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شهر مشهد مقدس جلسه مناظره ای بین حجج اسلام آقایان سبحانی و اردیبهشت در  7تاریخ چندی پیش در 

ات نقطه نظراستاد بزرگوار، برگزار گردید و دو  "از منظر عقل و عرفانحجیت کشف و شهود "زمانی در موضوع 

جلسه  . اینگذاشتندو دیدگاه های خود را در این زمینه با متانت و کمال احترام و رعایت ادب به بحث و گفتگو 

گان بوجود آمده و همپیرامون آن بازخورد های مثبتی در فضای حوزه های علمیه نتایج و در حالی پایان یافت که 

 استقبال کردند.در موضوعات مورد نظر نشست ها سلسله این از ادامه 

تحت عنوان آقای محمد حسن وکیلی نشستی را اردیبهشت  32در تاریخ به فاصله اندکی بعد از این جلسه، 

که  مذکوردر مشهد مقدس ترتیب دادند تا اشکالات و سوالات آقای سبحانی در جلسه  "حجیت کشف و شهود"

 ده بود را جواب دهند.عمدتا بدون پاسخ مان

فتی است و هیچ کس با این مهم مخالکاملا مطلوب و شایسته  یصرف برگزاری این نشست توسط آقای وکیلی امر

متاسفانه ایشان در طول جلسه با زیرپا گذاشتن آداب و اخلاق انسانی، اتهامات نادرست و ناپسندی را ندارد لکن 

شناخته شده حوزه های اساتید از کردند و با نام بردن از برخی  متوجه برخی بزرگان حوزه علمیه مشهد و قم

، ضمن تحقیر مدارج علمی و دست آورد های فرهنگی آنها، جریان منتقدین عرفان و تصوف را نا آگاه و علمیه

 نده و در این بحث همآورد طلبیدند.جاهل خوا

ه های حوزوی مانند تفکیک و غیره داشت جریانمکاتب و و وابستگی به بدون اینکه کوچک ترین انتساب  1بنده

طاب با عباراتی تحقیر آمیز خبزرگان حوزه علمیه را سخن رانده و آقای وکیلی چنین بی پروا وقتی دیدم باشم، 

خود را در جایگاهی می بیند که مقابل آنها به بحث و مناظره بنشیند، تصمیم گرفتم به عنوان یک طلبه قرار داده و 

ن محترم مخاطبیهم کشف و شهود بدهم تا حجیت به دعاوی ایشان در بحث  مختصر و نسبتا کوتاه یساده پاسخ

دست جریان های عرفانی تا چه اندازه از مباحث علمی خالی است و هم با و علاقمندان به این مباحث بدانند که 

 ها و دعاوی نادرست چهره های شاخص این جریان آشنایی حاصل کنند.مغالطه 

 

 

  

                                                           
 طلبه، عرفان پژوه ،یموسو رضایعل دیس1 



3 
 

پیرامون حجیت کشف و شهود وکیلی حسن سخنان آقای بخش، با محوریت نقد و بررسی  5در حاضر نوشتار 

 مت خوانندگان محترم ارائه می شود.خد

 و انواع و اقسام آن و حجیت شهود مفهوم شناسی شهودبخـش اول ( 

 شهود از منظر دین و شریعتبـخش دوم ( 

 راه تشخیص شهود صحیح و باطلبـخش سوم ( 

 رابطه شهود با عقل بخش چهارم (

 اشکالات متفرقه در بحث حجیت شهودبخـش پنجم (  
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 تعریف شهود و اقسام آن (بخش اول

 می گوید:کشف و شهود در تعریف آقای وکیلی 

 ،هر گونه ادراک بی واسطه ی غیر متعارف )بی واسطه یعنی مقدمات علمی و تفکر ندارد( از غیب"

  "که انسان های عادی به آن دسترسی ندارند.

 که عبارتند از: ویژگی را برای کشف و شهود لحاظ می کندچند  آقای وکیلی

 چهار( .مقدمات علمی و فکریبدون واسطه  عدم دسترسی انسان های عادی. سه( بودن. دو( غیر متعارف یک( 

 .و امور غیبی باشدمعلوم از مغیبات 

 باید به نکات ذیل اشاره کرد: شهودکشف و نقد و بررسی سخنان آقای وکیلی در تعریف اما در 

قح و منعرفا و صوفیه مفهوم کشف و شهود در کتب ، معاصر نیز اذعان دارندعرفان پژوهان اکثر چنانچه  .1

رخی در ادامه به ب وجود ندارد کهواژگان باطنی در تعریف این مشخص نیست و اتفاق نظری بین عارفان 

یح طبق حکم صراین است که  در می یابیمی که از این مساله نکته مهماما  از این تعاریف اشاره می شود.

را  چیزی علم و معرفت و کشف حقیقت،، انسان هرگز نمی تواند برای رسیدن به بشری عقل و وجدان

ندارد و حدود و ثغور آن  رهروانشدر میان قرار دهد که حتی تعریف مشخص و درستی و مبنا ملاک 

عنای یک ماز گذشته تا زمان حاضر،  که می بینیم در طول تاریخ عرفاننیست. وقتی و مشخص منقح 

که مورد اتفاق نسبی همگان باشد ارائه نشده است چطور می توان در مشخصی از کشف و شهود 

ت خدا و اوصاف موضوعات مهمی که سعادت و نجات انسان مبتنی بر شناخت آن است )مثل شناخ

الهی، نبوت و امامت و فرجام شناسی و ...( از ابزار و طریقی استفاده کرد که نه تعریف آن مشخص است 

 و نه مرز آشکار و واضحی با توهمات و تخیلات و منامات و غیره دارد؟

ه نها مکاشفاصطلاح مستقری ندارد گاهی به تمام آ این مفاهیم" :یلی در ادامه سخنان خود می گویدآقای وک

آقای وکیلی نیز به نوعی اذعان دارد که  "گفته می شود و گاهی مکاشفه را از مشاهده و معاینه جدا می کنند

هنگامی که قصد تعریف کشف و شهود را در کتب عرفا معنای مستقری ندارد، چنانچه ایشان  اصطلاحاتیچنین 

ه معترف است کنیز واژه تقریباً نشان می دهد خود  "به این معناست تقریبا کشف و شهود"دارد، می گوید 

 کشف و شهود معنای مستقری ندارد.  
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در لسان و کتب عرفا برای کشف و شهود ارائه شده است چه می باشد؟ در ادامه به برخی از آنها اما تعاریفی که 

 اشاره می شود.

 ابونصر سراج طوسی کشف را چنین معنا می کند:

 3.خرد مشکل است و دریافت آن است چنانکه گویا چشم، او را می بیند روشنی چیزی که برای

 را چنین می داند:کشف در مرصاد العباد معنای نجم الدین رازی 

بدان که حقیقت کشف از حجاب بیرون آمدن چیزی است بر وجهی که صاحب کشف، ادراک آن چیزی "

عنک غطائک، یعنی آن حجاب را از پیش نظر  کند که پیش از آن ادراک نکرده باشد. چنانکه فرمود کشفنا

 2تو برداشتیم تا مکشوف نظر تو گشت آنچه پیش از این نمی دیدی.

 قیصری در تعریف کشف می گوید:داود 

 4هو الاطلاع علی وراء الحجاب من المعانی الغیبیة و الامور الحقیقة وجوداً و شهودا.

 تعریف کرده است:ق( شهود را با حضور 581شهاب الدین سهروردی )م 

شهود حضور است زمانی به نعت مراقبه و گاهی به وصف مشاهده. مادام که بنده موصوف به شهود "

است او را حاضر خوانند و چون حال مشاهده و مراقبه فقدان بپذیرد از دایره حضور خارج شود و در 

 5آن حال او را غائب گویند.

 تهانوی در کشاف اصطلاح الفنون می گوید: 

مشاهده دیدار حق به چشم دل و قلب، پس از گذراندن  هود در اصطلاح متصوفه عبارت است از ش

 6مقامات و درک کیفیات احوال.

                                                           
 :277.سراج طوسی، ترجمه اللمع فی التصوف، ص 3 

 عین. رای کانّه للعبد عنه فیکشف الفهم، علی یستتر ما بیان الکشف

 213.نجم الدین رازی، مرصاد العباد، ص 2 

 245شرح فصوص الحکم قیصری، ص 4 

 194سهروردی، عوارف المعارف، ص 5 

 همان6 



6 
 

بسیاری از صوفیان، در تعریف معرفت حاصل از شهود، ویژگی محو صفات و اوصاف بشری و فانی شدن در معلوم 

را مطرح کرده اند. به عنوان نمونه حسین بن منصور حلاج در تعاریفی که از معرفت می نماید، به غیر از خصوصیت 

دیگری تاکید می کند که عبارت است از فنای  بارز عجز ادراکات طبیعی و بشری از دست یابی به آن، بر اصل مهم

، هیچ چیز جز خدا شهودی معرفتمقام تمام صفات بشری و ترک انیت وی با شهود حق تعالی، چنانکه عارف در 

نبیند و به فناء ماسوی الله و شهود تنها وجود باقی نائل گردد. او معرفت را با در نظر گرفتن این اصل، چنین 

 7"فت عبارت است از دیدن اشیاء و هلاک همه در معنی.معر"تعریف می کند: 

 

 رفاع از مجموع تعاریفاتفاق نظری در تعریف کشف و شهود نیست اما اگرچه گفته شود ممکن است  .2

مبنای بحث قرار را همین مسائل را مشخص کرد و مکاشفه و حدود به دست داد  ییمی توان ملاک ها

به فرض صحت این مطلب، تعاریف موجود در کتب عرفا بر تعریف آقای در پاسخ می گوییم:  .دهیم

اشفات برای مکو آنها ندارد تطبیق و ویژگی هایی که ایشان برای کشف و شهود بیان کرده است وکیلی 

 لحاظ نکرده اند.ویژگی های مذکور را 

ی انسان های عادی را ذکر م نداشتنو دسترسی بودن مثلا آقای وکیلی در تعریف شهود، دو ویژگی غیر متعارف 

ده صور مشاهو صوفیه عرفا  حال آنکه بیان نمی کند این قید ها را چگونه و با چه استنادی بیان کرده است؟کند 

و مشاهدة الصور تارة یکون فی "قیصری می گوید:  مثلا داوددر زمره مکاشفه جای داده اند نیز خواب را در 

و تصاویر و تماثیل را در رویا  ل اینجاست که آیا مردم عادی خواب نمی بینندحال سوا "النوم الیقظة و تارة فی

  ؟ آیا خواب دیدن غیر متعارف است؟مشاهده نمی کنند

که در غالب تعاریف عرفا از مکاشفه ذکر شده است، احساس یگانگی و اتحاد و یا  یکی از ویژگی های مهمی

 فانی شدن در مواجه با امر غیبی است و برخی از عرفا، مهم ترین ویژگی شهود را همین قید لحاظ کرده اند.

 و خلسه وهمچنین است حالت هایی که توام با مکاشفه برای انسان رخ می دهد که از آن تعبیر به بی خودی 

آقای وکیلی به هیچ کدام از این قید ها اشاره  جذبه و غیره می شود و انسان را در حالت ناهوشیار قرار می دهد.

 نمی کند. علت چیست؟

ضمن اینکه آقای وکیلی، کشف و شهود را به یک معنا گرفته است درحالیکه در کتب عرفانی، برای هر کدام از 

بر شمرده اند. ایشان به عنوان مدافع مکتب عرفان و تصوف، باید نظریات و دیدگاه این واژگان معانی متفاوتی را 

 های عرفا را تبیین کند نه اینکه نظر اجتهادی خویش را به عنوان نظر عرفا تحمیل نماید.  

                                                           
 129: ص الثانی،القسم الأولیاء، تذکره .عطار نیشابوری،7
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تعریف ی بررساکنون فارغ اینکه تعاریف عرفا با تعریف آقای وکیلی تطبیق می کند یا خیر، به سراغ  .3

که گوییم بباید عرفانی هست یا نه. می رویم تا ببینیم این تعریف قابل صدق بر کشف و شهود ایشان 

این تعریف از شهود، هم تهافت دارد و هم مانع اغیار نیست و شامل مواردی می شود که قطعا از نظر 

ور غیبی اماگر قرار باشد هر گونه ادراک مستقیم و غیر متعارف به  نیست.عرفانی، مصداق کشف و شهود 

را شهود بدانیم، کسانی که به وسیله مواد مخدر و توهم زا مثل شیشه و هروئین به این ادراک می رسند 

هم صاحب کشف هستند و در صاحب کمالات هستند )چه اینکه رسیدن به معرفت شهودی از نظر عرفا، 

عرفان  آمریکایی یا برخی توام با کمال نفس و ترقی رتبه و درجات است( مثلا در عرفان های سرخپوستی

 .های شرقی و هندوئیزم افراد با مصرف مواد تخدیر کننده به مکاشفاتی دست می یابند

آقای وکیلی، هنگام بیان اقسام شهود، مواردی را بیان می کند که خود این تعریف، ناقض و طارد آن ضمن اینکه 

 تادنبر قلب اف ایحدس زدن است. مثلا ایشان حدس زدن یا بر قلب افتادن موضوعی را مصداق شهود می داند، آیا 

حدس یعنی تفکری که در "ی است؟ ایشان می گوید: عاد ریمتعارف است و مخصوص اشخاص غ ری، غمطلبی

 . "آن حرکت نیست یا حرکتش سریع است و انسان به سرعت صغری و کبری و نتیجه را درک می کند

ه در چگونه است ک !و وسائط علمی وجود نداردفکری شهود عرفانی، سیر در ابتدا بیان کرد که  درحالیکه ایشان

اند؟ بالاخره حرکت سریع فکری را باید شامل ادامه حدس زدن که نوعی تفکر است را نیز شامل شهود می د

 شهود بدانیم یا خیر؟

از نظر معرفت شناسی ادراکات انسان دو قسم است،  ": می گوید در ادامه سخنان خود آقای وکیلی .4

واسطه است و به وسیله یک قیاس و با طی مقدمات استدلال به دست می آید و  بخشی از آنها با

مجهول از معلوم است. برخی از ادراکات مستقیم است یعنی انسان بدون همان فرایند تفکر و حصول 

اینکه از مقدمات علمی استفاده کند مستقیما به ادراکی دسترسی پیدا می کند که نمونه بارز آن 

 . " ادراکات حسی است. مثل حس باصره و لامسه

و عرفانی  فلسفی اقسام شهود عرفی،به تعریف آقای وکیلی از شهود، خلطی است که ایشان بین دیگر مهم اشکال 

 .نیز گردیده استواسطه فلسفی و عرفانی در معرفت مرتکب شده است و این مساله سبب خلط در موضوع 

نبی ل به جاشهود عرفی یعنی همین که چیزی بر قلب انسان خطور کند یا مطلبی را حدس بزند یا قلب او مای

شهود فلسفی اشاره به همان درک بدیهیات دارد که بدون واسطه تفکر حاصل می شود اما شامل واسطه  بشود.

بدون هرگونه واسطه صورت و مفاهیم است اما که محل نزاع است، صورت و مفاهیم می شود. شهود عرفانی 
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م جاری می شود( عارفان مدعی اند که )اگر واسطه صورت و مفاهیم باشد تمام اشکالات علم حصولی اینجا ه

و واسطه چشیده اند واقعیت و حقیقت را بدون هیچ گونه واسطه ای حجاب ها را در نوردیده و نفس الامر و 

اما طبق سخن آقای وکیلی، اگر انسان به واسطه مفاهیم یک امر بدیهی در این شهود وجود ندارد صورت و مفهوم 

یعنی می پذیرند که کشف عرفانی شامل معرفت هایی است که به وسیله مفاهیم  را درک کند، شهود عرفانی دارد

با واسطه و بی واسطه بودن معرفت شهودی در کلام عرفا، به معنای  دقت داشته باشید که صورت گرفته است.

نای درک عبهره گیری یا عدم بهره گیری از استدلال و مقدمات برهان و استدلال نیست. بلکه بی واسطه بودن به م

  حقیقت اشیاء بدون واسطه صورت و مفاهیم است.

  تبیین محل نزاع: 

یلی کوآقای  چراکه به نظر می رسدرا مشخص کنیم صوفیه شهود  کشف و در اینجا لازم است محل نزاع در بحث

  از محل نزاع فاصله گرفته است و در صدد اثبات مطلبی است که اساسا مورد مناقشه نمی باشد.

اول اینکه ایشان چنان تعریف گسترده و مبسوطی از شهود ارائه می دهد که شامل مواردی چون حدس و افتادن 

و نه  شهود اصطلاحی صوفیه استهمان در و اختلاف، مطلبی بر قلب و ... هم می شود درحالیکه محل نزاع 

 شهود عرفی و فلسفی. 

امکان ل اصو بحث  ثبوتیدر بحث شهود، در جنبه ن اصحاب عرفابا تصوف منتقدین دیگر آنکه اختلاف نظر 

می ن این معرفت و شناخت آن نیز بحثحتی در امکان اصابه فی الجمله مواجه با مسائل غیبی و امر برتر نیست 

همانطور که انسان از طریق خواب های صادقه به برخی حقایق پی می برد و معرفت فی الجمله ای برای او باشد 

  طریق شهود نیز چنین مساله ای امکان پذیر است.حاصل می شود از 

است. اینکه چون امکان تشخیص شهود صحیح از شهود باطل به غایت این موضوع محل نزاع در جنبه اثباتی 

و شیطان واقع می شود  ان خطا و غلط و خلط در آن فراواندشوار است و چون این راه، غیر مطمئن بوده و امک

، تکیه بر شهود در رسیدن به معرفت و حقیقت، آن هم در موضوعات دارنددخل و تصرف مکاشفات و نفس در آن 

 صحیح  نیست و خلاف حکم عقل می باشد.اعتقادات مهمی چون اصول 

به عبارت دیگر، استفاده های معرفت شناختی و هستی شناختی از این نوع تجارب عرفانی و مکاشفات محل نزاع 

 وقوع این تجارب و حتی استفاده های روان شناختی آن شد. است والا نمی توان منکر اصل
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لذا قابل  8معرفتی که به وسیله عقل و نقل حاصل می شود در معرض خطاهای بسیار استعرفا و صوفیه معتقدند 

عرفت مما باید بر شهود تکیه کنیم. و اعتماد و اطمینان نیست و انسان را به سمت حقیقت غایی رهنمود نمی کند 

اما از عقل و نقل معرفت بر عقل و نقل است و فی نفسه حجیت و اعتبار ذاتی دارد و مسیطر ، حاکم شهودی

د بر شهود تکیه اصلی ما بای کارآمد و درست و حقیقی به دست نمی آید لذا نمی توانیم بر اینها تکیه کنیم بلکه

هرجا شهود با عقل و نقل در تعارض بود، حکم شهود را  . حال چون معرفت شهودی معرفت برتر است،باشد

  ترجیح می دهیم.

، همانند وحی منزل بر انبیاء است و همان حکم و اعتباری که وحی مشایخ بزرگ عرفان این مکاشفات عرفانی

 الهامصوفیه همانند انبیاء در دریافت وحی و بزرگ ی دارد، شهود هم برای انسان دارد چراکه مشایخ برای نب

 من معصوم الغلط من فمأمون الربانی العارف أما چنانچه ملاصدرا می گوید: معصوم و محفوظ از خطا هستند

 9.قلبیال الوارد الکلام عن ینفک لا الفهم أن مر قد و ربه عن قلبه حدثه صدق و حق یقوله ما کل إذ القلب معاصی

 الرسل أتباع فهم هؤلاء على بها جاد و ورثها کونه من تعالى اللَّّه عن فیأخذونها الأولیاء أما و عربی می گوید : ابنو 

 دحَّمِی حَّکِیمٍ مِنْ تَّنْزِیلٌ خَّلْفِهِ مِنْ لا وَّ یَّدَّیْهِ بَّیْنِ مِنْ الْباطِلُ یَّأْتِیهِ لا الذی المحفوظ العالی السند هذا بمثل

ابن عربی می گوید تمام مطالب کتاب من، در نهایت اعتبار بوده و از جانب پیامبر به دنبال همین مبناست که 

صادر شده است و دیگر عرفا نیز این حرف را پذیرفته اند چنانچه سید حیدر آملی، فصوص الحکم را در کنار 

صوص است و ف "النازل علیه"قرآن کریم قرار می دهد و می گوید قرآن کریم کتابی است که بر حضرت نازل شد 

 یعنی است پیامبر صمشابه نیز موقعیت سید حیدر آملی . "الصادر منه"الحکم کتابی است که از پیامبر صادر شد 

ه ادر گشتاز او صکه است، و کتابی دیگر محیط الاعظم از آسمان بر او الهام شد و آن، تفسیر عرفانی دارد که کتابی 

                                                           
 :128فناری، مصباح الانس، ص  8.

 على و خلل، عن فوتص لا انها استبان قد النظریة المرتبة حال و بالکشف، العیان طریق و بالنظر البرهان طریق: طریقین الصحیحة المعرفة لتحصیل ان البصائر لأهل اتضح لما 

 القوانین. و العلوم و الکونیة التعلقات جمیع عن بالکلیة القلب تفریغ و التام الالتجاء و الکاملة بالتعریة اللَّّه إلى التوجه هو و الاخر الطریق فتعین یتم، لا تسلیمه

 : 361: ص ،1ج ،(مجلدات اربع)المکیة ابن عربی، الفتوحات

 یوثق فلا مظنونة فیه الصحة و الفساد من إلیه یتطرق لما دخول الفکر فی لهم لیس أصحابنا طریقة علیه و الإلهی الفیض هو و الوهب و الفکر بین تحصیلها فی الطریق تختلف و

 و النبوة لومع فی یقال لهذا و منهم التحقیق و الحقائق أهل إلا الصوفیة مطلق لا و الزهاد لا و العباد لا المکاشفات و المشاهدات و القلوب أصحاب بأصحابنا أعنی و یعطیه بما

 دخول فیها للعقل لیس العقل طور وراء إنها الولایة

 73: ص الغیب، ملاصدرا، مفاتیح9 .
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عربی در مکاشفه ای، تصریح دارد که خدا به حضرت رسول  همچنین ابن 13.استالحکم شرح فصوص  است که

 11ص فرمود که من )ابن عربی( عدیل یعنی مساوی پیامبر اکرم ص هستم.

کسی بگوید اصحاب تصوف در کتب خود به آیات و روایات استناد دارند و این نشان می دهد که آنها حال اگر 

پاسخ این سخن قیصری را نقل می کنیم که می گوید استناد مطالب خود را از آیات و روایات اخذ کرده اند، در 

 عرفا و صوفیه به نصوص دینی از جهت قانع کردن و اسکات غیر صوفیان است که اهل مکاشفه نیستند:

 منها ءٌشى وُجد إذا القبول فی یسارعون لأنهم المؤمنین، من للمحجوبین تأنیساً ورد، بما یتمسک إنما و

 13.هی کما یجدها و المعانی هذه یکاشف فإنه. حکمه مستند أنه لا ،الحدیث و القرآن فی

 قیصری در جای دیگر می گوید:

وار و منبع الأن فعلوم الأولیاء و الکمل غیر مکتسبة بالعقل و لا مستفادة من النقل، بل مأخوذ من اللَّّه، معدن

الأسرار. و إتیانهم بالمنقولات فیما بینوه إنما هو استشهاد لما علموه، و إتیانهم المعانی بالدلائل العقلیة تنبیه 

 کل أحد لا یقدر على الکشف و الشهود. للمحجوبین و تأنیس لهم رحمة منهم علیهم، إذ 

یات شود )در آهای کامل( با عقل به دست نمی آید و از نقل نیز استفاده نمیعلوم اولیاء و کاملین )انسان

شود که معدن انوار و منبع اسرار است و استفاده کردن و روایات وجود ندارد( بلکه از خداوند گرفته می

کنند، فقط به خاطر شاهد آوردن برای چیزهایی عنوان بینه استفاده میکه به اولیاء از منقولات در مواردی

                                                           
 :  33: ص ،1ج الأعظم، المحیط تفسیر .13 

 و المثال عدیما نّهماأ بیّنّا و فالفصوص، الصّادر الکتاب أمّا و فالقرآن، النازل الکتاب أمّا ،منه الصّادر و علیه النازل: کتابان( ص) للنبیّ کان أنّه بیّنّا قد فلأنّا النبیّ، مع المضاهاة أمّا

 الکتاب أمّا و فالفصوص، إلیه الواصل الکتاب أمّا منه، الصّادر و إلیه، الواصل: کتابین له أنّ أیضا بیّنّا فقد الأعظم الشیخ أمّا و .شخصیهما فی نوعیهما انحصار و نوعیهما، فی النظیر

 الکتاب أمّا منّا، الصّادر و علینا الفائض: کتابان أیضا فذلک لنا الّذی أمّا و.شخصیهما فی نوعیهما انحصار و نوعیهما فی النّظیر و المثال عدیما أنّهما بیّنّا و فالفتوحات، منه الصّادر

 الحقائق و الدقائق و المصطفویّة الکنایات و الرموز على المحتوی أشرفها، و أنفسها من القرآنیّة الإلهیّة المعارف و العلوم على المشتمل الکریم، للقرآن التأویلات: فهو علینا الفائض

 الکتاب هذا صار ثمّ من و .بشر قلب على خطر لا و سمعت أذن لا و رأت عین مالا الصالحین لعبادی أعددت :الخاصّین عبیده بعض حقّ فی الحقّ قال ما علیها الصادق المحمّدّیة،

 بسبعة و الأقطاب، من عةبسب و الکبار، الأنبیاء من بسبعة تبرّکا کبار سبعة مجلّدات على مرتّبا صار و المحکم، العزیز اللّه کتاب تأویل فی الأشمّ الطود و الأعظم بالمحیط: موسوما

 بالنّسبة کالقرآن و الأعظم، الشیخ إلى بالنّسبة کالفصوص هذا و آخر، مجلّد -الکریم القرآن من أی -منه سدس کلّ و واحدا، مجلّدا الفاتحة مع مقدماته تکون بحیث الأبدال، من

 .. ..سلّم و آله و علیه اللّه صلّى النبیّ إلى

  443: ص قیصرى،شرح ،(القیصرى)الحکم فصوص شرح .11 

                         المساوی. هو «العدیل» و. خلیلک و ابنک و عدیلک هذا: السید له فقال.« الحکم فی بینه و بینى لاشتراک الختم وراءَّ الّلَّه، رسول أی فرآنی،»

 738: ص قیصرى،شرح ،(القیصرى)الحکم فصوص شرح .13 
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دانند و ذکر دلایل عقلی برای تنبیه محجوبین و انس داشتن آنها با این روش است است که آن را می

 13«چراکه هرکسی قادر بر کشف و شهود نیست

 گوید:ابن فنارى در مصباح الانس مى

لقواعد الکشفیّة حسب الإمکان بما یوافق عقل المحجوبین بالنظر و البرهان، و اجتهدت فی تأنیس تلک ا

 14و سمّیته مصباح الانس بین المعقول و المشهود. إلى أن قال:

سید حیدر آملی از بزرگترین صوفیان شیعه در قرن هشتم، علوم ظاهری از منقولات )آیات و روایات( را در طریق 

 ر سوزنی کارآمد و با ارزش نمی داند و می نویسد : شناخت خدا و اشیاء به اندازه س

أمّا بیان الاوّل، فلأنّ العلوم الرسمیّة بأسرها منحصرة فی المعقول و المنقول؛ و المنقولات لیس لها دخل فی 

معرفة اللَّّه و معرفة الأشیاء بزعمهم و زعمنا أیضا؛ فما بقی الا المعقول. و أعظم المعقولات و أشرفها و 

أنفسها، عند المتکلّمین، هو علم الکلام و توابعه و لوازمه؛ و عند الحکماء )هو( قسم الإلهیّات و توابعها و 

  لوازمها. و لیس یحصل لهم من هذین العلمین معرفة اللَّّه و معرفة الأشیاء قدر رأس ابرة.

صاحبان این علوم و تمام علوم رسمی در معقولات و منقولات منحصر هستند و منقولات، بنابر زعم 

همچنین ما، هیچ دخلی در شناخت خدا و اشیا ندارد پس فقط معقولات باقی می ماند درحالیکه بزرگترین 

و شریف ترین معقولات نزد متکلمین همان علم کلام و لوازم و توابع آن است و نزد حکما الهیات و 

( به اندازه سر سوزنی معرفت خدا و اشیاء توابع و لوازم آن است درحالیکه از این دو علم )کلام و فلسفه

 15 .حاصل نمی شود

                                                           
 218قیصرى، ص: شرح فصوص الحکم)القیصرى(، شرح 12 

 می نویسد: 611 ص الاسرار سید حیدر آملی در کتاب جامع .14 

 لیهمع الأولیاء و الأنبیاء أقوال و استشهادا، أیضا الظاهر علماء أقوال و مجادلاتهم، و معارضاتهم و الشیعة و الصوفّیة أقوال أعظم على مشتمل الکتاب هذا إنّ

 فی منهما واحد کلّ لأنّ خطیر، شغل و صعب أمر هذا أنّ معلوم و شیعة، الصوفّیة و صوفیّة الشیعة یصیر أن ذلک من الغرض کان و کذلک، السّلام
 474الأسرار و منبع الأنوار، المتن، ص: .سید حیدر، آملی، جامع  15
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تصریح دارد که هنگام تعارض حکم اعمال ظاهری)فقه( با اعمال باطنی)تصوف( که تبعا مقصود همان  قیصری

خلاف شرع است، باید حکم باطن را مقدم کرد و شریعت را کنار نهاد و انسان های کامل )راسخون فی العلم( در 

 اطن امر، نیازی به متابعت از فقها و علمای شرع ندارند:حقیقت و ب

لسُّلُوکِ، یْرِ وَّ افَّالوَّاجِبُ على الطَّّالِبِ المُسْتَّرْشِدِ اتِّبَّاعُ عُلَّمَّاءِ الظَّّاهِرِ فی العِبَّادَّاتِ وَّ مُتَّابَّعَّةُ الأوْلِیَّاءِ فی السَّّ

یَّجِبُ لَّهُ العَّمَّلُ بِمُقْتَّضَّى عِلْمِ الظَّّاهِرِ وَّ البَّاطِنِ مَّهْمَّا أمْکَّنَّ. وَّ إنْ لَّمْ  وَّ عِنْدَّ هَّذَّا الفَّتْحِ.لِیَّفْتَّحَّ لَّهُ أبْوَّابُ الغَّیْبِ 

، وَّ اعُ العِلْمِ الظَّّاهِرِیُمْکِنِ الجَّمْعُ بَّیْنَّهُمَّا، فَّمَّا دَّامَّ لَّمْ یَّکُنْ مَّغْلُوباً لِحُکْمِ الوَّارِدَّةِ وَّ الحَّالِ أیْضاً یَّجِبُ عَّلَّیهِ اتِّبَّ

وبِینَّ وَّ مَّغْلُوباً لِحَّالِهِ بِحَّیْثُ یَّخْرُجُ عَّنْ مَّقَّامِ التَّّکْلِیفِ فَّیَّعْمَّلُ بِمُقْتَّضَّى حَّالِهِ، لِکَّوْنِهِ فی حُکْمِ المَّجْذُ إنْ کَّانَّ

 الإتِّبَّاعُ، طِنِ فَّلَّا یَّلْزَّمُ لَّهُمُکَّذَّلِکَّ العُلَّمَّاءُ الرَّّاسِخونَّ؛ فَّإنَّّهُمْ فی الظَّّاهِرِ مُتابِعونَّ لِلْفُقَّهَّاءِ المُجْتَّهِدِینَّ وَّ أمَّّا فی البَّا

 .لِشُهُودِهِمُ الأمْرَّ على ما فى نفسه

پس واجب بر طالب مسترشد تبعیت کردن از علماى ظاهر است در عبادات و تبعیت کردن اولیاء در سیر 

و سلوک تا درهاى غیب بر او گشوده گردد و وقتى فتح حاصل شد واجب است بر او که هر کجا ممکن 

شد به مقتضاى علم ظاهر و باطن )هر دو( عمل کند و اگر جمع بین آن دو ممکن نبود پس تا وقتى با

مغلوب حکم وارد و حال نیست هم بر او تبعیت علم ظاهر واجب است و اگر مغلوب حالش باشد به 

اى که از مقام تکلیف خارج باشد پس به مقتضاى حالش عمل کند چون )در این حالت( در حکم گونه

ها در ظاهر تابع فقهاء و همچنین است )وظیفه( علماء راسخون )اهل باطن( پس آن .مجذوبین است

که در نفس الامر چنانها واقع امر را آنها تبعیت لازم نیست چون آنمجتهدین اند و اما در باطن بر آن

 16 بینند.است مى

 دکتر قاسم غنی می نویسد: 

یل و ق "علم رسمی"اطلاع بر اقوال و آراء آنان برمی آیدکه عرفا همیشه از مطالعه تراجم احوال صوفیه و 

 17راه سالک شمرده اند. "حجاب"و قال مدرسه و کتاب و دفتر را 

                                                           
 34 متن: ص ،(قیصرى رسائل)الولایة و النبوة و التوحید فى رسالة قیصرى، رسائل                        16 

 536.تاریخ تصوف در اسلام، صفحه 17 
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 عبدالحسین زرینکوب در این رابطه می نویسد:

صوفیه غالبا اذواق و مواجید خویش را مستند و میزان حقیقت می دانسته اند و علم و برهان را حجاب 

مرده و کنار می نهاده...بسا که حکم ذوق و کشف را بیش از حدیث و خبر و قیاس معتبر می داشته ش

اند... منکران صوفیه این تحکیم ذوق و تکیه بر مواجید را بر صوفیه عیب می گرفته اند و آن را متضمن 

ه ق و مواجید را بابطال شریعت و متابعت از حظوظ نفسانی می شمرده اند. به علاوه قول به حجیت اذوا

 18  جهت اختلاف و تباینی که در اذواق هست سبب گمراهی و تباهی عامه می دانسته اند.

بنابراین علم حاصل از مکاشفات و معلومات برآمده از شهود قلبی مرتبه ای بس والاتر از معلومات ماخوذ از 

آن کریم باشد یا صحیح بخاری و دیگران و منقوش بر صفحات کتب دارد. فرقی نمی کند آن منقوشات در قر

حکم "و  19کنار زده شده "العلم حجاب بین القلب و بین اللّه عزّ و جلّ"کافی شریف، همه و همه به حکم 

   20 .جایگزین آن می شود "إنّی اسمع الآن من ربّی"و  "حدثنی قلبی عن ربی

 کتاب الله را چنین شرح می دهد:شیخ ابوسعید ابوالخیر داستان ترک تلاوت قرآن کریم و کنار گذاشتن 

یدیم و گردانیک مىابتدا که این حدیث بر ما گشاده گشت، کتابها داشتیم بسیار و جزوها داشتیم نهمار. یک"

یافتیم. از خداوند عز و جلّ درخواستیم که یا رب ما را از خواندن این علمها مى خواندیم و هیچ راحت نمىمى

همه خواندن این از تو واز. مرا مستغنى کن به چیزى که ترا در آن چیز بازیابیم تا ازینگشادگى نباشد در باطن و به 

ق رسیدیم. آن یافتیم، تا به تفسیر حقایمى بیاساییم. فضلى کرد و اما و آن کتابها از پیش مى ور گرفتیم و فراغتى

و النساء و المائدة و الانعام رسیدیم اینجا خواندیم. از فاتحة الکتاب درآمدیم، البقره و آل عمران بایست مىما مى

/ شش( آنجا کتاب از دست بنهادیم. هرچند کوشیدیم تا یک آیت 91 یَّلْعَّبُونَّ  که )قُلِ اللَّّهُ ثُمَّّ ذَّرْهُمْ فِی خَّوْضِهِمْ 

 31«دیگر فراپیش شویم راه نیافتیم. آن نیز از پیش برگرفتیم.

یده و او سر در خود کش -ز باب بنى شیبة درآمد و پیش کتّانى رفتروزى پیرى نورانى، ردا افگنده، باشکوه، ا

اى شیخ چرا به مقام ابراهیم نروى؟ که پیرى بزرگ آمده است و اخبار عالى روایت »بعد از سلام گفت:  -بود

                                                           
 .161. عبدالحسین زرینکوب، ارزش میراث صوفیه، ص  18

 .186مدارج السالکین، ص: این قیم جوزی، .19 

 .389.عبدالرحمن، جامی، نفحات الأنس، ص:  33 

 51أسرار التوحید فى مقامات أبى سعید، ص: 31
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عمّر از م از عبد اللّه، از»، گفت: «کند؟اى شیخ! از که روایت مى»کتّانى سر برآورد و گفت: «. کند، تا سماع کنىمى

اى شیخ! دراز اسنادى آوردى. هر چه ایشان به »گفت: «. زهرى، از ابو هریره، از پیغمبر، صلّى اللّه علیه و سلّم

 -«حدّثنى قلبى عن رّبى»گفت: «. شنوى؟از که مى»گفت: .«شنوماسناد مىگویند، من اینجا بىاسناد و خبر مى

 33شنود.یعنى دلم سخن از خداى، تعالى، مى

راه دل و کشف و شهود و ساحت اشراق از نظر شناخت حقایق بر راه عقل و برهان  صوفیان بر این باورند کهپس 

صوفیان مدعی اند که مشایخ و اقطاب آنها بهره مند عرفا و مقدم و برتر از آن است و مکاشفه حجیت ذاتی دارد . 

از آن یاد می شود و به دلیل برخورداری از همین عصمت، تمام مکاشفات  "حفظ"از عصمت هستند که با واژه 

 و یافته های عرفانی و تجارب معنوی شان معتبر بوده و حجت است.

 چنانچه کلاباذی در التعرف می نویسد :

 وو لطائف اللّه تعالى فى عصمة أنبیائه و حفظ أولیائه من الفتنة أکثر من أن تقع تحت الإحصاء و العدّ، 

 23.قدرته أتم من أن تحصر على فعل دون غیره

و لطائف خدا در عصمت انبیاى خود و نگاهداشت اولیاى خود از فتنه بیش از آن است که زیر شمار 

 تر است که بر فعلى باشد دون فعل.درآید، و قدرت او از آن تمام

 معنای حجیت مکاشفه .2

 حجیت مکاشفه است. آقای وکیلی می گوید: دومین موضوعی که آقای وکیلی بدان می پردازد، بحث

 در بحث های عرفانی، دو معنا برای حجیت مورد بحث است."

 معنای اول( کاشفیت و حقانیت: 

 مثلا مکاشفه ای اتفاق افتاده و می خواهیم بدانیم صادق و حق است یا کاذب و باطل .

 از دو منظر می شود نگاه کرد:

                                                           
 131الثانی، ص: تذکره الأولیاء، القسم 33 

 .99.کلاباذی، التعرف لمذهب التصوف، ص: 32 
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ه صادق است و در ادراکات حسی هیچ وقت خطا راه در ظرف خودش: در ظرف خودش همیش-1

ندارد. عدم را نمی شود دید! خطا مربوط به تطبیق بر خارج است از این جهت مکاشفات همیشه 

 صادقند.

در ظرف یا موطن دیگر، فرض کنیم عارفی از عالم فنا یا اسما و صفات ادراکی دارد، اگر آن -2

نیت و حجیت دارد. اگر منطبق نباشد، با آنکه در دیدنش ادراک مطابق ظرف اسما و صفات باشد حقا

شکی نیست اما در ظرف اسما و صفات نبوده و حجیت ندارد گاهی نیز صحبت از انطباق با متن 

عالمی است که ما در آن هستیم یعنی ما در عالم خواب یا مثال چیزی دیدیم می خواهیم ببینیم در 

 یا خیر.  نشئه دیگر و عالم خارج اتفاق می افتد

خواب های ما نسبت به ظرف عالم مثال متصل یا منفصل بالاخره صادق است اما بحث در عالم 

 خارج است.

معنای دوم مقربیت است. ما در بحث های عرفانی با تعذیر و تنجیز کاری نداریم که حجیت را به 

می شویم  یکمعنای اصولی تعریف کنیم، بحث تکلیف شرعی نیست بحث این است که به خدا نزد

 "یا خیر.

اره یا شهود استخمسائلی مانند برای حالت مقربیت بدون حقانیت می آورد و به ذکر مثال هایی سپس آقای وکیلی 

 امور بدائی در لوح محو و اثبات را از این قسم می داند.

 گوییم:نقد و بررسی سخنان آقای وکیلی را از معنای اول حجیت، یعنی کاشفیت آغاز کرده و می 

اگر یک عارفی که فقیه و مجتهد است، با کشف و شهود به حقیقتی رسیده باشد و حکم واقعی و نفس  .1

الامری موضوعی را درک کند آیا در اینجا می تواند بر خلاف آن مطلبی که کشف کرده بود حکم دهد؟ 

اگر  کند وفقیه در اینجا، با مکاشفه، حقیقت خارجی را دیده است پس لازم است طبق همان حکم صادر 

طبق مکاشفه خود حکم کرده و فتوا دهد، مقلدینش باید بر اساس معنای شرعی حجیت یعنی تعذیر و 

تنجیز از آن حکم تبعیت کنند. حال اشکال اینجاست که چرا آقای وکیلی می گوید در عرفان، کاری با 

و فقیه عارف باید منجزیت و معذریت نداریم، درحالیکه در این موارد کشف واقع صورت گرفته است 

 بحث منجزیت و معذریت هم مطرح می شود. پس حکمی صادر کند 
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سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ از ضمن اینکه اگر قرار باشد یکی از منابع حجیتی، کشف و شهود باشد آیا 

تناد به مجرای اخذ معالم دین را از طرق متعارف رها کرده و هرکس با اسنیز مردم علاوه بر فقیه عارف، فردا 

این تالی فاسد و لوازمی دارد که هرکس بویی از فقاهت و دیانت  خواب و رویای خود بخواهد دین داری کند!

 برده باشد بدان ملتزم نخواهد شد.

هرمکاشفه ای در ظرف خودش صادق و حق است و خطا مربوط به تطبیق با "آقای وکیلی می گوید  .3

ال اینجاست که صادق بودن یا نبودن چه ارتباطی به عدمی . سو"خارج است زیرا عدم را نمی شود دید!

بودن دارد؟ اینکه یک مساله ای عدمی نباشد، یک بحث است و اینکه صادق واقع باشد بحث دیگری. 

مگر توهمات و اضغاث احلام و تمثلات  نمی توان گفت هرچیزی که غیر عدمی است، پس صادق است.

 شیطانی حاصل از مصرف شیشه، عدمی است؟ آیا این موارد هم صادق است؟ 

اگر یک مکاشفه طبق دیدگاه خود عارف، مطابق ظرف اسماء و صفات باشد، " :مدعی استآقای وکیلی 

 یدنش شکی نیست، اماو صفات نباشد با آنکه در د ءحقانیت و حجیت دارد. اما اگر منطبق با ظرف اسما

چه کسی در کدام ظرف قرار دارد یا خود عارف از حال سوال اینجاست که چگونه باید فهمید  "حجیت ندارد

کجا می فهمد که مکاشفه اش در کدام ظرف واقع شده است یا ویژگی های آن ظرف چیست تا بتواند آنها را بر 

 قیق و اثبات و قضاوت، هیچ ملاک و معیاری ندارد.این سخنان صرف ادعاست و در مقام تح هم تطبیق بدهد؟

ق آن را به اموری تنزل داده است که قابل راستی آزمایی با ظرف خارج و یموارد مکاشفه و مصادآقای وکیلی 

رفا مکاشفات عقریب به اتفاق تحقق است مانند خواب اشخاص از آینده، که یا واقع می شود یا خیر. درحالیکه 

د و قابل تحقق یافتن و راستی آزمایی نیست و گزاره های خبری نمی باشد و اتفاقا محل نزاع چنین ویژگی ندار

ی آزمایی و راستاین مکاشفات قابل صحت سنجی می گویند در همین موارد است که دقیقاً نیز منتقدین با عرفا 

 نیست.

 نکات ذیل پاسخ دهد: بهمعنای دوم حجیت یعنی مقربیت، باید نقد بخش دوم سخنان ایشان و اما در 

در عرفان با تعذیر و تنجیز کاری نداریم و حجیت را به معنای اصولی تعریف " :می گوید آقای وکیلی .2

 ما می گوییم که مگر تقرب یا عدم "بحث تکلیف شرعی نیست بحث تقرب به خداست نمی کنیم

شان زدیک شده ایم یا خیر؟ ایتقرب به خدا متر یا شاقول دارد که بتوانیم خودمان تشخیص دهیم به خدا ن

در روایات داریم که انسان طلب خیر کند و آنچه بر "می گوید:  به روایات استخاره استناد می کند و

  "دلش افتاد عمل کند، آیا مطابق واقع است؟ خیر؛ اما به آن عمل کن و خیرت در آن است
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ست که واقعیت و صدق خارجی ندارد ما ااست که گاهی اوقات خیر انسان در امری آقای وکیلی این مقصود 

وارد مبوده و موارد مورد استناد ایشان، مثل استخاره، در مقام حیرت هنگام عمل یا ترک افعال مباح  می گوییم:

ر دو اختلاف فقها و صوفیان که نمی داند به مسافرت برود یا خیر. اما محل نزاع فردی شخصی است مانند 

باری در  ؛اخص از مدعی استایشان ذکر می کند  ی کهدلیل .این موارد نیستبحث شهود، به هیچ وجه در 

 .محل نزاع در این موارد نیست اساساً تناد به شهود یک طرف را ترک کرد امامی توان با اس ،ارتکاب فعل مباح

و چون  شده است حاصل بدادر آن گفته پیشین او،  که فهمد می وحینزول  با نبیدر بحث بداء نیز باید گفت 

باید این  کجا از صوفیحال  متکی به قوه عصمت است، مردم نیز بدائی بودن آن موضوع را در می یابند،

 موضوع را دریابد؟ 

است اما از طرف دیگر  "ن یُعمل بهینبغی أ"مقربیت و آنچه ، می گوید معنای دوم حجیتآقای وکیلی  .4

حال سوال این است که آنچه سزاوار است بدان عمل شود و  "بحث تکلیف شرعی نیست"می گوید 

در حیطه اعمال است، در هر صورت در زمره احکام خمسه قرار می گیرد و باید طبق مبنای شرعی، 

ه ک ل مورد بررسی قرار بگیردآن فعو ترویج درباره صحت عمل بدان )منجزیت و معذریت( و اشاعه 

 واقع است، می توان بدان عمل کرد باید بگوییم چون کاشف از یادر اینجا آقای وکیلی منکر است. 

سخن  و درحالیکه آقای وکیلی این معنا از حجیت را بحث نمی کند و می گوید کاری به کاشفیت نداریم

یا باید بگوییم حجیت به معنای شرعی یعنی تنجیز و تعذیر است که آقای وکیلی این  در مقربیت است

جیز( )کاشفیت و تنمعنای مذکور دو اساسا مقربیت بازگشت به این می داند. پس معنا را هم مورد بحث ن

 .قابل پذیرش نیست)مقربیت( می کند و معنای سومی ندارد و سخن آقای وکیلی در معنای دوم حجیت، 

دیگر آنکه اتفاقا در خیلی از موارد، عرفا از مکاشفات خود تکلیف شرعی استخراج کرده اند.  مثلا چنانچه  .5

 روزبهان مصری نقل می کند:

  24.زیرا تو به آن احتیاجی نداری اترک الصلاةبه من از طرف حق خطاب رسید که 

 ذوالنون مصری همچنین می گوید:

  35. و چیزها باشد در طریقت که با ظاهر شریعت راست ننماید

                                                           
 418.عبدالرحمن، جامی، نفحات الانس، ص 34 

 132الاول، ص: .عطار، نیشابوری، تذکره الأولیاء، القسم35
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در این حیطه است.  بسیاری از موضوعاتی که در طریقت های عرفانی مطرح است، مصداق امور شرعی و دخالت

نمونه بارز دیگر آن حکم عشریه است که در سلسله نعمت اللهیه در عوض پرداخت خمس و زکات، به انسان 

  کامل زمان عشر اموال را می پردازند. سلطان محمد گنابادی در این رابطه چنین می نویسد:

 36.س خواهد بودعشر از ارباح مکاسب و زراعات داده شود، مغنی از زکات زکوی و از خم

یاری از این بس حت یا بطلان احادیث مطلع می شوند وصوفیان معتقدند به وسیله کشف و شهود، از صدیگر آنکه 

احادیث، مربوط به اعمال شرعی و در حیطه تکالیف است. چه بسیار مواردی که یک روایت با طرق صحیح در 

معتبر ترین کتب ثبت و نقل شده باشد، اما صوفی در خواب یا مکاشفه به بطلان آن دست یافته باشد، بی درنگ 

 بی می نویسد:مهر بطلان بر پای آن حدیث خواهد خورد. چنانچه ابن عر

 یهذا المظهر فسأل النب نیقد عا یلهذا المکاشف الذ حصلیرواته  قیمن طر حاًیصح کونی ثیرب حد

 ترکیه فضعف علمیفأنکره و قال له لم اقله ولا حکمت به ف حیالصح ثیوسلّم عن هذا الحد هیالله عل یصل

 37ک.کذل سیالامر ل فسن یو هو ف هقیمن ربه وإن کان قد عمل به اهل النقل لصحه طر نهیّالعمل به عن ب

لذاست که ابن عربی در کتاب فتوحات مکیه هنگام ذکر روایت شاذ که علما و محدثین از طرق معمول سنجش 

 یابی در علم رجال، به ضعف آن حکم کرده اند، با استناد به کشف و شهود آن را تصحیح می نماید و می نویسد:

در روایتی که کشف آن را تصحیح می کند  "تثبت عند أصحاب النقل و إن لم و فی روایة یصححها الکشف"

   38 "هرچند نزد اصحاب نقل صحت آن ثابت نشده است

مقرب بودن یا نبودن یک عمل را باید شرع مقدس و خدای متعال مشخص کند. اینکه گفته شود برخی  .6

فرض صحت، به دلیل منصوص از مسائل دینی، انسان را به خدا می رساند اما تحقق خارجی ندارد به 

بودن قابل پذیرش است اما ایشان ابتدا باید اثبات کند که دین اسلام دعوت به شهود دارد و همچنین آن 

را راه مطمئنی برای کشف معارف می داند تا در نهایت بتواند این قیاس و شباهت سازی و مقایسه را 

 انجام دهد.

                                                           
 .33. مراسله  332-334ص  1222نابغه علم و عرفان چاپ تابان سال .حسین، گنابادی، 36 

 153، ص: 1الفتوحات المکیة)اربع مجلدات(، ج.ابن عربی،37

 493، ص: 3الفتوحات المکیة)اربع مجلدات(، ج.ابن عربی،  38
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ر بحث حجیت، معنای مقربیت را مطرح می کند تا به نحوی در نهایت باید تذکر داد که آقای وکیلی د .7

اشکال اعتبار شهود و خطاهای آن را برطرف کند و بگوید در موارد خلاف واقع هم، شهود قابل اعتناء 

است. چراکه ایشان هم می داند بسیاری از مکاشفات صوفیه، نه کاشف از واقع است و نه صدق نظری 

است. لذا بحث مقربیت را به عنوان معنای حجیت طرح می کند تا محل  داشته و نه در خارج واقع شده

ری به اساسی ت اتنزاع را تغییر دهد و مطلبی می گوید که حتی خود عرفا هم بیان نکرده اند. لکن اشکال

 وارد می شود که بدان اشاره شد. دعاوی ایشان

شرعی و جواز اتباع و پیروی )منجز و وقتی فقها و علما، سخن از حجیت می کنند، مقصودشان همان حجیت 

معذر طبق یک نظر( است. آقای وکیلی سعی دارد با جعل اصطلاح و جعل مفاهیم و تعاریف جدید، محل نزاع و 

میدان جدال علمی را تغییر دهد و از بحث اصلی که حجیت شرعی مکاشفه است رهایی پیدا کند. اینکه عرفا 

در جای خود بررسی شود اما وقتی علما سخن از حجیت می زنند، به لسان حجیت را به چه معنا می دانند باید 

رایج و متعارف علمی سخن می گویند و ما اگر در حوزه علمیه و فقاهت، اصطلاحات اینچنینی را به کار می بریم 

 باید طبق همان حدود و ثغور علمی رایج و متعارفه باشد.

 انواع کشف و شهود؛.3 

د انواع کشف و شهوبه طرق حصول مکاشفه اختصاص دارد. ایشان می گوید آقای وکیلی دیگر سخنان  قسمت

 چنین است: 

 عامل قاهر بیرونی: الف("

o : تصرف شخصی که باعث باز شدن چشم دل می شود 

 انبیاء و اوصیاء 

 انسان کامل و اولیاء الله 

o :عامل فیزیکی که به نحوی باعث درجه ای از تجرد می شود 

 مرگ 

  انرژی زا برخی موادمصرف 

 تجربیات نزدیک به مرگ 

 ضربه یا ضعف جسم 

 انصراف از عالم طبیعت : ب(
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 ریاضت های غیر شرعی مثل ترک خانواده، ترک اجتماع، ضرر زدن به جسم؛ 

 ... ریاضت های شرعی مثل پرهیز از خواب نیمه شب، انفاق، ایثار، کم خوری و" 

 : نکات ذیل اشاره کردو بررسی سخنان ایشان باید به نقد اما در 

طبق سخن آقای وکیلی در تعریف شهود، هر معرفت بدون واسطه و غیر متعارف از غیب مصداق کشف  .1

و شهود است، عارفی که از مخدر به دیدن برخی مغیبات می رسد هم شهود کرده است و نمی توان 

قائل  ی حصول کشف تفاوتبرا تخدیر کننده و غیر تخدیر کنندهایشان بین مواد  گفت توهم بوده است.

می شود و مواد غیر تخدیر کننده را یکی از راه های رسیدن به کشف می داند. سوال اینجاست که علت 

قول به این تفاوت چیست ؟ چرا آنچه یک معتاد از مواد مخدر می بیند شهود نیست اما آنچه دیگری از 

وکیلی مدعی است که برخی مواد انرژی آقای همچنین مصرف مواد انرژی زا دیده است، مصداق شهود؟ 

ن کند، ایتقویت را جسم و انرژی زا باشه ماده ای اگر زا، منجر به تجرد می شود، سوال ما اینجاست که 

 مانع حصول تجرد می شود و اگر جسم انرژی گرفته و تقویت یابد چگونه شخص به تجرد می رسد؟امر 

ریاضت های غیر شرعی ایشان مدعی است که ترک خانواده و اجتماع و ضرر زدن به جسم، در زمره  .3

تورقی در تذکره های عرفا و صوفیه داشته باشد می داند که اندک فحص و حتی درحالیکه هرکس  است

بگوید  شانایمگر اینکه صوفیانه می باشد. های عرفانی و اینها از لوازم لاینفک و جدا نشدنی در طریقت 

ه که انسان با انفاق و ایثار بگویم و از طریقت نوینی سخن می نیستم مدافع عرفان مصطلح و رایج من 

اتفاقا محل نزاع فقها با صوفیان نیز همین است که می گویند شما با ضرر زدن و آسیب  !شهود می رسد

ما حرام است و انسان با رساندن به جسم خود، مدعی رویت حقایق می شوید درحالیکه مقدمه فعل ش

  فعل حرام نمی تواند ترقی نفس پیدا کرده و حقایق و معارف را بچشد.

خود آورده اند که راه رسیدن به مکاشفه و باز شدن چشم دل، سختی دادن به جسم متعدد مشایخ صوفیه در آثار 

از ترک غذا )کاستن از عذا ز است که عبارتند اتروک اربعه است. این سختی رساندن به جسم که اصول آن همان 

ر و بیداری و پرهیز از خوابیدن تا جای ممکن( ترک رهیز از گوشت خواری( ترک خواب )سهتا جای ممکن و پ

( و ترک سخن )صمت و سکوت( البته جامعهو جماعت )عزلت و انزوا و پرهیز از قرار گرفتن در میان خانواده 

ه منجر به ضرر جسمانی و روحی شود مانند آن عارف بزرگی ی کدر حد و اندازه افراطی و غیر شرعی به طور

که گویند سالهای سال ریگ در دهان می گذاشت تا نتواند سخن بگوید و به همین جهت دهانش سخت زخمی 

 شده بود.
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ود میراث عرفانی و صوفیانه موجود از جمله کتاب های تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری، نفحات الانس با وج

 عرفا واینکه  یادعا...  عبدالرحمن جامی و طبقات الصوفیه انصاری و سلمی و ده ها منابع اصلی و مهم دیگر

مضحک و خنده دار  انفاق مال و ایثار و تقوی و زهد معمولی و معتدل به شهود رسیده اندصرفا از جهت صوفیه 

ی در تذکره های عرفا نداشته است و یا است و گوینده این سخن یا به شدت ناآگاه بوده و در طول عمر تورق

 قصد دروغ گویی و اشاعه کذب دارد.

صوفیان هم در نظر و هم در عمل نشان داده اند که انسان با انجام چه اعمالی و با چه کیفیتی به شهود می رسد 

معتبر صوفیه  کرده و خوانندگان محترم را به تذکره هاینقل را از این موارد صرفا چند مورد محدود در ادامه 

 ارجاع می دهیم.

ابراهیم خواص از خوردن هرنوع طعامی پرهیز می کرد و گاه چند روز می گذشت و او نقل است که 

درباره ابوالحسین نوری گفته اند که سه سال نزدیک ما بود اما از خوف و حیرت 39هنوز غذایی نخورده بود.

ی رفت و آمد نکرد و دو سال خانه ای ویران اصلا بیرون نیامد یک سال دور شهر می گشت اما با کس

درباره .23کرایه کرد و به غیر از وقت نماز از آن خارج نشد و یک سال زبان فرو بست و با کسی سخن نگفت

ریاضت های بایزید نقل است که می گفت: چهل سال آنچه آدمیان خوردند، نخوردم. چهل سال است که 

س که از بدرباره شیخ عبدالله تستری نقل است  21.تکیه نکرده امبه جز دیوار مسجد و رباط، به دیواری 

شد، چنان که در ساعتى او را چند  ، بر جاى بماند و حرقت بول او را پیداقیام کرده بود و ریاضت کشید

یحیی بن معاذ می گفت: بایزید را دیدم که نماز عشاء  23بار حاجت آمدى و پیوسته ظرفى با خود داشتى.

و تا صبح بر سر انگشتان پای خود ایستاده بود. عیسی بسطامی می گفت سیزده سال با بایزید  را می خواند،

نقل است که پایان 22هم نشین بودم اما از وی سخنی نشنیدم عادتش آن بود که سر بر زانو می گذاشت.

 بخشی24ی شد.کار بایزید به آنجا رسید که چون به یاد خداوند می افتاد، به جای بول، خون از او خارج م

مثلا شب زنده داری . نوشت تصوف و زهد متون برمبنای باید را ایران در شکنجه و خودآزاری تاریخ از

                                                           
 499، ص 1.الکواکب الدریه، ج 39

 159.سلمی، طبقات الصوفیه، ص  23

 143تذکرة الاولیاء، ص .  21

 356الاول، ص: تذکره الأولیاء، القسم.عطار نیشابوری،  23

 145. تذکرة الاولیاء، ص  22

 146.تذکرة الاولیاء، ص  24



22 
 

مملو  وفیهص متون و بیدار ماندن که یکی از تعالیم آنها بود به یکی از ابزارهای شکنجه تبدیل گشته بود.

 سال بیست نخشبی بوترابا و 25نخفت شب به سال چهل  کرخی معروف المثلتعابیر که فی این از است

 راههای از یکی 27بود.نخفته شب تا بود سال چهل سمرقندی احمد شیخ و 26نخفت هیچ شب به بردوام

 درباره !دبریزن خود چشم در نمک که بود این بمانند، بیدار را شب شده، که طریق هر به اینکه برای عجیب

 من چندین شبلی که شنیدم دقاق ابوعلی ازاستاد» آمده است:( 224 متوفی) ابوبکر شبلی بزرگ صوفی

 28 «را وی نیاید خواب تا کرد خویش چشم اندر نمک

برخی دیگر از مقدار نمک سخن گفته و  29کرد. فراموش خواب تا کرد چشم در نمک سال ده اندنوشته

 را تو آخر: » گفتندش کرد، چشم در نمک ازبس اندنوشته 43.بود کرده چشم در نمک من نوشته اند هفت

 و «است نهان دیده از است افتاده را ما دل آنچه: » که شیخ بود حاضرجواب چه و «نیست؟ کاربه دیده

 و برمن کرد اطلاع تعالی حق» چون کردم چشم در نمک گفت شبلی اندنوشته 41نیست. کار به دیده پس

 دیکر چشم در نمک آن از بعد شبلی و بود محجوب شود غافل که هر و بود غافل بخسبد که هر گفت

 43«نیامدی خواب راوی تا

در احوالات ابراهیم ادهم آورده اند که در گوشه ی خلوت به عبادت می پرداخت و به غاری رفت و نه سال در 

: ته اندنوشدرباره ابوسعید ابوالخیر توانست یک شب در آنجا اقامت کند  آنجا اقامت کرد. غاری که کسی نمی

 42را ختم کرد درحالیکه خود را از پا به چاه آویزان کرده بود.هفت مرتبه قرآن 

 :است(  233 از پیش متوفی) کرمانی شجاع بن شاه معروف دیگر عارف نمونه

                                                           
 .37ص پژوه،دانش بحرالفوائد، 25

 .189ص ،1ج نیکلسون، عطار، تذکرةالاولیاء 26

 .463ص ژوکوفسکی، هجویری، المحجوبکشف.27

 .71ص فروزانفر، قشیریه، رساله ترجمه ؛39،ص3ج خمیس،بیروت، ابن الابرارمناقب .97تهران،ص افست ،قاهره، محمود عبدالحلیم القشیریه،الرسالة.28

 53ص پژوه،دانش بحرالفوائد، 29

 .164ص ،3ج تذکرةالاولیاء،43

 .174ص ،3ج تذکره الاولیا، 41

 .164ص ،3ج تذکرةالاولیاء، ؛ 733ص قشیریه، رساله ترجمه ؛29،ص3ج الابرار،مناقب ؛ 538القشیریه،صالرسالة 43

 28-27عطار نیشابوری، تذکرة الاولیا، ص 42 
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 شده خون قدح دو چون او چشمهای تا کردمی چشم در نمک و نخفت سال چهل شاه که است نقل» 

 بیداری به را تو من! بارخدایا: گفت. دید خواب به را خدای. بخفت شبی سال چهل از بعد. بود

 بیداری آن اگر. یافتی هابیداری آن از خواب در را ما! شاه ای که فرمود. یافتم خواب در جستممی

 و یخفتمی و نهادیمی بالشی رفتی که هرجا که دیدندی را او آن از بعد. ندیدی خوابی چنین نبودی

 این زا ذره یک: گفت و. بود ه شد خود خواب عاشق. بینم خواب چنان دیگر یکبار که باشد: گفتی

   44«ندهم عالم همه بیداری به خود خواب

در جای دیگر گفته اند شبلی سردابی داشت که به آنجا می رفت و هرگاه غفلتی در دلش می دید، با چوب 

دیوار خود را می زد نقل است که گاهی همه چوب هایی که داشت می شکست پس دست و پای خود به 

 45می کوبید.

پس اینکه گفته شود انسان، با صرف انفاق و ایثار به شهود می رسد حقیقت ندارد و تاریخ مکتب عرفان 

و تصوف و سخنان مشایخ صوفیه هم نشان می دهد آنها از طریق ضرر زدن به جسم که مصداق ریاضت 

شیوه  البته این غیبات می شدند.های نامشروع است علقه بین جسم و روح را کاسته و مدعی دیدن برخی م

برای رسیدن به شهود، مخصوص صوفیان مسلمان نیست، عرفا در تمام ادیان جهان، با سختی دادن و 

ضربه زدن به جسم و بدن خود، مدعی شهود حقایق می شدند چنانچه راهبان مسیحی، یوگی های هندو 

اشد یک مسلمان، با انجام مستحبات و ترک و مرتاضین بودایی همین کار را انجام می دهند. اگر قرار ب

مکروهات شرعی، به مکاشفه برسد باید جمع کثیری از مسلمین چنین حالت هایی را پیدا می کردند 

نمی ه مکاشفطور رایج و عادی به به شریعت درحالیکه چنین چیزی نیست و انسان با عمل به دستورات 

 اده نماید.رسد مگر در موارد معدود و نادری که خداوند ار

 ( جایگاه شهود در دیندومبخش 

 به شش دسته از روایات برای دعوت شرع به شهود استناد شده است؛ آقای وکیلی

 روایات علوم جناب سلمان؛ ادراک علم اول و علم آخر"
                                                           

 .213ص ،1ج تذکرةالاولیاء،. 44

 529.همان، ص  45
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 حدیث کمیل در وصف اولیاء الله، هجم بهم العلم علی حقیقة البصیرة و باشروا روح الیقین

 لقاء اللهروایات دعوت به 

 روایات مربوط به باز شدن چشم دل مومن و یا گفتگو با خدا

 فی ظَة یَقْ بِنُورِ فَاسْتَصْبَحُوا عُقُولِهِمْ؛ ذَاتِ فی کَلمهُمْ وَ فِکْرِهِمْ؛ فی نَاجَاهُمْ روایات نهج البلاغه، عِبَادٌ

 ، مصابیح الظلمات و ... .الأسْمَاع

 "ه به اینکه حجاب از پیش چشم اولیاء الله کنار می رود. ادعیه و مناجات های اهل بیت و اشار

 ای که آقای وکیلی می گیرد چنین است:نتیجه 

 محور شرع و هدف از خلقت، رسیدن انسان به مکاشفه است؛ -1

 امکان ندارد شریعت به چیزی دعوت کند که اعتباری برای آن وجود ندارد. -2

 ایشان همچنین می گوید:

 منابع عرفانی، آیات و احادیث هستند.مهم ترین و غنی ترین  -

 شرایط لازم برای فهم عرفان را این دو مورد می داند:  آقای وکیلی 

فا لوم تفسیری و نقلیات، عرنوابغ علمای تشیع و اعلم عدر این مسیر لازم است. بهره داشتن از نبوغ و استعداد -1

 هستند.

 برای ورود به عرفان لازم است. سالها درس خواندن نزد بزرگان این علم-2

 ما در نقد و بررسی سخنان ایشان به نکات ذیل اشاره می کنیم:

 : برای اثبات حجیت مکاشفه عرفانی باید گفت اتیبه رواایشان استناد و تمسک نقد در 

اینکه گفته شود در آیات و روایات از یک نوع معرفت باطنی سخن گفته شده است، پس ما باید از طریق  .1

ز . ادعای صوفیان و عرفا این است که اای بیش نیستمکاشفه به علم و حقیقت و معرفت برسیم مغالطه 

توان به این طریق شهود می توان به تمام حقایق و معارف رسید درحالیکه از صرف عقل و شرع نمی 

مسائل دست یافت. پس آقای وکیلی باید برای این ادعا دلیل بیاورد نه اینکه صرف اشاره به این معرفت 

که انسان باید شهود را بر عقل و شرع حاکم کرده و ترجیح دهد و به وسیله شهود، حکم بداند را دلیل 

  !عقل و شرع را فهم و تفسیر کند
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بیان شده است که حضرت ابراهیم از طریق تجربه و حس، به وقوع حشر و معاد به عنوان مثال، در قرآن کریم 

طبق مبنای آقای وکیلی، کسانی که تنها حس و تجربه را به  46یقین پیدا کرد و قلب او اطمینان و آرامش یافت.

و دیدن  ه کردنتجرب عنوان دلیل پذیرش عقائد و باورها معتبر می دانند، می توانند به این آیه استناد کرده و بگویند

در قرآن کریم معتبر شمرده شده است پس باید آن را بر عقل و شرع ترجیح داد اگر ما ندیدیم که ، با چسم سر

 مردگان زنده می شوند، به حشر ایمان نمی آوریم!

مرتکب مغالطه و خلط شده است و گفته همانند تعریف شهود، رابطه شهود و دین نیز  موضوعایشان در  .3

 به شهود عرفانیتمام انسان ها را دین ین بر وجود برخی ادراکات باطنی صحه گذارده است پس است د

   !رده و آن را حجت و معتبر می دانددعوت ک

ال دانسته است درحالیکه محل اشکعرفانی باطنی را مصداق شهود  اتمطلق ادراکآقای وکیلی باید توجه کنیم که 

 وعرفانی مصطلح محل نزاع در شهود  ،بدیهی است که این ادراکات وجود داردما مطلق ادراکات باطنی نیست و 

سخن گفته باشد و یا آن را تایید یک نوع ادراک باطنی مقدس از است. ممکن است شارع ویژگی ها و لوازم آن 

ه و یشو نوع دیگر آن را رد کرده باشد. همانطور که آقای وکیلی مدعی است شهودی که از کشیدن شکرده باشد 

افیون حاصل شود، شهود عرفانی نیست و مورد تایید عرفا نمی باشد. باید دید آیا شارع، مطلق شهود را تایید می 

یا آ مورد تایید قرار گرفته است؟و عقل شرع و عقل بوده است و با محک دین متن کند یا شهودی که در راستای 

 ی کشف حقایق و درک معارف می داند یا خیر؟ شارع خواب و رویا را طریق مطمئن و سالم و درستی برا

نکته مهم دیگر آنکه، یکی از اشکالات مهم منتقدین به عرفا و صوفیه، دخل و تصرف و تغییر دادن معانی  .2

الفاظ دینی است. به عبارت دیگر، عرفا مکرر در مکرر مرتکب مغالطه اشتراک لفظی شده اند. آنها یک 

صی دارد را اخذ کرده و معنایی عرفانی بر تن آن پوشانده اند و بر لغتی که در نصوص دینی معنای مشخ

اساس این معنای جدید، لوازمی بر آن مترتب کرده اند. مثلا واژه امام و ولی و وجه الله، احد، صمد و 

ر د غیره که در نصوص دینی یک معنای مشخص دارد اما در بینش عرفانی، معنای دیگری پیدا می کند.

ستناد ایشان نیز هرکدام از این واژگان در نظام معرفت دینی و اسلامی معنای مشخصی دارد موارد مورد ا

د بررسی روایات، بایاین در استناد به اما آقای وکیلی تمام این تعابیر را به معنای شهود عرفانی می داند. ما 

                                                           
 اجْعَّلْ ثُمَّّ إِلَّیْکَّ فَّصُرْهُنَّّ الطَّّیْرِ مِنَّ أَّرْبَّعَّةً فَُّخذْ قالَّ قَّْلبی لِیَّطْمَّئِنَّّ لکِنْ وَّ بَّلى قالَّ تُؤْمِنْ لَّمْ وَّ أَّ قالَّ الْمَّوْتى تُحْیِ کَّیْفَّ أَّرِنی رَّبِّ إِْبراهیمُ قالَّ إِذْ وَّ 363:   البقرة 46 .

 .حَّکیم عَّزیزٌ اللَّّهَّ أَّنَّّ اعْلَّمْ وَّ سَّعْیاً یَّأْتینَّکَّ ادْعُُهنَّّ ُثمَّّ جُْزءاً مِْنهُنَّّ جَّبَّلٍ کُلِّ عَّلى اجْعَّلْ
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ا از گرفتاری در مغالطه که معنای مورد نظر اهل بیت علیهم السلام از این واژگان چه بوده است تکنیم 

در اینجا فقط یک نمونه از این موارد را بررسی می کنیم تا نشان دهیم ایشان  .کنیماشتراک لفظی پرهیز 

در چه معنایی به کار رفته باید دید در آیات و روایات مرتکب مغالطه شده است. مثلا واژه لقاء الله که 

ود مقصیا  ؟استو قطع به توحید و حشر یقین صرف مقصود چه موضوعی است؟ آیا مقصود  است و

شده است  انیب اتیدر روا ءلقا یمعنا؟ می باشد شهود ذات خدا یا فانی شدن در ذات خدا یا موارد دیگر

 در کتاب شریف درحالیکه عرفا چنین معنایی را لحاظ کرده اند. ستینهرگز به معنای شهود ذات خدا و 

 توحید شیخ صدوق آمده است:

 وَّ الثَّّوَّابِ مِنَّ لَّآتٍ اللَّّهِ وَّعْدَّ فَّإِنَّّ مَّبْعُوثٌ بِأَّنَّّهُ یُؤْمِنُ کَّانَّ مَّنْ یَّعْنِی لَّآتٍ  اللَّّهِ أَّجَّلَّ فَّإِنَّّ اللَّّهِ لِقاءَّ یَّرْجُوا نَّکا مَّنْ

 الْبَّعْثُ. هُوَّ اللِّقَّاءُ وَّ بِالرُّؤْیَّةِ لَّیْسَّ هَّاهُنَّا فَّاللِّقَّاءُ الْعِقَّابِ

 نهج البلاغه است که معنایکتاب شریف به کمیل در علیه السلام امیرالمومنین در روایت  "علم"واژه  ،یا مورد دیگر

ی است که از طرق عقلایی و رایج و متعارف حاصل می شود و نه همان علم تیروا نیدر ا علم مشخصی دارد.

چنانچه در صدر روایت گفته است علم برتر از مال است و مقصود همین علمی است که به  طرق غیر متعارف،

صورت متعارف حاصل می شود و اگر گفته شود علم صدر روایت اشاره به علم متعارف و علم ذیل روایت اشاره 

اف م و سخن بر خلبه علم غیر متعارف دارد می گوییم این سخن شاهد و قرینه ندارد بلکه شاهد و قرینه های کلا

 که طبق نظر دانشمندان روا نیست. دادیمعنا رخ م کیلفظ در اکثر از  کیاستعمال آن است و ضمن اینکه 

 ابن عربی می رسد می گوید این اشکالاتو اشکالات آقای وکیلی وقتی به بحث اشتباهات جالب اینجاست که 

د اما به بحث روایات که می رسدر غیر این صورت نمی توان حکم کلی صادر کرد! تک به تک باید بررسی شود 

اهمیت این بحث، کمتر از اشتباهات ابن می گوید صدها روایت در فلان باب دلالت بر شهود دارد! ما می گوییم 

نین ن چاین روایات و دلالت آنها به صورت جداگانه بررسی شود و نمی تواتک تک لازم است عربی نیست و 

 حکم کلی صادر کرد.

، به طوری که هرکس با توجه نکته دیگر آنکه اگر یک لفظ در یک آیه یا روایت دارای چندین معنا بود .4

به آگاهی و ذوق و برداشتی که دارد یک معنا را می تواند ترجیح دهد، آن لفظ متشابه خواهد بود و ما 

رفت شناسی را بپذیریم که لوازم و بایسته های نمی توانیم با تمسک به یک لغت متشابه، یک نظام مع

فراوانی به دنبال دارد و دیدگاه های اصولی و اعتقادی فرد را به کلی دگرگون می کند بلکه در این موارد 
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باید به حد محکم و یقینی که مشترک بین دیگر فهم هاست بسنده کرد. ممکن است یک روایت در زمره 

ن بسیاری از استنادات عرفا و صوفیه و همچنی آن واژه خاص، متشابه باشد. متواترات لفظی باشد اما معنای

در واژه لقاء الله و امثالهم، مثلا آقای وکیلی به آیات و روایات، در زمره همین متشابهات قرار می گیرد. 

آن اندازه ای که محکم است و همه پذیرفته اند، یک نوع یقین به پروردگار متعال و برپایی روز قیامت 

است. یقینی که در اعمال انسان بازتاب پیدا می کند و شخص را به نهایت مرتبه تقوی و زهد و ایمان 

وکیلی است را به این نحو معنا کنیم، دیگر لازم نمی آید  اگر این الفاظ که مورد استناد آقای می رساند.

! چراکه همانطور که خود "محور شرع و هدف از خلقت، رسیدن انسان به مکاشفه است"که گفته شود 

ایشان در ادامه اذعان دارد، عرفان، مسیر شهود است و این مسیری است که نخبگان در آن قدم می گذارند 

ناس. زیرا رسیدن به شهود مقدماتی دارد که عامه مردم از پس آن بر نمی آیند. در نه عامه مردم و عوام ال

نتیجه محور شرع و هدف خلقت، رسیدن به چیزی نیست که عامه مومنین از رسیدن به آن ناتوان هستند 

 بلکه هدف از شرع و خلقت، رسیدن به این حد از یقین به الله و روز قیامت است که اتفاقا عامه مردم،

 حتی اشخاص بی سواد و کم اطلاع هم می توانند بدان برسند. 

آقای وکیلی مدعی است روایاتی در تایید شهود و اعتبار آن وجود دارد. ما می گوییم بر نکته آخر آنکه  .5

فرض پذیرش این موضوع، روایات صریح و متعددی وجود دارد که در نفی و مذمت شهود است. چرا 

 سی نمی کنند؟روایات طرف مقابل را برر

 در برخی روایات آمده است که یک شیطان، مخصوص تصرف در منامات انسان وجود دارد:

 وَّ إِلَّّا سَّبُهُأَّحْ لَّا وَّ نَّبِیٍّ وَّصِیِّ لَّا وَّ نَّبِیٍّ صُورَّةِ فِی یَّأْتِی لَّا أَّنَّّهُ إِلَّّا صُورَّةٍ کُلِّ  فِی یَّأْتِی المذهب لَّهُ یُقَّالُ شَّیْطَّاناً إِنَّّ

 47... . لِصَّاحِبِکُمْ تَّرَّاءَّى قَّدْ

 لیهع رضا امام برای شخصیشخصی به نام ابن ظبیان از اهل شهود و عرفان در عصر امام رضا علیه السلام بود. 

 هانناگ بودم خدا خانه طواف حال در که شبها از یکی در: است گفته ظبیان بن یونس که نمود می نقل السلام

 .لِذِکْرِی لاةَّالصَّّ أَّقِمِ وَّ فَّاعْبُدْنِی أَّنَّا إِلَّّا إِلهَّ لا اللَّّهُ أَّنَّا إِنَّّنِی یُونُسُ  یَّا:  گوید می که آید می سرم بالای از صدایی شنیدم

                                                           
  381: ص ،35ج الأنوار، . محمد باقر مجلسی، بحار47
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 عنتل هزار هزاران بیرون، برو اینجا از: فرمودند و کرده قطع را او کلام و شدند عصبانی شدت به السلام علیه رضا اما

  48...  ظبیان بن یونس و  تو بر خدا

محتوای این مکاشفه ابن ظبیان، مانند دیگر صوفیان و عرفا می باشد. حتی ابن ظبیان در اینجا ادعای فناء فی الله 

 هم ندارد گرچه صوفیان چنین ادعایی دارند.

 :فرمودند وی پاسخ در را طلائی و مهم جمله این حضرت

 49.الرُّؤْیَّا عَّنْهُ رُفِعَّ الْإِیمَّانِ فِی رَّسَّخَّ إِذَّا الْمُؤْمِنَّ فَّإِنَّّ

 .شود می برداشته او از خواب گردد، ثبات با و دار ریشه مومن در ایمان که زمانی

وقتی امام صادق علیه السلام مطلع شدند که مخالفین با استناد به خواب، اذان می گویند حضرت یک قاعده کلی 

 و مهم را به دست ما دادند و فرمودند:

 53.النَّّوْمِ فِی یُرَّى أَّنْ مِنْ أَّعَّزُّ تَّعَّالَّى وَّ تَّبَّارَّکَّ اللَّّهِ دِینَّ أَّنَّّ

طبق فرمایش حضرت، دین خدا عزیز تر و گرامی تر از آن است که انسان بخواهد از طریق خواب به آن برسد یا 

 ،حکمی را از این طریق به دست آورده و بر اساس آن عمل کند. درحالیکه ما می دانیم صوفیان در بحث مکاشفه

تفاوتی بین خواب و یقظه قائل نیستند و حجم زیادی از مکاشفات آنها در خواب رخ داده است و در خواب مهم 

ترین اصول دیانت از توحید گرفته تا امامت را فهمیده و بر اساس آن عمل کرده و متون دینی را تفسیر کرده اند. 

ه اینکه در چاولا غیر عقلانی را می پذیرد اما پس تا اینجا برای ما ثابت شد که شرع مقدس، یک نوع معرفت 

 را باید شرعو راه رسیدن به این معرفت چیست می توان از این طریق، به معرفت رسید  موارد و موضوعاتی

این معرفت را حاکم بر عقل و وحی نمی داند و به جهت کثرت خطا در این معرفت، مشخص کند و همچنین 

 قرار داده است.ملاک و میزان مشخصی برای آن 

                                                           
 315: ص ،69ج ،(بیروت - ط) الأنوار بحار محمد باقر مجلسی،48 

 355: ص ،1ج حلی، مختصر البصائر .49 

 327: ص ،58ج ،(بیروت - ط) الأنوار .محمد باقر مجلسی، بحار53 
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با دیدن مجموع این روایات به این نتیجه می رسد که معرفتی که از راه غیر عقل حاصل می شود امکان هر کس 

پذیر است اما به دلیل مخاطرات این مسیر، نمی توان همانند عرفا، اصل را بر شهود قرار داد و این شهود را مطلقا 

 نصوص معتبر دینی را به نفع شهود تاویل و توجیه کرد. معتبر دانسته و حاکم بر عقل و نقل کرد و 

 یر سختب یوردنش که مبتنآراه به دست  دیبود بادین  دیمورد تاک عرفانی شهود اگرنکته دیگر آنکه  .6

چنین چیزی صورت نگرفته است. بلکه دین تاکید شد اما  یم هیو توص دیاست هم تاک اضتیجسم و ر

عرفا بیان کرده اند که  غالببه معاشرت، همسرگزینی و لذت بردن از دنیا و محللات کرده است. مثلا 

هیه کنید، ت تبرای رسیدن به شهود باید چهل روز ترک حیوانی کرد اما دین می گوید اگر نتوانستید گوش

ختی که ساینها نشان می دهد که اساسا دین، راه رسیدن به این شهودات پول قرض کنید و آن را میل کنید 

 .می نمایدرا مسدود دادن شدید به جسم و تضعیف قوای جسمانی است 

ردم معامه  یراه برا نیارسیدن به شهود، مبتنی بر ریاضت های شاقه و سخت است که همچنین، طریق  .7

و در عصر اهل بیت و پیامبر نیز اصحاب حضرات انجامد  یم شتیمع لیبه تعط رایز ستیقابل حصول ن

و فقها و علما این راه را نمی رفتند بلکه از طریق عادی و رایج کسب علم می کردند و این سیره و سنت 

تا امروز نیز ادامه دارد. مثلا فقیه شیعه برای رسیدن به فهم عمیق از دین، ریاضت نمی کشد بلکه مطالعه 

 و بحث به علم می رسد. می کند و از درس

 کشف های فاسدبخش سوم ( 

 آقای وکیلی می گوید: .1

 کشف های فاسد به حسب استقراء چند قسم است:"

  القاء شیطانی ؛ .1

 مکاشفات نفسانی بر اساس تمایلات و تفکرات .2

ترجمه و تبدیل غلط: کشف خالص در عالم ملکوت است اما گاهی تفسیر آن اشتباه است )مانند  .3

اشکالات ابن عربی، در اصل کشف نیست بلکه در ترجمه است عمده  مکاشفات ابن عربی(برخی 

 که مسائلی برایش پیش آمده است.

 " مکاشفه ناقصه : در لوح محو و اثبات حقایق ناقص ظهور می کند، مانند شهور امور بدائی. .4

 در نقد این سخنان باید گفت:
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 نقد: 

که ! در حالیابن عربی در مکاشفات، مربوط به مقام ترجمه استعمده اشکالات آقای وکیلی مدعی است  .1

است به طوری که امکان اینکه بگوییم انتقال داده خود را مکشوف به صراحت  ابن عربی در موارد فراوانی

یا اینکه به صراحت می  ندارد. مانند ماجرای ایمان فرعوناشتباه در تطبیق و ترجمه بوده است وجود 

هم به خلاف آملی حسن زاده حتی سید حیدر آملی و علامه  "الله و ما نص بخلافتهمات رسول "گوید 

 علامه حسن زاده می فرمایند: ترجمه است. از دارند و نمی گوید اشتباه بودن این کشف اعتراف 

شک نیست که رسول خدا برای خود وصی تعیین فرمود و آن امیرالمومنین علی علیه السلام بود ... باید "

 51کشف او به حسب معتقد و سوابق انس و الفت اشتباهی روی آورد. شیخ صاحب عصمت نبوده،گفت 

حتی اگر بگوییم اشتباه در ترجمه است، سوال اینجاست که اگر ابن عربی با آن عظمت و مقامات چنین  .3

اه راشتباهات و اشکالات فاحشی در بیان و ترجمه مکاشفات خود دارد چگونه می توان به این مسیر و 

وقتی که ما می بینیم در مسیر شهود، حجم بسیار زیادی از مکاشفات، یا  برای دیگر مردمان اعتماد کرد؟

شیطانی است یا القائات نفسانی و یا ترجمه غلط، چگونه می توانیم ادعا کنیم که شهود فی نفسه حجیت 

 و اعتبار دارد؟ 

اگرچه می گوید دنبال می کند و برای عامه مردم  عمومیبه صورت را مکاشفه عرفانی آقای وکیلی دعوت به  

حال سوال اینجاست که وقتی نخبگان این بودند، و خواص از نخبگان در طول تاریخ همواره اصحاب عرفان 

مردم عادی چگونه از این خطاها مصون هستند؟ راهی که بزرگان آن دچار مسیر چنین اشتباهات فاحشی دارند، 

 اساسا چگونه قابل اعتناء است؟ائل مهم اعتقادی مثل امامت و ولایت می شوند چنین خطاهای فاحشی در مس

در این چند مورد خلاصه و منحصر نمی شود و موارد  صرفاًو صوفیه، مکاشفات فاسد طبق کلام عرفا  .2

این اسباب و مناشی از جمله  متعدد دیگری نیز وجود دارد که در کتب عرفانی بدان ها اشاره شده است

 شیخ گمراه و استاد فاسدیا تلقین خارجی که توسط شخص سحر و مسحور شدن عبارتند از و علل 

                                                           
 413ممد الهمم، ص . حسن، حسن زاده آملی، 51 
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یک بیماری های اعصاب و روان و امراض دماغیه سبب یا 53صورت می گیرد یا توهمات و تخیلات فرد

  پس صرف تقلیل مکاشفات فاسد به این چند مورد قابل پذیرش نیست.و...  52شهود فاسد می شود 

از آن یاد شده است اگر بخواهیم  "ترجمه و تبدیل غلط"مورد سوم که با عنوان دیگر آنکه درباره نکته  .4

مشکل در مکاشفات عرفانی، صرف را بررسی کنیم باید بگوییم به صورت دقیق تر همین یک مورد 

 ترجمه و تبدیل غلط نیست بلکه این معضل در چهار مقطع و مقام با مشکلات و اشکالات عدیده ای

و اعتبار مواجه است که همین اشکالات نشان می دهد ما نمی توانیم شهود را فی نفسه دارای حجیت 

در ادامه به این چهار مساله و امکان وقوع خطا در این  .بدانیم و آن را پایه معارف و علوم قرار دهیم

 چهار مقطع اشاره می شود :

 خطا در چهار مرحله:

 شهود دریافتالف( 

مقطع اول دریافت شهود و شکل گیری تجارب عرفانی است. عرفا معتقدند که دریافت شهود به خودی خود و 

و هیچ انسانی به طرق عادی و متعارف نمی تواند صاحب  ، امکان پذیر نیستسلوکی شاقهبدون طی مقدمات 

حوریت تروک اربعه انجام داد با م مدعی اند برای رسیدن به این تجارب، باید ریاضت هایی راعرفا . شهود شود

فصل مشترک این مقدمات، ترک نامشروع اشاره شد. شاقه و که در صفحات قبل به نمونه ای از این ریاضت های 

ین است درحالیکه دین مبدر افراطی ترین و ناپسند ترین شکلِ ممکن دنیا و گریز از مادیات و زندگی طبیعی 

ی دادن بر جسم را مشروع نمی داند. پس از آنجایی که مقدمه رسیدن اسلام رهبانیت و ریاضت های شاقه و سخت

است، اصل صدق نظری و معرفت زا و نامتعارف به این تجارب و دریافت این مکاشفات، نامشروع و نامعقول 

  .بودن آن و همچنین تلاش برای رسیدن به این مکاشفات نیز با مشکل مواجه می شود

                                                           
 99: ص قیصرى،مقدمه ،(القیصرى)الحکم فصوص .شرح53 

 المشوب لالعق یختلق کما الفاسدة التخیلات من الصادر الاختلاق فهو الا و فیه المشاهد یصیب الذی فهو کان، فان أولا، حقیقیًّا امراً یکون ان اما المشاهَّد لان

 الامر نفس فی لها حقیقة لا التی الاعتباریات من غیرها و شریکاً، تعالى للباری و آخر وجوداً الوجود لذلک و وجوداً للوجود بالوهم

  133: ص قیصرى،مقدمه ،(القیصرى)الحکم فصوص شرح52 .

 و الشخصی مزاجه اعتدال و صحته البدن إلى الراجعة الأسباب أما و … جمیعا إلیهما بعضها و البدن إلى بعضها و النفس إلى راجع بعضها أسباب للاصابة و .

 الدماغی مزاجه
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 مرحله درمانند ابن عربی و قیصری و دیگر شارحان کتب وی تصریح کرده اند،  از طرف دیگر چنانچه خود عرفا

ام این تم و است اثرگذار... وجنیان  و شیطانی القائات و روحبیماری  و مزاج و تنشهود، مسائلی مانند  دریافت

 .دهد می قرار آسیب و خطا معرض در را عرفانی تجربیاتموضوعات 

 خویش عرفانیعارف از تجارب  فهمب( 

این تجارب در عمده ی . عرفا معتقدند که مدعی شهود برخی حقایق می شودعارف بعد از طی مقدمات مربوطه، 

اکثر این موارد و حاصل شده و عالم مثال و عقل  ملکوتدیگری مثل عوالم عالم ماده رخ نمی دهد بلکه در عوالم 

 بهجذو وجد و حالت سکر با اصطلاحاً تجارب عرفانی همچنین . سالک دیده می شودخلاع و تجرد بعد از اننیز 

. عارف درحالی به شهود می می باشدهمراه عارف سلب هوشیاری و اراده و اختیار و عقل با معمولاً و توام است 

رسد که از خود خبر ندارد و میز خودشان از غیر خودشان را درک نمی کنند زیرا عقل و قوه تعقل را از دست 

 می گوید:شهود مقام فناء درباره  یجیلاهمثلا  د.می ده

 نآ وصف کیفیت و بکمیّت چنانچه شد ظاهر ترتمام هرچه عظمت به الهى تجلى نور دیدم کردم نظر

 یانف و ختیر فرو هم از ریفق نیا جوارح و اعضا ه یهم افتاد، او در نظر را ریفق نیا چون کرد تواننمى

 دیاشپ دیگرهم ازبدنم  یاجزا ، تمام کردم حق حضرت یتجلّ نور به نظر یوقت.. .شدم شعور یب و مطلق

 ماند هرچه و نماند من از یوجود گرید و شدم یفان یالهو نور  ذات نیا در هم من و ختیر فرو و

 54. بود نور نیهم

وحدت به به حالت عادی و طبیعی خود باز می گردد و اصطلاحا از سکر به صحو و از بعد از اینکه عارف اما 

. بسیاری از اوقات، عارف کثرت باز می گردد به دنبال یادآوری و فهمیدن و درک کردن آن شهودات خویش است

ندارد، مکاشفاتی را از سر می خویش آگاهی و اطلاع از هوشیاری اش زائل گشته و در عالم سکر و در حالتی که 

رب سخن می گوید اما بعد از اینکه هوشیاری خود گذارند و در همان حالت، برای مخاطبین خود از محتوای تجا

تفسیر متفاوتی نسبت به همان تجارب ارائه خود عارف فهم و را به دست می آورد و به حالت صحو می رسد، 

او در مقام سکر است که گاهی اوقات خود نیز منکر سخنان پیشین فهم به حدی متفاوت با فهم می دهد. این 

                                                           
 21: ص راز، گلشن شرح فى الإعجاز مفاتیح 54
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ونه، مولوی نقل می کند که بایزید بسطامی در هنگام شهود مقام فناء فی الله، ندای به عنوان نم خود می شود.

الوهیت و لا اله الا انا سر می داد اما بعد از حصول این تجربه، هنگامی که دعوی الوهیت او را بدو گوش زد می 

دم، من بیان کرین سخن را کردند، قائل این قول یعنی خودش را تکفیر می کرد و به مریدان گفت که اگر مجددا ا

جارب بیان تترجمه و امکان وقوع اشتباه صرفا در مقام انتقال و نباید پنداشت که بنابراین  55را به قتل برسانید.

اره اشچنانچه زیرا می شود بلکه خود عارف نیز در فهم این تجارب دچار اشتباه  استعرفانی برای مخاطبین 

زوال عقل و سکر رخ می دهد و عارف در مقام هوشیاری متوجه  ههنگامو در  عوالم دیگراین تجارب در کردیم، 

 56می شود که سخنانش در تفسیر تجارب عرفانی غلط بوده است.

عضاً بو اشتباه خود از مکاشفات عرفا و صوفیه  شخصی شواهدی که نشان می دهد فهممثال ها و یکی دیگر از 

ناء فی هرکس به مقام فعرفا می گویند بدین بیان که بسیاری از ست. است، مساله شهود نور سیاه اتناقض آمیز 

این نور سیاه، متعلق به مقام ذات الهی  . در اینجا برخی از عرفا گفته اندمی کندنور سیاهی را شهود الله برسد، 

 و غزالى مداح نزدچنانچه  57.و تجلی شیطان است نور ابلیسدیگر از عرفا گفته اند این نور سیاه، برخی است و 

: نویسدمى( 118 ص) تمهیدات درعین القضات همدانی  .دانسته می شد ابلیس نور  سیاه نور همدانى، القضات عین

 58.«است ابلیس نور آن اند؟نکرده عرضه عرش بالاى تو بر سیاه نور که مگر دریغا»

 یخداست یا تجلی ابلیس؟ در صورتحال سوال اینجاست که از کجا باید تشخیص داد که این نور سیاه، مقام ذات 

و خود عرفا هم  که این مساله مهم، با ابزار خارجی و طرق دیگری مثل عقل و شرع قابل راستی آزمایی نیست

با عقل درک نمی شود. در اینجا اگر مطلق شهود را معرفت زا و معتبر بدانیم دچار اشکال موضوع می گویند این 

 نی برای سنجش این موضوع مهم وجود ندارد.خواهیم شد زیرا هیچ ملاک و میزا

                                                           
 573: ص متن، معنوى، مثنوى.مولوی، 55 

 یا و اشدب داشته شهود خود فهم در اشتباهی یا کند بیان ناقص و باشد کرده فراموش را خود شهود از عارف بخشی است ممکن بیان و تفسیر مرحله در .56 

 بیانات و اسیرتف در اشتباه و خطا امکان از مصادیقی موارد تمام این. کند بیان سپس و آمیخته حصولی علوم با را به صورت ناخواسته محتوای آن ابراز، هنگام

 باشد. می مکاشفات از عرفا

 221: ص متن، عشاق، مرآت صوفیان اصطلاحات .57 

 337: ص ،1ج شناسى، الله

 389: ص متن، السیاحه، بستان
 61 متن، همدانى، القضات عین با غزالى احمد خواجه مکاتبات.58
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 نشان می موضوع این و رسد می تناقض مرز به گوناگون مذاهب و بین تمام ادیان در عرفا مکاشفات اختلاف

یک عارف، اگر بودا یا گاو را دهد که فهم خود صوفیان از محتوای مکاشفات شان، توام با خطا و اشتباه است. 

بپرستد و او را خدای خویش بداند، یا یک مسیحی که حضرت عیسی را خدا می داند یا یک یهودی که خدای 

او یهوه است، تمامی اینها در مکاشفات خویش، دیدنی ها و یافته هایشان را طبق همین باورها و اعتقاداتشان فهم 

 و ذهنی های زمینه پیش اساس بر ،عرفانی تجارب این از هرکدامییم و درک می کننند. لذاست که ما می گو

 مثل عقل و شرع سنجیده شود. یخارج امری با باید آن صحت و گیرد می شکل عارف اعتقادی

 دیگرانمکاشفات برای تبیین و تفسیر ج( 

ه تضمینی نیست کتجارب عرفانی صوفیان، دارای صدق نظری و منطقی باشد، اما در معدود مواردی ممکن است 

یلسوفان فهمچنین همانطور که تمام عرفا و  آنها هنگام تبیین این تجارب، دچار خطا نشوند. توضیح بیشتر آنکه:

نمی شدنی  و واگونیست قابل بیان و انتقال  این است که مکاشفاتویژگی مهم و اساسی ، تصریح کرده اندعرفان 

ز محتوای تجارب داشته باشند. برای دریافت این حقایق به شکل و غیر عارفان نمی توانند تصور درستی اباشد 

ناعارفان چون فاقد آن حالات و مقامات اما اول، باید فرد در حال یا مقامی باشد که عارف در آن قرار دارد  هدست

  هستند، شخصا امکان دسترسی به آنها را ندارند.

نظری آن، این است که مخاطب تصور درستی اولین شرط برای بررسی صحت و سقم یک ادعا و سنجش صدق 

ن شرط برای ناعارف فراهم نمی شود و اگر از مساله داشته باشد، مشهودات عارف به بیان تن نمی دهد پس ای

شتر یعرفا سعی داشته باشند که شهودات خویش را با زبان و الفاظ و مصطلحات مادی و عرفی بیان کنند، چیزی ب

منع عقلی و عرفی و شرعی دارد( از آنها صادر بیان آنها که  نی سخنان تناقض آمیزیاز همان شطحیات مرسوم )یع

 نمی شود.

زبان مشترکی که عارف و غیر عارف از آن استفاده می کنند زبانی است که برساخته شده از امکانات طبیعی و 

بندهای فراوان است. در مورد  تجربی انسان است. این زبان متعلق به عالم ماده و مبتلا به محدودیت ها و قید و

امور محسوس، پیام رسانی و انتقال تا حدی راحت تر است اما در مورد امور غیر محسوس، وضع به این راحتی 

حال  59نیست چگونه می توان دلهره یا عشق یا اضطراب یا امید یا یاس یا شجاعت را برای مخاطب شرح داد؟

                                                           
 مردم که دارند سروکار اموری با توضیح بیشتر اینکه عرفا .دارد وجود مشکل این هم باز است حضوری علوم سنخ از عرفا مکاشفات که بپذیریم اگر حتی .59 

 حضوری علم در اما است همه میان مشترک امری و مفهوم سنخ از معلوم حصولی، علم در ندارند، ای تجربه و نداشته آن از درکی اصلا خود روزمره زندگی در

 می حضوری علم به عالم آنچه. حرومند آن در مشارکت از دیگران و است اختصاصی حضوری علم که است این سخن این معنای است فرد خاص معلوم
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وار ارائه دهد که نادرستی آن بدیهی و واضح است و یا باید برای عارف یا باید تجارب خود را به صورت شطح 

انتقال تجارب خود، از همان علوم حصولی و قواعد و اصول فکری و منطقی بهره ببرد و در اینجا، تمام اشکالات 

 موجود در علم حصولی، برای تجارب عرفانی نیز بار می شود.

 منقولات دینی بر عرفانی تجربه تطبیقد( 

بپذیریم که امکان خطا در سه مرحله پیشین منتفی است، نمی توان منکر امکان خطا در تطبیق تجارب  اگر حتی

تند و نظریات رایج عقلا و عامه علما نیسعرفا از طرفی در تفسیر متون دینی، تابع عرفانی بر منقولات دینی شد. 

ینی حمل کرده و آن را به اسم باطن دین برداشت های ذوقی و غیر اصولی و غیر متعارف خود را بر منقولات د

و تاویل منقولات به مردم آموزش می دهند درحالیکه برای فهم متون دینی، باید تابع همان فهم و ملاک های علمی 

متعارف و رایج بود. یک فقیه، هنگام بحث از آیه یا روایت، از همان ملاک ها و موازین عرفی و علمی استفاده 

نار گذاشتن این قواعد و اصول نیست اما عارف تمام این ملاک ها را کنار زده و با پشتوانه می کند و در صدد ک

مکاشفه خود، فهم ذوقی و غیر اصولی از منقولات دارد کما اینکه بسیاری از تفاسیر ابن عربی از آیات و روایات 

لام یف معنای کفر و کافر در کیک نمونه از این موارد تطبیق شهود بر نصوص دینی، تحر  محکم همینگونه است.

 د:می فرمایخداوند متعال درباره کفاری که به رسول خدا صلی الله علیه وآله ایمان نمی آورند ابن عربی است. 

  .60یُؤْمِنُون لا تُنْذِرْهُمْ لَّمْ أَّمْ أَّنْذَّرْتَّهُمْ أَّ عَّلَّیْهِمْ سَّواءٌ وَّ

کریم را اشاره به مومنانی می داند که حق را در دل خود مخفی  قرآناین آیه از اما ابن عربی واژه کفر و کافر در 

کرده اند و دیگران از آن مطلع نیستند و در تفسیر آیه فوق از سوره یس، واصلان به حقیقت را از دایره شریعت 

 و دستورالعمل های انبیاء خارج دانسته و می گوید:

                                                           
 هرگونه زا عاری و حقیقی است شناختی و است برخوردار والا بس شائی از علم این حضوری علم به عالم برای گرچه نیست، دیگری به انتقال قابل بیند،

 یابد می ودخ برابر در بزرگ مانعی کند، طرح دیگران برای یابد می تمام وضوح به درون از را آنچه بخواهد و بگشا زبان کسی چنین اینکه محض به اما تردید

 زبانی قالب به یابد می اینجا در آنچه شود می الکن زبانش اینجا در اما کرد می استفاده مخاطب و خود میان مشترک مفاهیم از او حصولی علم عرصه در چون

 حصولی علم است، حصولی علم قسیم علم حضوری .ندارد امکان هم دیگری به انتقال پس نیست مفهوم مقوله از آن ذات و معلوم خود چون دهد نمی در تن

 سفسطه و جدل و خطابه برهان، و شعر به که است قیاس و است تمثیل یا و استقرا یا قیاس یا که است تصدیق این و شود می تقسیم تصدیق و تصور به

 بمخاط و خود میان مشترک مفاهیم از مستدل آن در که است حصولی علم حیطه در استدلال اساسا پس. آید می پدید خمس صناعات و شود می تقسیم

 علی یحضور علم اما کند می اثبات را خویش مطلوب و یابد می دست نظری احکام و مفاهیم به بدیهی و واضح احکام یا مفاهیم از عبور با و کرده استفاده

 های شیوه زا استفاده با تواند نمی کشف، اهل لذا. بگوید ابرام و نقض و اثبات و رد از سخن تواند نمی حضوری علم به عالم و نیست بردار استدلال الاصول

 نماید. شریک خود های یافته در نیز را دیگران استدلالی،

 .13. یس، 63 
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شان تفاوتی ندارد،چه آنان را به وعید خود بیم دهی و چه یا محمد اینان که محبت مرا در دل پنهان داشتند، برای
بیم ندهی، به سخن تو ایمان نمی آورند. زیرا اینان جز مرا نمی بینند و درک نمی کنند، درحالی که تو آنان را به 

ایشان ل هو ایمان آورند درحالیکه بر درک نکرده و ندیده اند چگونه به تآفریده های من بیم می دهی که آنان را د
مهر زده ام تا جایی برای دیگران نباشد و بر گوش هایشان مهر زده ام تا سخن دیگری را نشنوند و بر چشم 

ه تو ؟ اگر توجه شان را از سوی خود بدهایشان پوششی از بها و عظمت خود افکنده ام تا دیگری را هرگز نبینن
اال گشته اند و مبهوت به این منظر تابناک می جمال و و اندوه می افتند درحالیکه محو  معطوف دارم، به رنج

 61 .نگرند. پس چگونه اینان را از خود باز دارم

جالب اینجاست که چنین اشتباهات غلط و فاحشی درحالی صورت گرفته است که ابن عربی تصریح دارد این 

دریافت کرده است و تمام کلمات و عبارات او، عین  صلی الله علیه وآلهدو کتاب را از جانب خدای تعالی و پیامبر اکرم 

 الهام و وحی الهی است. وی در ابتدای کتاب فصوص الحکم می گوید:

 نةس محرم من الآخِّر العشر في أُرِّيتُها مُبش ِّرة في سلم و آله و عليه الل َّه صلى الل َّه رسول رأيت فإني : بعد أما

 كتاب» هذا: لي فقال كتاب، سلم و آله و عليه الل َّه صلى بيده و دمشق بمحروسة ستمائة و عشرونَّ و سبع

 أولي و لرسوله و لل َّه الطاعة و السمع: فقلت به، ينتفعون الناس إلى به اخرج و خذه «الحكم فصوص

 63.أُمِّرْنا كما منا الأمر

ن عقیده خویش، تبییابن عربی نه تنها اصل کتاب را مستند به شهود می کند بلکه در ابتدای هر بابی برای 

ابتدا مکاشفه خود را نقل کرده و سپس به دنبال تاویل و توجیه نصوص دینی و تطبیق آن بر مقتضی و 

                                                           
 غیری عقلونی لا فإنهم بکلامک یُؤْمُِنونَّ لا ُتنْذِرُْهمْ لَّمْ أَّمْ به أرسلتک الذی بوعیدک أَّنْذَّرْتَّهُمْ أَّ عَّلَّیْهِمْ سَّواءٌ ف عنهم فی محبتهم ستروا کَّفَّرُوا الَّّذِینَّ إِنَّّ محمد . یا61

 کلاما ونیسمع فلا سمعهم على و لغیری متسعا فیها أجعل فلم قلوبهم على ختمت قد و بک یؤمنون کیف و شاهدوه لا و عقلوه ما هم و بخلقی تنذرهم أنت و

 و إنذارک إلى السنی المشهد هذا بعد أردهم عندی عظیم عذاب لهم و سواى یبصرون فلا مشاهدتی عند بهائی من غِشاوَّةٌ  أَّبْصارِهِمْ  عَّلى وَّ منی إلا العالم فی

 فأین صدرک هل یضیق ما فی تسمع و وجهک فی منی إلیه به جئت ما یرد و یکذبک من إلى أنزلتک قربا أَّدْنى أَّوْ قَّْوسَّیْنِ قابَّ بعد بک فعلت کما عنی أحجبهم

 .أبدا علیهم أسخط فلا عنهم رضای أخفیتهم الذین خلقی على أمنائی فهکذا إسرائک فی شاهدته الذی الشرح ذلک

 115: ص ،1ج ،(مجلدات اربع)المکیة الفتوحات 
 47: ص ،1ج الحکم، فصوص .محیی الدین ابن عربی، 63
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محتوای خواب و شهود خویشتن است. از جمله این اعتقادات که از رهگذر خواب و شهود به دست 

دن فرعون رسیده است و هیچ آمده است، گزاره ایمان فرعون است. ابن عربی در شهود خود، به مومن بو

کس نمی تواند او را به خاطر این اعتقاد مذمت کند زیرا معرفت شناسی تصوف مبتنی بر همین خواب 

ها و مکاشفات است. از همین روست که داوود قیصری در پاسخ به مستشکلینی که سخن ابن عربی را 

 : نقد کرده اند چنین می نویسد

اض کرد درحالی که او به این سخن مامور بوده است زیرا همه پس نباید بر این سخن شیخ اعتر

نوشته شده است پس او  صلی الله علیه وآلهبه امر حضرت رسول  (فصوص الحکم ) مطالب این کتاب 

 62.معذور است همانطور که معترض فریب خورده نیز معذور است

و چنانچه استاد ابن عربی، ابومدین مغربی صوفیان معمولا بهره ای از علم مکتبی و بحثی ندارند از طرف دیگر، 

می گوید، این علوم مانند گوشت گندیده و کهنه و پوسیده است و باید از گوشت تازه یعنی شهود، تناول کرد. 

و برای تطبیق یک موضوع بر درحالیکه علوم دینی و منقولات دینی، سازوکار ها و چارچوب های مشخصی دارد 

 دین، لازم است که از همان سازوکار های مرسوم علوم دینی و فقاهتی برای آن استفاده کرد.

 شخیص مکاشفه صحیح برای صاحب کشف راه های ت .2

 آقای وکیلی می گوید برای تشخیص مکاشفه صحیح از فاسد راه های زیر وجود دارد:

 زیادی از مکاشفات اولیا از بدیهیات است.بدون فکر، از بدیهیات باشد؛ حجم " .1

ممکن است مطلبی برای کسی بدیهی باشد و برای کسی نباشد. نیازی نیست  .بدیهی باشد و یقین بالمعنی الاخص داشته باشد

که بدیهیات بین همه مشترک باشد. از نظر بحث های معرفت شناختی، شاخص اعتبار یک ادراک همان یقین بالمعنی الاخص 

می پرسند از کجا می فهمند که سخن نازل بر عرفا، معتبر است، پاسخ می دهیم همانطور که انبیا می فهمیدند، اون آقا  است.

از کجا می فهمد؟ جوابش این است که به تو ربطی ندارد از کجا می فهمد چون خودش است و وجدان خودش و یقین دارد. 

                                                           
 1133: ص الحکم ، فصوص . داود قیصری، شرح62
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ز کجا می فهمی؟ خب می فهمم دیگر، هیچ دلیلی هم نداریم. حجم زیادی از مثل اینکه می گوییم پایم درد می کند، بگویند ا

  مکاشفات اولیا الله از بدیهیات است.

 قسم است؛ 2تقسیم بندی های عرفانی بدیهیات از جهت 

 گاهی کشف شهودی است حقیقتی بیرون است و انعکاسش در نفس افتاده است و من یقین دارم مطابق است.-1

واقع کشف به یک گاهی نفس انسان سعه پیدا می کند و خود آن حقیقت را با تمام وجود به علم حضوری می فهمد. در -2

 اعتبار شهودی است که می شود حصولی و یا وجودی است که می شود حضوری.

ه می پرسند از کجا می از نظر معرفت شناسی همین مهم است که مکرر در کافی و بصائر الدرجات روایاتی داریم که از ائم

فهمد ملک است یا شیطان؟ پاسخ این است که خودش می فهمد، فقط مهم این است که یقین قطعی باشد در تمام زندگی 

 ". همین است..

 در نقد سخنان آقای وکیلی باید به نکات ذیل اشاره کرد:

اولی مجددا تذکر می دهیم که محل نزاع منتقدین با عرفا، در مواردی نیست که یک مطلب بدیهی و  .1

موضوع  13عقلانی را مطرح کرده باشند. باری بدیهیات همه انسان ها یکسان نیست اما اگر کسی که 

بدیهی وجود خواهد داشت  13را آموزش می دهد برای همه آنها  13بدیهی را می داند به دیگر افراد این 

درصد  99در  کهو هیچ کس نمی تواند در بدیهیات خدشه کند مگر اینکه ادعای عارف، بدیهی نباشد 

تمام عرفا و صوفیه اعتراف دارند که سخنان آنها مخصوص نخبگان و خواص است موارد همچنین است. 

عرفان را نخبگان جامعه "و مطالب شان پیچیده و غامض است و خود آقای وکیلی هم بیان کردند که 

ات عرفا، مصداق . حال سوال اینجاست که اگر مکاشف"بعد از سالها تلاش و زحمت باید درک کنند

بدیهیات بود و همانطور که آقای وکیلی مدعی است حجم زیادی از مکاشفات آنها بدیهی بود، دیگر این 

سخنان چه معنایی دارد؟ آیا برای فهم بدیهیات، سالها درس خواندن و زحمت نیاز است؟ پس آقای 

هم رفا عحتی خود من اینکه وکیلی ادعایی کرده است که با سخنان پیشین خود او نیز در تضاد است ض

  مکاشفات آنها، مصداق بدیهیات است.ادعا ندارند 

قائل ارد که دتالی فاسد هایی را دایر مدار یقین بکنیم، لوازم و تشخیص شهود صحیح و غلط اینکه بحث  .3

تمام قانیت و حبحث پلورالیسم دینی پذیرش این لوازم، باید به تمام آنها پایبند باشد. از جمله این سخن 

ن جهان، . عرفانی ترین دیباورهای انسان هاست از بت پرستی گرفته تا تثلیت مسیحیتفرق و ادیان و 

علمای آنها از مرتاضین هستند و حتی در برخی نحله  غالبمتعلق به بت پرستان هندو و بودایی است که 

با اینکه گاو پرست و بت اند شهود اهل کشف و ، پیروان عادی آنها هم ینجِمکتب مانند  ی این دینها
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ی دارد که به تو چه ربط"دراینجا اگر مثل آقای وکیلی بگوییم: رسیده اند. نیز پرست هستند و به یقین 

ادیان  نقد تمامهمچنین لازم می آید بت پرستی هندو ها را هم بپذیریم و  "چگونه به یقین رسیده است

ظهور که اساس آن مبتنی بر شهود است را کنار و فرق انحرافی مثل بابیت و بهائیت و عرفان های نو

درحالیکه آقای وکیلی مدعی است منتقد فرقه های صوفیه می باشد و به عرفان های نوظهور  بگذاریم.

   نقد دارد و این نشان می دهد ایشان التزامی به این سخن نداشته یا توجهی به این لوازم ندارد.

 معرفانی، هر دو از سنخ حضورند و قلبِ حاضر، قلبی است که به مقاو شهود کشف  "بلکه از این هم بالاتر، 

مانند عالم و فقیهی نیست که برخی حقایق را  شخصی که حقایق را شهود می کند ".قرب و دنوّ، نایل آمده باشد

امات بالای قبلکه شهود توام با قرب به الله است و مکاشف در حقیقت به مفهمیده باشد حصولی علوم با عقل و 

معنوی و عرفانی دست یافته است. لذا بت پرست هندو که اهل کشف است، نه تنها قابل مذمت نیست بلکه او 

 از اولیاء الله می باشد و حتی شاید انسان کامل به معنای عرفانی.

دی یلوازم باطل دیگری هم دارد مثلا شخصی مدعی شود شریعت جد ،اگر بگوییم حجیت دایر مدار یقین است

آورده است و اسلام را نسخ کرده است و یقین به گفته خود داشته باشد یا شخصی در شهود خود یقین کند که 

ه بعد از قیام داعش در عراق، صوفیان نقشبندی ب ؟ تکلیف این موارد چیست اید آقای وکیلی را به قتل برساند!ب

داعش پیوسته و علیه مسلمانان شمشیر کشیدند. اگر این صوفیان بگویند ما در مکاشفات خود به یقین رسیدیم 

که باید دوشادوش داعش، شیعیان را به قتل برسانیم، تکلیف چیست؟ طبق منطق آقای وکیلی دراینجا باید بگوییم: 

 و لابد گردن خود را در اختیار تیغ تیز آنها قرار دهیم! "دارد که چگونه به یقین رسیده است به تو چه ربطی"

 را با شهود مردمان عادی یکی می پندارد. ءو اوصیا ءوحی و الهام نازل بر انبیاآقای وکیلی دیگر آنکه  .2

ات داشته نادی به روایدرحالیکه ابتدا باید ثابت می کرد وحی و شهود تفاوتی ندارد تا بتواند چنین است

   باشد.

در اینجا باید بگوییم که صوفیان برای شهود ویژگی هایی بر شمرده اند که نشان می دهد شهود و وحی انبیا از 

دو مقوله متفاوت است این تفاوت ها هم در محتوای شهود و هم در دیگر ویژگی های ساختاری شهود جاری 

ا بحاکی از چشیدن یک نوع وحدت و متحد شدن یکی از ویژگی های شهود عرفانی این است که است. مثلا 

و در سرتاسر قرآن کریم سخن از تمایز و تفاوت خالق و مخلوق است اما در وحی انبیا چنین چیزی نیست معلوم 

ین ویژگی ن است اما وحی چنبیاتبیین و و غیر قابل نبوده ، قابل انتقال به غیر عرفانییا اینکه شهود شده است. 

نازل یشان ادر قالب ادبیات و الفاظ به و قرآن کریم صلی الله علیه وآله منزل بر پیامبر اکرم هایی ندارد بلکه اساسا وحی 

شده است. حتی اگر وحی با شهود را یکی بدانیم، شهود انبیاء به دلیل ادله مثبت عصمت و نبوت آنها، برای خود 
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اما هیچ دلیلی برای اثبات درستی و اعتبار شهود غیر انبیاء در دست نیست. مانند مساله  و دیگران حجت است

خواب و رویا که برای انبیا حجت است اما برای دیگر مردمان خیر. اگر کسی بگوید شهود و وحی تفاوتی با 

ط سروش در کتاب بس همدیگر ندارند و به لوازم این سخن ملتزم باشند، در حقیقت همان نظریات و سخنان آقای

تجربه دینی را بیان کرده و باید به تمام لوازم این نظریه پایبند باشند. از جمله این لوازم، بسط و قبض شریعت یا 

زیاده و کم شدن احکام و اصول شریعت است. روشنفکران دینی که وحی و شهود را یکی می دانند، به لوازم این 

که امثال آقای وکیلی بدون توجه و التفات به لوازم این سخن، اصل نظریه  قول نیز پایبند هستند اما عجیب است

را می پذیرد اما از بار پذیرش لوازم آشکار و تالی فاسد های آن شانه خالی می کند در اینجا باید گفت شتر 

  سواری دولا دولا نمی شود یا اصل ادعا را پس بگیرید یا به لوازم آن پایبند باشید.

در زمره  خیلی از یقینیات انسان !به معنای بدیهی بودن آن نیست یقینی بودن یک مطلب، لزوماًدیگر آنکه  .4

 پس نمی توان گفت هر مطلبی که یقینی است لزوما بدیهی هم می باشد. امور بدیهی قرار ندارد.

م است هایی لازشیخ الرئیس و فارابی گفتند برای جدا کردن وهمیات از بدیهیات مهارت ": آقای وکیلی می گوید .5

یعنی در مقدمات این گزاره تامل کنی بعد ببینی قابل تشکیک است یا خیر، بعد وهم را از بدیهی جدا کنی. درباره 

 "مکاشفات هم اگر برای کسی یقین مستقیم حاصل شود باید در مقدماتش تامل کند ببیند شیطانی است یا رحمانی

صحت مکاشفه، باید در مقدمات آن تامل کند! سوال اساسی ایشان مدعی است برای کشف در پاسخ می گوییم 

اینجاست که در مقدمات چه چیزی تامل کند؟ مگر ایشان در ابتدای بحث، کشف را به دریافت مستقیم و بدون 

مگر عارف در شهود خود، سیر فکری و مقدمات علمی دارد که در  فکر و مقدمه علمی تعریف نکرده بود؟

 مقدمات آن تامل کند؟ 

د پای استدلالیان چوبین بو": و می گوید می داند برهان عقلیآقای وکیلی دومین راه تشخیص شهود صحیح را 

یعنی عرفا سخنانی دارند که عقل آن را درک نمی کند. مانند قاعده ای که برای اثبات نبوت داریم و می گوییم عقل 

 "د و نبی نازل می شود تا بیان کندمصلحت را تشخیص نمی ده

 در نقد این سخن باید گفت:

و اتفاقا محل نزاع در همین  سخنان عرفا و مکاشفات آنها نه تنها برهان ندارد بلکه خلاف برهان است .1

در مرحله بعد، موردی که عقل می باشد یا حکم صریح و اولی مواردی است که شهود عارف، بر خلاف 

 . یا حکمی نسبت به آن ندارد عقل آن را تایید نمی کند
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کرده اند که کشف با برهان و عقل سازگار نیست. شهود عرفا، اموری نیست و اعتراف نیز به این مساله اذعان  رفاع

که عقل نسبت به آن حکم ندارد بلکه عقل حکم دارد و آن را رد می کند. اگر عقل ساکت بود که اصلا این حجم 

 ندارد را خود عقل مشخص کرده است مثلاً  از مخالفت با عقل معنا نداشت. مواردی که عقل حکمی و تشخیصی

در بحث از شهود عرفانی، محل نزاع در مواردی است که عقل و برهان، بر خلاف این شهود است. )در  تعبدیات.

 بحث از رابطه کشف و عقل در ادامه به سخنان عرفا در این زمینه اشاره می شود.(

یرا پذیرش اصل موضوع نبوت مبتنی بر حکم است زنبوت قیاس مع الفارق موضوع وحی و استناد به  .3

رسی پیدا کند لذا از ردی، نمی تواند به حکم مساله دستعقل است و خود عقل حکم می کند که در موا

  ؟نبی آموزش می بیند. آیا در مساله کشف و شهود، عقل چنین حکمی دارد 

و روایات قطعی الصدور و الدلاله می  عرضه به قرآن تشخیص صحت مکاشفه را ین راهآقای وکیلی سوم

 داند.

 در نقد این سخن باید گفت:

عالم  بود هیچ فقیه وسنت قطعی قرآن و در اینجا باز هم متذکر می شویم که اگر شهود عرفانی، مطابق با  .1

. مشکل و محل نزاع در جایی است با عرفا و صوفیه نداشت ینزاع و اشکالمحصل ابجد خوانده ای بلکه 

عرفانی، با سنت قطعی تطبیق ندارد و صوفیان نیز با اعلی صوت خود اعلام کرده اند که که مکاشفات 

شهود ما اساسا با فهم رایج و متعارف از نصوص دینی تطبیق پیدا نمی کند. لذاست که بایزید بسطامی 

را از آیات و روایات اخذ می کردند و از در مذمت علمای دین و شریعت که معرفت و علم خود 

ن می گیرید و اساسا این معصومین حدیث نقل می کردند، می گوید شما علم خود را از سلسله مردگا

 64لم نیست.نزد ما ع

و این مطلب به حدی واضح باشد شده توسط علما و فقها صادر  ی از آیات و روایاتِ قطعی الدلالةاگر یک حکم

قها )غیر صوفیان( بر آن مطلب اجماع داشته باشند اما آن مطلب مورد اجماع علما، مخالف که تمام علما و ف

 مکاشفه صوفیان باشد، آنها شهود خود را ترجیح می دهند لذا قیصری می گوید:

للکشف الصریح النبوى، و  فاذا اجماع علماء الظاهر فى امر یخالف مقتضى الکشف الصحیح، الموافق

لا یکون حجة علیهم. فلو خالف من له المشاهدة و الکشف، اجماع من لیس له ذلک، الفتح المصطفوى، 

                                                           
 383، ص: 1الفتوحات المکیة)اربع مجلدات(، ج 64
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صلى اللّه علیه و  -لا یکون ملاما فى المخالفة، و لا خارجا عن الشریعة، لاخذه ذلک من باطن رسول اللّه

 65.-آله

اجماع علمای ظاهر نیز در صورتی که بر خلاف کشف صحیح موافق با کشف صریح نبوی و فتح مصطفوی باشد، 

بر اهل کشف حجت نخواهد بود، و لذا مخالفت اهل کشف و شهود با اجماع علمای ظاهر، موجب ذم و ملامت 

طن رسول الله صلی الله نبوده و سبب خروج از شریعت نخواهد بود. چه اینکه اهل کشف، حکم خود را از با

صوفیان مدعی اند با مکاشفه خود، باطن و حقیقت کلام خدا را کشف کرده اند، ولو اینکه علیه وآله می گیرند. 

این باطن، با ظاهر در تضاد است و علمای ظاهر نیز اجماع بر خلاف آن سخن صوفیان دارند اما صوفی، کشف 

به سنت و آیات و روایات از نظر صوفیان محلی از اعراب  خود را ترجیح می دهد. پس مشخص شد که عرضه

ندارد و آنها در عمل پایبند بدین امر نیستند به عنوان تنها یک نمونه، هنگامی که ابن عربی بر گوساله پرستی بنی 

لسلام ااسرائیل صحه گذاشته و عتاب حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام به هارون علی نبینا و آله و علیه 

 را جهت انکار و مبارزه با گوساله پرستی می داند، داود قیصری در شرح کلام او می گوید: 

 و اعلم، أن هذا الکلام و إن کان حقاً من حیث الولایة و الباطن، لکن لا یصح من حیث النبوة و الظاهر. 

 است اما از جانب ظاهربدان که این کلام ابن عربی از جانب باطن دین و ولایت حرفی صحیح و حقیقت 

  66 .دین و نبوت صحیح نمی باشد

می داند که عرفا، مکاشفات خود را به عنوان باطن به خوبی دارد  اندک مطالعه ایهرکس که در عرفان و تصوف 

آیات و روایات معرفی می کنند و این باطن در قریب به اتفاق موارد، نه تنها با ظاهر دین همخوانی ندارد بلکه 

مخالف باطن است لذا آنها با حربه تاویل های بی ضابطه، سعی دارند ظاهر آیات را به کلی منحرف و ظاهر، 

منصرف نمایند تا بر شهود تطبیق پیدا کند. پس عرفا حتی اگر در ظاهر ادعا داشته باشند که مکاشفات آنها مخالف 

ر ظاهر با باطن یکی بود، نیازی به نصوص نیست، در مقام عمل نشان داده اند که چنین چیزی نیست چراکه اگ

 تاویل نبود.

                                                           
 .36 .داود، قیصری، رسائل قیصرى، رسالة فى التوحید و النبوة و الولایة)رسائل قیصرى(، ص: متن65
 .1396قیصرى، ص: .شرح فصوص الحکم)القیصرى(، شرح66
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بر فرض پذیرش اینکه مکاشفات با ظاهر دین و برهان عقلی تطابق دارد، رهآورد این سخن، عدم اعتبار استقلالی 

و ذاتی مکاشفات است زیرا اگر بگوییم ملاک و میزان سنجش اعتبار سنت قطعی و عقل است، در واقع شهود را 

 انداخته ایم.از اعتبار ذاتی 

ت. ایشان اس بررسی حیطه رفتاری فردآقای وکیلی می گوید یکی دیگر از راه های تشخیص شهود صحیح، 

 می گوید:

روایت داریم که طلب خیر کن و هرچه به دلت افتاد عمل کن. ملاک صحت استخاره چیست؟ 

ت که ضمانتی اس شاخصه اعتبار آن مسبوق بودن به حال فرد است با یک کبری کلی ، کبری همان

اهل بیت دادند که اگر انسان خودش را به خدا بسپارد و طلب خیر کند ... خدا حتما خیر نصیبش 

می کند... سالک هم اگر واقعا به حال خودش واقف باشد و طهارت نفس را حفظ کند و حالت 

عی ن به نوتوکل و انقطاع خود را حفظ کند می تواند پی ببرد که شهودش رحمانی است، این میزا

... این را می توانیم برای دیگران هم دنبال کنیم اگر کسی را یافتیم  به همان جمع قرائن باز می گردد

که در توکل، مراقبت و انقطاع و طهارت عالی است می شود ضریب صدقی برای مکاشفاتش درآورد 

حجیت از همان معنای و به او اعتماد کرد حتی به او بیشتر از خودمان می شود اعتماد کرد، این 

مقربیت است حال اگر متوجه شویم که انسان کامل است که دیگر کار خیلی راحت تر می شود 

 چون او دوام انقطاع و توکل دارد ثانیا طبق منابع نقلی ما او به منابع علم الهی وصل است.

 در نقد کلام ایشان باید گفت:

. ممکن است شخصی در نهایت عارف را می رساندافاده عملی صدق نظری ندارد بلکه نهایتا صدق اخلاقی اولاً 

ه های و یونان باستان، در جنبباشد. چنانچه طب سنتی ایران و غیر صحیح تقرب به خدا باشد، اما کشف او باطل 

و عنصر )خاک، هوا، آب، آتش( رکن ار بر پایه این چهماده و  4مبتنی بر نظری، بطلان آن ثابت شده است چراکه 

ان و برخی بیمارافاده عملی دارد فی الجمله این طب، اما امروزه هیچ کس در بطلان این نظر تردید ندارد است که 

نت سطبق برای صدها سال، یا تشخیص کسوف و خسوف که را می توان با استعمالات طب کهن درمان کرد. 

 این نظام واما فت و اصابه فی الجمله هم داشت و صحیح در می آمد صورت می گرهیئت بطلمیوسی قدیمی 

ندارد و بطلان آن کاملا روشن شده است. پس درباره مکاشفات نیز همین مساله جاری است صدق نظری هیئت، 

 و چه بسا شخصی در نهایت مرتبه توکل و قرب باشد، اما مکاشفات او هیچ حقیقتی نداشته باشد.
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سان است و انو درونی امور باطنی ، از اینچنینی و توکل و موارد مشابهباطن طهارت موضوع  همچنین باید گفت

غیر از معصومین که به وسیله نص، عصمت آنها و درستی دریافت های نمی تواند برای دیگران تشخیص دهد، 

این مساله  واند برایایشان نمی تآنها با دلیل خارجی ثابت شده است. در بحث استخاره نیز پیش تر بیان شد که 

 استخاره موردی استضمن اینکه است ترجیح دو طرف مباح و جایز به استخاره استناد کند، استخاره در مقام 

  و ... . منصوص

 بخش چهارم ( جایگاه عقل در عرفان

 آقای وکیلی می گوید:

عرفا  صغری و کبری را نمی فهمد. عقل تا پاسخ را به کشف ندهیم، .عقل وامدار کشف است"

 "شهود را در تعارض با کشف نمی دانند.

و بررسی پیرامون ارتباط شهود با عقل مطرح کرده است که در ادامه به نقد هم را  ی دیگرایشان چندین ادعا

 آنها می پردازیم:تمامی 

ن و بگوییم که رهبرا! در اینجا باید کشف عرفانی با عقل در تضاد نیستآقای وکیلی مدعی است که  .1

مشایخ بزرگ مکتب عرفان و تصوف در موارد متعددی تصریح کرده اند که مکاشفات آنها با احکام 

بدیهی و اولی عقل در تضاد قرار دارد و صوفی باید حکم شهود را بر حکم عقل ترجیح دهد و اساسا 

ا حکم ز مکاشفاتی بوده است که باختلاف و محل نزاع با صوفیان در طول تاریخ نیز مبتنی بر همین نوع ا

 عقل در تضاد است.

 و ندارد وجود ذهن مطلقًا ساحت آن در که ساحتی است به مربوط عرفانی شهود و تجربه اند کرده تصریح عرفا

 در. وجود ندارد ساحت آن در هم منطقی قوانین یعنی ذهنی قوانین لذا ندارد، ذهن وجود ساحت آن در چون

 ساحتی چنین در لذا و است پذیر آنجا امکان در ضدین جمع و نقیضین رفع نقیضین، جمعمواردی مانند  نتیجه

 در ادامه تنها به چند مورد اشاره می کنیم: عمل کرد. عقلی ملاک اساس بر توان نمی

ابن عربی تصریح دارد که مساله وحدت وجود، از طریق کشف و شهود به دست آمده است و این ساحتی است 

 :گوید میمکیه  فتوحاتکه منجر به جمع نقیضین می شود. وی در کتاب 

 أخطأ فما العیان أوجدها و نفاها و البرهان ردها دقیقَّ إشارَّةٌ وَّ  رقیقة مغازلة …اللَّّه إلا الوجود فی فما

 : انتقاده فی منتقد جهل لا و اعتقاده فی معتقد
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 این( عقلی)برهان که است دقیق ای اشاره و لطیف بازی عشق این و است موجود خدا فقط عالم در"

 این به که کسی که است دلیل همین به کند می اثبات را آن شهود و کشف اما کند می رد را نظریه

 قلع طبق زیرا.)"است نورزیده جهل است نظریه این منتقد که کسی و نکرده خطا است معقتد نظریه

   67(است کرده حکم

 :گوید می دیگر جای درابن عربی 

 و اجبو فیه المتناقضتین بالطریقتین الایمان و المحقق التناقض من یتضمنه ما مع الأمر هذا أعجب ما

 هذا فی فإن ذلک أعطى لمن قوة و عظیم تأیید به الایمان وجود مع الکشف باب من علیه الاطلاع

 .الکشف أهل من کثیر زل الموطن

 به ایمان اما است محقق تناقضی دارای اینکه با است برانگیز تعجب( وجود وحدت) مبحث این چقدر"

 به ایمان و رسیم می نظریه این به شهود و کشف با چراکه! باشد می واجب متناقض موضوع این

 رد( وجود وحدت نپذیرفتن با) مکاشفه اهل از بسیاری و خداست بزرگ تایید به منوط وجود وحدت

 68."اند لغزیده وادی این

 :گوید می دیگر جای در عربی ابن

 عین فی الضد وجود هو و الضدین بین الجمع یعلم منه منزل هو و:  الابدال منازل مِن منزلٌ الالفة انّ

( وجود وحدت پذیرش با)عارف که است منزل این در است الفت عرفانی، منازل از یکی"... : ضده

 69."پذیرد می را ضدین بین جمع

چنین  ودب شخصیه وحدت نظریه منتقدین از یکی ابتدا که نیز شیرازی ملاصدرای مرحومفیلسوف بزرگ شیعه 

 می فرماید: 

 امری به اند کرده عاری بشریت حجاب از را خود ها مجاهدت و ها ریاضت با که بزرگان این چگونه

  73.کند می آن استحاله به حکم( عقل یعنی) عادل حاکم که کنند می حکم

 :گوید می معاصرین از یکی

                                                           
 163: ص ،3ج الفتوحات ،. ابن عربی67 

 625: ص ،3ج ابن عربی، الفتوحات .68 

 634: ص ،3ج ابن عربی، الفتوحات .69 

 .232 صفحه ،3 جلد اسفار، .73 
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 معلول است علت که صورتی در خارجی ذات عین یعنی واحد شی نظری عقل در اینکه سخن خلاصه

 مجمع ذات، که است این است شهود و کشف حکم که عقلی حکم فوق نظر این در ولی. شود نمی

 71.معلول هم و است علت هم که...  است نقیضین جامع و ضدین به متصف و اضداد

 

 یک داردن امکان زیرا ایم شده متوجه را آن اشتباه ما و است عمیق بسیار عربی ابن عبارات بگویند برخی شاید

 .بکند متضاد و متناقض امری به حکم وشهود، کشف صرف به عاقل، انسان

 بر و دنمان کسی برای ای شبهه و شک هیچ جای دیگر که کنیم می نقل را عربی ابن از دیگری عبارت پاسخ در

 .دانست می ممکن را نقیضین اجتماع و محال امر او که شود ثابت همگان

، به یک بودن این حکم تغییر قابل غیر  نشدن کفار و یبهشت بر مبنیدر جهت تاکید بر وقوع وعید او،  خداوند

 :فرماید می اعراف سوره 43 آیه درحکم بدیهی عقل مثال زده و 

 فی الْجَّمَّلُ لِجَّیَّ حَّتَّّى الْجَّنَّّةَّ یَّدْخُلُونَّ لا وَّ السَّّماءِ أَّبْوابُ لَّهُمْ تُفَّتَّّحُ لا عَّنْها اسْتَّکْبَّرُوا وَّ بِآیاتِنا کَّذَّّبُوا الَّّذینَّ إِنَّّ

 بهشت داخل کردند تکذیب را ما های نشانه و آیات که کسانی. الْمُجْرِمین نَّجْزِی کَّکَّذلِ وَّ الْخِیاطِ سَّمِّ

 .شود رد سوزن سوراخ از شتر که وقتی تا شوند، نمی

 :گوید می خود فتوحات کتاب دراما ابن عربی در کمال تعجب 

 کِبره على هذا و صِغره على هذا بقاء مع الخیاط سَّمِّ فی الجَّمَّل کإدخال العقلی المحال على قادر اللَّّه أن

 کردن داخل مانند عقلی محال کار انجام بر خداوند:  العقل طور وراء الذی المقام المنزل هذا من یشاهد و

 .است قادر گردد، بزرگ سوزن سوراخ نه و شود کوچک شتر نه درحالیکه سوزن، سوراخ در شتر یک

 73.است ممکن دارد عقل طور ورای طوری که مکاشفه با عرفانی منازل از یکی در موضوع این فهم

 "لقضایاا ام" آن به که است شده نهاده قضیه یک بر علمی های گزاره و بشری علوم تمام مبنای که، درحالیست این

 هک این از عبارتست قضیه آن و داشت نخواهد علمی ارزش دیگر ای گزاره هیچ شود برداشته اگر و گویند می

 کمح به ارشاد آنها حکم که است موجود رابطه این در نیز دینی نصوص است محال نقیضین ارتفاع و اجتماع

  .است عقل

والتر استیس یکی از عرفان پژوهان نامی معاصر که تحقیقات بی نظیری درباره عرفان و تجارب عرفانی دارد در 

ای عرفان، طوری ور"با تمسک به این بیان معروف عارفان که  "عرفان و منطق"کتاب خود ذیل فصلی با عنوان 

 تفسیری معرفت شناختی از این بیان به دست می دهد و می گوید:" طور عقل است
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تمامی متون عرفانی جهان، هشدارمان می دهد که بین عرفان و عقل رابطه ی یکه و یگانه ای هست که 

ن رابطه ای با عقل نمی تواند داشته باشد. قولی که به آن معنا، هیچ مجموعه و منظومه ی فکری چنی

، به فراتر است "فلان چیز"جملگی عرفا برآنند این است که عرفان فراتر از عقل است ... . چیزی که از 

هر حال و بدون شک به یک معنا بیرون از آن و غیر از آن است. بنابراین مقدمه، تجربه عرفانی به نحوی 

گاشته می شود چنین نکته ای بی تردید از ادبیات و متون عرفانی سراسر جهان بر بیرون از حوزه عقل ان

 72می آید.

تجربه عرفانی فراتر از عقل است، مقصودشان همان معنایی از عقل  ر وی، هنگامی که عارفان می گوینداز نظ

است که پیش تر بیان شد، یعنی عرفان فراتر از حوزه منطق و قوانین بنیادین آن است و بنابراین با عقل نمی توان 

د، شته باشاگر به واقع تجربه های عرفانی متناقض باشند و در ذات آنها تناقض راه دا 74به درک آن امیدوار بود.

 75باید منطق پذیر و عقل پذیر نباشند و فراتر از این دو حوزه به شمار آیند.

حکیم وف یا فیلسبه نتیجه برسد و وقتی این نتیجه به  دآقای وکیلی مدعی است، انسان با شهود می توان .3

دارد،  حال سوال اینجاست که اگر شهود اعتبار و حجیت می چیند.داده شود، استدلال عقلی برای آن 

 ؟دیگر چه نیازی است که برای آن به دنبال استدلال عقلی باشیم

ایشان یا باید بگوید استدلال عقلی، برای خصم و عامه مردم است نه خود عارف؛ یا باید بگوید عارف بعد از تایید 

 عقل و ذکر برهان عقلی، پی به صحت شهود خود می برد.

مان نظر ه بر است که استدلال عقلی برای آن ذکر شود، می گوییم که اینشهود اعتبار ندارد و وقتی معتبگوید اگر 

منتقدین تصوف و فقهاست و همه قبول دارند که اگر یک مکاشفه، مبتنی بر حکم عقل بود، به جهت لزوم تصدیق 

  حکم عقل، آن را می پذیریم و نه به جهت آن مکاشفه. )فتامل(

ب شارحین مکتمکاشفات خود را مطرح کرد و و هفتم ابن عربی در قرن ششم مدعی اند که اصحاب عرفان مثلا 

، سوال اینجاست که در طی این و صغری و کبری ذکر کردبرای آن استدلال و برهان عقلی  ،او چندین سال بعد

 ؟چند، تکلیف این مکاشفات چه می شود؟ آیا در این مدت این شهودات قابل اعتبار و تکیه و عمل بود یا خیر

 اگر مکاشفات عرفا توسط حکیم تایید نشد، تکلیف چیست؟  حالاگر قابل عمل نبود چرا عرفا بدان عمل کردند؟ 

                                                           
 363استیس، عرفان و فلسفه، ترجمه خرمشاهی، ص 72 

 362استیس، عرفان و فلسفه، ترجمه خرمشاهی، ص  .74 

 378استیس، عرفان و فلسفه، ترجمه خرمشاهی، ص  .75 
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بر  ، اگر شهود شخصی مبتنیباشدمحل نزاع در مواردی نیست که شهود، مبتنی بر یک برهان دیگر آنکه  .2

ه مکاشفات صوفیان مربوط عمد برهان و استدلال عقلی بود، به حکم همان برهان سخنش را می پذیریم.

 به حالات شخصی آنها مثل فناء فی الله و شهود ذات خدا و امثالهم است که قابل راستی آزمایی نیست.

رهان و خلاف بصوفیان، می گویند که مکاشفات عرفا ضد عقل خود منتقدین تصوف بر پایه سخنان 

ند عقل نمی تواند این موضوعات است و صوفیان این مکاشفات را بر عقل ترجیح می دهند و می گوی

ح عرفا تصریرا تصدیق کند زیرا اساسا در شعاع نور عقل قرار نمی گیرد و طوری ورای طور عقل است. 

 دارند که عقل نه تنها از فهم این امور ناتوان است بلکه بر خلاف این شهود حکم می دهد 

 :گوید می رازی فخر به نامه در عربی ابن

 الهمس در ویژه به برسد، آسایش و آرامش به آنها طریق از که است محال ، بداند را فکر و عقل مرتبه که کسی

  76.تعالی خدای شناخت

 دیگری می گوید:

 خالیة ةالمرموز کلماتهم و اصطلاحاتهم و العرفاء اکابر من القوم هؤلاء مقاصد أن البتراء بفطانتک تظن أن و ایاک

 لىع کلامهم تطبیق عدم و ذلک، عن حاشاهم الشعریة، التخیلات او التخمینیة المجازفات قبیل من البرهان عن

 عفض و بها، شعورهم قلة و الناظرین قصور عن ناش الحکمیة الحقة المقدمات و البرهانیة، الصحیحة القوانین

 بعض کلام ىف وقع ما و... الیقین افادة فى البراهین مرتبة فوق مکاشفاتهم فمرتبة الا و القوانین، بتلک احاطتهم

 -لا یقىالحق فالبرهان الا و برهانا سمیت بما تکذبهم أن معناه بالمشاهدة، کذبوک فقد بالبرهان تکذبهم ان منهم

 77..الکشفى الشهود یخالف

، مشایخ صوفیه به حقیقت و واقعیت رسیده اند و آن را شهود کرده اند پس در در متن فوق آمده استچنانچه 

ها مقدم بر حکم عقل است و در واقع مکاشفه آنهاست که ملاک سنجش برهان است اگر همه موارد شهود آن

                                                           
 491: ص الأسرار . جامع76 

 . ترجمه: احکام و تثبیت عنوان  در بابی تحت 6از مرحله  36، در انتهای فصل  215 ص اسفار 3صدرالمتالهین، اسفار، ج  .77 

 شعرى یلاتتخ و تخمینى گزافهاى قبیل از و برهان، از خالى عرفان اهل ابراک مرموز کلمات و اصطلاحات و مقاصد که برى گمان کوتاهت بینش به مبادا یعنى

 همف به شعورشان قلت و ناظران قصور از ناشى حکمى، حق مقدمات و برهانى صحیح قوانین بر کلامشان تطبیق عدم .پندارند چنین از اکابر بیرون این است،

 دارند سبب هک اشیائى در برهان بلکه. است براهین مرتبه فوق یقین افاده در آنان مکاشفه مرتبه وگرنه است قوانین بدان ایشان احاطه ضعف و آنان کلمات

 از گرم شودنمى حاصل دارند سبب که امورى به یقینى علم که است مقرر حکمت ارباب نزد در و. است سبب ذى برهان سبب که زیرا است مشاهده سبیل

 رهانب به را عارفان اگر که است آمده بعضى کلام در که این و. باشد مشاهده موجب مخالف برهان مقتضى که بود روا چگونه پس. آنها سبب به علم جهت

 بر برهان امن که این یعنى کنى، تکذیب را آنان نهادى آن بر برهان اسم بدانچه اگر که است این آن معنى کنند،مى تکذیب مشاهده به را تو آنان کنى تکذیب

 .نیست کشفى شهود مخالف حقیقى برهان وگرنه نیست برهان حقیقت در نهادى او
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برهان عقلی موافق شهود باشد برهان عقلی سلیم و صحیح است و اگر مخالف شهود باشد، کشف می شود که 

ه اینکه نمسمی به برهان بود و نه برهان حقیقی. بنابراین عقلی حجیت و معتبر است که شهود آن را تایید کند 

اگر اعتبار شهود را به عقل بازگردانیم و از طرفی اعتبار )ضمن اینکه  شهود بخواهد به وسیله عقل سنجیده شود.

 .(عقل را به شهود، مرتکب دور شده ایم

 متفرقه به سخنان آقای وکیلیبخش پنجم( اشکالات 

 اختلاف عرفا در مکاشفات -

فقها به عرفا و صوفیه در بحث حجیت شهود، اختلافات عرفا در یکی از مهم ترین انتقادات و اشکالات نقضی 

مکاشفات آنهاست. این اختلافات که به مرز تناقض می رسد نشان می دهد راه شهود، راه نامطمئن و غیر سالمی 

 است و انسان نمی تواند شهود را ملاک و مبنا و میزان قرار دهد.

ا ابن مانند اختلاف سمنانی ب ،متفاوت است دیگرعرفا با همشفات مکاکه چرا اشکال در پاسخ از این آقای وکیلی 

 می گوید:چنین  عربی

مشایخ طریقت علاماتی دارند که در علاءالدوله سمنانی نیست هرچند داریم علاءالدوله آخر عمر "

به شاگردانش گفت معلومم شد حق با محیی الدین است حرف های مخالف او را از آثار من پاک 

توجه به منابع موجود، علاءالدوله آن مواقف عالیه را نداشته و در سلسله طریقتی که به او کنید. با 

می رسد تا قرن های بعدش افراد از مویدان محی الدین هستند و همه در تقریر وحدت وجود حق 

را به محیی الدین می دهند ... آقای استیس می گوید نظریه وحدت شخصیه فقط مخصوص عارفان 

 "نیست عارفان مسلمان هم همین را دارند و همینطور عارفان ادیان دیگر.مسلمان 

 ایشان را درسخنان آقای وکیلی و میزان مطالعات ایشان در وادی عرفان و تصوف، معلومات برای سنجش عیار 

م وبخش ددر و اختصاص دارد سمنانی ادعای ایشان درباره علاء الدوله دو بخش بررسی می کنیم، بخش اول به 

 مکاشفات عرفا با یکدیگر می پردازیم.مساله اختلاف اصلی است به موضوع که 

 باید گفت:)که سمنانی را فاقد کمالات عرفانی و شیخوخیت در طریقت می داند( اول ادعای در پاسخ از اما 

 درباره مقام عرفانی علاءالدوله سمنانی همین بس که بدانیم در قرن هفتم و هشتم بزرگ ترین طریقت -1

بود )که بعدها دو سلسله نوربخشیه و  "طریقت کبرویه"صوفیانه خراسان و بخش اعظم ایران، -عرفانی
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ن سلسله در قرون وقت ایبزرگ و قطب بی بدیل الدوله سمنانی رهبر ء علاو ذهبیه از آن متولد شد( 

 الدین نیریزی و رازهفتم و هشتم بود و تا همین امروز، صوفیان ذهبی که چهره های بزرگی مانند قطب 

 شیرازی را در خود دارد، علا الدوله سمنانی را پیشوا و قطب سلسله خود یعنی ذهبیه معرفی کرده اند.

ام قلی از شاگردان ام)سید حسین قاضی( همچنین باید بدانیم که پدر و استاد مرحوم سید علی آقا قاضی، 

ه خود . چنانچبه حساب می آمدندطریقت ذهبیه  از بزرگاننیز نخجوانی و قریش قزوینی بودند که اینها 

پس حتی سلسله عرفای نجف نیز به نوعی به 78آقای وکیلی هم در نوشتاری به این موضوع اشاره دارند. 

 علا الدوله سمنانی و ذهبیه انتساب دارد. فتامل.

فیانه ایران سله صورگ ترین سلاین شخصیت یک شیخ مجاز یا کم اهمیت فرقه ای نبود بلکه رهبر بزدر نتیجه 

بود و هرکس که اندک مطالعه و کمترین آگاهی نسبت به تاریخ تصوف و مشایخ صوفیه داشته باشد می داند که 

 سمنانی در نزد صوفیان جایگاهی بس عظیم و والا دارد. 

مبانی ابن عربی در وحدت وجود را  این است که سمنانی، نهایتاًو عجیب تر آقای وکیلی ادعای دوم  -3

   !یرفت و دستور به حذف مخالفت های خود با ابن عربی از آثارش را دادپذ

ی نقل آن چیزی که از سمنان نقل نشده استچیزی و در هیچ منبعی چنین صحیح نیست  این ادعاباید بگوییم که 

شده است، حذف طعنه های غلیظی است که نسبت به ابن عربی دارد نه اینکه اصل و اساس انتقادات را حذف 

 در مهم ترین آثار سمنانی. سمنانی به شاگرد برجسته خود می گوید که این طعنه های غلیظ را حذف کند  79!کند

و دیدگاه وحدت شخصیه در نقد ابن عربی از او کلمات فراوانی بر جای مانده است، عبارات و تا همین امروز  که

ر ذیل آن داست، در حاشیه هایی که بر فصوص الحکم و فتوحات مکیه نوشته ایشان مثلا  .باقی مانده استوجود 

می  "سبحان من اظهر الاشیاء و هو عینها"از جمله هنگامی که به عبارت ابن عربی کرده است انتقادات تندی نثار 

 تندی می گوید که حتی از امثال ابن تیمیه هم صادر نشده است:کلمات رسد خطاب به ابن عربی 

                                                           
د معظم وال یطباطبائ یقاض نیحس دیالله س ةیو مرحوم آ ینیقزو نیحس دیفقط آقا س ینخجوان یاز شاگردان مرحوم امام قل"آقای وکیلی آورده است:  .78 

 ".افتمین قهیطر نیاز ا خیدر تار یبزرگان اثر نیاز ا ریو نگارنده از غ میشناسیقدس الله سره را م یطباطبائ یقاض یعل دیالحق و العرفان آقا س ةیحضرت آ

https://b2n.ir/a30165 
 علاء) خشی حضرت: که نمودمى چنین صحیح صریح نقل به -بوده الدوله علاء شیخ اصحاب کبار از که -فراهى على شاه": کرده است نقل سمنانى مرید79 

 نوع آن از دانسته خود فهم قصور از بالاخره امگردانیده ظاهر الدین محیى شیخ نسبت به که غلیظ طعن گونه هر من که فرمودمى حیات آخر در( الدوله

 صفحات از رسد تو شعور نظر به من قلم رقم تنوعات از سخنى که موضع هر به دانایى و بصیرت روى از اکنون .امدیده واجب انصراف طریق اعتقاد،

 " نماى حک جملگى به من مصنفات اجزاء و اوراق صحایف



51 
 

گوید فضله شیخ عین دارد، اگر تو بشنوى که کسى مىشیخ خداوند از سخن حق شرم نمىاى 

دارد کنى، پس عاقل چگونه روا مىگذرى، بلکه بر وى غضب مىوجود اوست از وى در نمى

که این سخن بیهوده را درباره خداوند بزند و این نسبت ناروا را به او بدهد؟! از این سخن توبه 

ه نصوح، تا مگر از این مهلکه هولناک که دهریان، طبیعیان، یونانیان و شکمانیان کن، آن هم توب

 83دارند رهایى یابى.نیز از آن ننگ مى

 می گوید:و دیدگاه توحیدی او چنین ابن عربی راجع به در جای دیگر 

ه ب در جمیع ملل و نحل بدین رسوایی سخن کس نگفته و چون بازشکافی، مذهب طبیعیه و دهریه بهتر

بسیاری از این عقیده ... دیگر ای فرزند! بدان که جماعتی حق را وجود مطلق تصور کرده اند... نعوذبالله 

 81من هذا الاعتقاد فی حق الواجب.

این است که اقطاب بعد از سمنانی در سلسله منسوب به او، همگی وحدت  دیگر آقای وکیلیادعای  -2

ن سخنان ای !وجود ابن عربی را پذیرفته اند و مبانی او را تایید کرده و از کلام سمنانی روی بازگردانده اند

وی را نشان می دهد تا همگان بفهمند این چهره، علی رغم ادعاهای علمی آقای وکیلی به خوبی عیار 

دارد به اندازه یک دانشجوی سال اول عرفان هم مطالعه و عرفان و تصوف رگ و گزافی که درباره بز

ی ابن عرب لسله ذهبیه، از بزرگ ترین منتقدانآگاهی کسب نکرده است. چراکه همه می دانند اقطاب س

می رسد  انیالدوله سمنء قریب به اتفاق اقطاب سلسله ذهبیه کبرویه که به علادر طول تاریخ بودند و 

نظریات او را تایید کرده اند و نه تنها از نظریه وحدت وجود ابن عربی دفاع نکرده اند بلکه او را با 

مثلا 83 .عناوینی مثل ممیت الدین یاد کرده اند و از وحدت شهود در مقابل وحدت وجود دفاع کرده اند

خنان ابن ساقطاب سلسله ذهبیه است،  که بعد از سمنانی و نیریزی از بزرگ ترینراز شیرازی ابوالقاسم 

  82عربی در بحث ولایت را کفر بین خوانده و او را ممیت الدین لقب می دهد.

 ق( در میزان الصواب بحث مفصلی پیرامون توحید ذهبیه داشته و می گوید:1248امین الشریعة خویی )د

                                                           
 244مصنفات فارسى سمنانى، مکتوبات)مصنفات فارسى سمنانى(، ص:  83 .

 472. عبد الرحمن جامی، نفحات الانس، ص: 335. مصنفات فارسى سمنانى، بیان الاحسان لاهل العرفان)مصنفات فارسى سمنانى(، ص: 81 
 131 ص الصواب، میزان خویی، الشریعه امین.83

  151 ص جاریه، انهار . مجموعه82 
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ودات عالم را حق مجازی، مراد از وحدت وجود عرفای ذهبیه، وحدت وجود و موجود نیست، بلکه موج

فقیر و نیازمند، لاشیء محض در برابر حق حقیقی، ذاتی و سرمدی دانسته اند. ذواق و حقایق ممکنات، 

عین ذات حق نتواند بود بلکه تحقق و تاصل هستی ایشان، به اشراق و افاضه وجود اقدس حق تعالی 

 84بوده است.

اقطاب صاحب نام ذهبیه، فلاسفه حکمت متعالیه به ویژه ملاصدرا و فلاسفه یونان و ابن عربی و شارحین از نظر 

تقسیم وجود به واجب الوجود و ممکن الوجود و مکتب او همگی در بحث توحید و وجود به خطا رفته اند و 

کنات، مصداق شرک و و بحث وجود ربطی مم وجوددر به اشتراک معنوی وجود و یا تشکیک باور همچنین 

 85الحاد است.

 باید بگوییم: کهاختلاف عرفا و صوفیان در مکاشفات آقای وکیلی پیرامون بخش دوم از سخنان اما نقد 

آقای وکیلی سعی دارد موضوع اختلاف عرفا را به کمترین حد ممکن تنزل دهد و آن را صرفا اختلاف  .1

نکار اهیچ کس موضوعی است که اختلاف عرفا،  مسالهبین سمنانی و ابن عربی بداند درحالیکه اصل 

ئل صوفیان در مسابه این امر تصریح کرده اند. و حتی خود عرفا نیز و اکثر عرفان پژوهان نکرده است 

ندین خود به چ یمختلف طریقت، از مبادی و آداب و اصول سیر و سلوک گرفته تا مبانی نظری و اعتقاد

به )ه اند. مثلا صوفیان خراسان و بغداد، صوفیان مکتب سکر نحله مختلف و متفاوت تقسیم بندی شد

و ... به حدی با یکدیگر اختلاف )به رهبری انصاری و جنید بغدادی( و صحو رهبری بایزید و حلاج( 

مخالفت جنید بغدادی و هفتاد نفر از صوفیان بغداد و  را تکفیر کرده اند.دیگری نظر داشتند که حتی 

                                                           
 85ش( به نقل از میزان الصواب، ص 1263خاوری، اسد الله، ذهبیه تصوف علمی، آثار ادبی، انتشارات دانشگاه تهران )84 

 صاحب میزان الصواب در جای دیگر می نویسد:

د اقدس شریک باشند، چنانکه فلاسفه گمان کرده اند و نه عین وجودات ممکنات به تجلی و افاضات وجود حق تعالی باشند و لیکن آن تجلیات نه با وجو

ش( تهران، 1285وجود اقدس اند، چنانکه صوفیه ردیئه پنداشته اند، بلکه همه وجودات امکانیه، اعلام و آیات وجود حق ازلی باشند. امین الشریعه خویی، )

 614، ص 3مولی، ج

عارفان را همان توحید دانسته و گفته است که برخی معنای وحدت وجود را نفهمیده اند و به  قطب الدین نیریزی قطب سی و دوم ذهبیه وحدت وجود

 اذیت و آزار و افترا اهل عرفان پرداخته اند:

 الوجود معانی وحی اهل النبوة و توحید حزب العارفین بوحدة

 ( تصحیح خواجوی، سی و شش1285ب)الوجود بمعنی الحق عند الهدایة. میزان الصوا و لم یفهموا المعنی المراد بوحدة

وجود آنها در نظر مردم ظاهربین، وجود می نماید، اما در نظر ارباب بصیرت، هیچ یک موجود بالحقیقة نبوده، "نیریزی همچنین درباره ممکنات می گوید که 

 239، ص 1( ج1282الشریعه، میزان الصواب، ) ، امین"بلکه مجموع وجودات امکانیه و عوالم کونیه اعلام و نشانه های وجود اقدس خدا می باشند
 74، ذهبیه تصوف علمی، آثار ادبی، ص 131. ر ک : امین الشرعه خویی، میزان الصواب، ص 85 
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حکم به تکفیر و اعدام حسین بن منصور حلاج از بارزترین نمونه های اختلاف عرفاست که به تکفیر 

رخی ب دو دسته بودند )غیر از حلول و اتحاد( در بحث توحید به طور کلیصوفیان ختم شد. همچنین 

وحدت وجود بودند و تضاد این دو دسته به حدی بود که همدیگر  قائل به وحدت شهود و برخی قائل به

مثلا شیخ احمد سرهندی از بزرگان صوفیه اهل سنت و ابوالقاسم راز شیرازی از  را تکفیر می کردند.

 بزرگان صوفیه شیعه با اینکه از عرفا بودند اما وحدت وجود و ابن عربی را به شدت نقد و رد کرده اند.

 نیلدا یکنند( به شدّت با فصوص مح یم ریتعب یاز او به امام ربان ها ی)نقشبند ینداحمد سَّرهِ خیش

ات فتوح ینصوص وجود دارد مرا به فصوص چه کار؟ تا وقت یتا وقت گفت یمخالف بود و م یعرب

 86چه کار؟ هیّاست مرا به فتوحات مکّ هیمدن

اگرچه  ،است و نه اصل شهودتقریر و ترجمه مکاشفات حال اگر آقای وکیلی، مانند قبل بگوید اختلاف عرفا در 

 می دهیم که ایشان حتی در همین اندازه هم نتواند ادعا کند و می گوییم: ادعای کذبی است اما پاسخ

صدر قاضای تنام دارد که به  "التجلیات اللهیه"یکی از آخرین آثار و پخته ترین و مهم ترین کتاب های ابن عربی، 

همانطور که از نام این کتاب مشخص است، ابن عربی در قالب یک مکاشفه و  است.شده اشته الدین قونوی نگ

 نیا گوناگون اتیاو در تجلکرده است. ذکر در این کتاب سیر معنوی انفسی، تجربیات و شهودهای فراوانی را 

د از اینکه است و بعپرسش کرده و مسائل دیگر و مظاهر گوناگون آن  دیدر باره توح هیمتقدم صوف خیسفر، از مشا

 پاسخ صوفیان را شنیده است، به نقد و رد آن اقدام می کند.

ترین  از بزرگدر حدود پنجاه نفر  یدر عالم شهود با جمع یعربابن  نیالد یمناظرات محالتجلیات کتاب در واقع 

و  یریابوشی. با عطّار نکند یو تفکر او را تخطئه م کند یاست. او در عالم شهود با حلّاج مناظره ممشایخ صوفیه 

طئه تخو مسائل دیگر  دتوحی در را ها و همه آن کند یبشر مناظره م شمندیبزرگان اند زا یگریافلاطون و جمع د

 یجلسخن گفته و با حلاج در باره ت یربوب دیتوح یو شهود حق و تجل بیباره غدربغدادی  دیبا جُنَّمثلا . کند یم

نظریات آنها را  و معرفت گفتگو کرده است اتیو با ابن عطا در باره تجل هیو تنز هیتشبالعلة و با ذوالنون در باره 

 تخطئه کرده است. مثلا در گفتگو با حلاج آمده است:

                                                           
 نیالد یو سخن مح ردپذی¬یحال وحدت وجود را نم نیعلاقه مند است در ع یعرب نیالد یدر مصر که به شدت به مح یعبد الوهاب شعرانیا مثلا  .86 

 .گرداند¬یو آن را به وحدت شهود بر م کند¬یم هیرا توج یعرب
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رأیت الحلاج فى هذا التجلى فقلت له یا حلاج هل تصح عندک علته له؟ و اشرت فتبسم و قال لى ترید قول 

القائل یا علة العلل و یا قدیما لم تزل، قلت له نعم قال لى هذه قولة جاهل، اعلم ان اللّه یخلق العلل و لیس بعلة 

ء جل و تعالى لو کان علة الآن کما کان و لا شى ء و هوء و اوجد لامن شىکیف یقبل العلیة من کان و لا شى

لارتبط و لو ارتبط لم یصح له الکمال )تعالى اللّه عما یقول الظالمون علوا کبیرا( قلت له هکذا اعرفه قال لى 

هکذا فینبغى ان یعرف فاثبت قلت له لم ترکت بیتک یخرب؟ فتبسم و قال لما استطالت علیه ایدى الاکوان حین 

فنیت ثم افنیت ثم افنیت و خلفت هارون فى قومى فاستضعفوه لغیبتى فاجمعوا على تخریبه فلما هدوا اخلیته فأ

من قواعده ما هدوا رددت الیه بعد الفناء فأشرفت علیه و قد خلت به المثلات فأنفت نفسى ان اعمر بیتا تحکمت 

قلت کن البیت خرب و الساکن ارتحل ففیه ید الاکوان فقبضت قبضى عنه فقیل مات الحلاج و الحلاج ما مات و ل

له عندى ما تکون به مد حوض الحجة فأطرق و قال )وَّ فَّوْقَّ کُلِّ ذِی عِلْمٍ عَّلِیمٌ( لا تتعرض فالحق بیدک و ذلک 

 87غایة و سعى فترکته و انصرفت.

ا او گفتگو بو ادامه  یابن عرب یهاخَّرّاز ، از پاسخ به پرسش دیو ابوسع دیاز جمله جن ه،یصوف خیمشا یبرخ

 88اند.کرده یاظهار ناتوان

                                                           
 21ص  ج(، ص: التجلیات3مجموعة رسائل ابن عربى)مجلدان(، کتاب التجلیات)مجموعة رسائل ابن عربى .87 

 148ص  سودکینابنشرح التجلیات الإلهیة، تعلیقات ابن سودکین)شرح التجلیات الإلهیة(، ص: تعلیقات88  .

لی، علم حکم الحق سبحانه فی کونه ظاهرا و هو باطن من ذلک الوجه الذی هو به ظاهر. و کذلک علم حکم کونه أولا من الوجه الذی هو بذوق هذا التج

ین عالى من عت آخر، لا بوجهین مختلفین و لا بنسبتین. و لیس للعقل فی هذا المشهد مجال. و کذلک یعلم المتحقق بهذا المشهد کیف تضاف النسب إلى الّله

مقام اتحاد الأحوال. واحدة لا من الوجوه المختلفة التی یحکم بها العقل فی طوره. و هذا المشهد من مشاهد الطور الذی هو وراء طور العقل. و هذا المشهد هو 

 طلقا یا جنید. فإن الباطن و الظاهر منو اجتمعت فیه بالجنید رحمه اللّه فقال لی: المعنى واحد. فقلت له: فی هذا المقام خاصة، لا فی کل مقام فلا ترسله م

ال فیهما أنهما ق. فلا یقحیث الحق واحد. و أما من حیث الخلق فلا. فإن نسبة الظاهر من الحق إلى الخلق غیر نسبة الباطن. فلها دلیلان مختلفان بالنظر إلى الخل

ده غیبه. فقلت له: الشاهد شاهد أبدا و غیبه إضافة و الغیب غیب لا شهود فیه. فشهود واحد فی کل مرتبة. فلهذا قلنا: لا ترسله. فقال الجنید: غیبه شهوده، و شهو

ه. لکن لا ء لغابت نفسه عنالحق سبحانه لنا إنما هو من غیبه الإضافی، و أما الغیب المحقق فلا شهود فیه أبدا و هو الغیب المطلق. و لو غاب عن الّله تعالى شی

حانه یشهد نفسه لا کشهودنا. فإن الشهود و الحجاب و جمیع الأحکام فی حقنا، نسب و إضافات و أحکام محققة، و هو ء. فهو سبیصح أن یغیب عنه شی

ء منه. و إنما هذه ألسنة التعریف یطلقها العارفون للتوصیل و التقریب و التأنیس و التشویق. و قوله رضی سبحانه أحدی الذات لیس فیه سواه و لا فی سواه شی

لتی هی إمام انه: لا تدرکه الأبصار، فالغایب مشهود من غیبه إضافة. قال فی شرحه: لیس تخصیص الأبصار ینفی الإدراک عنها، فنفی الإدراک عن الأبصار اللّه ع

حق تعالى ا و أبعد. لکن للالعقل. لأن العقل تلمیذ بین یدی الحس عند المحققین. فلما انتفى الإدراک عن البصر الذی هو الوصف الأخص کان العقل أبعد إدراک

 مناظر یتجلى فیها. فتلک

یک. فالمناظر بها إل المناظر هی الغیب الإضافی الذی یصح أن یقال فیه: غیبه شهوده. و تلک المناظر لا یصح تجلیها من حیث هی و لا وجود لها إلا بتجلی الحق

کل موطن بحسب ذلک الموطن. و لهذا تفاوت إدراک أهل التجلی بقدر قوة  هی مدرک الناظر و هی توجهات خاصة من الحق تعالى أظهرت أحکامها فی

لما ودها. فاستعدادهم و تحققهم فی التمکین و لو کانت الذات المنزهة من حیث هی، هی المشهودة لما صح أن یختلف أثرها و لا کان یقع التفاضل فی شه
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پس آقای وکیلی نمی تواند ادعا کند اختلاف عرفا، تنها محدود به سمنانی با ابن عربی بود و این اختلافات هم در 

مقام ترجمه بود! زیرا ابن عربی در عالم کشف و شهود، بزرگ ترین مشایخ صوفیه را به چالش کشیده و نظرات 

و غیره را کاملا رد کرده است در اینجا نه اشکال در ترجمه است و نه بیان و تطبیق، اصل آنها در بحث توحید 

شهود درباره مناظره و رد نظرات صوفیان است. امثال این موارد در عالم تصوف بسیار رخ داده است و آشنایان با 

 ی رغم اینکه مدام همآوردعرفان و تصوف نسبت به این موضوعات آگاهی دارند گرچه آقای وکیلی متاسفانه عل

 می طلبد و سخن از مناظره بر زبان جاری می کند، نسبت به اولیات تاریخ تصوف هم اطلاعی ندارد.

 استناد به کلام استیس

استیس استناد می کند تا بگوید وحدت وجود را حتی عارفان غیر مسلمان هم والتر به سخن در ادامه آقای وکیلی 

 گوییم:شهود کرده اند. ما می 

ق و سعادت و شهود حقایپس شما پذیرفته اید که اسلام مدخلیت و موضوعی در رسیدن به نهایت کمال   .1

ندارد. زیرا شهود وحدت وجود به معنای این است که شخص فانی فی الله شده است و به بالاترین 

، عرفت عرفانیمقامات عرفانی دست یافته است زیرا معرفت علمی غیر از معرفت عرفانی است و در م

شخص با معلوم متحد شده است و هم زمان به همان مقدار کمالات هم دست یافته است. با این حساب 

گاو پرستان هندو و بت پرستان بودایی و اساس دین هندویسم که یک دین مشرکانه اما عرفانی است از 

 نظر شما برترین انسان ها هستند.

ی از مهم ترین یکاین مساله باید گفت: جماع دارد. توضیح بیشتر اما سخن آقای وکیلی بازگشت به دلیل ا .3

است به این بیان که می گویند عرفا در تمام ادیان و فرهنگ ها اجماع استدلال های صوفیان، تمسک به 

و قومیت ها، دعاوی مشابهی دارند و همه در پنای تاریخ و در ازمنه و امکنه کاملا متفاوت، از یک چیز 

 د پس از این اجماع، می توان به صدق نظری سخنان آنها و درستی تجارب پی برد.سخن می گوین

از این استناد می گوییم: حتی اگر بپذیریم اجماع در این مساله وجود دارد، نهایتا از این اجماع به در پاسخ 

اگر  یصدق نظری را نتیجه نمی دهد. حت صدق اخلاقی پی می بریم نه صدق نظری و صدق اخلاقی هیچگاه

هستند، صادق بودن آنها، صدق نظری سخنانشان را نشان نمی دهد  وارسته ایبپذیریم عرفا افرادی راستگو و 

                                                           
ر المناسبة للناظر. فتحقق. و اعلم أن رؤیة السلطان و التلذذ بشهوده لم تکن تلک اللذة من کونه وجدنا اختلاف الآثار علمنا أن المدارک إنما تعلقت بالمناظ

 إنسانا إنما کانت من کونه سلطانا، و لأن عند الناظر نسبة تلذذت بهذا الوجه الزاید على إنسانیة السلطان. و هو حکم

 سودکینابنن سودکین)شرح التجلیات الإلهیة(، ص: تعلیقاتشرح التجلیات الإلهیة، تعلیقات اب                        
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به عبارت دیگر، هیچ رابطه منطقی میان صدق مدعی با صحت ادعا وجود ندارد. چه بسیار مدعیان صادقی 

حسوسات نیز رخ داده است حال که خطای مدعیات شان بعدها معلوم شده است. این خطاها حتی در عالم م

 عالم ماورای محسوسات که احتمال خطای بیشتری دارد.

در نتیجه، اجماع مورد استناد صوفیان، تنها می تواند صدق اخلاقی آنان را هویدا باشد اما صدق منطقی و 

 نظری و انطباق مدعیات آنها با واقعیت خارجی از این اجماع به دست نمی آید.

 د تر از نصوص دینیفهم بهتر و جدی

 آقای وکیلی مدعی است:

 "به وسیله شهود، بعضی آیات و روایات بهتر و جدید تر فهمیده می شود"

 این سخن نیز یکی از دعاوی رایج جریان های باطنی و عرفانی است اما در پاسخ باید گفت:

نصوص در با ظاهر  ،اتیرواآیات و از  یبرداشت شهودانتقاد فقها به صوفیان در مواردی است که  .1

تعارض و تضاد است. صوفیان خود مدعی اند که فهم ذوقی و عرفانی از نصوص دینی دارند. آیا اینکه 

ابن عربی، واژه کفر و کافر را به معنای مومنینی می داند که ایمان را در قلب خود پوشانده و تقیه کرده 

د تر از نصوص دینی مشکل و انتقادی ندارد اند، با ظاهر این آیات همخوانی دارد؟ هیچ کس با فهم جدی

چنانچه تمام مفسرین، از قرآن کریم چنین فهم هایی ارائه داده اند اما مشکل عرفا این است که فهم آنها، 

 با ظاهر در تضاد است.

و اد در تضی دیگر نکته دیگر آنکه فهم جدیدتر از یک روایات، نباید با روایات هم راستا و هم خانواده  .3

از  یحیصحسپس فهم جدید و و نظاره کرده باب را  کی اتیمجموع رواباید  ،باشد. مفسر دینتعارض 

متضاد و آیات مربوطه  گرید اتیبا ظاهر روا اتیروا کیکه فهم از  یبه طوربه دست دهد همه آنها 

ف گذاریم، مخالو اسم آن را فهم جدید ب میشاذ معنا کن یمتشابه را به گونه ا تیروا کی نکهینباشد. ا

ه از نسیره و مبانی فقهاست. فهم و تفسیر متون دینی ضوابط و قواعد و اصولی دارد که عرفا و صوفیه 

. اگر کسی به دنبال فهم جدیدتر از نصوص دارند یبدان پایبندآن آگاهی دارند و نه آن را قبول داشته و 

و  چوب اصولی و قاعده مند بی اندیشددینی است، باید همانند امثال شیخ اعظم انصاری در همان چار

 در همان راستا، فهم و تفسیر جدید خود را عرضه کند تا مورد سنجش قرار بگیرد.  
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 نقصان در ایمان کسانی که مکاشفه ندارند

 ادعای دیگر آقای وکیلی این است:

اگر اهلش نیستی یک جای  ،در طریق تربیتی اسلام، انسان باید به درجه کشف و شهود برسد"

 ".کارت می لنگد

 در نقد این سخن باید گفت:

قریب  بگویداز جمله لوازمش این است که ، این ادعا لوازمی دارد که گوینده نمی تواند به آن پایبند باشد .1

در دین داری خود دچار مشکل بوده و مبلغین دین اصحاب اهل بیت متکلمین و فقها و به اتفاق علما و 

نه از مکاشفات خود گزارش داده اند )همانطور که صوفیان چون نه دعوت به شهود کرده اند و ند و هست

همین امروز چند درصد از مبلغین دین، مردم را دعوت به کشف و اهل شهود بوده و گزارش کرده اند( 

 عادی، از جمله خود آقای وکیلی وشیعیان قریب به اتفاق مومنین و باید گفت شهود می کنند؟ همچنین 

باید  (ما که به شهود نرسیدیمکسانی که در جلسه حاضر هستند، )چراکه ایشان در انتهای بحث می گوید 

یک جای کارشان بلنگد! این چه ملاک و میزانی برای دین داری است که کمتر از یک درصد مومنین 

یت مومنین، چنین راهی را نرفته اند دلیل ضعف و بدان متلبس شده اند؟! دقت داشته باشید اینکه اکثر

نیست بلکه به این دلیل است که چنین و غیره نقصان آنها و سختی این مسیر و پیروی از هوی و هوس 

فهمی از دین نداشته اند بلکه این فهم، مخصوص عرفا و صوفیان است و اکنون متاسفانه آنها در صدد 

 ن و باطن دیانت هستند. غالب کردن این فهم خود، به اسم دی

آنچه از دعوت دین و شریعت متوجه می شویم، دعوت به ایمان، ازدیاد یقین، مقام رضا، تقوی، زهد،  .3

عقلانیت و تعقل و تسلیم شدن نزد الله و معصومین است و هیچ کجا چنین دعوتی مشاهده نشده است. 

اقه و سرسپردگی نزد شیخ و غیره از رسیدن به شهود مقدمات و مسیری را لازم دارد که ریاضت های ش

لوازم و بایسته های آن است، دین به هیچ کدام از اینها دعوت ندارد. از آقای وکیلی سوال می کنیم که 

اگر کسی در تمام این مواردی که ذکر کردیم، یعنی در ایمان، مقام رضا، یقین به الله و روز جزا، توکل، 

اهل بیت علیهم السلام و دیگر مقامات و مراحل ایمانی و دینی، به  تسلیم شدن نزد خدا و عشق به الله و

 یک جای"نهایت مرتبه رسیده بود اما اهل کشف و شهود نبود، آیا باز هم ایشان می توان بگوید که 

؟ آیا باز هم ایشان مدعی نقصان چنین مومنی می شود؟ قطعا ایشان نمی توان بگوید "کارت می لنگد
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گد، پس می گوییم نیازی نیست برای ارتقا درجه مومنین، آنها را صاحب چشم یک جای کارت می لن

 برزخی و شهود بدانیم.

 تالی فاسد های حجیت شهود

در پایان باید گفت قول به حجیت و اعتبار مکاشفات، تالی فاسد های بی شماری هم در حیطه عمل و هم در 

هم متون دینی است که منجر به رواج احادیث کذب و حتی برخی از این تالی فاسد ها در حوزه فوادی نظر دارد. 

برخی دیگر از آیات و روایات، ظواهر بی اعتنایی نسبت به مشروعیت جعل حدیث می شود و و در عین حال، 

 ختم می شود.شریعت گریزی و طریقت محوری این تالی فاسد ها در حوزه اعمال است و به 

شهود  تقدند غالباً بالاترین مراحل کشف ویزی، باید گفت که صوفیان معبه عنوان مثال در تالی فاسد شریعت گر

توام با زوال عقل و بی اختیاری و حالت جذبه و سکر است و سالک در این  و هنگامه شهود مقام فناء فی الله،

 تکالیف شرعی خود را ترک می گوید چراکه عقل و اختیار و هوشیاری ندارد. حالت

 ترين شارحان مكتب ابن عربي درباره سقوط تكاليف در مقام فناء في الله چنين مي گويد: داود قيصری از برجسته

در مشاهده سالک واصل به مقام جمع، تنها حق موجود است و بس، از سالک و هدف سلوک و سلوک 

گیرد  خبری نیست... در این مقام اگر جذبه انوار الهی که عقول و اوهام را مقهور خویش می سازد او را فرا

به زمره مهیمان یعنی شوریدگان جمال حق می پیوندد که با دوام جذبه اش هیمان و آشفتگی وی نیز دائمی 

خواهد بود و اگر جذبه اش دائمی نباشد، حالت هیمان وی نیز محدود خواهد بود به هر حال در دوران 

د: و تلک المدّة ینقطع عنه شوریدگی، تکالیف شرعی از قبیل روزه و نماز و ... از وی برداشته می شو

 89. التکالیف الشرعیة من الصلاة و الصوم و غیرهما

ا نقل بو ديگران نيز از ميان نظريه پردازان عرفا و آنانكه اهل قلم و انديشه مي باشند، داود قيصری، سيد حيدر آملي 

 عبارت ذيل بر مساله شريعت گريزی موقتي سالک صحه گذارده اند:

                                                           
 22 رسائل قیصرى، رسالة فى التوحید و النبوة و الولایة)رسائل قیصرى(، ص: متن89 
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ست تا جایی که ممکن است به مقتضای شریعت و طریقت عمل کند اما اگر آن حال و برای سالک واجب ا

وجد باطنی و وارده ملکوتی بر حال سالک غلبه پیدا نمود و سالک را مغلوب نمود به طوری که از مقام 

تکلیف و انجام احکام فقهی و تکالیف شرعی بیرون برود، در این صورت باید به مقتضای حالش عمل کند 

را که وی در حکم مجذوبین است که جذبه الهیه آن، آنان را فرا گرفته و از اراده و اختیار خارج نموده چ

است و علمای راسخون اینگونه بوده اند. آنها در ظاهر تابع فقها بودند اما در باطن از آنها تبعیت نمی کردند 

  90.زیرا آنها حقیقت امر را شهود می کردند

عرفا و صوفیه می گویند تکلیف و خطاب، متوجه انسان عاقل و هوشیار و مختار است اما در اینجا هیچ کدام البته 

از اینها وجود ندارد! ما در پاسخ می گوییم همانطور که شارب خمر بعد از شرب خمر، صلات و صوم را ترک 

مقدمات رسیدن به این حالات بی  و در روز قیامت هم به همین علت عقاب می شود، صوفیان نیز چونمی گوید 

عقلی و بی اختیاری را به دست خود انجام داده اند، در روز قیامت برای ارتکاب اعمال خلاف شرع و ترک 

واجبات مورد عقاب قرار می گیرند و نمی توانند بگویند ما عقل و اختیار نداشتیم! زیرا آنها در مسیر طریقتی قدم 

تیارشان زائل شده است و می توانستند مانند فقها و علما و باقی متشرعین ترک نهادند که در نهایت عقل و اخ

 طریقت گفته و از مسیر شریعت به سمت کمال و سعادت حرکت کنند تا این تالی فاسدها گریبان شان را نگیرد.

و  ی می کنیمدر اینجا برای جلوگیری از تطویل و ملال، از ذکر باقی تالی فاسدها و لوازم حجیت شهود خوددار

در نوشتار بعدی تمام این موارد را به این بحث و پاسخ به اشکالات ما داشت به ادامه  یاگر آقای وکیلی تمایل

 .تفصیل بیان خواهیم کرد

 

 

                                                           
یَّخْرُجُ عَّن مَّقامِ التَّّکْلیفِ فَّیَّعْمَّلُ بِمُْقتَّضَّى حاِلهِ، لِکَّوْنِهِ فى حُْکِم  ... وَّ إنْ کانَّ مَّغْلوباً لِحالِهِ بِحَّْیثُ .یَّجِبُ لَّهُ الْعَّمَّلُ بِمُْقتَّضَّى عِلْمِ الظّاِهرِ وَّ الْباطِنِ مَّهْما أمْکَّن93 

فَّإذا  سِهِ.شُهودِهِمُ الامْرَّ عَّلَّى ما فى نَّفْى اْلباطِنِ فَّلا یَّلْزَُّم لَُّهمُ الاّتِباعُ، لِ الْمَّجْذوبینَّ وَّ کَّذَِّلکَّ الْعُلَّماءُ الّراسِخونَّ؛ فَّإنَّّهُمْ فى الظّاهِرِ مُتابِعونَّ لِلُْفقَّهاءِ الْمُجْتَّهِدینَّ، وَّ أمّا ف

وْ خالَّفَّ فى فَّلَّ وَّ الفَّتْحِ الْمُصْطَّفَّوّى، لا یَّکونُ حُجَّّةً عَّلَّیِْهمْ کانَّ إجْماعُ عُلَّماءِ الظّاهرِ فِى أمٍْر، مُخاِلفَّ مُْقتَّضَّى الْکَّشْفِ الصَّّحیحِ الْمُواِفقِ لِلْکَّشْفِ الصَّّریحِ الّنَّبَّوىِّ

عَّنِ الّشَّریعَّةِ، لِاْخذِهِ ذلِکَّ عَّنْ باطِنِ الرَّّسولِ وَّ باطِنِ نَّفْسِهِ مَّن لَّهُ الْمُشاهَّدَّةُ وَّ الْکَّشْفُ إجْماعَّ مَّن لَّیْسَّ لَّهُ ذِلکَّ، لا یَّکونُ مَّلوماً فى الْمُخالَّفَّةِ وَّ لا خارِجاً  عَّمَّلِ

. داوود، قیصری، 87سید حیدر، آملی، أنوار الحقیقة و أطوار الطریقة و أسرار الشریعة، مقدمة، ص: . 487انتهَّى. ملاصدرا، مفاتیح الغیب، ص:  -الْکِتابِ وَّ الّسُنَّّةِ

 .رسائل قیصرى، رسالة فى التوحید و النبوة و الولایة
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