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)ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ 90/4/5 :ـ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ( 91/7/10 :

ﭼﮑﯿﺪه

ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ آنﺳﺎن ﮐﻪ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت زﯾﺴﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑـﺎ زﯾﺴـﺘﺠﻬﺎن دﯾﮕـﺮ ﻋﺎرﻓـﺎن
ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر از رﻫﮕـﺬر وی ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻣـﺪون
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ از
ﻧﮕﺮﮔﺎه ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از داﻧﺶ ﺑﺎزﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد؟ راه درﯾﺎﻓـﺖ آن
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،ارزش ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ ﻫـﺮ ﯾـﮏ از درﯾﺎﻓﺘﻬـﺎی ﺑﺸـﺮی در ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀـﺎت در ﻫﻤـﻪی ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎﯾﺶ در ﭘـﯽ ﺗﺒﯿـﯿﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ( و ﺗﻤﺎﯾﺰ آن از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻬﺎی ﺑﺸﺮی اﺳﺖ و ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ درآﻣﯿﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﺳﺎﻟﮏ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ داﻧﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﻮاره
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ داﻧﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﻣﻌﺮﻓﺖ( را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻧﮕﺮﮔﺎه وی ،ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﻔﮑﺮ و ﯾﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮد آن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺎﯾﻪ
ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ از راه ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد و ﯾﺎ وﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﻠﯿﺪ واژهﻫﺎ :ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻋﺮﻓﺎن ،ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ ،ﺗﻤﺜﻞ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻋﺮﻓﺎن و ﺗﺼﻮف ﻫﻤﻮاره دارای ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ وﯾـﮋه ﺑـﻮده ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ
ﻓﺮاز و ﻧﺸﯿﺒﻬﺎی ﻓﺮاوان ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ .ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ دو ﮔﺮوه
»وﺣﺪت وﺟﻮدی« و »وﺣﺪت ﺷﻬﻮدی« ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد ،در ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ اﺑﻦ ﻋﺮﺑـﯽ و ﭘﯿـﺮوان
وی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﮔﺮوه دوم را ﻋﺎرﻓﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت
در زﻣﺮهی اﯾﺸﺎن اﺳﺖ .ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ از ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ،دارای
دو دورهی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ دارای دو ﮔﻮﻧﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺖ ـ آﻣﻮزش
رﺳﻤﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی داﻧﺸﻬﺎی راﯾﺞ و دﯾﮕﺮی آﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺳﻠﻮک ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ
وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ،ﺧﻮد را واﻣﺪار اﺳﺘﺎد و ﭘﯿﺮ ﻣﮑﺘﺐ ﻧﺮﻓﺘﻪی » ﺑﺮﮐﻪ« ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره
از او ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻣﺖ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﭘﻮرﺟﻮ ادی .(103 ،از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،وی ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻏﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﺷﺎﮔﺮد ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و از
اﯾﻦرو ،آﻣﻮزهﻫﺎی وی ،ﺗﺎ اﻧﺪازهی ﺑﺴﯿﺎری ﺑـﻪ ﻏﺰاﻟـﯽ ﻧﺰدﯾـﮏ اﺳـﺖ ) ﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ.(316/2 ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرﯾﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ اﺣﻤﺪ ﻏﺰاﻟـﯽ دارد و ﻣﺘـﺄﺛﺮ از اﺑﻮﻃﺎﻟـﺐ ﻣﮑـﯽ و ﺑـﻪوﯾـﮋه
رﺳﺎﻟﻪی ارزﻧﺪهی ﻗﻮت اﻟﻘﻠﻮب وی اﺳﺖ ،اﻣـﺎ در ﻣﻌﺮﻓـﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫـﺎی ﭘﯿﺮاﻣـﻮن
ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ اﺳﺖ .اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در
رﺳﺎﻟﻪی زﺑﺪه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در دﯾﮕﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎورﻫﺎی
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺑﺎ ﻧﮕﺮﮔﺎه ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و
دور ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ وی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪون ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳـﺖ.
ﺑﺎری ،او وارث و اداﻣﻪ دﻫﻨﺪهی ﯾﮏ اﻧﮕﺎرهی ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ از ﻋﺎرﻓﺎن ﭘﺴﯿﻦ اﺳﺖ .ﻋﺮﻓﺎن ﺧـﻮد
ﺣﺎﮐﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﻣﻌﺮﻓﺖ( اﺳﺖ ،ﻫﻢ راه ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻧﺪوزی ﺣﻘﯿﻘـﯽ و ﻫـﻢ راه رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺟﺎﻣﯿﻦ ﻫﺪف آن ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ،زاﯾﯿـﺪهی اﻧﺪﯾﺸـﻪ ﯾـﺎ
اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﺳﺮﺷﺖ ﺧﻮد آن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ از راه ﮐﺸﻒ
و ﺷﻬﻮد و ﯾﺎ وﺣﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺗﻮاﻧﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت در ﻫﻤﻪی ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ دادن ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ« و ﺑﯿﺎن
ﺗﻮﺣﯿﺪ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ذات و ﺻﻔﺎت او اﺳﺖ .درﭘﯽ آن ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻌﺮﻓﯽ داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ آن از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﻬﺎی ﺑﺸﺮی و ﺑﻪ دﺳﺖ دادن اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑـﻪ آن
اﺳﺖ.
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از اﯾﻦرو ،در رﺳﺎﻟﻪ ارزﻧﺪهی زﺑﺪة اﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ذات و ﺻﻔﺘﻬﺎی ﺧﺪا اﺧﺘﺼﺎص
دارد ،ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻫـﺮ ﯾـﮏ را در درﯾﺎﻓﺘﻬـﺎی
ﺑﺸﺮی ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ درآﻣﯿﺨﺘـﻪ ﻧﺸـﻮﻧﺪ و ﺳـﺎﻟﮏ از
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ داﻧﺶ ﻇﺎﻫﺮی ﺧﻮدﺧﻮاه ﻧﺸﺪه و ﻫﻤﻮاره رﺳﯿﺪن ﺑﻪ داﻧﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﻣﻌﺮﻓﺖ( را
ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ از داﻧﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد؟ ارزش ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻫﺮ ﯾـﮏ از
درﯾﺎﻓﺘﻬﺎی ﺑﺸﺮی در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﺪام اﺳـﺖ؟
و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑـﻪ ﭘﺮﺳﺸـﻬﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ
دﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد.
 -1ﺗﻌﺮﯾﻒ داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭼﯿﺴﺘﯽ آن
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﯾﮑﯽ و ﻫﻢﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ دو در ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه و
رﯾﺸﻪ از ﻫﻢ ﺟﺪاﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﯾﺞ» ،داﻧﺶ« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﺎرﻓﺎن و ﺻﻮﻓﯿﺎن داﻧـﺎﯾﯽ و
آﮔﺎﻫﯽ رازﮔﻮﻧﻪی ﺧﻮﯾﺶ را »ﻣﻌﺮﻓﺖ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻣﺮاد از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯽﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮآور دهی ﻓﺮاﯾﻨﺪ ذﻫﻨﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮر رﺣﻤـﺖ ﺧﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ دل
ﺳﺎﻟﮏ ﭘﺮﺗﻮ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ.
ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺎن داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣـﯽﮔـﺬارد،
ﺑﻠﮑﻪ آن را ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ آﻣﻮزهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ :او ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐـﻪ ﺑﺘـﻮان ﻣﻌﻨـﺎی آن را در
ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ درﺳﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻤﻮد »داﻧﺶ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ )زﺑﺪه .(67 ،ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
وی ،ﻋﻠﻢ ﺑﺎ واژهﻫﺎی ﻣﺎدی اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦرو ،در ﻫﻤﻪی داﻧﺸﻬﺎی ﺑﺸﺮی ،واژهﻫـﺎ
وﺳﯿﻠﻪی ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾـﺖ راﺳـﺘﮕﻮﯾﯽ و اﻣﺎﻧـﺖ اﻧـﺪ و داﻧـﺶ واژهﻫـﺎ و ﻣﻌـﺎﻧﯽ
وﺳﯿﻠﻪ ای ﺟﻬﺖ آﺳﺎن ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ و آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮز ﺑـﺎ واژهﻫـﺎی
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ،آﻣﻮزهﻫﺎ را ﺷﺮح داده و او را در آﻧﭽﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮﯾﺶ ﻣـﯽﺳـﺎزد
)ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
اﻣﺎ »ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ از آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرت ﺿﺮورت
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ واژهﻫﺎی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ .واژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎدی وﺿﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺘﯽ آﻧﺴﻮی زﻣﺎن و ﻣﮑـﺎن ﺑﺴـﺘﻪ
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اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن داﻧﺶ ازل اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﺑﺮای آن ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪاﻧـﺪ و ﺗﻮاﻧـﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻣﻘﺼﻮد و ﻣﻌﻨﺎی اﺻﻠﯽ را ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﮐﻨﻨﺪ .در آﻏﺎز ﺑﻨﺎﭼﺎر ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻇﺎﻫﺮی آﻧﻬﺎ درک
ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﺑﻨﺪد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ درﮐﯽ از
رﻧﮕﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﯾﻦرو ،ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت زﻧﻬﺎر ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ »زﻧﻬﺎر زﻧﻬﺎر ،ﮐﻪ ﻃﻤﻊ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ را از اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ درک ﮐﻨﯽ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ و ﮐﻨﺪی ﻫﻮش ﺗﻮ آن
را ﺑﯿﻬﻮده ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ« )زﺑﺪه.(88 ،
در »ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﺑﺎ ﺑﯿﺎن واﺣﺪ و ﻋﺒﺎرات واﺣﺪ ،درﯾﺎﻓﺘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻣﺎ در داﻧﺶ اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻣﻌﺮﻓﺖ در زﻣﺮهی ﻋﻠﻮم ﻟﺪﻧﯽ ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ،ﺷـﺒﯿﻪ ﺑـﻪ
داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ارزاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺷﻬﻮدی و ﺣﻀﻮری اﺳـﺖ و از ﺳـﻨﺦ
ﻋﻠﻮم رﺳﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ،اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻨﻬـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮان
ﻧﺪارد و ﺳﺎﻟﮏ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻠﻮک و ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸـﺎﻫﺪهی
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﻬﯽ را ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻣـﯽآﻣﻮز اﻧـﺪ .ﺑـﺪﯾﻦ ﻗـﺮار ،ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ وی اﺑـﺰار
درﯾﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ،ﯾﮑـﯽ ﻋﻘـﻞ اﺳـﺖ و دﯾﮕـﺮی ﺑﺼـﯿﺮت و ذوق .او
ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﯾﺶ را از ﻧﻮع اﺧﯿﺮ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺲ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای درک آن ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﺎﻟﻤﻬﺎﯾﯽ را ﻃﯽ ﮐﺮد ) ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ .(404/3،در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ »ﻣﻦ از ذوق ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﻧﻪ
از ﺧﻮاﻧﺪه و ﺷﻨﯿﺪه« )ﻫﻤﺎن.(278 ،

ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ واژهی ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد و
اﯾﻦ در ﻗﺮآن ﻓﺮاوان اﺳﺖ» :و ﻋﻠّﻤﻨﺎه ﻣﻦ ﻟﺪﻧّﺎ ﻋﻠﻤﺎ« و ﻋﻠﻮم ﻟﺪﻧﯽ ﺗﺼـﻮر ﻧﻤـﯽرود ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از اﯾﻦرو ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣﻮﺳـﯽ ﺧﻮاﺳـﺖ آن را از رﻫﮕـﺬر
آﻣﻮزش از ﺧﻀﺮ ﻓﺮا ﮔﯿﺮد ،ﺗﻦ زد )زﺑﺪه.(67 ،
ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻫﺮﭼﻨﺪ در آﺛﺎرش از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و ﮔـﺎﻫﯽ
داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻫﻢﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ در ﻫﻤـﻪی
ﻣﻮارد ﺗﻮﺟﻪ دارد ،ﺑﻠﮑﻪ آن را اﺻﻞ و ﻣﺤﻮر دﯾﮕﺮ آﻣﻮزهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
دو ﺟﻬﺎن ﻋﻘﻞ و ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﮔﺬار د .ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ،دو ﺟﻬـﺎن را ﺑـﻪ دو ﻧـﻮع
ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از داﻧﺸﻬﺎ ،واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽاﻧﮕﺎر د ،وی ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﮕﺎن
اﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن دوم را ﺑﯿﺮون از دﺳـﺘﺮس ﻫﻤﮕـﺎن ﻣـﯽداﻧـﺪ و
ازﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن را ﻧﻪ دﯾﺪهاﯾﺪ و ﻧﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﻮرد
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آن ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﭼﻮن آن را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳـﯿﺪ ،ﺑـﺪﯾﻦ ﻗـﺮار» ،اﯾﻨﺠـﺎ ﺻـﺒﺮی
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺎزﯾﭽﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ« ) ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ .(392/2 ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﺰدﯾـﮏ
ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻪ ذﻫﻦ ،آن را ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺶ ﻋﺮوض و ﻗﺎﻓﯿﻪ در ﻓﺮق ﻧﻬﺎدن ﺑﯿﻦ ﺷـﻌﺮ ﻣـﻮزون و
ﻧﺎﻣﻮزون ،ﻣﯽاﻧﮕﺎرد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ از درﯾﺎﻓﺖ در ﺟﻬﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای اﯾﻦ ذوق اﺳﺖ و
در ﺟﻬﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ذوق را ﻧﺪارد ،ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻨـﮏ در اﻣـﺮ ﻣﺤﻘـﺮی ﻧـﻮﻋﯽ از ادراک را
ﻋﺎﻟﻤﯽ واﺟﺪ اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻤﯽ در آن ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ »ﭼﻪ ﻋﺠﺐ اﮔﺮ در ﮐﺎری ﺑـﺪﯾﻦ ﺑﺰرﮔـﯽ
ﻫﻢ ﻧﻮﻋﯽ از ادراک ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺪان ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﯾﮕﺮان از آن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ«
)ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
 -2اﻗﺴﺎم داﻧﺶ

 -1-2داﻧﺶ اﻧﺪوﺧﺘﻨﯽ و داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﺤﻮر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت را ﺗﻔﺎوت و ﺟـﺪا
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﻮزهی داﻧﺶ از ﺳﺎﺣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟـﺪا
داﻧﺴﺘﻦ داﻧﺶ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ،در ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺗﻤﻬﯿﺪ اﺻﻞ اول را ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ داﻧـﺶ آﻣـﻮﺧﺘﻨﯽ و
داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ )= ﻟﺪﻧﯽ( آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﺟـﺪا
ﺳﺎزی ﺑﯿﻦ ﻗﺎﻟﺐ ،ﺟﺎن و دل ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ در زﻧﺠﯿﺮهی
ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی وﺟﻮد ،ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺣﻖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽﺳﺎزد و ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﻣـﺎﻧﺒﺮداری از
ﺣﻖ را در ﻣﺮﺗﺒﻪﻫﺎی وﺟﻮدی داﻧﺶ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﻘﺼﻮد آن آﻣﺪ ﮐﻪ آﻧﭽـﻪ آن
ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﮑﺘﻪ ﭼﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺑﺮ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺆال ،در ﺟﻮاب آن دﺳﺘﻮری ﺑﺎ ﻧﻬـﺎد و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮد ﺑﺮدم ،و ﺣﻘﯿﻘﺘﻢ و ﻧﻬﺎدم دﺳـﺘﻮری ﺑـﺎ دل ﺑـﺮد و دﻟـﻢ دﺳـﺘﻮری ﺑـﺎ ﺟـﺎن
ﻣﺼﻄﻔﯽ )ص( ﺑﺮد و روح ﻣﺼﻄﻔﯽ از ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ دﺳﺘﻮری ﯾﺎﻓﺖ و دﻟﻢ از روح ﻣﺼﻄﻔﯽ )ص(
دﺳﺘﻮری ﯾﺎﻓﺖ ،ﺣﻘﯿﻘﺘﻢ از دﻟﻢ دﺳﺘﻮری ﯾﺎﻓﺖ و زﺑﺎﻧﻢ از ﻧﻬﺎد و ﺣﻘﯿﻘﺘﻢ دﺳﺘﻮری ﯾﺎﻓﺖ«.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺟﺪا اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ دل و ﺟـﺎن ﻣـﯽﭘـﺮدازد و ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘـﺖ آن دو را دور از
دﺳﺘﺮس ﺑﺸﺮ ﻣﯽداﻧﺪ» :ﺗﻮ ﺧﻮد ﻫﻨﻮز دل ﺧﻮد را ﻧﺪﯾﺪه ای ﺟﺎن را ﮐﯽ دﯾﺪه ﺑﺎﺷـﯽ؟ « ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ را ﻣﻘﺎم دل ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻋَﻠﱠﻢَ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻋَﻠﱠﻢَ اﻻﻧﺴﺎنَ ﻣﺎﻟَ 
ﻢ
ﻢ« ﻣﻌﻠﻢ ﺗﻮ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در دل ﺗﻮ ﻣﻨﻘﺶ ﺷﻮد؛ دل ﺗﻮ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﺷـﻮد” .ﺑـﻞ ﻫـﻮ
ﯾَﻌﻠَ 
ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ ﻓﯽ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ“ ﺗﺮا ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎ روحاﻻﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ .ﭘﺲ ﻗﻄﺮهای از ﻋﻠﻢ
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ﻟﺪﻧﯽ در دﻫﺎن ﺗﻮ ﭼﮑﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ اوﻟﯿﻦ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ روﺷﻦ ﮔـﺮدد” .ﻓﻘﻄـﺮ ﻗﻄـﺮة ﻓـﯽ
ﻓﻤﯽ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻢ اﻻوﻟﯿﻦ و اﻵﺧﺮﯾﻦ“ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﺒﯿﺎء و رﺳﻞ ﭘﯿﮏ ”ﻧـﺰل
ﺑﻪ اﻟﺮوح اﻻﻣﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻗﻠﺒﮏ“ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺗﻮ ﺑﻮد ،ﺗﺮا ﻧﯿﺰ ﺟﺬﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﺬﺑﺎت اﻟﺤﻖ در ﭘﯿﻐﺎم و راه
ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﻤﻬﯿﺪات.(155 ،6 ،
ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎم اﯾﻤﺎن را ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ »:اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﮐﻪ ﻣﺎل و زﮐﻮت دادن ﻧﻌﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ )اﻫﻞ اﯾﻤﺎن( اﯾﺸـﺎن را ﺧـﻮد ﻣـﺎل ﻧﺒﺎﺷـﺪ،
اﯾﺸﺎن را ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ” ﻻ ﮐﻨﺰ اﻧﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ“ .از آن ﮐﻨﺰ و ﻋﻠﻢ و رزق ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را
دﻫﻨﺪ ...ﻫﻢ ﻗﺮﯾﻨﺎن و ﻫﻢﺻﺤﺒﺘﺎن و ﻣﺮﯾﺪان را از آن زﮐﻮﺗﯽ و ﻧﺼﯿﺒﯽ دﻫﻨﺪ ﮐـﻪ ”اﻟﻌﻠـﻢ ﻻ
ﯾﺤﻞ ﻣﻨﻌﻪ“؛ آن ﺑﻘﺪر ﺣﻮﺻﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻧﺜﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ آﯾﺖ را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪﻧﺪ ”و ﻣﻤـﺎ رزﻗﻨـﺎﻫﻢ
ﯾﻨﻔﻘﻮن“ )ﺗﻤﻬﯿﺪ ات.(89 ،
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،داﻧﺶ ﺧﺪاﯾﯽ ﻫﻤﺎن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﯾﺎ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﺖ ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﻟﻬﯽ و ﻧﺎآﻣﻮزاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ داﻧﺶ اﻧﺪوﺧﺘﻨﯽ در واﻗـﻊ ﻫﻤـﺎن داﻧـﺶ رﺳـﻤﯽ و
آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ.

 -2-2داﻧﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﺴﺘﯽ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ و داﻧﺶ ﭘﺪﯾـﺪ آورﻧـﺪهی اﻣـﺮ
ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪا اﻧﮕﺎﺷﺘﻦ اﯾﻦ دو ﻧﻮع از داﻧﺶ ) داﻧﺶ رﺳﻤﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ( ﯾﺎ دو
ﻣﻌﻨﺎی از داﻧﺶ ،آن را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﺴﺘﯽ اﻣﺮ ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و
داﻧﺶ ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪهی اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺶ از اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳـﺖ:
» در ﺣﻖ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻢ ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﻣﻮﺟﻮد ﮔـﺮدد ،ﭘـﺲ از وﺟـﻮد آن ﭼـﻮن
آدﻣﯽ آن ﭼﯿﺰ را ادراک ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺴﺖ ،اﯾﻦ ادراک را ﻋﻠﻢ ﺧﻮاﻧﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن .(176 ،ﺑﻪ
ﺑﺎور وی ،اﯾﻦ در ﺣﻖ آﻓﺮﯾﺪهﻫﺎ اﺳﺖ و در ﺣﻖ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ داﻧﺶ
او ﺑﺎ داﻧﺶ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﻓﺮق دارد.
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ از ﻣﻌﻨﯽ داﻧﺶ را در ﻣﻮرد او اﺛﺒﺎت ﮐﻨﯿﻢ و آن داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺪﯾﺪ آورﻧﺪه ،اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ .و ﺷـﮏ ﻧﯿﺴـﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ﺷﺮﯾﻔﺘﺮ اﺳﺖ ...و داﻧﺶ اﯾﺰدی ﭼﻮن از ﻗﺴﻢ اول ﻧﺒﻮد ،ﻻﺟﺮم دوﻣﯽ اﺳـﺖ؛
زﯾﺮا ﮐﻪ داﻧﺶ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ،و ﯾﮏ ﻗﺴﻢ در ﺣـﻖ او ﻣﺤـﺎل اﺳـﺖ .ﭘـﺲ ﻗﺴـﻢ دوم او را
واﺟﺐ ﺷﻮد )ﻫﻤﺎن (178 - 177 ،و ﭼﻮن داﻧﺶ ﺣﻖ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ،ازﯾﻦرو،
داﻧﺶ و ﻗﺪرت او ﯾﮑﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد) .ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
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ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺶ ،ﻣﺜﺎل ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑـﻪ »ﻋﻠـﻢ ﻣـﻦ )ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه(
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮد و ﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﻮد  ....اﻣﺎ ﻋﻠـﻢ
ﺗﻮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺲ از وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﮑﺘﻮب ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﺑـﻮد و ﻋﻠـﻢ
ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ وﺟﻮد اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد« ) ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(150 ،1 ،
ﺳﺮاﻧﺠﺎم داﻧﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﻣﻌﺮﻓﺖ( را از ﻧﻮع داﻧﺶ ﭘﯿﺸـﯿﻦ و ﭘﺪﯾـﺪ آورﻧـﺪه اﻣـﺮ ﻣـﻮرد
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ذات ﻋﺎﻟﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،اﻣـﺎ داﻧـﺶ ﺑﻌـﺪ از
اﯾﺠﺎد از آن ﻣﻔﺴﺮان و ﺣﺎﻓﻈﺎن و ﻧﺎﻗﻼن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺴﯿﺎراﻧﺪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ در ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﯾﮏ آﯾﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ رواﯾﺖ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎور وی »داﻧﺴﺘﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎد ﮔـﺮﻓﺘﻦ

ﺳﺨﻦ دﯾﮕﺮان دﯾﮕﺮ  ....داﻧﺴﺘﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ« ) ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ(48 ،2 ،
»ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻧﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ داﻧﺴﺘﻪای ﺗﺎ اﯾﻦ ﻏﺎﯾﺖ ) «.....ﻫﻤﺎن.(50 ،
از اﯾﻦرو ،ﺑﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺶ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐـﻪ از زﺑـﺎن ﻋﻠﻤـﺎء ﺷـﻨﯿﺪن ﮐﻤﺘـﺮ از
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﮐﻤﺎل ﺷﻨﯿﺪن از ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﻧﻪ از ﺣﺎﻓﻆ ،و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑـﻪ

ﺣﻔﻆ آن و ﻧﻮﺷﺘﻦ و در ﺣﺼﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎر درآوردن ﮐﻪ »ﻣﺎ ﻗﯿﺪ اﻟﻌﻠﻢ ﮐﻤﺜﻞ اﻟﮑﺘﺎب« و ﺗﮑـﺮار
ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎرش ﺗﺎ آن داﻧﺶ ﺑﺎ ذات ﭼﻨﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ ﻧﭙﺬﯾﺮد ،ﮐﻪ اﯾـﻦ
ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن و ﻓﻬﻢ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد اﯾﻦ داﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ داﻧﺶ ﺑﺎ ذات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ و ﻧﻪ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ) ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(3 ،304،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ذات ﺣﻖ و اﻓﻌﺎل و ﺻـﻔﺎت و اﺣـﻮال آﺧـﺮت و ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﻌﺎدت و
ﺷﻘﺎوت و ...ﻫﻤﻪی داﻧﺸﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ذات آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﻮد ،آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﻪ ﺟﺪاﯾﯽ را ﺑـﺪان راه
ﻧﯿﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻧﺒﯿﺎء اﺳﺖ و ﻣﻘﺎم ﻋﻠﻤﺎی دﯾﻦ ﮐﻪ وارﺛﺎن اﻧﺒﯿﺎءاﻧﺪ )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار» ،داﻧﺶ«  ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﭘـﺲ از آن اﺳـﺖ و ﺣـﺎل
آﻧﮑﻪ »ﻣﻌﺮﻓﺖ« )ﺷﻨﺎﺧﺖ(  ،ﭘﯿﺶ از وﺟﻮد اﻣﺮ ﻣـﻮرد ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﺳـﺒﺐ وﺟـﻮد آن اﺳـﺖ،
ﻣﻌﺮﻓﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن آدﻣﯽ و آﻣﯿﺨﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺟـﺎن ﻋـﺎﻟﻢ اﺳـﺖ و ﺟـﺪاﯾﯽ ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ از آن و
ﻫﻤﭽﻮن داﻧﺶ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و در ﺣﺼﺎر ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺴﺖ.
-3ﻣﺮاﺗﺐ داﻧﺶ
ﻫﺮﭼﻨﺪ داﻧﺶ را اﻗﺴﺎﻣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﻪ در ﯾﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻋـﯿﻦاﻟﻘﻀـﺎت در ﯾـﮏ
ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﺑـﺮای داﻧـﺶ ﺑﺮﻣـﯽﺷـﻤﺮد :اول داﻧـﺶ ﺑﻨـﯽآدم ،دوم داﻧـﺶ
ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ،ﺳﻮم داﻧﺶ آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ،اﻣﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم داﻧـﺶ ﺧﺪاﺳـﺖ ﺗﻌـﺎﻟﯽ و
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ﺗﻘﺪس ﮐﻪ داﻧﺶ ﻣﮑﻨﻮن و ﻣﺨﺰون ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ» :ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﻨﻮن ﺟﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪا ﮐﺲ ﻧﺪاﻧﺪ،
و ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ داﻧﺴﺘﻪای ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺪا ﮐﯿﺴﺖ؟ « )ﺗﻤﻬﯿﺪات .(5 ،اﻣﺎ از ﻣﺮاﺗﺐ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ
ﻓﻮق »ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻮ ﺑﺠﻤﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﻮﺟﻮد ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﯾﮑﻄﺮف آﻣﺪ و ﻋﻠﻢ ﺗﻮ ﺑﺪو و ﺑﻪ
ذات و ﺻﻔﺎت ﯾﮏ ﻃﺮف .ﭘﺲ ﻋﻠﻢ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎدون اﻟﻠّﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن اﯾـﻦ
ﻧﺼﻒ ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ ،آن ﻧﺼﻒ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ »و ﻋﻠﻤﮏ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﮑﻦ ﺗﻌﻠﻢ« .ﺑﺎز
ﻫﻢ ﺳﺮاﻧﺠﺎم داﻧﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻢ ﻣﮑﻨﻮن ﻣﯽ دا ﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ رﻣﺰ از آن ﺧﺒﺮ ﻧﺪﻫﻨﺪ« از
ﻋﻠﻤﻬﺎ و ﻣﻌﻠﻮﻣﻬﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺒﺮ دادن ﺟﺰ رﻣﺰی ﮐﻪ »اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﯾﺤﻞ ﻣﻨﻌﻪ«) .ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(352 ،3 ،
ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت در ﺑﯿﺎن داﻧﺶ اﻟﻬﯽ ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻟﺪﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺷـﻨﻮدﻧﯽ،
آن را ﻫﻢ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ وﻟﯿﮑﻦ ﺧﻮاﻧﺪن از ﻟﻮح دل ﮐـﻪ »ﮐﺘـﺐ ﻓـﯽ ﻗﻠـﻮﺑﻬﻢ
اﻻﯾﻤﺎن« و ﻫﻢ از ﺟﻨﺲ ﺷﻨﻮده ،وﻟـﯿﮑﻦ از دل ﮐـﻪ »و ﻟـﻮ ﻋﻠـﻢ اﻟﻠّـﻪ ﻓـﯿﻬﻢ ﻷﺳـﻤﻌﻬﻢ« و
»اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮآن« .ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ از ﻗﻠﺐ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺟـﺎری ﺷـﻮد .و ﺷـﺮط
دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﺪﯾﻦ داﻧﺶ ﺗﻘﻮا اﺳﺖ و اﺧﻼص» :ﻋﻠﻢ اﺧﻼص ﺑﺪان و ﭼﻬﻞ روز ﺑﺮ ﺑﺴﺎط ادب
ﻣﺮاﻗﺐ دل ﺑﺎش ﺗﺎ ﯾﻨﺎﺑﯿﻊ ﺣﮑﻤﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ از دل ﭼـﻮن ﺑﺮآﯾـﺪ« ) ﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ .(92 ،2 ،و در
ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮط ﻗﺒﻮل اﻋﻤﺎل را ﻧﯿﺰ داﻧﺶ )ﻋﻠﻢ( اﺧﻼص ﻣﯽ داﻧﺪ ازﯾﻦرو ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او داﻧﺸﯽ ﮐﻪ
ﺟﺴﺘﺠﻮی آن ﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺮد و زن ﻣﺴﻠﻤﺎن واﺟﺐ ﺷﺪه ،ﻫﻤﯿﻦ داﻧﺶ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن

ﻣﺆﻣﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ اﺧﻼص ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺒﺎدﺗﺶ ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮر ﻧﮕﺮدد« ) ﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ،3 ،
 .(287اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و درﺟﻪ از داﻧﺶ را دور از دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻣﯽ داﻧﺪ.
در اداﻣﻪ درﺟﺎت داﻧـﺶ و ﺻـﺎﺣﺒﺎن آن را در ﯾـﮏ ﺳـﯿﺮ ﺻـﻌﻮدی ﺗـﺎ ﺷـﺶ ﻣﺮﺣﻠـﻪ
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد» :ﺧﻠﻖ از اﯾﻦ ﮐﺎر دوراﻧﺪ ،اﻻ ﻣﻦ ﺷﺎء اﻟﻠّﻪ« .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﺟﻨﺎزه ﺑـﻪ ﮔﻮرﺳـﺘﺎن
ﺑﺮﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﮏ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑـﻮد و ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﻫـﺰار ﺑـﻪ ﺷـﮏ رﺳـﯿﺪه و ﯾﮑـﯽ را
ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻃﻠﺐ ﻧﺒﻮد ،و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار را درد ﻃﻠـﺐ ﺑﮕﯿـﺮد و ﯾﮑـﯽ از راه راﺳـﺖ ﻧﯿﻔﺘـﺪ و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﮐﺲ ﺑﻪ راه راﺳﺖ روﻧﺪ و ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻼل راه او ﺑﻨﺰﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺶ ﻧﯿﻔﺘﺪ .و
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰار ﮐﺲ راه ﺗﻤﺎم ﺑﺮوﻧﺪ و اﯾﺸﺎن را ﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﻀﺮت ﮔﺮدد.
ﺗﺎ ﻧﭙﻨﺪاری ﮐﻪ اﯾﻦ آﺳﺎن ﮐﺎری اﺳﺖ و اﮔﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽرود ﺑﺎورت ﻧﺒﻮد ،ﺗﺎ دﻟﺖ ﮔﻮﯾﺪ » :ﺑﻠﯽ و
ﻟﮑﻦ ﻟﯿﻄﻤﺌﻦ ﻗﻠﺒﯽ« در ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن و ﺧﻠﯿﻔﻪ در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ ﯾﮑﯽ ﺑﻮد از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﺰ ار ﻫﺰار
ﮐﺲ ﭼﻮن ﮐﻤﺎل ﺳـﻌﺎدت در دﻧﯿـﺎ ،در ﺣﺸـﻤﺖ و ﻧﻌﻤـﺖ ﯾﮑـﯽ را ﺑـﻮد در ﻫـﺮ ﻋﺼـﺮی«
)ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(2 ،93 ،
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ دارای ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر اﺳﺘﻌﺪاد ذاﺗﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ
آﻣﺪن ﺷﺮاﯾﻂ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ از درﺟﻪ وﯾﮋهای از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷـﻮد و در ﺳـﯿﺮ ﺻـﻌﻮدی،
داﯾﺮهی ﺑﻬﺮﻣﻨﺪی از آن ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود ﺗﻨﮓﺗﺮ و ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم داﻧﺶ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺎم ﻗﻄﺐ و
اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ.
 -4ﻣﺮاﺗﺐ ﯾﻘﯿﻦ
ﭘﺲ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺶ و ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﺮاﺗﺐ آن ،ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﺑﻪ ﺑﯿـﺎن اﯾﻤـﺎن و
ﯾﻘﯿﻦ و ﻣﺮاﺗﺐ آن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﺪاﯾﺖ اﯾﻤﺎن ﺗﺼﺪﯾﻖ دل اﺳـﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ
ﺷﮏ را در آﻧﺠﺎ ﻣﺠﺎل ﻧﺒﻮد .و اﻗﻞ درﺟﺎت اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑـﻮد ﺑـﺮ اﻣﺘﺜـﺎل
اواﻣﺮ و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻮاﻫﯽ« .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،ﺣﺼﻮل ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار از ﺗﺼﺪﯾﻖ در درون آدﻣـﯽ او را
ﺑﺮ آن ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷـﺮع ﻗـﺮار دﻫـﺪ .و ﭼـﻮن از ﻃﺎﻋـﺖ
ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﯿﺰد ،اﯾﻦ اﻃﺎﻋﺖ ،ﻫﺪاﯾﺖ ازﻟﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ »و ان ﺗﻄﯿﻌﻮه ﺗﻬﺘﺪوا«.
ﺣﺼﻮل اﯾﻦ ﺗﺼﺪﯾﻖ ،ﯾﻘﯿﻦ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣـﯽآورد .او اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ را در راه ﺳـﻠﻮک دﯾـﻦ
ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻫﻤﻪ اﻫﻞ ﺳﻠﻮک را ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭼﻨﺪان ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮد
در ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ .ﭘﺲ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ روزﮔﺎر« .ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑـﻪ ﯾﻘـﯿﻦ رﺳـﯿﺪ،
آﺧﺮت و داﻧﺸﻬﺎی آن ﺟﻬﺎن ﺑﺮ او آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و در زﻣﺮهی ﻗﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ
»اﺑﺪاﻧﻬﻢ ﻓﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ و ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻓﯽ اﻻﺧﺮه« ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،اﺳـﺮار آﺧـﺮت ﺑـﺮ او آﺷـﮑﺎر
ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ داﻧﺶ ﯾﻘﯿﯿﻨﯽ )ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ( در دﻧﯿﺎ و در ﺣﻀﻮر داﻧﺶ و ﺷـﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آن اﺳﺖ »ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺒﺖ ﻧﺒـﻮد ،و ﺗﻤﯿﯿـﺰ او ﺑـﺪاﯾﺖ
ﻏﻮﻏﺎی ﺳﮑﺮ ﺑﺎز دﻫﻨﺪ ،در ﻋﯿﻦ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧﻮد آﯾﺪ و ﻫﺸﯿﺎر ﮔﺮدد از ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘـﯿﻦ
ﻫﯿﭻ ﺻﺤﺒﺖ در ﻋﻠﻢ او ﻧﺒﻮد .او را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﯿﻦ اﻟﯿﻘﯿﻦ راه دﻫﻨﺪ« )ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(354 ،3 ،
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺨﺘﻪﺗﺮ ﺷﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ رو ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ آورده و از ﻣﻌﺼﯿﺖ
دوری ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ اﺷﺘﯿﺎق در او ﺑﻪ ﮐﻤﺎل رﺳﺪ ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ و
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ راه او را ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺎﻧﺪ و آﺧﺮت ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻣﯽﺷـﻨﻮد ﺑﺒﯿﻨـﺪ و اﺧﺒـﺎر آن
ﺑﺮای او آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ »ﭘﺲ از ﻋﻠﻢ اﻟﯿﻘﯿﻦ او را ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻋـﯿﻦاﻟﯿﻘـﯿﻦ راه دﻫﻨـﺪ ،و
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ﺣﻖاﻟﯿﻘﯿﻦ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻖاﻟﯿﻘﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻮﻗﺖ ﺧﻮد او را از ﺟﻨﺎب ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻟﻢ ﯾـﺰل و ﻻﯾـﺰال
ﻣﺒﺬول دارﻧﺪ« )ﻫﻤﺎن .(356 ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ،در آﻏﺎز راه ﺗﺼﺪﯾﻖ اﺳﺖ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﯾﻘـﯿﻦ را
ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد و ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮد واﺟﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢاﻟﯿﻘﯿﻦ ،ﻋﯿﻦاﻟﯿﻘﯿﻦ و ﺣﻖ اﻟﯿﻘﯿﻦ
ﮐﻪ در ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﻮک از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا اﻓﺎﺿﻪ و اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -4-1ﯾﻘﯿﻦ دل و ﯾﻘﯿﻦ داﻧﺶ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺣﻮزهی داﻧﺶ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﺣﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﻣﻌﺮﻓﺖ( اﺳﺖ ،ﻣﺮﺗﺒﻪی ﯾﻘﯿﻦ
در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از ﯾﻘﯿﻦ در داﻧﺶ اﺳﺖ .ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﯾﻘﯿﻦ در ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﯾﻘﯿﻦ دل
ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﯾﻘﯿﻦ در داﻧﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد وی ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و در دﺳﺘﺮس ﻫﻤﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﻫﻤﻪی داﻧﺸﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ )از ﺟﻬﺖ آﻣﻮﺧﺘﻦ( »اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻘﺪر ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺴـﯽ
رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺐ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ و در آن ﺻﻨﻌﺖ ﺑـﻪ ﮐﻤـﺎل رﺳـﺪ ﻧﻘﻄـﯽ در
درون او ﺑﺮ او ﻣﺴﻠﻂ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری رﻏﺒﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ او را واﻧﻬﺎده اﻧـﺪ،
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺧﻮد روی ﺑﺮ آن آورد« ) ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ (372-3 ،2 ،و ﻣﺜﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ» :ﺗﻮ را ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ دل ﮐﻪ ﭼﻮن ﺻﺪ و ﭘﺎﻧﺰده را ﺑﻪ ﺻﺪ و ﺷﺎﻧﺰده ﺿﺮب ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻨﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﻋﻠـﻢ
ﺗﻤﯿﺰی ﺗﻮ را اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﺷﺮط ﺿﺮب ﺑﺠﺎی آوری ،ﺗﺮا اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﻤﯿﺰی ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد« )ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.
اﻟﺒﺘﻪ وی داﻧﺶ را اوﻟﯿﺎت ﻋﻘﻞ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﺬای ﺟﺎن آدﻣﯽ اﺳﺖ .ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ ﻧﺼﯿﺐ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ »و ﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ را از اﯾﻦ ﺷﺮﺑﺖ ﻓﻄﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ را ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻟﯽ اﻟﺪرﺟﺎت رﺳﺪ ،او را ﺑﻪ ﺣﯿﻠﺘﻬﺎی ﺑﺴـﯿﺎر از
آن ﻓﻄﺎم دﻫﻨﺪ ﺗـﺎ او را وا ادراک ﻋﻠـﻢ ﺗﻤﯿﯿـﺰی ﻣﻨﺎﺳـﺒﺖ ﻋﺎﺷـﻘﺎن و ﻣﻌﺸـﻮﻗﺎن ﻧﻤﺎﻧـﺪ«
)ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ(.

 -4-2داﻧﺶ ﮐﻠﯽ و داﻧﺶ ﺟﺰوی
در ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻠﻢ ﺗﻤﯿﺰی )داﻧﺶ( ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت داﻧﺶ ﮐﻠﯽ و داﻧـﺶ ﺟـﺰوی ﻣﻨﺘﻘـﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ،داﻧﺶ ﺿﺮب داﻧﺶ ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺿﺮب ﺻﺪ و ﭘـﺎﻧﺰده در ﺻـﺪ و ﺷـﺎﻧﺰده از
داﻧﺸﻬﺎی ﺟﺰوی اﺳﺖ .اﻣﺎ داﻧﺶ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺪ ﻫﻤﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﺨﺘﮕﯽ و ﮐﻤﺎل
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﻬﺎی ﮐﻠﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻔﻮس ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮ د »ﯾﮑﯽ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﻫﻤﻪ ﺟﺰوﯾﺎت ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺤﻮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴـﯽ در ﻣﺸـﺮق ﯾـﺎ
ﻣﻐﺮب ﺣﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﺳﮑﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ او ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .از اﯾﻦرو اﺳﺖ ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﻔـﻮس را
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ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﻣﺸﺮق و ﻣﻐـﺮب رخ ﻣـﯽ دﻫـﺪ ﻃﺮﯾﻘـﯽ ﻫﺴـﺖ .و اﯾـﻦ ﻣﺨـﺘﺺ
ﻣﻨﺘﻬﯿﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﻤﺎﻻت راه ﺧﺪاﺳﺖ و در ﻋﺎﻟﻢ آن را ﺑﻪ ده ﮐﺲ ﻧﺪادهاﻧﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﻨﻔﺮ واﺟﺪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا در دﯾﻦ ﺧﺪا ﻫﻤﭽﻮن ﮐﯿﻤﯿﺎ اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(375 ،
 -5ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ادراﮐﺎت ﺑﺸﺮی
ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ و ﺣﮑﻤﺎء ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ادراک ﺣﺴـﯽ ،وﻫﻤـﯽ و ﻋﻘﻠـﯽ
ﺗﻮﺟﻪ دارد ،ﻣﺪرﮐﺎت آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺮد و ﻧﻘﺼﻬﺎ و ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ذﮐـﺮ ﻧﻤـﻮده و
ﻗﻠﻤﺮو دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ را در ﺣﻮزه ادراک ﺑﺸﺮی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟـﯽ اﻧﺤﺼـﺎر ادرﮐـﺎت
اﻧﺴﺎﻧﯽ را در ﺳﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻮق ﻧﻤﯽﭘـﺬﯾﺮد و راه را ﺑـﻪ دو ﻧـﻮع دﯾﮕـﺮ از ادراک ﮐـﻪ ﻣﮑﻤـﻞ
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﺮی در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.
 -6ﻣﺤﺪودﯾﺖ ادراک ﺣﺲ ،وﻫﻢ و ﻋﻘﻞ
ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت اﻧﺤﺼﺎر ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﺤﺴﻮس و ﻣﻌﻘﻮل را از اﻫﻞ اﻧﮑﺎر و ﺟﻬﻞ ﻣﯽداﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻣﻨﺤﺼﺮ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻣﺪرﮐﺎت ﺣﺲ و ﻋﻘﻞ ﻻزم ﻧﯿﺴـﺖ .ﭼـﻪ ﺑﺴـﯿﺎر
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ از ادراک آن ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﻫﻢ از ادراک ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر ﻋﻘﻠﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮآن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ وﻫﻢ در ﻫﻤـﻪ آﻧﭽـﻪ ادراک
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺻﺎدق اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت را ادراک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺣﮑـﻢ آن ﯾـﺎ
راﺳﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ دروغ .در آﻧﭽﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺣﮑﻤﺶ ﺻﺎدق اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ در
دوری ﺑﺴﯿﺎر ﺣﮑﻤﺶ ﮐﺎذب اﺳﺖ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﻤـﯽﺑﯿﻨـﺪ ،ازﯾـﻦرو ،در
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻔﺎوت اﺣﮑﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد.
ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻤﺮو ادراﮐﯽ ﺧﻮد اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﺪ راﺳـﺖ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درک ﮐﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر آﺧﺮت
را ،ﺣﮑﻢ او دروغ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ذات ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ »ﭼﺮاﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ــ ﻋﺰ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ
ــ از ﺑﺼﯿﺮت ﻋﻘﻞ ﺑﺴﯽ دورﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ از ﺣﺎﺳﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ دﻓﻌـﺎت و درﺟـﺎت
ﺑﯿﻨﻬﺎﯾﺖ .از ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻌﺪ و ﮐﻤﺎل اﺷﺮاق ،ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘـﻞ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ او را ادراک ﮐﻨـﺪ«
)زﺑﺪه.(91 ،
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ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار ،او ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی آﻣﻮزﺷﯽ :ادراک ﺣﺴﯽ ،ادرک ﻋﻘﻠـﯽ و ﻣﻌﺮﻓـﺖ را ﻣﻌـﯿﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺬر از ادراﮐﺎت ﻇﺎﻫﺮی ﺣﺴﯽ و ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﯿﺪن ﺑﻪ داﻧﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ را در
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻞ داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﺿﺮوری ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣـﻦ در اﯾـﻦ ﻋﺎﻟﻤﻬـﺎ ﮔـﺬر
ﮐﺮده ام« )ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،1 ،ﺑﻨﺪ .(244
ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺸﺮی ﻣﻄﺮح ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎﯾﺰ دو
ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ و ﺑـﻪ ﻣـﻮازات آن ،ﺑـﻪ ﻣـﺪرﮐﺎت ﻇـﺎﻫﺮی و ﺑـﺎﻃﻨﯽ در
ﺣﻮزهی داﻧﺸﻬﺎ ﻧﻈﺮ دارد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻇﺎﻫﺮی را دﺳﺖ ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد و آن را در ﮐﻞ
از ﺻﺤﻨﻪ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ در ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺧﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﺑـﻪ ادراﮐـﺎت
ﻇﺎﻫﺮی ﭼﻨﺪان ﻧﻤﯽﭘﺮدازد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ )ﻋﻠﻤﺎء ﻇﺎﻫﺮ( ﺑـﻪ اﻧـﺪازهی ﮐـﺎﻓﯽ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ازﯾﻦ رﻫﮕﺬر ،ﺑﺎ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﻬﺎ و ادراﮐﺎت ﺑﺸﺮی ،ﻣﯽﮐﻮﺷـﺪ ﺗـﺎ در
ﻣﯿﺎن ﮐﻮره راﻫﻬﺎی ادراﮐﺎت ﻇﺎﻫﺮی ،راﻫﯽ روﺷﻦ و ﻫﻤﻮار ﺑـﻪ ﺳـﻮی ادراﮐـﺎت ﺑـﺎﻃﻨﯽ و
ﻣﻌﺎرف ﺑﺎﻃﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ اﺻﻞ و ﻣﺤﻮر در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ،
ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺎرف روﺷﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺣﻮاس را ﻧﯿـﺰ ﻇـﺎﻫﺮی و ﺑـﺎﻃﻨﯽ اﺳـﺖ و آﻧﭽـﻪ در
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺖ ،ﺟﻨﺒﻪی ﺑﺎﻃﻨﯽ آﻧﻬﺎﺳﺖ ،از اﯾﻦرو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺳﻤﻊ را ﺑﺮای
ﻓﻬﻢ آﻓﺮﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ”ﻓﻔﻬﻤﻨﺎﻫﺎ ﺳﻠﯿﻤﺎن“ .ﺑﺼﺮ را ﺑﺮای ﻧﻈﺮ آﻓﺮﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ”اﻧﻈـﺮوا ﻣـﺎذ ا ﻓـﯽ
اﻟﺴﻤﺎوات و اﻻرض“ .و دل را از ﺑﺮای داﻧﺶ آﻓﺮﯾﺪه اﻧﺪ ”ﺳﻨﺮﯾﻬﻢ آﯾﺎﺗﻨﺎ ﻓـﯽ اﻻﻓـﺎق و ﻓـﯽ
اﻧﻔﺴﻬﻢ“ ﮐﻪ ”ﻣﺎ ﮐﺬب اﻟﻔﺆاد ﻣﺎ رأی“ .ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﻣﺘﻨـﺎن ﮐـﻪ ”و ﺟﻌـﻞ ﻟﮑـﻢ

اﻟﺴﻤﻊ و اﻻﺑﺼﺎر و اﻓﺌﺪه ﻗﻠﯿﻼ ﻣﺎ ﺗﺸﮑﺮون“ )ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(363 /1 ،

از اﯾﻦرو اداﻣﻪ ﺑﺤﺚ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﺣـﻮاس و ادراﮐـﺎت ﺑـﺎﻃﻨﯽ
ﻣﯽﭘﺮدازد.
 -7ﺗﻤﺜﻞ و ادراک ﺧﯿﺎﻟﯽ
در اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻤﺜﻞ و ادراک ﺧﯿﺎﻟﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ دروازهی ورود ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺐ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﺪ اﻧﻮاع ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
 .1در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺟﻬﺎن ﻣﺜﺎل ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺣﮑﻤﺖ اﺷﺮاق ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮﺑﻦ ـ ﺳﻬﺮوردی ﭘﮋوه ﻣﻌﺎﺻﺮ ـ ﺳﻬﺮوردی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻋﺎﻟﻢ واﺳﻂ را ﮐﺸﻒ و ﻃﺮح ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،300 ،اﺳﻼم اﯾﺮان.(169 ،

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در آرای ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﻫﻤﺪاﻧﯽ
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در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺟﻬﺎن ﺧﯿﺎل و ﻣﺜﺎل از دو ﻣﻨﻈﺮهی ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺳﻬﺮوردی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ از راه ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ درک اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺪﻻل ﻋﻘﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳـﺖ داده اﺳـﺖ .او ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :ﻣـﻦ ﺗﺠـﺎرب ﺑـﺎﻃﻨﯽ
ﺻﺤﯿﺤﯽ د ارم دالّ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻟﻢ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻧﺪ :ﻋﺎﻟﻢ اﻧﻮار ﻗﺎﻫﺮه )ﻋﻘﻮل( ،ﻋﺎﻟﻢ اﻧﻮار ﻣﺪﺑﺮه

)ﻧﻔﻮس( ،ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮازخ )اﺟﺴﺎم ﻓﻠﮑﯽ و ﻋﻨﺼﺮی( و ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻮر ﻣﻌﻠﻘﻪ )ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺜﺎل( « )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﺼﻨﻔﺎت.(230 ،2 ،
 .2ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻣـﺎدی اﺳـﺖ ،ﻣﺜـﺎل و ﻧﻤﻮﻧـﻪای در
ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻻ دارد و ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﺎدی آن ،ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺻـﻌﻮد ﺑـﻪ آن ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ )ﻣﺸﮑﺎت اﻻﻧﻮار .(5 ،در اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﻬﺮوردی ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
و ﻣﺎدی ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﻣﻈﻬﺮ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی در ﺟﻬـﺎن ﻣﺜـﺎل و آﻧﭽـﻪ در اﯾـﻦ ﻋـﺎﻟﻢ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن در ﻣﻌﺮض ﮐﻮن و ﻓﺴﺎد و ﺧﺮق و اﻟﺘﯿﺎم اﺳﺖ ،ﻧـﺎﻗﺺ ،و ﻣﺜـﺎل ﻏﯿـﺮ
ﻣﺎدی آن ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ از ﺻﻮرﺗﻬﺎی ﻣﻈﺎﻫﺮ آن در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت،
 ،2ﺣﮑﻤﻪاﻻﺷﺮاق ،230 ،ﺷﻬﺮزوری.(547 ،

 .3ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ،اﯾﻦ ﻧﺤﻮه از ادراک )ﺗﻤﺜـﻞ( ﻧﯿـﺰ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ و ﻫﻤـﻪ
ﻣﺴﺘﻌﺪ ادراک آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ از اﯾﻦرو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﯾﻐﺎ ﮐﺲ ﭼﻪ داﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺜﻞ ﭼﻪ ﺣﺎل
دارد! در ﺗﻤﺜّﻞ ﻣﻘﺎمﻫﺎ و ﺣﺎﻟﻬﺎ اﺳﺖ) « ...ﻫﻤـﺎن (294 ،ﺑـﻪ ﮔﻤـﺎن وی ،اﮔـﺮ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ)ص(
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »رأﯾﺖ رﺑﯽ ﻟﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮاج ﻓﯽ اﺣﺴﻦ ﺻﻮرة« اﯾﻦ » اﺣﺴﻦ ﺻﻮرت« ﺗﻤﺜـﻞ اﺳـﺖ و
اﮔﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟ و »ان اﻟﻠّﻪ ﺧﻠﻖ آدم و اوﻻده ﻋﻠـﯽ ﺻـﻮره اﻟـﺮﺣﻤﻦ« ﻫـﻢ
ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻤﺜﻞ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،ﺧﻠﻘﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﻤﺜﻞ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(294 ،296 ،
ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت در اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺑﻨﺎی وﺟﻮد آﺧﺮت ﺑﺮ ﺗﻤﺜﻞ اﺳـﺖ.
ﺗﻤﺜﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﻧﻪ اﻧﺪک ﮐﺎری اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺮار اﻟﻬﯽ داﻧﺴﺘﻦ ﺗﻤﺜـﻞ اﺳـﺖ و ﺑﯿﻨـﺎ
ﺷﺪن ﺑﻪ آن .درﯾﻐﺎ ”ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻟﻬﺎ ﺑﺸﺮ اً ﺳﻮﯾﺎ“ ﺟﻮاﺑﯽ ﺗﻤﺎم اﺳﺖ ﺳﺎﺋﻼن را از ﺗﻤﺜﻞ .ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ
ﺧﻮد را از آن ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﻤﻮد و او ﺟﺒﺮﯾﻞ را
ﻣﺮدی ﺑﺮ ﺻﻮرت آدﻣﯽ دﯾﺪ و وﻗﺖ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﺒﺮﯾﻞ را ﺑﺮ ﺻﻮرت اﻋﺮاﺑـﯽ
دﯾﺪﻧﺪی و وﻗﺖ ﺑﻮدی ﮐﻪ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﻄﻔﯽ در ﺻﻮرت دﺣﯿﻪ ﮐﻠﺒﯽ )ﺟﻮان ﺧﻮش

ﻣﺠﻠﻪ ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1390
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ﺳﯿﻤﺎی ﻣﻌﺮوف ﻋﺮب( ﻧﻤﻮدی .اﮔﺮ ﺟﺒﺮﯾﻞ اﺳﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻋﺮاﺑﯽ در ﮐﺴﻮت ﺑﺸـﺮﯾﺖ
دﯾﺪن ﺻﻮرت ﭼﻮن ﺑﻨﺪد؟ و اﮔﺮ ﺟﺒﺮﯾﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ را دﯾﺪﻧﺪ؟ « ) ﺗﻤﻬﯿﺪات.(293 ،

 -8ﻋﻘﻞ

ﻋﻘﻞ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻓﺎراﺑﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،دارای ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ )رﺳـﺎﻟﺔ
ﻓﯽ اﻟﻌﻘﻞ (3 ،از ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮﻓﯽ و ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎ ﻋﻘـﻞ ﮐﯿﻬـﺎﻧﯽ و اﻟﻬـﯽ .ﻋﻘـﻞ در اﯾـﻦ ﻣﻌـﺎﻧﯽ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ و ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد و ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت .ﺣﻮزه و ﻗﻠﻤﺮو ادراک
آن ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ
ﺗﻮﺟﻪ دارد و از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻘﻞ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪﯾﻬﺎ
و ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد.
از اﯾﻦرو ،از دﯾﺪﮔﺎه ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ،ﻋﻘﻞ از ﺳﻮﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮر در زﻣـﺎن و ﻣﮑـﺎن اﺳـﺖ و از
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻟﻬﯽ ﻧﺎﺗﻮان و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ اﺳـﺖ.
ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وی ﺗﻼش ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪاﯾﯽ اﯾـﻦ دو ﻧـﻮع از ﻋﻘـﻞ
اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر وی از اﺻﻄﻼح ﻋﻘﻞ ،ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺨﺴﺖ آن )ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ( اﺳﺖ و دوﻣـﯽ را
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎدش اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻏﺰاﻟﯽ »ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ« ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی از ﻋﻘﻞ ﻣﺤﻮر
ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ وی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺑﺤﺚ از ﻣﻌﻨﺎی ﻧﺨﺴـﺖ ﻋﻘـﻞ )ﺑـﻪرﻏـﻢ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺻﺪق ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻋﻘﻠﯽ( ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ دﯾﮕﺮان
)ﻋﻠﻤﺎء ﻇﺎﻫﺮ( ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻢ اﻧﺤﺼﺎر داﻧﺶ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧـﻮع از ﻋﻘـﻞ
)ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ( ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از داﻧﺸﻬﺎی ﻋﺎﻟﯽ اﻟﻬﯽ ﺷﺪه و راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﻣﺴﺪود ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ وی ،ﻋﻘـﻞ وﺳـﯿﻠﻪی ادراک ﻣﻌﻘـﻮﻻت اﺳـﺖ و ﻣﻌﻘـﻮﻻت ،ﺻـﻮرﺗﻬﺎی ذﻫﻨـﯽ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی اﻧﺪ .ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ،ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣﻌﻘـﻮﻻت ﺟﻬـﺎن زﻣـﺎن و ﻣﮑـﺎن اﺳـﺖ.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻋﻘﻞ از ادراک ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻪ آن ﺳﻮی ﻗﻠﻤﺮو زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن اﻧﺪ ﻧﺎﺗﻮان
اﺳﺖ » :از ﻣﺤﺎﻻت آﺷﮑﺎر آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ازﻟﯿﺖ راه ﯾﺎﺑﺪ؛ زﯾﺮا آﻧﮑﻪ
ﺟﺰ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد در ﺑﻨﺪ زﻣﺎن اﺳﺖ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ازﻟﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از
ﭘﺎره ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺑﻨﺪ) «.زﺑﺪه.(60 ،
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از اﯾﻦرو ،درک ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ و ﺗﺼﺮف در ﺳﺨﻨﺎن اﻧﺒﯿﺎء را ﻧﯿﺰ در ﺧﻮر ﺑﻀﺎﻋﺖ ﻋﻘـﻮل

ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺮدان و اﺣﻮال ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﻨﺜﯽ داﻧﺪ« )ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(193 ،2 ،
ﻃﺒﻖ ﺑﺎور ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ،ﻋﻘﻞ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺼﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارد ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻘﺪﻣﺎت اﺳﺖ )زﺑﺪه .(28 ،از دﯾﺪﮔﺎه وی ،ﻋﻘﻞ در اﺻﻞ ﺑﺮای ادراک اوﻟﯿﺎﺗﯽ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه
ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ادراک ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻧﻈﺮی ﭘﯿﭽﯿﺪه ،از راه اﺳـﺘﺪﻻل و
ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﮔﻮﯾﯽ از اﺻﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻘﻞ ﺧﺎرج اﺳـﺖ و ادراک آﻧﭽـﻪ ﺑـﺮ ﻋﻘـﻞ
دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ »ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ« در ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ اوﻟﯿﺎت اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻘﻞ )زﺑﺪه.(27 ،
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻣﯿﺰان درﺳﺘﯽ اﺳـﺖ و اﺣﮑـﺎم آن
ﯾﻘﯿﻨﯽ و ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﮐﺬﺑﯽ در آن ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺎدﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﺮﮔـﺰ در آن ﺑـﯽﻋـﺪاﻟﺘﯽ
ﻣﺘﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻃﻤﻊ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺴﻨﺠﺪ ﺣﺘﯽ اﻣﻮر آﺧﺮت
و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﻮت و ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺻﻔﺎت ازﻟﯽ را ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻃﻤﻊ آن ﺑﯽ ﻣﻮرد و ﻣﺤﺎل اﺳﺖ» .و
ﺑﺪان ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻃﻤﻌﯽ از ﻋﻘﻞ اﻧﺪک اﻧﺪک زاﺋﻞ ﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻧﻮر ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ ﺗـﺎﻓﺘﻦ
ﮔﯿﺮد ،ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎش اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ داﺷﺖ از ﻋﻘﻞ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯽ ﺑﻪ
اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ وداع آن ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ ﻃﻠﻮع ﺻﺒﺢ ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،زوال اﯾـﻦ
ﻃﻤﻊ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺷﺮاق ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن.(98 ،
 -9اﻗﺴﺎم و ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻞ
ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﻦ دو ﻣﻌﻨﺎی از ﻋﻘﻞ )ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ(
ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻗﺴﺎم و ﻣﺮاﺗﺐ ﻋﻘﻞ ﻣﯽﭘﺮدازد:
 -9-1ﻋﻘﻞ دﯾﻨﯽ و ﻋﻘﻞ دﻧﯿﺎﯾﯽ

ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت آﻧﮕﺎه ﮐﻪ از ﺣﺠﺎب ﻋﻘﻞ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ اﯾـﻦ ﺣﺠـﺎب از ﻣﯿـﺎن
ﺑﺮﺧﯿﺰد ،ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ازل رﺳﺪ ،ﯾﺎدآورﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐـﺪام ﻣﻌﻨـﺎی از ﻋﻘـﻞ ﻣﻘﺼـﻮد وی
اﺳﺖ» :و ﻧﻪ آن ﻋﻘﻞ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺮ آن ﺛﻨﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ”ﻟﻘـﻮم ﯾﻌﻘﻠـﻮن“ .آن ﻋﻘـﻞ
دﻧﯿﺎوی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ اﺑﻮﺟﻬﻞ و ﮐﻔﺎر را ﺑﺎﺷﺪ« )ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ .(301 ،3وی ﻋﻘﻞ دﯾﻨﯽ را از آن
ﺻﺎﺣﺒﺎن داﻧﺶ )اوﻟﻮاﻟﻌﻠﻢ( ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ دﻧﯿﺎوی ﺣﺠﺎب اﯾﻦ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و اﮔﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ
)ﺣﺠﺎب( ﺑﺮﺧﯿﺰد ،دﯾﺪار ﺧﺪا در رﺳﺪ و »ﯾﺒﻘﯽ وﺟﻪ رﺑﮏ ذواﻟﺠﻼل و اﻻﮐـﺮام« )رﺣﻤـﺎن/
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 (26/55ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدد و ﭼﻮن ﺳﺎﻟﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم رﺳﺪ ،دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬارد،
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ »ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺲ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﺪﯾﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺧﻼﺋﻖ در ﮔﻮر ﺑﻨﻬﻨﺪ و ﻫﻨﻮز در دﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن.(302 ،
 -9-2ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ )ﻋﻘﻞ ﺷﻬﻮدی(

1

ﻣﻨﻈﻮر از ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟ و ﻧﻘﺶ و ﮐـﺎرﮐﺮد آن در ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ ﭼﮕﻮﻧـﻪ
اﺳﺖ؟ ﺣﻮزهی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﻘﻞ ﺷﻬﻮدی و ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ )ﻓﺮا ﺳﻮی ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ( و راه ﺑـﻪ
دﺳﺖ آوردن آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،ﻋﻘﻞ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت دارد .در ﺳﻨﺖ آﻣﻮزهﻫﺎی
ﺑﺎﻃﻨﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻈﻮر از ﻋﻘﻞ ،ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴـﺎن را ﺑـﻪ ﻓﺮاﺳـﻮی
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻣﻌـﺎرﻓﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ از دﯾـﺪﮔﺎن ﻋﻘـﻞ
ﺟﺰوی ﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺼﺮ ،در ﺗﻔﮑﺮ اﺳﻼﻣﯽ از اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻘﻞ ﺑﻪ

ﻋﻨﻮان ” 2“ratioو ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ” 3“intellectusﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدهاﻧﺪ )ﺗﺼـﻮف و ﺗﻌﻘـﻞ
در اﺳﻼم.(78 ،
در ﺣﮑﻤﺖ ﺧﺎﻟﺪه ﻧﯿﺰ ،ﺷﻬﻮد ﻫﻢ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﺼﯿﺮت ،در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻪ ذﻫﻦ اﺳﺖ

و ﻧﻪ ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ )ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﻋﻘﻞ ﺷﻬﻮدی در ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ( ،ﺑﻠﮑـﻪ ﮐﻨـﻪ و ﻣﺮﮐـﺰ
آﮔﺎﻫﯽ و ﻣﺮﮐﺰ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺮﺳﻮم از آن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌـﺎدل
ﺟﺎن ﯾﺎ روان اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻋﻘﻞ ﺷﻬﻮدی ) ،(Intellectروح ) (spiritusﯾـﺎ ﻋﻘـﻞ ﮐﻠـﯽ
) (nousﻧﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ.(291 ،

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ» :اﻟﻌﻠـﻢ ﻋﻠﻤـﺎن:
ﻣﻄﺒﻮع و ﻣﺴﻤﻮع و ﻻﯾﻨﻔﻊ اﻟﻤﺴﻤﻮع اذا ﻟﻢ ﯾﮑـﻦ اﻟﻤﻄﺒـﻮع« )داﻧـﺶ دو ﮔﻮﻧـﻪ اﺳـﺖ :در
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺮﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ ﮔﻮش ﻫﺸﺘﻪ ﺳﻮد ﻧﺪﻫـﺪ اﮔـﺮ در ﻃﺒﯿﻌـﺖ ﺳﺮﺷـﺘﻪ
ﻧﺒﻮد( ) ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ ،ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر ،ش .(338در ﮐﺘﺎب ﺑﻨﺪﻫﺶ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳـﺖ» :آﺳـﻦ ـــ
ﺧﺮد و ﮔﻮش ــ ﺳﺮود ﺧﺮد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد .او را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫـﺮ دو اﺳـﺖ ،ﺑـﺪان
ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ )ﺑﻬﺸﺖ( رﺳﺪ .اﮔﺮ او را اﯾﻦ ﻫﺮ دو ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺪان ﺑـﺪﺗﺮﯾﻦ زﻧـﺪﮔﯽ )دوزخ(
 .1ﻣﺤﻤﺪﻋﺎﺑﺪ ﺟﺎﺑﺮی ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻋﺮب در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ،ﻋﻘﻞ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و
ﻋﻘﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ـ ﺷﺮﻗﯽ را ﻋﻘﻞ ﺷﻬﻮدی و ﻋﻘﻞ ﻋﺮب را ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ص.(3
 .٢ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ )ﻋﻘﻞ ﺟﺰوی(.
 .٣ﻋﻘﻞ ﮐﻠﯽ.
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رﺳﺪ .ﭼﻮن آﺳﻦ ــ ﺧﺮد ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻮش ــ ﺳﺮود ﺧﺮد آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻧﺸﻮد .او را ﮐﻪ آﺳﻦ ــ ﺧﺮد

ﻫﺴﺖ و ﮔﻮش ــ ﺳﺮود ﺧﺮد ﻧﯿﺴﺖ ،آﺳﻦ ـ ﺧﺮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺪاﻧﺪ ﺑﺮدن« )ﺑﻨﺪﻫﺶ.(110 ،

ﻣﺎﻫﯿﺖ ذوﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﮔﺬر از ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﻪ »ﻃﻮر ورائ ﻋﻘـﻞ« را اﻗﺘﻀـﺎئ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻫﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ.
اﺻﻄﻼح »ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ« ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺰاﻟﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد» :ﭘﺲ ای ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
در ﻋﺎﻟﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﺪهای ،دور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮاﺳﻮی ﻋﻘـﻞ ﻃـﻮر و دور دﯾﮕـﺮی وﺟـﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در آن ﭼﯿﺰی ﮐﺸﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﮐﺸﻒ ﺷـﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴـﺖ .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﮐـﻪ
ﻋﻘﻞ را ﻃﻮر و دوری ورای ﺗﻤﯿﺰ و اﺣﺴﺎس اﺳﺖ و در آن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻏﺮﯾﺐ و ﺷﮕﻔﺖ ﮐﺸﻒ

ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک و ﮐﺸﻒ آن را ﻧﺪارد« )ﻣﺸﮑﺎت.(61 ،

ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ادراک آﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻋﻘﻞ دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر وراء ﻋﻘـﻞ

در ﺑﯽﻧﯿﺎزی از ﻣﻘﺪﻣﺎت ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ اوﻟﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ )زﺑﺪه .(27 ،در ﺟـﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮ،
اﯾﻦ ﻗﻮه را ﺑﺎ ﻗﻮهی ذوق ﺷﻌﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻗـﻮهای در
ﺗﺸﺨﯿﺺ وزن ،اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺪارد ،ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ در ادراک ﻓـﺮق ﻣﯿـﺎن ﺣـﻖ و
ﺑﺎﻃﻞ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻧﺪارد )ﻫﻤﺎن.(28 ،
ﻋﺎرف از راه اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻘﻞ ﻓﺮاﺳﻮی ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ،ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻬﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺮای ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻫﺸﺪار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد آن »ﻃﻮر« ﻋﻘﻞ را ﺑﻌﯿﺪ ﻧﺪاﻧﯽ ،ﮐـﻪ از آن ﺳـﻮی
ﻋﻘﻞ اﻃﻮار ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺷﻤﺎر آن را ﺟﺰ ﺧﺪای ﻋﺰوﺟﻞ ﻧﻤﯽ داﻧﺪ و در اﯾﻦ »ﻃﻮر« ﮐﻤﺘﺮ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ای ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ادراک آن ﺑـﻪ اﺳـﺘﺪﻻل از ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻘـﺪﻣﺎت ﻧﯿـﺎزی ﺑﺎﺷـﺪ
)ﻫﻤﺎن.(27 ،
ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت از اﯾﻦ »ﻃﻮر« ﺑﻪ ﻧﻮر ﺑﺎﻃﻦ و ﻗﻮه ﺑﺼﯿﺮت ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔـﺎﻫﯽ ﻃـﻮر وراء
ﻋﻘﻞ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻇﻬﻮر ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ ،ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ
ﻇﻬﻮر ﻧﻮری اﺳﺖ در ﺑﺎﻃﻦ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺷﺮح ﺻـﺪر ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪه و ﺣﻮﺻـﻠﻪ ادراک ﮔﺸـﺎده
ﮔﺮدد ،آﻧﮕﺎه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻧﻮر ادراک ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی اﯾـﻦ ﻧـﻮر ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ در
درون ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻃﻮر ورائ ﻋﻘﻞ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ )زﺑﺪه.(26 ،

ﻣﺠﻠﻪ ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1390
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اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﯿﻨﻪی ﺧﺼﺎل ﺣﻤﯿﺪه ﺑﻮده )ﻫﻤﺎن (289 ،و ﻣﯿﺰان ﺳﻨﺠﺶ
اﻋﻤﺎل اﺳﺖ » درﯾﻐﺎ ﺑﺮ ﺧﻮان« ﻟﻘﺪ ارﺳﻠﻨﺎ رﺳﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﻨﺎت و اﻧﺰﻟﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﮐﺘـﺎب و اﻟﻤﯿـﺰان«
اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وزن ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪان ﺣﺎﺻﻞ آﯾﺪ .اﯾـﻦ ﻗﺴـﻄﺎس ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ در ﺑـﺎﻃﻦ
ﺑﺎﺷﺪ« )ﻫﻤﺎن.(290 ،
ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی از ﻋﻘﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ﻋﻘﻞ را
در دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ،ﯾﮑﯽ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﻣﻮر ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺻﻔﺖ ﻋﻠﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻠﺶ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ادراک ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻠﻮم ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ﻗﻠـﺐ .وی ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ
ﺣﻘﯿﻘﺖ آدﻣﯽ را دل ،روح ،و ﻧﻔﺲ ﻣﯽ داﻧﺪ »ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻮ آن ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﻃﻦ اﺳﺖ .ﻣﺎ آن را ﻧﺎم
دل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻬﺎد و ﭼﻮن ﺣﺪﯾﺚ دل ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪان ﮐﻪ آن ﺣﻘﯿﻘﺖ آدﻣﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﮔﺎه
آن را روح ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﮔﺎه ﻧﻔﺲ« .وی ،ﻗﻠـﺐ ،روح ،ﻧﻔـﺲ و ﻋﻘـﻞ را واژﮔـﺎن ﭼﻬـﺎر ﮔﺎﻧـﻪای
ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪی اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﻮه ﻣﺪرﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻏﺰاﻟﯽ ﻫﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ آدﻣﯽ را ﻗﻠﺐ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻫﻢ ﻣﺤﻞ ادراک و ﻋﻠـﻢ را .ﻗﻠـﺐ را ﺑـﺎ دو
روزن و دو ﺑﻄﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ» :روزﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ﮐﻪ ﻟﻮح ﻣﺤﻔـﻮظ اﺳـﺖ و
روزﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﻮاس .اﻣﺎ ﺑﺎب ﻣﻔﺘﻮح ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﮑﻮت ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻮح ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤـﻮدن و ﺑـﻪ
ﻋﻠﻢ ﯾﻘﯿﻨﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺑﺎب اﻟﻬﺎم و ﻧﻔـﺚ ﻓـﯽاﻟـﺮوع و وﺣـﯽ اﺳـﺖ«
)ﮐﯿﻤﯿﺎی ﺳﻌﺎدت.(33 ،
 .1ﻏﺰاﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ دﯾﺪن ﻇﺎﻫﺮی و ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺎﻃﻨﯽ )ﺷﻬﻮد ﻋﻘﻼﻧﯽ( ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﮐﺘﺎب اﻟﻬﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯽآورد» :ﻣﺎ ﮐﺬب اﻟﻔﺆاد ﻣﺎ رأی« )ﻧﺠـﻢ  (11 /ﮐـﻪ ﺧـﺪا
ادراک ﻓﺆاد )ﻗﻠﺐ( را رؤﯾﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﯾﺎ در آﯾـﻪ ﺷـﺮﯾﻔﻪ »ﮐـﺬﻟﮏ ﻧـﺮی اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻠﮑـﻮت
اﻟﺴﻤﻮات و اﻻرض« )اﻧﻌﺎم (75 /ﻣﺸﺎﻫﺪه )ﺷﻬﻮد ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ( را ﻧﯿﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﺪن )رؤﯾﺖ(
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺄ ﻣﻨﻈﻮر از آن دﯾﺪن )رؤﯾﺖ( ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ و ﺷـﻬﻮد ﻋﻘﻼﻧـﯽ .اﯾـﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد »ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﻤﯽ اﻻﺑﺼﺎر و ﻟﮑﻦ ﺗﻌﻤﯽ اﻟﻘﻠـﻮب اﻟﺘـﯽ ﻓـﯽ
اﻟﺼﺪور« )ﺣﺞ ،(46/ﻏﺰاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ از دﯾﺪن )رؤﯾﺖ( ﻗﻠﺒﯽ ﺑـﻪ ادراک ﻋﻘﻠـﯽ ﺗﻌﺒﯿـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ) اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم.(19 ،3 ،

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در آرای ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﻫﻤﺪاﻧﯽ
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ﻋﻘﻞ ﺷﻬﻮدی ﮐﻪ ﻋﯿﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﺷﻬﻮد ﻧﯿﺰ ادراﮐﯽ ﻓﺮاﺳﻮی ﻋﻘﻞ )اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ( اﺳﺖ.1
ﻫﺪف از اراﺋﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻋﻘﻞ ،دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪای از ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﻓﺮاﺗـﺮ از
ﺣﻮزهی ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻗﻠﻤﺮو اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﮏ و ﺳﻔﺴﻄﻪای ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺑﻄﺎل آن ﻧﯿﺴﺖ.
او ﮐﻤﺎل و ﺳﻌﺎدت ﺑﺸﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺷﻨﺎﺧﺖ )ﮐﻪ اﻣﺮوز آن
را »ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺪﺳﯽ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ( ﻣﯽ داﻧﺪ و ﺑﺮای ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮی ﻧﯿـﺰ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ دﺳـﺖﯾـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻗﺪﺳﯽ را ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻪ آن ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪی اﺳـﺘﺪﻻل ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﺷـﺪه و از
ﻋﺎﻟﻢ اﻧﻮار و ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻬﯽ ﺑﺮﯾﺪه و از اﺷﺮاﻗﺎت ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﺳﯽ ﺑﯽﺑﻬﺮه ﻣﺎﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ آن
ﻋﻘﻠﯽ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ اﺷﺮاﻗﺎت اﻧﻮار و ﺗﺠﻠﯿﺎت اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺷـﻬﻮد ارﺗﻘـﺎء ﯾﺎﺑـﺪ و ﺑـﻪ اوج
ﻗﻠﻪی ادراک دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺘﺠﺪد اﻣﺮوزی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ را ﻣﻄﻠـﻖ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺻﺤﺎب ﺟﺎوﯾﺪان ﺧﺮد اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻣﺤﺼﻮر در آن ﻧﻤﻮد و ﺑﻬﺮهی آدﻣﯽ را از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻇﻦ
ﻓﺮو ﮐﺎﺳﺖ )رﺣﻤﺘﯽ.(21 ،
ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻋﺎرﻓﺎن ﺳﻠﻒ ،ﭼﻮن ﻏﺰاﻟﯽ و ﺳﻬﺮوردی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﯿﻘـﯽ را
ﻓﺮاﺗﺮ از ﺣﻮزهی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و در ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻬﻮد ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ .اﯾـﻦ
ﺷﻬﻮد ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻟﻬﺎم و وﺣﯽ را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻣﺸﺎﻫﺪه )ﺷﻬﻮد ﻋﻘﻠﯽ( ﺑﻪ ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻢ در ﻗﻠﺐ و اﻟﻘﺎء ﻣﻌﺎﻧﯽ از ﻋﺎﻟﻢ اﻋﻠﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻗﻠﺐ و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻟﻘﺎء روحاﻟﻘـﺪس در ﻣﺮاﺗـﺐ و درﺟـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﻘـﻖ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ» :ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪون آﮔﺎﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻗﻠﺐ او اﻟﻘﺎء ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪی اﺳﺘﺪﻻل و
ﺗﻌﻠﻢ ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب و ﺣﯿﻠﻪ و دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻟﻬـﺎم ﻧﺎﻣﯿـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺴﺐ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻋﺘﺒﺎر و اﺳﺘﺒﺼﺎر اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻗﻠﺐ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ :ﯾﺎ ﺧﺮد ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و از
ﭼﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺮ ﺳﺒﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ از او ﻣﺴﺘﻔﺎد اﺳـﺖ و ﺑـﻪ
 .1از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺼﻮص ﻋﺘﯿﻖ اوﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ »دﺋﻨﺎ« ﻟﺐ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،دﺋﻨﺎ در ﻗﻄﻌﻪ 44/10
ﺑﺎ ﻓﻌﻞ »دﯾﺪن« ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ »دﺋﻨﺎ« ﭼﺸﻢ دل آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﻌﻨﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد و اﺳﺮار و اﻧﻮار اﻟﻬﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد» .دﺋﻨﺎ« ﮐﻪ ﺑﻪ »آرﻣﯿﺘﯽ« ﻣﺘﻌﻠﻖ اﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﺑﻠﯽ
ﻟﺐ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺟﻨﺒﻪی ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻟﺐ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻧـﺎم »ﺧﺮﺗـﻮ« )ﺧـﺮد( ﺧﻮاﻧـﺪه
ﻣﯽﺷﻮد) .ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ،ص .(112ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺐ و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺴﺎن در ﻧﺼﻮص ﻋﺘﯿﻖ اوﺳـﺘﺎﯾﯽ دﺋﻨـﺎ و ﺧﺮﺗـﻮ
اﺳﺖ.

ﻣﺠﻠﻪ ادﯾﺎن و ﻋﺮﻓﺎن ،ﺷﻤﺎرۀ دوم ،ﺳﺎل ﭼﻬﻞ و ﭼﻬﺎرم ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 1390
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺘﻘﯽ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ در ﻗﻠﺐ .اوﻟﯽ اﻟﻬـﺎم اﺳـﺖ و ﻧﻔـﺚ ﻓـﯽ اﻟـﺮوع و
دوﻣﯽ وﺣﯽ اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء دارد .اوﻟﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اوﻟﯿﺎء و اﺻﻔﯿﺎء دارد و ﻋﻠﻢ
ﻣﮑﺘﺴﺐ ﻧﯿﺰ از آنِ ﻋﻠﻤﺎء اﺳﺖ« )اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم.(23 ،3 ،
ﻏﺰاﻟﯽ ﺷﻬﻮد ﻋﻘﻠﯽ را در دو ﻗﺎﻟﺐ وﺣﯽ و اﻟﻬﺎم ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﻢ ﻟـﺪﻧﯽ را ﻧﯿـﺰ از
ﺳﻨﺦ دوم ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻮری اﺳﺖ در ﻗﻠﺐ راﺳﺨﺎن ﻓـﯽ اﻟﻌﻠـﻢ ﮐـﻪ ﻋـﯿﻦاﻟﻘﻀـﺎت ﻧﯿـﺰ در
ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺑﻪ آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ...» :ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد و ”ﻻ ﯾﻌﻠﻢ ﺗﺄوﯾﻠﻪ اﻻ اﻟﻠّﻪ و اﻟﺮاﺳـﺨﻮن
ﻓﯽ اﻟﻌﻠﻢ“ اﯾﻦ ﺗﺄوﯾﻞ ﮐﻪ ﺧﺪا داﻧﺪ و راﺳﺨﺎن در ﻋﻠﻢ ،راﺳﺦ در ﻋﻠﻢ ﮐﺪام ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺮ ﺧﻮان
”ﺑﻞ ﻫﻮ آﯾﺎت ﺑﯿﻨﺎت ﻓﯽ ﺻﺪور اﻟﺬﯾﻦ اوﺗﻮا اﻟﻌﻠﻢ“ ،اﯾﻦ ﺻﺪور ﮐﺠﺎ ﻃﻠﺒﻨﺪ؟ ” اﻓﻤﻦ ﺷﺮح اﻟﻠّﻪ
ﺻﺪره ﻟﻼﺳﻼم ﻓﻬﻮ ﻋﻠﯽ ﻧﻮر ﻣﻦ رﺑﻪ ﻓﻮﯾﻞٌُ ﻟﻠﻘﺎﺳﯿﻪ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ“ .اﯾﻦ ﻧﻮر ﮐﺠﺎ ﺟﻮﯾﻨﺪ؟ ”ان ﻓـﯽ
ذﻟﮏ ﻟﺬﮐﺮی ﻟﻤﻦ ﮐﺎن ﻟﻪ ﻗﻠﺐ“ )ﺗﻤﻬﯿﺪات.(6 ،
 .1ﺷﻬﻮد ﻋﻘﻠﯽ ،ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺳﺖ از ﻋﺎﻟﻢ اﻧﻮار و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﻮار و ﻋﻘﻮل اﺳﺖ در ﻋـﺎﻟﻢ
اﻋﻠﯽ .ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺷﻬﻮد و ﺗﻠﻘﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ از ﻋﺎﻟﻢ اﻋﻠﯽ ،اﻟﻬﺎم دﻓﻌﯽ ﻃﺮح ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻤـﺖ
اﻻﺷﺮاق اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره در روزی ﺷﮕﺮف ،ﺳﻬﺮوردی ﺑﻪ آن ﻣﻠﻬﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آن
روز ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺎﻟﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﻬﺮوردی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﺤﺖ اﻟﻬﺎم
روحاﻟﻘﺪس ﻃﺮح ﺑﻨﺎی ﺣﮑﻤﯽ او ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ازﯾﻦ رو ،ﺳﻬﺮوردی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﺎﺣﺼﻞ

ﻣﻨﺎزﻻت ﺧﻠﻮات ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽ داﻧﺪ »اذﮐﺮ ﻓﯿﻪ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﯽ ﺑﺎﻟﺬوق ﻓﯽ ﺧﻠـﻮاﺗﯽ و ﻣﻨـﺎزﻻﺗﯽ«

)ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼﻨﻔﺎت ،2 ،ﺣﮑﻤﻪ اﻻﺷﺮاق.(9
ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﻤﻬﯿﺪات را از ﻫﻤﯿﻦ دﺳﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻟﻬﺎم از ﻏﯿﺐ اﺳـﺖ:
»ﭘﺲ ﻫﺮ ﭼﻪ در ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت و اﻣﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﺧﻮاﻧﯽ و ﺷﻨﻮی از زﺑﺎن ﻣﻦ ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،از
دل ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،از روح ﻣﺼﻄﻔﯽ )ع( ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ،و ﻫﺮ ﭼﻪ از روح ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺷﻨﯿﺪه

ﺑﺎﺷﯽ ،از ﺧﺪا ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ”ﻣﺎ ﯾﻨﻄﻖ ﻋﻦ اﻟﻬﻮی اِن ﻫﻮ اﻻ وﺣﯽ ﯾﻮﺣﯽ“ ) ﺗﻤﻬﯿﺪات.(17 ،
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ» ،ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ« در ﻗﻠﻪی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد از ﭼﺸﻤﻪﺳﺎر ﻋـﺎﻟﻢ

ﻗﺪس رﺑﻮﺑﯽ ﻓﯿﻀﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﻨﺸﺎء اﻟﻬﯽ دارد .ﻋﻠﻢ ﺷﻬﻮدی ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧـﻮد و ﺑـﻪ
آﻓﺮﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد اﺳﺖ.
 -10روش دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻬﻮدی
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﻓـﺮاد
وﯾﮋه و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ،ﻧﻔﺲ ﭼﻨﯿﻦ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در آرای ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﻫﻤﺪاﻧﯽ
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اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﯽﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﻬﻮد ﻋﻘﻼﻧـﯽ دارﻧـﺪ،
اﻣﮑﺎن ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﺪﺳﯽ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺰ ﺑـﺎ رﯾﺎﺿـﺖ و ﺧﻠـﻮت و ﺗﻠﻄﯿـﻒ
ﻧﻔﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد .1از اﯾﻦرو ،ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺟﻮاﻧﻤﺮد ،ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث ﺳﻠﻮک اﺳﺖ ﻧﻪ
ﻧﻪ ﻣﯿﺮاث ﭘﺪر و ﻣﺎدر« ”و ﻣﻦ ﯾﺘﻖ اﻟﻠّﻪ ﯾﺠﻌﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻓﯿﺮزﻗـﻪ ﻣـﻦ ﺣﯿـﺚ ﻻ ﯾﺤﺘﺴـﺐ“
)ﻃﻼق ...(37 /و آن رزق ﺳﻤﺎوی ﺑﻮد ﻧﻪ ارﺿﯽ ...رزق ﺳﻤﺎوی ،ﻋﻠﻮم اﺳﺖ و ﻋﻠﻢ از ﺗﻘﻮی
وادﯾﺪ آﯾﺪ ﮐﻪ ”و اﺗﻘﻮ اﻟﻠّﻪ ﯾﻌﻠﻤﮑﻢ اﻟﻠّﻪ“ )ﺑﻘﺮه 282/2؛ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(226 - 225 ،
اﻣﺎ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﺑﺼﯿﺮت در ﺑﺎﻃﻦ اﻧﺴﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
در دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﺮد ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ،ﺷـﺮط دﯾﮕـﺮ ،ﺗـﺮک دﻧﯿـﺎ و
ﻗﺎذورات آن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺮ در ﻧﻈﺮ ﻋـﯿﻦاﻟﻘﻀـﺎت ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ راه دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ ،او ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ »ﺑﺮﮐﻪ« ﭘﯿﺮ روﺷﻨﺪل ﻋﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ وی را ﺑﻪ ﺗﺮﺑـﺖ

»ﻓﺘﺤﻪ« ﺑﺮای درک ﻣﺮﯾﺪی و ﭘﯿﺮی »ﻓﺘﺤﻪ« ﻓﺮﺳﺘﺎد ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(395 ،3 ،

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت دو ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮط ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ :ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﯾﺎﺿـﺖ ﻋﻘـﻞ ﺑﺴـﺘﮕﯽ
دارد و ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اراده ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،در آﻏﺎز ﺳﺎﻟﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﻬﺎی
ﻧﻈﺮی ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ داﻧﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤـﺎل رﺳـﺪ و در
ﻗﺴﻢ دوم ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪی ﺑﺎﻃﻦ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﻞ و واﺑﺴﺘﮕﯽاش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺘﺶ
ﻏﯿﺮ ﺣﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و اﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺸﻮد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺧﺎرج از
آﻣﻮزش» .ﭼﻮن ﺷﻌﺮ ﺗﺎزی ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ دو اﻣﺮ اﺳـﺖ :ﯾﮑـﯽ ﻣﮑﺘﺴـﺐ ﭼـﻮن ﺗـﺎزی
آﻣﻮﺧﺘﻦ و ﯾﮑﯽ ﻧﺎ ﻣﮑﺘﺴﺐ ﭼﻮن ذوق ﺷﻌﺮ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﮔـﻮﻫﺮ ﺗـﻮ
اﯾﻦ ﻧﺤﻮ از ادراک ﻣﻤﮑﻦ ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ادراک ﻣﻮﻗـﻮف ﺑـﺮ دو ﭼﯿـﺰ اﺳـﺖ :ﯾﮑـﯽ
ﻣﮑﺘﺴﺐ و آن ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﯿﺮی ﭘﺨﺘﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﺮدن اﺳﺖ و ﯾﮑـﯽ ﻧﺎﻣﮑﺘﺴـﺐ .ﮐـﻪ اﮔـﺮ در
ﻣﻮرد ﺗﻮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ در ﺣﻖ دﯾﮕﺮان ﭼﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد؟ « )ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(4-2 ،393 ،

 .1در ﮔﺎﻫﺎن از ﺻﯿﻘﻠﯽ ﮐﺮدن آﯾﯿﻨﻪ دل )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺠﺎب از ﭼﺸﻢ ﺑﺼﯿﺮت( و ﻧﯿﺰ ﻃﻠﻮع ﻋﻘﻞ ﻋﻘﻞ از اﻓـﻖ
ﺗﻌﯿﻨﺎت ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻗﻄﻌﻪ  44/9آﻣﺪه اﺳﺖ :اﯾﻨﮏ از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﺮا ﺑﮕـﻮی
ای اﻫﻮره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺼﺮ ﻗﻠﺐ )ﺧﻮﯾﺶ( را ﺑﺼﺮ ﻗﻠﺐ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻧﺜﺎرﮔﺮ را ،ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﻢ ...و در ﻗﻄﻌﻪ
 46/3ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪه ﺑﻪ روی ﺣﻖ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﺎب ﺗﻌﯿﻨﺎت ﻋـﺎﻟﻢ را ﺧـﺮق
ﮐﺮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اذﮐﺎر و او راد ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد )ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ.(118 - 117 ،
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وی ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت اﺑﺪی ﯾﻌﻨﯽ ﻟﻘﺎء اﻟّﻠﻪ را ﮐﻪ ﻓﺮﺟﺎﻣﯿﻦ ﻫﺪف ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و
اوﻟﯿﺎء اﺳﺖ ،در ﮔﺮو ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻣﺤﺒﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﺟﺰ ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ) ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ دﯾﺪار در ﮔﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ( و اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺰ از ﻓﮑﺮ درﺳﺖ ﺣﺎﺻـﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻓﮑﺮ درﺳﺖ ﺟﺰ از دل ﺻﺎﻓﯽ و ﭘﺎک از ﺷﻮاﻏﻞ دﻧﯿﻮی و ﻋﻼﺋـﻖ ﺑـﺪﻧﯽ ﺣﺎﺻـﻞ
ﻧﯿﺎﯾﺪ ) ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ.(3 - 2 ،152 ،
اﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺼﯿﺮت در راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،آﻓﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ رخ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ،ﭼﺸـﻢ
ﺑﺎﻃﻦ را ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و آن را از درک آﻧﭽﻪ ﺧﺎص اوﺳﺖ ،ﺑﺎزﻣﯽ دارد .از اﯾـﻦرو ،ﺳـﺎﻟﮏ
ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺼﯿﺮت ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ و ﻣﺪاوﻣﺖ در ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،ﺗﺰﮐﯿـﻪ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ اﺳـﺖ
)زﺑﺪه.(29 ،

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ،
ﺷﻬﻮد ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺮﻓﺖزا و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﺷﻬﻮد ﻣﻨﺒﻊ ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
درﺟﻪی ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻫﻤﻪی ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ،ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ داﻧﺶ )رﺳﻤﯽ( از ﺷﻨﺎﺣﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺑـﺎ اﻧﻘﺴـﺎم داﻧـﺶ ﺑـﻪ
آﻣﻮﺧﺘﻨﯽ و ﻟﺪﻧﯽ )اﻟﻬﯽ( آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ از دﯾﺪ اﻫـﻞ ﻋﻠـﻢ ﭘﻨﻬـﺎن
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ،ﻋﻘﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺲ و ﺧﯿﺎل ،ﻣﻮﺟـﻮدات ﻣـﺎدی را درﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ
اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻣﻮر ﻣﺎدی ،ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان درﺟـﻪی اﺧـﺘﻼف در ﻣﺎدﯾـﺖ
آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮب ﮐﻪ ﮔﺎه ﺣﺴﯽ ﮔﺎه وﻫﻤﯽ و ﮔﺎه ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻋﻘﻞ ﺷﻬﻮدی ﮐﻪ ﻓﺮاﺳﻮی ﻋﻘﻞ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﻢ ازﻟﯽ را درک ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ از آن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﻬﺎن اﻟﻬﯽ ،ﺟﻬﺎن ﻣﻠﮑﻮت ،ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺐ ﻧﯿﺰ ﯾﺎد ﮐﺮد .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﻧﻈـﺮ،
ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﮐﻨﻪ اﺷﯿﺎء ،ﺟﺰ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآﯾﺪ .از اﯾﻦرو ،داﻧﺶ ،ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮی و ﺑـﺎﻃﻨﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ ﻫﺪف ﻓﺮﺟﺎﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در آرای ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت ﻫﻤﺪاﻧﯽ
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اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ ،ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ اﻓﺮاد
وﯾﮋه و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋه اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺗﻌﻘﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ،ﻧﻔﺲ ﭼﻨﯿﻦ
اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻧﻤﯽﺳﺎزد.
اﯾــﻦ ﻧــﻮع ﺷــﻨﺎﺧﺖ ،ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ از دﺳــﺘﺮس ﺗﯿــﻎ رد و اﺑﻄــﺎل ﻧﻈﺮﯾــﻪﻫــﺎی ﻣﺘﻌــﺎرف
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺳﯽ دور اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان در ﻣﻌﺮض ﺗﺮدﯾﺪ و اﺑﻬﺎم آﻧﻬﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﺘﺠﺪد اﻣﺮوزی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳـﺘﺪﻻﻟﯽ را ﻣﻄﻠـﻖ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻫﻞ ﻋﺮﻓﺎن ،اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻮع ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ
ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ را ﻣﺤﺼﻮر در آن ﻧﻤﻮد و ﺑﻬﺮهی آدﻣﯽ را از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻇﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮو
ﮐﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ،ﻣﯿﺰان واﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﯽ و ﻧﺒﻮدن وﺳﯿﻠﻪی ﺳـﻨﺠﺶ ﻫﻤﮕـﺎﻧﯽ
در ﺣﻮزهی ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ داﻧﺶ رﺳﻤﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﻧﻘﺺ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻋﻘﻞ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮر وراء ﻋﻘﻞ )ﺷﻬﻮد( ﺑﯿﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻋﻘﻠﯽ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ را در ﮐﻞ از ﻗﻠﻤﺮو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺳﺎزد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺰاﻧﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽﻧﻬﺪ.
او ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﻪ آﯾﺎت و رواﯾـﺎت اﺳـﺘﻨﺎد ﻣـﯽدﻫـﺪ.
ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ﻣﺎ آﮐﻨﺪه از آﯾﺎت و رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ در ﺗـﻼش اﺳـﺖ ﺗـﺎ
اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺳﻮق دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺳـﻨﺖ دﯾﻨـﯽ ﻧـﻪﺗﻨﻬـﺎ ﭼﻨـﯿﻦ
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از دﯾﮕﺮ ادراﮐﺎت ﺑﺸـﺮی ﺑـﺮای
آن ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﻧﻔﺲ و ﺗﺮک دﻧﯿﺎ و ﻫﻤﺮاﻫـﯽ و
اﻃﺎﻋﺖ ﭘﯿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد ﺣﻔﻆ آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪاوﻣﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ
 .1ﭘﻮر ﺟﻮادی ،ﻧﺼﺮﷲ ،ﻋﯿﻦاﻟﻘﻀﺎت و اﺳﺘﺎدان او ،اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان1374 ،ش.
 .2رﺣﻤﺘﯽ ،اﻧﺸﺎء ﷲ ،ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﻧﮑ  :ﻧﺼﺮ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺂﺧﺬ.
 .3ﺳﻬﺮوردی ،ﺷﻬﺎب اﻟﺪﯾﻦ ﯾﺤﯿﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺼـﻨﻔﺎً ،ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ ﻫﻨـﺮی ﮐـﺮﺑﻦ ،ﻣﺆﺳﺴـﻪی
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان1372 ،ش.
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 .4ﺷﻬﺮزوری ،ﺷﻤﺲاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ،ﺷـﺮح ﺣﮑﻤـﻪ اﻻﺷـﺮاق  ،ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ ﺣﺴـﯿﻦ ﺿـﯿﺎﺋﯽ،
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺗﻬﺮان1380 ،ش.
 .5ﺟﺎﺑﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ ،ﺟﺪال ﮐـﻼم ،ﻋﺮﻓـﺎن و ﻓﻠﺴـﻔﻪ در ﺗﻤـﺪن اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤـﻪی رﺿـﺎ
ﺷﯿﺮازی ،ﯾﺎدآوران ،ﺗﻬﺮان1381 ،ش.
 .6ﻋﺎﻟﯿﺨﺎﻧﯽ ،ﺑﺎﺑﮏ  ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﻄﺎﯾﻒ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ در ﻧﺼﻮص ﻋﺘﯿﻖ اوﺳﺘﺎﯾﯽ  ،ﻫﺮﻣﺲ1379 ،ش.
 .7ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت  ،ﻋﺒﺪﷲﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﻤﻬﯿﺪات ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻔﯿﻒ ﻋﺴﯿﺮان ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ،ﺗﻬـﺮان،
1386ش.
 .8ﻫﻤﻮ ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻋﻠﯿﻨﻘﯽ ﻣﻨﺰوی و ﻋﻔﯿﻒ ﻋﺴﯿﺮان ،اﺳﺎﻃﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان1377 ،ش.
 .9ﻫﻤﻮ ،زﺑﺪةاﻟﺤﻘﺎﯾﻖ ،ﺑـﻪ ﮐﻮﺷـﺶ ﻋﻔﯿـﻒ ﻋﺴـﯿﺮان ،ﺗﺮﺟﻤـﻪی ﻣﻬـﺪی ﺗـﺪﯾﻦ ،ﻣﺮﮐـﺰ ﻧﺸـﺮ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،ﺗﻬﺮان1379 ،ش.
 .10ﻏﺰاﻟﯽ ،اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﺎﺋﻞ ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ ،ﺑﯿﺮوت2006 ،م.
 .11ﻫﻤﻮ ،ﻣﺸﮑﺎت اﻻﻧﻮار ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ی زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﮐﯿﺎﻧﯽ ﻧﮋاد ،ﺷﺮﮐﺖ ﺳـﻬﺎﻣﯽ اﻧﺘﺸـﺎر ،ﺗﻬـﺮان،
1363ش.
 .12ﻫﻤﻮ ،اﺣﯿﺎء اﻟﻌﻠﻮم ،ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﻬﻼل ﺑﯿﺮوت2004 ،م.
 .13ﻓﺎراﺑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،رﺳﺎﻟﺔ ﻓﯽ اﻟﻌﻘﻞ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﻮﯾﮋ ،ﺑﯿﺮوت1938 ،م.
 .14ﻓﺮﻧﺒﻎ ،دادﮔﯽ  ،ﺑُﻨﺪَﻫِﺶ ،ﮔﺰارﻧﺪه ﻣﻬﺮداد ﺑﻬﺎر ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮس1369 ،ش.
 .15ﮐﺮﺑﻦ ،ﻫﺎﻧﺮی ،اﺳﻼم در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان وﺟﻮه ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ،ﺗﺮﺟﻤﻪی رﺿﺎ ﮐﻮه ﮐﻦ،
ج ،2ﻣﺆﺳﺴﻪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﮑﻤﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﯾﺮان ،ﺗﻬﺮان 1390ش.
 .16ﻫﻤﻮ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻮاد ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻮﯾﺮ ،ﺗﻬﺮان1380 ،ش.
 .17ﮔﻨﻮن ،رﻧﻪ » ،ﻋﻠﻢ ﻗﺪﺳﯽ و ﻋﻠﻢ ﻧﺎﺳﻮﺗﯽ«  ،ﺗﺮﺟﻤﻪی ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤـﺪ آوﯾﻨـﯽ ،ﻧﺎﻣـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ،
ﺷﻤﺎرهی .12
 .18ﻧﺼﺮ ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻧﺸﺎء اﻟﻠّﻪ رﺣﻤﺘﯽ ،دﻓﺘـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺮ
ﺳﻬﺮوردی1385 ،ش.
 .19ﻫﻤﻮ» ،ﺗﺼﻮف و ﺗﻌﻘﻞ در اﺳﻼم« ،ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ  ،ﺷﻤﺎرهی .12

