهندمي

علم احوال . ناپذيري علم اسرار به سرشت خود مدركاحوال به مشكل زبان مربوط است و بيان
: آيندشود كه تنها از راه ذوق و چشيدن به دست ميادراكاتي را شامل مي

.  وجد، شوق، و امثال اينهامانند شيريني عسل، تلخي صبر، لذت جنسي، عشق،
حال است كه كسي به اين امور پي ببرد، مگر آنكه خود بدانها متصف شده و م

) همان. (آنها را چشيده باشد

ممكن بنابراين .شود يعني به شخص مدرِك مربوط مي، شخصي داردذوق حالتي كامالً
حتي ممكن است شخصي . است اشخاص متعدد از مدركي واحد، ذوقي متفاوت داشته باشند

 انسان مثالً. و زمان مختلف از مدركي واحد، حاالت مختلفي برايش حاصل شودواحد در د
زند، ذوق جديدي بيابد كه با ذوقي ممكن است از خوردن سيب واحدي در هر گاز كه به آن مي

تا، ابن عربي، بي(كه در حالت قبل و در چشيدن قبلي برايش حاصل شده بود، متفاوت باشد
يعني احوال و ذوقياتي هستند كه . ند هستچنيناين م عرفان نيز بعضي از علو). 672، ص2ج

 اينها را بايد جزو »يدرك و اليوصف«آيند نمي ولي به توصيف در،توان ادراك كردآنها را مي
: عربيبه تعبير ابن. لطايف شمرد

اي كه معناي آن دقيق باشد به نحوي  عبارت است از اشارهيكي از معاني لطيفه،
علومِ اذواق و .  فهم آشكار شود، ولي عبارت گنجايش آن را نداشته باشدكه در

همان، . (گردندشوند ولي بيان نمياند كه دانسته مياحوال از آن دسته علوم
503 (

ناپذيري تجارب عرفاني را در همين امر يعني ناشي از قصور  رمز بيانبرخي نويسندگان،
ها را همچنانكه رنگ. اند كه توانايي ادراك اين امور را ندارندانكه اين آن چرا؛دانندناعارفان مي
توان بدو زاد نمي توان شناساند، ناعارف نيز باطناً نابيناست و احوال عرفاني را نميبه كور مادر
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توانند تجارب خود را به وسيلة زبان  عرفا نميبه قول ويليام جيمز،). 295استيس، (منتقل كرد 
سان كه رنگ آبي آسمان را براي كور مادرزاد، آهنگ يك همانيان كنند بهبراي ديگران ب

،سمفوني را براي شخص كر و مزة يك گالبي را براي كسي كه هرگز ميوه نخورده است
يعني حالتي مثل سكر و مستي عرفاني تنها براي ) Merkur,127 (.توان توصيف كردنمي

در نتيجه، كساني كه بتوانند آن را فهم . رفاني باشندكساني قابل توصيف است كه داراي ذائقة ع
. عارفان مانند توصيف رنگ براي كور مادرزاد استكنند نادرند، و توصيف آن براي غير

مصداق بارز آن تجربة). 31، ص1ابن عربي، بي تا، ج( فوق طور عقل است اما علم اسرار،
در اينجا عارفي كه در طور عقل باشد، . وحدت مدرِك و مدرك و يا همان وحدت وجود است

حتي اگر بخواهد همان تجربه را كه در طوري وراي طور عقل مشاهده كرده است، براي خود 
يعني بيان آن حتي براي خود عارف نيز مشكل است تا . نيز، بازگو كند، دچار مشكل مي شود

 چگونه مي تواند همان وقتي خودش در آنچه ديده و تجربه كرده حيران است،. چه رسد به غير
چيزي كه عقل را به حيرت انداخته براي ساير عقال بيان نمايد؟

 ـتوان اصطالحي وضع كردهاي علم احوال و علم اسرار اين است كه براي اولي مياز تفاوت
 ولي يافتن اصطالح براي علم اسرار مشكل،  ـ ناميد»مستي« و يا »سكر« حالتي عرفاني را مثالً

 پاي چرا كه در علم اسرار،.  ممكن است و تنها به نحو اشاره مي توان بدان پرداختبلكه غير
عربي كه ابنچنان. باشد كه از توصيف عقل، خارج است يعني سرّ ربوبي در ميان مي»باطن«
: گويدمي

توان منتقل ساخت و با ذوق را كه همان علم به كيفيات است تنها به كساني مي
مشروط بر . گفتگو نشست كه خود، آن را تجربه كرده باشندبهآنان در باب آن 

اما اگر . آنكه گوينده و شنونده بر اصطالح معيني در اين باب توافق كرده باشند
اين امر فقط . چنين اصطالحي را وضع نكرده باشند، اين ذوق قابل انتقال نيست
سات و لذت در باب علم ذوقيِ مربوط به ماسوي اهللا صادق است مانند محسو

توان اصطالحي يافت كه تا براي اين امور مي. محسوسات و لذت عقلي و فكري
اما براي ذوقي كه در مشاهدة حق نهفته است، . حدودي معناي آنها را برساند

زيرا آن ذوقِ اسرار است كه خارج از ذوق نظري و : توان يافتاصطالحي نمي
) 384، ص3همان، ج. (حسي است

. تعالي باشد مربوط به ذوق و علمِ اسرار است و شهودي كه مربوط به حقبنابراين، كشف
علم ظهور معدوم در صورت موجود و «:عربي مصداق بارز علم اسرار عبارت است ازنظر ابناز
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و اين همان علم تجلي و ظهور است كه ابن ) 307، همان (»تمايز وجود آن از وجود حقيقي
: و معتقد است كه) 81، ص4، جهمان(ا كمياب دانسته عربي در موارد متعدد علم آن ر

و از )... همان(ستترين اسرار علم الهي در مورد اشيااين فن از بزرگ
كشف آن سخت . گيردترين چيزهايي است كه علم علما به آن تعلق ميپيچيده

تحرير )... 70، ص2، جهمان(آن اندك است ] بقاي[و ديرياب مي باشد و زمانِ 
خاطر له جداً مشكل مي باشد زيرا كه عبارت از بيان آن قاصر است و بهاين مسئ

همان، . (سرعتِ دگرگوني و تناقض احكامش، تصور نمي تواند آن را ضبط كند
216 (

زودگذر بودن ) ج
ناپذيري تجارب عربي كرديم برمي آيد كه يكي از علل توصيفاز آخرين نقل قولي كه از ابن

 عرفاني، زودگذر بودن آنهاست كه آن هم ناشي از سرشت اين تجارب ديني و بخصوص تجارب
 و »تواند آن را ضبط كندتصور نمي«است كه به خاطر پارادوكسيكال بودن و سرعت دگرگوني، 

سازي كرد و يا آنها را توان از آنها مفهومروي نميتواند زياد بپايد و از هميندر نتيجه، نمي
اپذيري اين نوع ادراكات ناشي از عدم قدرت شخصِ مكاشِف بر نيعني توصيف. توصيف نمود
باشد و ) گانة اولبه معاني سه(چرا كه تجلي در روح، ممكن است وراي خيال . ضبط آنهاست

. هيچ اثر قابل بياني در نفس باقي نگذارد
قابل  ربوبي نسبت مي دهد كه كامالً ناشناخته و غير »ذات«اي را به شيخ غالباً چنين تجلي

 تشبيه »برق«اين تجلي ذات را به ، فتوحات، و هم در ترجمانوي، هم در . قياس است
و دليل آن را . گرددشود و سپس ناپديد ميكند كه يك لحظه در آسمان نفس روشن ميمي

».برقها به مشاهِد ذات شبيهند، از اين جهت كه دوام و بقا ندارند«: چنين توضيح مي دهد
برق ابر تو هيچگاه وعدة باران را از كسي جز من «:ترجماناين بيت رحش بردر ش) 98همان، (

:نويسد مي1،»كنددريغ نمي

زيرا برق تو «: گويدشاعر مي... اين مشهدي ذاتي است در قالب حجابي ممثَّل 
عبارت ديگر، از اين مشهد ذاتي، هيچ علمي در نفس به» .وعده شكن است

اي است كه فاقد صورت مادي ، زيرا اين تجليشودشخص مشاهِد حاصل نمي
معرفت تواند آن را ضبط كند و عقل نيز راهي بهباشد، در نتيجه، خيال نميمي

گيرد، نه كم، نه حال، نه نعت، و آن ندارد، چرا كه نه تحت مقولة كيف قرار مي
) 102، ص 1961عربي، ابن(نه صفت 
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بيني كه دهند، ميمي كه آنها به تو وعده ميهنگا«: ترجمانشيخ در توضيح اين بيت از 
 تفاوت بين مشهد ذاتي را كه از 1،»باشداي كه باراني در بر ندارد، نميبرق آنها جز برق فريبنده

»آنها«. دهدنوع كشف معنوي است، با كشف مثالي كه داراي صورت است، بيشتر توضيح مي
: الرحمن ناشي مي شوندلي دارد كه از نَفَس مختلف تجيهستند كه اشاره به انحا» بادها«همان 

اي مي باشد كه اي واقع شود، مانند برق فريبندهگويد، اگر از آنها وعدهشاعر مي
آورد، مانند نه رعدي با آن همراه است و نه باراني، يعني هيچ ثمري به بار نمي

 برق شود، لذا بهدر اينجا از مشهدي ذاتي ناشي مي» وعدة آنها«. ريح عقيم
دانسته اين است كه ) خلّب(علت اينكه شاعر آنها را ممسِك . تشبيه شده است

كه قابل ضبط نيست و نشاند، چرامشهد ذاتي هيچ ثمري را در قلب عبد نمي
زيرا . شودچيزي از آن جز شهودِ قلب به هنگام ضربان شديد آن حاصل نمي

تواند بر وي احاطه يابد،  نميچنان متعالي است كه هيچ مخلوقي، به هيچ وجه،
در مورد اخير شخص رائي [بخالف تجلي در قالب صورت در عالم تمثل، زيرا 

نمايد؛ چنانكه كند و آن را تعبير ميصورتي را كه براي وي تجلي كرده ضبط مي
) 133همان، . (در احاديث، شواهد فراواني در اين مورد وارد شده است

انفعالي بودن ) د
كنيم نبايد ر مورد تجربة ديني اين است كه لفظ تجربه و اينكه ما خدا را تجربه مي مهم د نكتة

بلكه بايد بفهميم كه در اينجا ما با . رهزن شود و خيال كنيم كه امر تجربه به دست ماست
چون اين تجربه و اين چشاندن را در دست دارد واوست كه چند. كار داريموخداي حيِّ مريد سر

 هستي انسان محيط اوست كه بر همة. كنده بخواهد و هر قدر كه بخواهد عطا ميو هر گاه ك
تنها وظيفة ما از . نمايدشود و معارفي را كه صالح بداند به قلب او القا مياست و معلم انسان مي

: عربي اين است كهنظر ابن

راقبه،  ادب، مقلبهامان را از نظر فكري فارغ كنيم، به حالت ذكر بر سر سفرة
شود، با حق مجالست نماييم تا خود حضور، و آمادگي آنچه از خدا بر ما وارد مي

. شنويم، متولي تعليم ما شودمي] در شرع[حق تعالي در كشف و تحقيقِ آنچه 
 اتقواهللا و يعلمكم اهللا، ان تتقوااهللا يجعل لكم :خداي تعالي مي فرمايد

 و هنگامي كه چنين ...�ً لدنا علمافرقاناً، قل رب زدني علماً، و علمناه من 
كند و ها به عنوان معلم تجلي مياستعدادي در كار بود، حق تعالي براي انسان
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و اين نوعي . آگاهانداين مشاهده آنان را يكباره به معاني اخبار و كلمات الهي مي
) 89، ص1تا، جعربي، بيابن. (از انواع مكاشفه است

تجربة ديني در خدمت ايمان 
هايي كه در متون مقدس آمده است و يا  اگر ايمان را از نوع يقين بدانيم، اعم از يقين به گزاره

يقين به خود خدا، در اين صورت اين ايمان و يقين عالوه بر آنكه داراي درجات است، از حيث 
ليقين، و االيقين، عينتواند انواع مختلفي را دارا باشد كه عرفا از آنها به علمكيفيت نيز مي

حاصل آيد و ) يعني تقليد از فكر(اليقين ممكن است از دليل عقلي علم. كننداليقين ياد ميحق
اما عين اليقين و ). تقليد نبي يا ولي(ممكن است از راه اِخبارِ مخبر صادق براي انسان پيدا شود 

رف و يك غير لذا ممكن است كه يك عا.  ديني و تجربة عرفاني استحق اليقين محصول تجربة
 يقين،  ولي عالوه بر درجة،اي از متون مقدس ايمان و يقين داشته باشندعارف، هر دو به گزاره

اليقين را واجد اليقين و يا حقاليقين، و دومي عيناولي علم. نوع يقينشان نيز متفاوت باشد
: كنددو نوع معرفت چنين اشاره ميعربي به اينابن. باشد

هل تقليد نيستيم، بلكه وضعيت ما چنان است كه درست همانطور بحمداهللا ما ا
سان آن را عيناً شهود ايم، به همانكه از جانب خدا به واقعيت امر ايمان آورده

)352، 3همان، ج(ايم كرده

شوند دهد كه غيب محسوب ميعربي، دين در تعاليم خويش از اموري خبر ميه عقيدة ابنب
و باالتر از اين، در اين متون . عقل نيز راهي به آنها ندارد. كندرا درك نمي آنها ،و لذا حس

بودن، عقل آنها را رد نمايي و پارادوكسيكالشوند كه به علت متناقضاموري نيز يافت مي
بدين . اند نه عقلشوند كه متعلق شهود و يا ايمان اين امور جزو اسرار شمرده ميهمة. كندمي

و گرنه عقل را به ساحت . يد آنها را شهود كرد و يا از راه ايمان به آنها باور داشتمعني كه يا با
 علم .2، علم عقل.1: شماردعربي علوم را سه نوع برميچنانكه ديديم، ابن. آنها راهي نيست

.  علم اسرار.3،احوال
دمد و لب ميمنظور از علم اسرار علمي است كه فوق طور عقل است و روح القدس آن را در ق«

نمايند و عوام اهللا آن را شهود ميخواص اهل) 31، ص1همان، ج (».مختص نبي و ولي است
. مؤمن نيز بدان ايمان دارند

؛ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب او القي السمع و هو شهيد«عربي آيةابن
 باشد، پندآموزي كسي كه صاحبدل باشد يا سمع قبول داشته و شاهدگمان در اين، برايبي
 همان مقلدان ،منظور خداي تعالي از كساني كه سمع قبول دارند«:گويدمي) 137ق،  (».است
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نمايند و هورسوالن خدا  است كه در اخبار الهي كه بر زبان انبيا جاري شده از آنان تقليد مي
، 1، ج1366عربي، ابن (».شونديعني اين مقلدان انبيا بر حضرت خيال متنبه مي،شهيد
) 123ص

به عبارت ديگر، از ديدگاه وي، مردم از نظر طبع و مزاج يك طور نيستند و از نظر قدرت 
 در يك درجه قرار ندارند و چون متون مقدس از جانب خدا براي همة مردم نازل ادراك،
خوراند كه هر كس به فراها را در نظر داشته و حقايق را طوري بيان كردهاند، اين تفاوتشده
اين فقط بدان معني نيست كه هر كس از قسمتي از قرآن . شودمند ميخود از آنها بهرهحال
بلكه اين معني را نيز در بردارد كه قرآن از چنان كيفيتي برخوردار است . تواند استفاده كندمي

في كند، معاني مخلتكه از يك آية واحد، بسته به درجه و سطح فهم كسي كه در آن تأمل مي
عربي در مورد درجات مختلف مردم در فهم قرآن، و تنوع آيات به واسطة ابن. شودفهميده مي
: گويدها چنين ميتنوع فهم

: شونداند و اصناف، بسته به نوع آيات، متنوع ميمردم چند طايفه
قرآن نيز به تنوع فهم ها مختلف . [اولوااللباب. 4عقال . 3عالمان . 2متفكران . 1
فهمند و قرآن براي آنان بالغاي از قرآن تنها ابالغ را ميعده. 1]:شودمي

الههوانمااي ليعلموادر حق عده. 3. استبراي جمعي لينذروا. 2.  است1للناس
در حالي كه يك . اولوااللباب استبراي عده اي نيز ليذكرّ. 4. واحد مي باشد

. 2. تذكره براي صاحب لب است. 1: يعني يك آية از قرآن. قرآن بيشتر نيست
انذار براي شخصي است كه داراي . 3. باشدتوحيد براي طالب علم توحيد مي

بالغ براي شنونده اي است كه تنها سماع برايش حاصل مي . 4. مراقبه است
تا، عربي، بيابن. (شود
) 85، ص3ج

ه فوق عقل و حيرت عربي در جايي ديگر، مردم را در برابر آيات تشبيهي و آياتي كابن
: اندداند كه فرقة ناجيهكند و طايفة ششم را همان عرفا ميآورند، به شش طايفه تقسيم مي

١ . �6 F5 9ا��ر� ا�����ا ا� ه� ا�� وا�� و �
�آ� او��ا���به�ا ��غ ��	س و �
	�روا �� «�5 ���
�� ؛و��V" #8ار �� ا�	6� 9ن ه �E Fدم ا����8 آ� او 8Gاي �6اي 
68�8 و 86ا
�� 8��8ان "�
� ا�F و �G �Eد���.«)  ،qVآ� ه�در ا�# ). ٢<ا�6اه F9ن ذآ� ��8 ا��D ر و�!�� �6اي�;v �آ8ام 5�9 ��� ���Q ر�;v 6� �\� از w�'��8���V6 �6ن ��اي ا�F آ� ا#6�. آ qV�PE ي دو��'�6�8ي اول bVE�E �6 ا�Wا�M در5K ا��اد و +'Jد  9�DqV�PE و Fا� ��	� qVx�E ولنW
6�8ي �G9 �6 ا��س در�Kت  .
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شنوند كه دليل عقل نظري آن را هنگامي كه قوم يك پيامبر از وي چيزي را مي
بعضي آن پيامبر را كه خالف . 1: شوندكند به چند فرقه تقسيم ميانكار مي
اي ضمن صادق دانستن آن پيامبر، عده. 2. كنندره انكار ميگويد يكسعقل مي

باشد هايي كه دال بر تشبيه خدا به محدثات ميمعتقدند كه وي در اين گفته
جمعي هر چند معناي . 3. رعايت حال اضعف مردم در ادراك را كرده است

نمايند يكنند، ليكن از راه ايمان آنها را قبول مهاي اين پيامبر را درك نميگفته
بعضي نيز از يك طرف، پيامبر را . 4. گذارندو علم اين امور را به خدا وا مي

لذا به . اند كه منكر اين امور استدانند، و از سوي ديگر، پايبند عقلصادق مي
ها را به نحوي تأويل دنبال آنند تا از لغت معنايي دست و پا كرده اين گفته

را ... تنها تشبيه ... از همه بدترند ... ظاهريه . 5. دكنند تا با تنزيه عقل موافق افت
فرقة ناجيه ايمان و علم را با هم توأم . 6... يابندنميكنند و تنزيه را دردرك مي

)306، ص2همان، ج. (پذيرندكرده تشبيه و تنزيه را با هم مي

علوم كسبي كه از : كندشدنشان، به دو دسته تقسيم ميعربي علوم را از نظر شيوة حاصلابن
علم عرفا از نوع دوم . شوندآيند و علوم وهبي كه از عالم باال عطا ميهاي متعارف به دست ميراه

عربي آية ابن. كننداست و از همين راه است كه معاني قرآن و ساير كتب الهي را ادراك مي
التوراة و االنجيل و ما ولو انهم اقامو «: شريفة زير را اشاره به همين دو نوع علم مي داند

و اگر آنان به تورات و انجيل و ؛ انزل اليهم من ربهم َالَكلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم
كردند از بركات آسماني و زميني آنچه از سوي پروردگارشان بر آنان نازل شده است، عمل مي

: گويددر تفسير آن مي) 66مائده،  (».شدندبرخوردار مي

اشاره به موهوب، كه قول خداي تعالي الكلوا من فوقهم. 1: استعلم دو قسمت 
اتقوا اهللا و يعلمكم «: اين علم نتيجة تقوي است، چرا كه فرمود. همين دارد

ان «) 282بقره،  (»دهداز خدا پروا كنيد و خدواند به شما آموزش مي"اهللا؛
 جدا كنندة حق از اگر از خدا پروا كنيد براي شما"تتقوا اهللا يجعل لكم فرقاناً

انفال،(» باطل پديد آورد
» خداوند رحمان قرآن را آموزش داد؛الرحمن علّم القرآن«: و فرمود). 29
علوم مكتسبه، چنان كه فرمود و من تحت ارجلهم كه اشاره . 2). 2 ـ1الرحمن، (

دارند آنانند كه كساني كه كتاب خدا را بر پا مي... به كوشش و اجتهاد آنان دارد
... از خدا مي خواهند كه مراد خود را از قرآن و الفاظ كتاب بدانها بشناساند 

راسخون در علم آنانند كه خداي تعالي معلم آنان است و تأويل اين الفاظ را كه 
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نازل شده و در كتاب مرقوم است و نيز معاني اي كه در آن وديعه گذاشته شده 
كنند نه از جهت ز جهت وهب ادراك ميو آنها ا... است از غير راه فكر مي دانند 

) م595 ـ 594، ص 2همان، ج(كسب 

اي كه به مقام واليت رسيده است، و شب هنگام به راز و نياز و نجوي عربي، بندهاز نظر ابن
رسد كه در واقع اين خود او نيست كه به كند، به مقامي ميپردازد، و تالوت قرآن ميبا خدا مي

چنين . كندردازد، بلكه اين خداست كه از زبان او قرآن را بر وي تالوت ميپتالوت قرآن مي
لذا خدا . شخصي فكر و نظر خويش را رها كرده و جان و دل خود را به خدا سپرده است

عربي از قول خدا دربارة ابن. دهد معلم او شده، معاني باطني قرآن را به او تعليم ميمستقيماً
:گويداي ميچنين بنده

اين قصه گفتنِ . كندكنم و او گوش مي كتابم را بر او تالوت ميمن با زبان او،
اما اگر در . اين عبد از كالم من لذت مي برد. من با او در شب است) المسامرة(

. معاني آن توقف كند، به واسطة فكر و تأملش، از محضر من خارج شده است
دهد و تنها به كالم من دل پس آنچه زيبندة اوست اين است كه به من گوش 

شنوانم، كنم و به او ميطور كه آيات را بر او تالوت ميبسپارد تا اينكه من همان
و اين . كالم خود را نيز براي او شرح دهم و معناي آن را نيز برايش بيان نمايم

گيرد نه از فكر و تأمل پس او علم را از من مي. قصه گفتن من با او در شب است
ي اعتنايي به ذكر بهشت و جهنم و حساب و عرضة اعمال و دنيا و و. خودش

نظر نمي افكند و ] كه در كتاب آمده[كند، و با عقل خود به اين امور آخرت نمي
به آنچه من السمعبلكه القي. با فكر خويش به كاوش در يك آيه نمي پردازد

خودم در محضر من حاضر است و من هو شهيد سپارد و گويم گوش ميمي
مرادم از اين آيه چنين است و از آن آيه : گويمشوم و ميمتولي تعليم او مي

شنود و شرح و تفسير معاني آن را از من فرا پس قرآن را از من مي... چنان 
) 239، ص 1 ج،همان(. گيردمي

چرا كه مقلّد . هستند و نه مصداق هو شهيدمن القي السمع اصحاب عقل نه مصداق 
. واسطهكنند و نه بي امور را با واسطه و از پس حجاب درك مييعني همة. ه رباند نعقل
: گويدعربي ميكه ابنچنان

كند كه صاحب با اينكه او خيال مي. هيچ چيز بيشتر از عقل، اهل تقليد نيست
زيرا دليل فكر هر جا بخواهد . باشددليل الهي است؛ اما صاحب دليل فكري مي
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. از مشاهدة طريق حق نابيناست] واقعاً[ل مانند كور است، بلكه عق. برداو را مي
اهللا فقط تقليد خدا را اهل.. نمايند  اللّه از افكارشان تقليد نميبنابراين، اهل

)290، ص 2ج، همان. (شناسندپذيرند و خدا را با خدا ميمي

ان «: ريفه جسـتجو كـرد  توان در برداشت از اين آية شـ  نمونة روشن اين دو نوع ادراك را مي       
چيزي نيست مگر آنكه ستايشـگرانه      ؛  من شئ اال يسبح بحمده و لكن التفقهون تسبيحهم        

در ايـن آيـه صـراحتاً از    ). 44اسراء،  (».يابيدنميگويد ولي شما تسبيح آنها را در      او را تسبيح مي   
داشتن معرفت كردن نيز الزمة تسبيح. تسبيح و تحميد همة موجودات سخن به ميان آمده است 

نـد و بـه تسـبيح    ايآيد كه همة موجودات مدرِك و مريد وحـ يعني از اين آيه برمي  . و اراده است  
داننـد،  عقال كه چنين امري را حداقل در مـورد اجسـام بـي جـان، محـال مـي                  . خداوند مشغول 

ات را اما عرفا كه حمد و تسبيح همـة موجـود  . ناچارند كه معناي تسبيح و تحميد را تأويل كنند 
: گويدعربي در اين مورد چنين ميابن. نمايند، نيازي به چنين تأويالتي ندارندشهود مي

كنند؛ البته در عالم هستي، همة موجوداتِ ممكن خدا را ستايشگرانه تسبيح مي
اهل . شود و با لحني كه هر كس به آن آگاه نيستبا لساني كه ادراك نمي

. پذيردشنوند و مؤمن آن را از راه ايمان ميكشف اين امر را به طور شهودي مي
 ان من شئ اال يسبح بحمده و لكن ال تفقهون : خداي تعالي فرمود

ليكن در ميان بندگان خدا هستند كساني كه هم از كشف ...تسبيحهم 
) 257، ص 3ج، همان. (آنان عقال و بندة فكرند. اند و هم از ايمانمحروم

تواند دريچة آيد ميبدست مي) تجربة ديني(ه كشف و شهود حاصل آنكه علمي كه از را
جديدي از ايمان را به سوي مؤمن باز كند و كيفيت جديدي از حالوت ايمان را به وي بچشاند، 

ايمان نوري است كه خدا در قلب هر كس از بندگانش كه بخواهد «: گويدعربي ميچنانكه ابن
ولي اين ) 520، ص 1ج، همان (».نور در نور خواهد بودافكند و اگر به نور علم اضافه شود مي

علم صحيح فقط آن است «: دهد كه علم صحيح فقط از راه كشف حاصل مي آيدتذكر را نيز مي
افكند و آن نوري الهي است كه خدا هر كدام از بندگانش را كه بخواهد كه خدا در قلب عالم مي

».كسي كه كشف ندارد علم ندارد.  ولي، و مؤمنكند اعم از ملَك، رسول، نبي،بدان مختص مي
)  218، ص 1ج، همان(

گيري نتيجه
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اند، شمرده براي اين نوع ادراك بر»تجربة ديني«دهندگان نظرية با توجه به خصوصياتي كه ارائه
توان به اين نتيجه رسيد كه اين ادراك كه نه عقلي است و نه حسي و داراي خاصيت مي

 است كه از راه »خيال«عربي همان ادراك مربوط به  از نظر ابننمايي است،واقعبخشي و معرفت
 بلكه براي ،عربي كشف را نه براي اثبات اصل حقانيت دينابن. آيد به دست مي»كشف«
ترين وي تجربة عرفاني را عميق. طلبد كه دين آنها را در برداردتري ميبطون عميقبردن بهپي

هاي او مالك.  حق و خلق»وحدت«شمرد كه عبارت است از ادراك مي ديني نوع تجربة
دهد تا بتوان ادراك خيالي را از ادراك حسي، تجربة عرفاني را از تجربة دست ميمتعددي را به

. كننده تمييز داد مكاشفه حقيقي را از مكاشفة گمراهديني،
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