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  وجوه تمايز عارف و نبي در حكمت متعاليه؛ 

  پردازان معاصرسنجش ديدگاه برخي نظريه

              ٢محسن ايزدي  ١محمد نجاتي 

  چكيده
 رو در صدد بررسي ديدگاه مالصدرا در خصوص وجوه تمايز عارف از نوشتار پيش

بر و پيامبر و سنجش ديدگاه دكتر سروش و همفكران وي در مساله يكسان انگاري پيام
ين اعارف است. از نظر سروش گوهر اساسي وحي و تجارب عرفاني امري مشترك است با 

ساس ش مسئوليت جديدي را احتفاوت كه پيامبر بر خالف عارف در پي تجربه ديني خوي
 مي نمايد كه همان مفهوم نبوت وي محسوب مي شود. در حوزه تفكر حكمت متعاليه

م شامخ نبوت عارفان حقيقي، جايگاه رفيعي دارند؛ اما اين به معناي همطرازي آنها با مقا
ه و هيچ نيست. مالصدرا معتقد است پيامبر در قوس نزول (جايگاه وحي الهي) يگانه بود

گاه عارف و اساسا موجودي در اين قوس حضور ندارد. اما در قوس صعود كه همان جاي
گر اشتراك معرفتي نبي و عارف است؛ اين دو در مكاشفه و شهود عالم خيال و عقل با يكدي
ي و شرعي دارند؛ با اين تفاوت كه شهود پيامبر از عوالم عقلي، به جهت ورزيدگي اخالق

فس با و اتم اشتداد وجودي و كمالي آن در فرايند وحدت ن نفس و قواي نفساني ايشان
و بروز ابهام و  آگاهي و ادراكات، قرين تاثير و تاثر عوامل و شرايط دروني و بيروني پيامبر

ي عدم وضوح نيست. در نتيجه وجهي براي بروز دخل و تصرف و دستكاري قواي نفسان
  شت. ر قوس نزول وجود نخواهد داپيامبر در فرايند دريافت چه در قوس صعود و چه د

  مالصدرا، سروش، نبي، عارف، قوس صعود، قوس نزول.واژگان كليدي: 

  

                                                           
  عضو هيأت علمي گروه معارف اسالمي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس - ١

 mnejati1361@yahoo.com  
                                                     m.izadi@qom.ac.ir                           دانشيار فلسفه و كالم اسالمي دانشگاه قم  - ٢
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  مقدمه-١

مفهوم نبوت يكي از مهمترين اصول اسالم است. نبوت مشتمل بر لوازمي 

همچون وحي به عنوان كالم خداوند، پيامبر به عنوان ظرف وجودي وحي و قرآن 

اق وحي است كه اعتقاد بدان جزو ضروريات دين جاويدان مجيد به عنوان مصد

محسوب مي شود. در خصوص هر يك از مولفه ها و لوازم مذكور از گذشته دور تا 

هاي عمده اي بين متفكران مسلمان و غير مسلمان مطرح بوده است كنون بررسي

به گونه اي كه مي توان اين مسائل را در رديف چالش بر انگيز ترين حوزه هاي 

جهان اسالم لحاظ نمود. البته ماهيت مناقشات مذكور با يكديگر متفاوت  فكري

بوده و بالطبع ميزان كارآمدي آنها در رخنه پوشاني و تقويت مسائل و مباحث مرتبط 

با مساله نبوت نيز يكسان نخواهد بود. البته انتقاداتي كه منبعث از تفكر بومي 

م هستند؛ در اين مقام كمتر مشتمل متفكران مسلمان و برخاسته از متن نظام اسال

بر جنبه هاي غير علمي و احيانا عناد و مغالطه بوده فلذا از كارآمدي بيشتري در 

  ١بود. اين بحث برخوردار خواهند

ها نيز وجود دارند كه در ظاهر حوزه تفكر اسالم منشاء در اين بين برخي ديدگاه

باس حداكثري شان از مباني غير بروزشان است؛ اما واكاوي آنها مويد تاثر و اقت

سازي در مساله نبوت در اسالمي و عمدتا الهيات مسيحي است كه ذيل عنوان بومي

يكي از ديدگاه هايي كه اخيرا در اين خصوص توسط  ٢حوزه اسالم ورود نموده اند.

اي همچون عبدالكريم سروش و ديگر همفكران وي مطرح گرديده روشنفكران ديني

سان انگاري پيامبر و عارف است. اين مبنا در واقع جزو لوازم تئوري است؛ مبناي يك

تجربه نبوي ايشان محسوب شده و با انكار وجه نزولي و خطابي وحي و قرآن، مقام 

نبوت را تا حد نوعي از تجربه شهودي و عرفاني و همچنين وجود قدسي پيامبر 



 ۲۹   ▪   محسن ایزدی /محمد نجاتی 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

لعه پيش رو بر آن است دهد. مطاعظيم الشان اسالم را تا حد يك عارف تقليل مي

تا با روشي تحليلي و بر اساس مباني فكري مالصدرا در حكمت متعاليه، به بررسي 

كلي تمايزات  وجوه تمايز و شرافت پيامبر از عارف بپردازد. از اينرو ذيل عناوين

   ٣شناختي اين مساله تبيين و تقديم خواهد شد.شناختي و معرفتوحي

  

  پيامبر و عارف-٢

ر اصطالح تفكر ديني به مثابه رابط بين خداوند و انسان معرفي مي پيامبر د

شود. در اين نگرش، ماموريت پيامبر، دريافت معنا و محتوايي از جانب خداوند 

(وحي) و حفظ و ابالغ آن به انسانهاست به گونه اي كه آن معنا و محتواي ابالغي، 

س نيل به مرتبه و جايگاه دقيقا همان معنا و محتواي دريافتي باشد. بر اين اسا

نبوت، عالوه بر وجود شاخصه هاي عمده آن، به موهبت الهي هم بستگي دارد. 

قاطبه متفكران و متكلمان مسلمان، ضمن توضيح ويژگي هاي انبياء، در مباحث 

نبوت، عصمت انبياء در دريافت، حفظ و ابالغ وحي را از ضروريات نبوت مي دانند. 

اه ايشان پيامبر اصالتا به عنوان ظرفي مطرح مي شود كه به عبارت ديگر از ديدگ

وحي و كالم الهي را بر وجه خطاب مستقيم يا غير مستقيم دريافت و بدون هيچ 

دخل و تصرف انتقال دهد و اين مساله به اجماع ايشان مهمترين شاخصه نبوت 

ف ؛ شري٢٨٠، ١٥: ١٩٦٥قاضي عبدالجبار،  ؛١١٧، ٢: ١٩٨٦محسوب مي شود(رازي،

  ).١٥:  ١٤٠٩مرتضي، 

عرفان در لغت به معناى شناخت است و در اصطالح، به معرفتى و اما عارف و 

عبدالرزاق گيالني در شرح . شودشود كه از طريق كشف و شهود حاصل مىگفته مى

به اصطالح حكما كسى است كه، نفس خود را به حسب » عارف«گويد: مصباح مي
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اشياء، كامل كرده و به قدر مقدور بهم رسانيده باشد، قوّت نظريّه، و علم به حقايق 

و از صفات رذيله و اعتقادات خبيثه، تهي و به اعتقادات حقّه و كماالت ستوده، 

كسى است كه با » عارف«ه بيان ديگر، ). ب١١:  ١٣٧٧ ،امام صادقد(آراسته باش

كامال پايبند  است در عين حال كمال قوّت عمليّه وكمال قوّت نظريّه اينكه دروجود 

  به شرعيات و تكاليف شرعي است.

  

  يكسان انگاري پيامبر و عارف از ديدگاه دكتر سروش-٣

دكتر سروش به عنوان يكي از روشنفكران ديني، در حوزه مسائل مربوط به وحي 

و نبوت، ابتدا با طرح مقدماتي در كتاب قبض و بسط تئوريك شريعت، از بشري 

: ١٣٧٤بودن معرفت ديني سخن گفته است (سروش،  بودن، تاريخي بودن و زميني

). اما در كتاب بسط تجربه نبوي يك قدم فراتر نهاده و بشريت و تاريخيت خود ٤٩٥

دين و تجربه ديني را هدف قرار داده است. دكتر سروش البته بدين مبنا نيز بسنده 

قرار مي دهد؛ نكرده و با فروكاستن مقام نبوت، جايگاه پيامبر را هم تراز يك عارف 

چرا كه از نظر وي هر دوي ايشان صاحب مقام مكاشفه و تجربه ديني هستند و 

هاي ديني يكسان است. وي براي تبيين تمايز و تفاوت گوهر اساسي وحي و تجربه

چنين است تجربه ديني پيامبران كه «نويسد: وحي از ساير اقسام تجربه ديني مي

زايي و كوبندگي و درخشندگي همراه است و  با اين درجه از تعيين آوري و نجات

ها را تشكيل مي دهد. به دنبال چنين تجربه اي است كه آنان آماده گوهر نبوت آن 

. تفاوت پيامبران با ديگر اصحاب تجربه در انجام كارهاي بزرگ در جهان مي شوند

اين است كه آنان در حيطه و حصار تجربه شخصي باقي نمي مانند و با آن دل 

بلكه  ،ها و مواجهه دروني سپري نمي كننددر ذوق وش نمي دارند و عمر خود را خ
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ماموريت جديدي احساس مي كنند و انسان  ،بر اثر حلول و حصول اين تجربه

» .كندعالم تازه و آدم تازه اي بنا مي ،ي مي شوند و اين انسان تازهاتازه

  ). ٤:  ١٣٧٩(سروش،

انگاري وحي و تجربه عرفاني معتقد مي  دكتر سروش بر اساس مبناي يكسان

شود: همان گونه كه يك عارف هر اندازه بيشتر در عرفان غوص نمايد؛ از پختگي و 

تعالي باالتري برخوردار مي شود؛ يك پيامبر نيز هر چه در تجربه نبوي خود از غنا 

 و كارآزمودگي بيشتري برخوردار شود؛ به مرور در تجربه نبوي خود كامل تر شده

). دكتر سروش ١٠: ١٣٧٩و آن تجربه بسط و گستردگي بيشتري مي يابد(سروش،

نظريه اي ريشه  -بر خالف راي مخالفان آن-در ادامه مدعي مي شود؛ اين نظريه 

دار در تفكر فلسفي جهان اسالم بوده و خيل عظيمي از فالسفه از فارابي گرفته تا 

ر سروش در تبيين مدعاي خويش مالصدرا پشتيبان مبناي تجربه نبوي هستند. دكت

معتقد است چون فالسفه مسلمان تنها مجراي نزول وحي، حداقل در جزئيات و 

صورت وحي را قوه خيال دانسته اند؛ در نتيجه از ديدگاه ايشان قوه متخيله در 

: ١٣٨٥فرايند وحي تاثير گذار بوده و نبي خود آفريننده وحي است (دباغ سروش، 

نوشتار، عيار مدعاي فوق در حوزه تفكر مالصدرا مورد مداقه  ). در ادامه اين١٢٦

  قرار خواهد گرفت.

  

  تمايز پيامبر و عارف (وحي و تجربه عرفاني) در حكمت متعاليه-٤

دهد كه تمايز و تتبع در مباني و مواضع مالصدرا در حكمت متعاليه، نشان مي

اختي در قوس نزول و تعالي پيامبر از عارف به دو قسم احتمالي تمايزات وحي شن

تمايزات معرفت شناختي در قوس صعود بازگشت مي كند. در لسان فلسفي منظور 
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از عالَم، موجود يا موجوداتي هستند كه در مرتبه خاصي قرار داشته و بر مادون 

خود مسلط و محيط بوده و محاط مافوق خود هستند. بر اين اساس موجودات مادي 

ثري كه دارند؛ همگي جزو يك عالم (ناسوت) محسوب و جسماني با تمام تنوع و تك

مي شوند و عالم الهوت نيز در حقيقت مرتبه واجب تعالي محسوب مي شود. 

مالصدرا عوالم هستي را در دو قوس نزول و صعود مطرح مي كند. از نظر وي در 

قوس نزول وجود و كماالت الئقه آن از عالم الهوت الهي(مرتبه ذات) به عالم عقل 

جيروت و از آنجا به عالم اشباح روحاني و صور مقداري يا همان خيال منفصل و 

سرازير شده و در نهايت از عالم متوسط به عالم ملك و ناسوت نزول مي 

). اما در قوس صعود وجود به صورت معكوس به ٢٢٨،  ٢: ج ١٣٦٧يابند(مالصدرا، 

ان كه انسان به جهت سرچشمه اليزال و نامتناهي آن بازگشت مي نمايد. بدين بي

برخورداري از قابليت تحصيل كماالت نامتناهي به مدد فيض الهي از مراتب جسماني 

و مادي گذر كرده و به حذاي عالم خيال منفصل، داراي قوه خيال مجرد از ماده 

شده و در نهايت بر همين منوال به عالم عقلي متناظر با عالم اسماء و صفات الهي 

  ). ٣٧٩، ٥: ج ١٣٦٧را، نائل مي شود(مالصد

  تمايز وحي شناختي (قوس نزول) -١-٤

اولين و يكي از مهمترين وجوه تمايز و تعالي پيامبر در مقايسه با عارف يا هر 

انسان ديگر، تمايز وحي شناختي است. خداوند از طريق وحي كه مشتمل بر تكلم 

نمايد. به نظر مي رسد و استماع حقيقي و دو طرفه بوده؛ با پيامبر ارتباط برقرار مي

مساله يكسان انگاري و يا حداقل شبهه يكسان انگاري پيامبر با ديگر افراد از همان 

ابتداي بعثت نبي مكرم اسالم تا كنون مطرح بوده است. خداوند متعال بارها در 

قرآن اين مساله را مطرح نموده است. واجب تعالي با تاكيد بر تمايز و تعالي وحي 
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بر در مقايسه با ديگران در دو سوره فصلت آيه شش و كهف آيه صدو شناختي پيام

هجده مي فرمايد: بگو من بشري هستم مثل شما و (برتري ام اين است كه) به من 

  وحي مي شود(ولي به شما وحي نمي شود).

كند مساله اي كه دارد تالش ميشناختيهاي دينمالصدرا به جهت دغدغه

را به گونه اي تبيين كند تا از نواقص احتمالي ديدگاه ديگر ارتباط پيامبر با خداوند 

فالسفه مسلمان مبري باشد و همچنين بيشترين سازگاري را با ادله و شواهد قرآني 

و نقلي داشته باشد. صدرالمتالهين ارتباط وحياني پيامبر با خداوند را در دو مجراي 

مل بر عوالم سه گانه نمايد. قوس صعود مشتقوس صعود و قوس نزول تبيين مي

ها مشترك است. قوس نزول نيز حسي، خيالي و عقلي است كه براي همه انسان

مشتمل بر عوالم الهوت، جبروت، ملكوت و ناسوت است كه البته خاص انبياء الهي 

بوده و پيامبر كالم خداوند را در وجوه مختلف عقلي، خيالي و حسي در عوالمي غير 

. توضيح اينكه از نظر مالصدرا پيامبر و اساسا هر انساني از الهوت دريافت مي كند

(از جمله عارف) بالقوه در قوس صعود، مي تواند به واسطه به حاشيه راندن تمايالت 

حيواني و نباتي و با تقويت قوه عاقله خويش، تمايالت سطحي را مطيع قوه عقل 

د با معقوالت عوالم توانگرداند. نفس پيامبر به واسطه فرايند اشتداد وجودي مي

:  ١٣٨٢غيب و عقل وحدت يافته به كمال شايسته خويش واصل گردد (مالصدرا، 

). همانگونه كه در اوايل بحث گفته شد يك عارف حقيقي نيز به واسطه پااليش ٣٩٦

تواند در قوس صعود و تزكيه نفساني و با رعايت كامل موازين و تكاليف شرعي مي

اش ارتقاء يافته و برخي حقايق مجرد را ادراك ديبر اساس ميزان ظرفيت وجو

نمايد. فلذا با وجود تفاوت محسوس پيامبر و عارف حقيقي در ميزان ظرفيت وجودي 

شان، مي توان وجه مشتركي براي اين دو در قوس صعود لحاظ نمود و آن وجه 



 وجه تمايز عارف و نبي در حكمت متعاليه؛ سنجش ديدگاه برخي نظريه پردازان معاصر   ▪   ٣٤

 

 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

 مشترك صعود از عوالم حس و ماده به عوالم خيال و احيانا عقل است هر چند كه

   ٤.ميزان اين ارتقاء و اشتداد متفاوت باشد

اما همچنان كه گذشت اين تمام ماجرا نيست؛ زيرا بر خالف قوس صعود، پيامبر 

در قوس نزول يگانه است و در واقع قوس نزول به انبياء الهي اختصاص داشته و 

ت هيچ انساني حتي عرفاي حقيقي و اولياء الهي در آن راهي ندارند. مالصدرا در جه

تبيين كيفيت دريافت وحي توسط نبي در قوس صعود به تشريح ماهيت كالم الهي 

مي پردازد. از نظر صدرا در قوس نزول وحي الهي از عالم الهوت و علم ازلي به عوالم 

). ٤٠٩:  ١٣٨٢جبروت، ملكوت (خيال منفصل) و ناسوت نزول مي يابد (مالصدرا، 

تي را در علم ازلي خويش طراحي كرده توضيح اينكه خداوند فاطر، نسخه عالم هس

و در عالم عقل بدان كليت مي بخشد. پس از آن در عالم خيال منفصل به واسطه 

اعطاي كميت بدان جزئيت بخشيده و در نهايت در عالم محسوس، تحقق خارجي 

). بر اين اساس در قوس نزول هرآنچه در عالم محسوس ٤١٠-٤٠٩مي يابد(همان: 

ه نحو اعلي و اشرف در عوالم ملكوت و جبروت الهي تحقق خارجي وجود دارد ب

داشته؛ در حالي كه همگي منبعث و منطبق از مقام الهوت و بي تعين واجب تعالي 

مي باشند(همان). با توجه به مقدمات فوق، پيامبر در قوس نزول در عوالم عقل و 

يا با  جبروت، به كمك عقل قدسي مفاهيم كلي و معقول وحياني را بي واسطه

واسطه فرشته وحي(تمثل فرشته وحي) دريافت مي كند. نبي، همچنين مفاهيم 

جزئي خيالي و حسي وحياني را به وسيله قوه حس مشترك و خيال خويش  از 

فرشته وحي دريافت مي كند در حالي كه فرشته وحي را به صورت محسوس 

- ع ميمشاهده كرده (تمثل) و حقايق وحياني را با حواس ظاهري استما

  ).٦٠، ١: ج ١٣٨٦نمايد(مالصدرا، 



 ۳۵   ▪   محسن ایزدی /محمد نجاتی 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

  تمايز معرفت شناختي (قوس صعود) -٢-٤

كند. در دومين وجه تمايز پيامبر از عارف به حوزه معرفت شناختي بازگشت مي

بحث پيشين مهمترين تمايز و تفاوت پيامبر از عارف در مساله نزول وحي در قوس 

و تمايز وحي شناختي تا حدودي نزول بر ظرف نبي دانسته شد. بحث از قوس نزول 

صبغه اي وجود شناختي داشت. اما در اين موضع آنچه مورد بررسي قرار مي گيرد؛ 

بيشتر تأكيد بر تمايزات معرفت شناختي خواهد داشت. تمايز معرفت شناختي 

پيامبر از عارف بدين معنا است كه  اصل و حقيقت ادراك و دريافت اين دو بدون 

يافت كه در قوس صعود باشد يا در قوس نزول، اساسا با يكديگر لحاظ منشاء اين در

متفاوت است. بر اين اساس شاخصه هاي اصلي تجربه هاي عرفاني از ديدگاه 

  مالصدرا مورد بررسي قرار مي گيرد.

  تجربه هاي عرفاني و ابهام در شهود -١-٢-٤

زيرا  استابهام در تجارب عرفاني، يكي از مهمترين علل بروز شطحيات عرفا  

الزمه بيان دقيق يك مطلب، فهم صحيح آن است و اكثر عرفا بدين مساله اعتراف 

كرده اند كه شهودي فراتر از طور عقل داشته اند و در نتيجه به آنچه بيان مي كنند 

مساله ابهام در شطحيات عرفا در تفكر مالصدرا ذيل فرايند وحدت  ٥علم نداشته اند.

د. مالصدرا فرايند وحدت آگاهي را علت اشتداد وجودي عاقل و معقول مطرح مي شو

و معرفتي نفس لحاظ مي كند. از نظر صدرا نفسي كه بهره اش از حقيقت علم 

: ١٣٨٠بيشتر باشد؛ از لحاظ وجودي نيز در مراتب باالتري قرار مي گيرد(مالصدرا، 

بال و التفات ). مالصدرا شهود عرفاني را عبارت از عدم التفات به خود و اق٣٤٥، ٣ج 

كلي به جانب حق تعالي مي داند كه در نهايت سالك به شهود جمال حق تبارك و 

). تجارب عرفاني ١٣٥، ١: ج ١٣٨٠؛ همو، ٢٤٤: ١٣٨٢تعالي نائل مي شود(مالصدرا، 
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

همسان نردباني است كه باعث صيرورت و اشتداد وجودي نفس سالك مي شود. 

ارتباط مستقيمي با ظرفيت وجودي و  فلذا وضوح يا عدم وضوح تجارب عرفاني،

ميزان اشتداد عارف دارد. بدين بيان كه به هر ميزان نفس سالك در فرايند وحدت 

با معقوالت وجودي و كمالي واجد اشتداد بيشتري گردد و به واسطه رياضت هاي 

تر و شرعي، صفاي باطن يافته باشد؛ به همان ميزان خواهد توانست شهودي دقيق

). بر اين اساس ٤٥-٤٤: ١٣٨٢ا از ملكوت الهي تحصيل نمايد(مالصدرا، تر رصحيح

مشاهده صحيح و صريح ملكوت و جمال حق تعالي توسط نفس، مستلزم اشتداد 

نفس و تعالي آن از عوالم حسي و  خيالي است. اما به جهت تفاوت استعدادهاي 

  ).٣٤١، ١ : ج١٣٨٠نفوس سالكين اين مشاهده شدت و ضعف مي يابد (مالصدرا، 

  تجربه هاي عرفاني و ابهام (تناقض) در بيان -٢-٢-٤

چالش انگيزترين شاخصه معرفت شناختي تجارب تناقض در بيان يا همان شطح، 

اي متناقض و به عنوان گردد. مالصدرا صراحتا شطح را مقولهعرفاني محسوب مي

ام شطحيات، نمايد. وي در كتاب كسر اصنام جاهلي با ذكر اقسآفت دين مطرح مي

شود. شطح از به وجود تناقض حقيقي و كشنده در اين گونه كلمات معتقد مي

قسمى عبارت است از دعاوى طويل و عريض در «ديدگاه صدرا بر دو قسم است: 

شود و عشق به خدا و وصال او كه به ترك اعمال ظاهرى و عبادات بدنى منجر مي

ب و مشاهده رؤيت و مشافهه خطابي احيانا منتهى به دعوى اتّحاد و ارتفاع حجا

گردد. قسمى ديگر كلماتى است كه به ظاهر خوشايند و دلپذيرند، ولى مفهوم مى

سازند، و احيانا از درستي ندارند، جز اينكه قلبها را پريشان و عقلها را سرگردان مى

الف: ١٣٨١(مالصدرا، » شوند و عقال و شرعا ناروا و حرامندقبيل طامات شمرده مي

٤٧-٤٦.(  



 ۳۷   ▪   محسن ایزدی /محمد نجاتی 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

از نظر وي شطح به جهت ادعاي حلول و اتحاد با ذات حق تعالي مستلزم اذعان 

جواز تركيب و دوگانگي در وجود خارجي  به تحقق دوگانگي در اصل وجود خارجي و

باشد و اين امر بداهتا مستلزم تركيب وجود و ليس بالوجود خواهد بود كه اجتماع مي

شناختي شطح به جهت طرح ادعاي ارتفاع حجاب . اما از جنبه دين نقيضين است

و رويت ذات خداوند و از اين قبيل اباطيل، آفت دين است و ضرر اين گونه سخنان 

براي عقايد عوام زيانمندتر از سموم مهلك و زهرهاي كشنده براي ابدان خواهد بود 

  ).٤٦الف: ١٣٨١(مالصدرا، 

حدت از تصوف دروغين و  مالصدرا در رساله كسر اصنام الجاهليه با شدت و

صوفيان پشمينه پوش ظاهر ساز و خانقاه نشينان دروغ پرداز به بدي و زشتي نام 

برد و سعي دارد تا با نشان دادن ناهنجاريها و نابسامانيها و موارد منفي، بين مي

وي اينگونه انحرافات و عرفان و تصوف صحيح و سازگار با مباني ديني تفكيك نهد. 

تا به واسطه مباني مذكور، كيفيت بيان اينگونه تجارب را متفاوت و  كندتالش مي

مالصدرا بر اساس متعالي از دعاوي صوفيان و خارج از مقوله رايج شطح لحاظ نمايد. 

وجود حقيقي معلوالت ممكن را وجودي اضافي و در  رابطه تشاءن و امكان فقري،

. )٣١٤، ٢: ج ١٣٨٠دهد(مالصدرا، عينيت با وجود علت فياضه قرار مي

صدرالمتالهين در جهت تبيين مكاشفه هاي صحيح عرفاني مفهوم فنا را مطرح مي 

سازد. زيرا لحاظ رابطه تشاءن و وحدت شخصي حقيقت وجود مستلزم اين است كه 

سالك در مكاشفه خويش فناي ماسوي اهللا را درك كرده باشد. البته صدرا فنا را به 

لتفات كلي به ذات الهي مي داند. از نظر وي ترك معناي ترك التفات از خود و ا

التفات به خود و التفات به ذات حق بر خالف تصور ايشان نمي تواند به معناي 

ناديده انگاشتن و نديدن ذات و هويت خود باشد؛ بلكه بدين معناست كه سالك در 
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

شهود اسماء و صفات حق از انانيت خود رها شده و مجذوب حسن اسماء و صفات 

حالج و شطحيات بايزيد را بر همين » انا الحق«گردد. صدرا حق تبارك و تعالي مي

داند و نه انعدام هويت. از اساس به معناي عدم التفات به هويت و انانيت خود مي

اين رو به جهت جايگاه ويژه وحدت شخصي وجود و رفع حجاب ماهيت در تفكر 

ول و رؤيت ذات حق تعالي است و نه شان نه به معناي حلاين عرفا، تجربه عرفاني

فناي هويت مستقل شان، بلكه اين عرفا با وجود بقا و استقالل هويت، به جهت 

التفات و التذاذ كلي در شهود حسن اسماء و صفات حق، از التفات به هويت خويش 

اند در حالي كه اين مسأله با دعاوي فناي صوفيان متفاوت و ناسازگار غافل شده

  ).١٣٥، ١: ج١٣٨٠را، است(مالصد

  تجربه هاي عرفاني و تأثرات دروني و بيروني -٣-٢-٤

يكي از مهمترين وجوهي كه در بين عرفا و اساسا انسان ها وجود دارد؛ امكان 

سان كه تاثير عوامل بيروني و دروني در تفسير تجربه و ادراك خالص است. همان

(نزول وحي در  ٦ي وحيگذشت دكتر سروش به واسطه انكار وجه نزولي و خطاب

قوس نزول) و تأكيد بر هويت تاريخي پيامبر، قرآن را عبارت از تجربه نبوي و عرفاني 

داند كه مانند ديگر تجارب عرفاني متاثر از شرايط عوامل بيروني و دروني پيامبر مي

صاحب تجربه مي باشد. با اين تفاوت كه اين نوع از مكاشفه(قوس صعود) از حيطه 

صي در مي گذرد و پس از آن پيامبر احساس مسئوليت جديدي كرده؛ تجربه شخ

). رويكرد ٢١-٢٠،ص ١٣٧٩در پي ايجاد عالم جديدي بر مي آيد(سروش، 

صدرالمتالهين در اين موضع را مي توان ذيل دو مساله اساسي مطرح و مورد مداقه 

ات عارف از قرار داد. مساله اول اين است كه تجارب عرفاني به چه دليل قرين تأثر

شرايط دروني و بيروني مي گردد و موجبات بسط تجربه عرفاني و خدشه بر اصالت 



 ۳۹   ▪   محسن ایزدی /محمد نجاتی 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

آورد. بال شك غالب تأثرات، تجارب و مكاشفات اين نوع مكاشفات را فراهم مي

عرفاني به علت دخالت و دستكاري قواي نفساني عارف در تفسير تجربه خالص بروز 

  نمايد. مي

م و عدم وضوح ادراكات به عنوان منشاء اصلي بروز در حكمت متعاليه، ابها

هرگونه دستكاري، دخل و تصرف نفس و قواي نفساني در فرايند ادراك و آگاهي 

لحاظ شده است. مالصدرا معتقد است نفوس انساني در فرايند تحصيل ادراكات 

خويش نقشي فاعلي دارد. وي از اين نقش فاعلي با عنوان مصدريت نفس در ادراكات 

).  ٤٢: ١٣٨٢خيالي و مظهريت نفس در ادراكات عقلي ياد مي كند(مالصدرا، -حسي

خيالي و عقلي -مالصدرا معتقد است بخشي از ابهام و عدم وضوح در ادراكات حسي

انسان در قوس صعود ماخوذ از محاكي اينگونه ادراكات است زيرا محاكي ادراكات 

انيت ذاتا داراي ابهام و نقص حسي و خيالي به جهت اختالطشان با ماده و جسم

). از سوي ديگر محاكي ٣٤٠، ١؛ همان: ج ٤٠٠،  ٣: ج ١٣٨٣مالصدرا، مي باشند(

ادراكات عقلي نيز به جهت تعالي و شرافت وجودي و بعدشان نسبت به نفوس ادراك 

 ١: ج ١٣٨٠؛ ٢٩٠:  ١٣٨٢مالصدرا، كننده مي توانند بروز ابهام را تقويت نمايند(

صدرا علت مشترك و اساسي بروز ابهام در تمام انواع ادراكات بشري،  ). از نظر٢٨٢

نقص، خساست و عدم اشتداد وجودي نفس است كه در حقيقت اين نواقص الزمه 

از نظر صدرا نفوس  ).٢٩٠: ١٣٨٢حدوث جسماني نفوس بشري مي باشد(مالصدرا، 

ج تعالي و بشري به جهت نقص و بعد وجوديشان نسبت به مدركات عقلي كه در او

نمايد و بر اين اساس ناچار به شرافت قرار دارند؛ ادراكي بعيد و مبهم را تحصيل مي

: ١٣٨٠؛ همو، ٢٩٠: ١٣٨٢دخل و تصرف در اينگونه ادراكات خواهند بود(مالصدرا، 

مشاهدات عقالني نفوس سالكين به معناي صيرورت و اشتداد  بنابراين ).٢٨٢، ١ج 
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

صعود و تعالي نفوس ايشان از عوالم حسي و خيالي به وجودي است كه به واسطه 

). مالصدرا در باب ٤٥-٤٤: ١٣٨٢عالم مافوق اين دو تحقق مي يابد(مالصدرا، 

كيفيت بروز ابهام در شهود عرفاني معتقد است اگر مانع و حجابي از جانب نفس 

عارف وجود نداشته باشد و نفس وي به واسطه رياضتهاي شرعي و مجاهدتهاي 

ني ورزيده شده باشد؛ شهود برايش تحقق خواهد يافت. از نظر وي وضوح يا عدم دي

وضوح شهودات عرفاني، ارتباط مستقيمي با ظرفيت وجودي و ميزان اشتداد عارف 

اي كه دارد در كيفيت شهود  دارد. بدين بيان كه جنس مشهود حتي با وجود تعالي

در فرايند وحدت با معقوالت تعيين كننده نيست؛ بلكه به هر ميزان نفس سالك 

وجودي و كمالي واجد اشتداد بيشتري گردد و به واسطه رياضت هاي شرعي، صفاي 

باطن يافته باشد؛ به همان ميزان خواهد توانست شهودي دقيق تر و صحيح تر را از 

مالصدرا تجارب و مكاشفات عرفاني را في نفسه  ملكوت الهي تحصيل نمايد(همان).

داند؛ بلكه از نظر وي هرگونه تأثير و عوامل دروني و بيروني نميدر معرض تأثير 

تأثر و در نتيجه دخل و تصرف قواي نفساني در اين نوع ادراكات به جهت نقص 

دكتر سروش  ٧وجودي و فقدان اشتداد جوهري الزم توسط نفس عارف بروز مي يابد.

د؛ در حالي كه دانتجارب و مكاشفات عرفاني عموم عرفا را در معرض تأثر مي

  صدرالمتالهين با نفي چنين عموميتي، رويكردي متفاوت در اين موضع دارد.

پس از بررسي مساله اول اين بخش از مقاله كه همانا بحث از چرايي تاثر نفس 

عارف از شرايط دروني و بيروني و بروز دخل و تصرف در تجارب عرفاني بود؛ اكنون 

ه صرفنظر از قوس نزول و وجه خطابي وحي، مي بايست اين مساله بررسي گردد ك

بر اساس مباني فلسفي حكمت متعاليه آيا شهود عقالني پيامبر در قوس صعود نيز 

 همسان مكاشفات عرفاني عرفا قرين تأثير و تأثرات دروني و بيروني مي گردد؟
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    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

بدون شك لحاظ نفس از جانب صدرا، به عنوان مولفه اي پويا و غير منفعل در 

خيالي و مظهر -ادراكات كه در حين بروز ابهام مي تواند مصدر ادراكات حسيفرايند 

ادراكات عقلي گردد؛ طرحي نوين در معرفت شناسي فلسفه اسالمي خواهد بود؛ 

مشروط بر اينكه خروج از جزم و مبناگرايي رايج، به شك و نسبيت در معرفت بشري 

مساله صدق و مطابقت  منجر نشود. در حقيقت در معرفت شناسي حكمت متعاليه

اي سهل الوصول نيست؛ اما با وجود صعوبت آن، تحصيل معرفت نفس االمري مساله

خيالي و عقلي و الزمه آن يعني -اطالقي و مطابق از كنه وجودي مدركات حسي

انفعال محض نفس و قواي آن در فرايند ادراك ميسر است. مالصدرا برون رفت از 

داند. از نظر نفساني را مشروط به تحقق شرايطي مي اين مرتبه و وصول به انفعال

صدرا شرط الزم اما غير كافي وصول به مرتبه مذكور استكمال عملي و ورزيدگي 

صدرالمتالهين تاكيد مي كند رياضت هاي عملي اي كه  ٨.نفس و قواي آن است

تر مقيد به آداب و احكام شريعت حقه اسالم باشد؛ نفس و قواي نفساني را ورزيده 

مي گرداند. بدين بيان كه اگر انسان خود را به وسيله زهد و رياضت هاي شرعي 

پرورش دهد و از هرگونه افراط و تفريط در لذايذ و اقسام تمايالت مصون بدارد؛ 

زنگارها و اجرام معرفتي نفس رنگ باخته و مستعد دريافت حقايق متعالي و ملكوتي 

هايش به حداقل يط دروني و بيروني در دريافتمي شود؛ در حالي كه تأثير و تأثر شرا

  ٩).٥٢الف: ١٣٨١ممكن رسيده باشد(مالصدرا، 

صدرالمتالهين اما شرط كافي وصول نفس به مرتبه انفعال محض را در گرو 

فرايند آگاهي انسان مي داند. از نظر وي نفس و قواي آن پس از آنكه به واسطه 

دگي و خالقيت شايسته رسيدند؛ اكنون اخالقيات شرعيه واجب و مستحب، به ورزي

مي بايست به واسطه تحصيل علم، حركت خويش را به سمت هدفي آغاز نمايد كه 
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

در پس آن نفس و قواي نفساني به جهت تحصيل ادراكاتي كامال واضح و متمايز و 

فارغ از هرگونه تأثير و تأثرات مختلف، از هر گونه دستكاري و دخل و تصرف بي 

در تفكر صدرا به جهت تفكيك  تيجه در قبال آنها منفعل محض باشند.نياز و در ن

تواند به واسطه تحصيل بين علم و وجود ذهني نفس با وجود حدوث جسماني مي

علم، كماالت وجودي را كسب كرده و در سايه علم آموزي اشتداد يابد؛ زيرا علم از 

فيت اشتداد نفس مالصدرا در جهت تبيين كي. سنخ وجود و كماالت وجودي است

نمايد. در فرايند آگاهي، مبناي وحدت نفس و علم و آگاهي را مطرح مي

صدرالمتألهين ذيل وحدت خارجي حقيقت وجود و انكار هرگونه دوگانگي و تركيب 

. خارجي وجود و ماهيت، به وحدت و عينيت نفس و حقيقت علم معتقد مي شود

لم و نفي حيثيت ماهوي از آن، به جهت نگرش وجودي صدرالمتالهين به حقيقت ع

صور حاصله براي نفس، چه از قسم محسوس و متخيل باشند كه در نتيجه داراي 

نوعي ارتباط با ماده خارجي هستند و چه از قسم عقلي باشند؛ به علت وجود و 

حضورشان، الجرم مجرد و متعالي از ماده خواهند بود. بر اين اساس نفس و قواي 

توانند به واسطه فرايند وحدت و عينيت با آگاهي و ايي مينفساني در تفكر صدر

به علم، كماالت الئقه وجودي را تحصيل كرده و اشتداد وجودي و جوهري يابند. 

الزمه منطقي اشتداد وجودي و معرفتي نفس در گرو  بيان ديگر از نظر مالصدرا

سان كه گذشت همان .)٢٤٩، ٣: ج ١٣٨٠(مالصدرا، انديشه بيشتر است

درالمتألهين علت اصلي بروز ابهام و به تبع دستكاري نفس در اقسام ادراكات را ص

به هر ميزان كه  ناشي از نقص، خساست و عدم اشتداد نفس دانست و بنابر اين

نفس در فرايند وحدت با ادراكاتش بسط بيشتري يابد به همان ميزان از نقايص 

ادراكاتش ماخوذ از كنه و ملكوت وجودي و شواغل معرفتي تعالي يافته و در نتيجه 



 ۴۳   ▪   محسن ایزدی /محمد نجاتی 

 

    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

اشياء و محاكي نفس االمري خواهد بود. وي به عنوان شاهد مدعاي خويش، به 

نفوسي خاص كه مخصوص افراد وارسته و كامل است مثال مي زند كه اين نفوس 

به جهت تعالي وجودشناختي، به جوهر و حقيقت مدركات حسي، خيالي و عقلي 

گاه وي غايت اصالي و از ديد). ٦٤٤، ٢: ج ١٣٨٦كنند(مالصدرا، احاطه پيدا مي

نهايي حركت اشتدادي نفس در فرايند وحدت عاقل و معقول تحصيل معرفتي 

اطالقي از عالم غيب و ملكوت است كه از هرگونه شائبه ابهام و كليت خالي باشد و 

الف: ١٣٨١(مالصدرا، كه نفس، عقل بالفعل گرددشود اين غايت زماني ميسر مي

٥٢(.   

بر اين اساس در مقام بررسي بايد گفت: اوال تجارب و مكاشفات عرفاني في نفسه 

در معرض تأثرات دروني و بيروني نيستند بلكه اين نفس و قواي مدركه هستند كه 

باشند. ثانيا در به جهت شاخصه حدوث جسماني عمدتا در معرض تأثر و ابهام مي

تجربه نبوي، انسان ها به واسطه تخلق نفس به  حكمت متعاليه بر خالف تئوري

توانند از هرگونه تأثر و ابهام در اخالقيات شرعي و فرايند وحدت عاقل و معقول مي

ادراكاتشان مبري گردند. اين مساله بدان معناست كه يك عارف نيز مي تواند در 

و خالص اي ناب قوس صعود به شاخصه مذكور وصول يابد و به واقع تجارب عرفاني

نمايد. اما در را تحصيل نمايد؛ هر چند كه تحقق چنين غايتي بالفعل صعب مي

خصوص تحقق اين شاخصه در نفوس انبياء و خاصه پيامبر عظيم الشان اسالم(ص) 

شكي نيست كه نبي مصطفاي عالم به جهت پااليش نفساني و تعالي  بايد گفت

لوقي از اين لحاظ همطراز ايشان وجود شناختي در اوج تعالي قرار دارند و هيچ مخ

نيست. اين مساله از مآثورات قرآني و تاريخي غيرقابل ترديد كامال آشكار بوده و 

مورد اذعان قاطبه مسلمانان و بسياري از اسالم شناسان است به صورتي كه در اين 
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

زمينه جاي بحث جدي وجود ندارد. فلذا پيامبر (ص) چه در قوس صعود و چه در 

بالفعل واجد شاخصه هاي مذكور بوده و به همين جهت در قوسين از  قوس نزول

هرگونه تأثر و ابهام در دريافت مبري بوده و به واقع اين معناي اصلي عصمت ايشان 

  خواهد بود.

  

  نتيجه گيري-٥

در مقاله حاضر مساله يكسان انگاري پيامبر و عارف و اشتراك گوهر وحي و 

از لوازم و پيامدهاي تئوري تجربه نبوي بر اساس  ديگر تجارب ديني به عنوان يكي

مباني وحي شناختي و معرفت شناختي حكمت متعاليه مورد بررسي و نقد قرار 

گرفته شده است. اين بررسي مؤيد اين است كه مالصدرا در حوزه دريافت وحي و 

 تحصيل تجارب و مكاشفات عرفاني دو گونه تمايز و تعالي را براي پيامبر در نسبت

به عارفان متشرع حقيقي قائل است. در قسم اول وي ضمن تأكيد بر دريافت وحي 

نبوي در قوس نزول، معتقد است پيامبر در قوس نزول كه همانا جايگاه دريافت 

وحي و كالم خداوند است؛ هيچ همراه و همطرازي در بين مخلوقات ندارد و در واقع 

كيد قرآن نيز هست اساسا اختصاص قوس نزول و تمايز وحي شناختي اي كه مورد تا

به پيامبر دارد. مع الوصف پيامبر و عارف از نظر صدرا در قوس صعود نيز با يكديگر 

كامال متفاوت هستند. اين تفاوت به گونه اي است كه مي توان گفت پيامبر در قوس 

صعود نيز بي همتا و يگانه مي باشد. صدرالمتألهين قوس صعود را جايگاه مشترك 

فتي پيامبر و عارف مي داند كه هر دوي ايشان به واسطه ارتقاء نفساني صاحب معر

گردند. اما تفاوت و تعالي عمده پيامبر نوعي از مكاشفه و شهود از عوالم عقالني مي

در نسبت به عارف بدان جهت است كه نفس پيامبر به واسطه تخلق به اخالقيات 
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    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

اي نهايت ورزيدگي قرار داشته به گونه اي كه دارد؛ درشرعيه و ظرفيت وجودي ويژه

كه بر خالف ساير نفوس بشري فاقد هرگونه تأثر در نسبت به شرايط دروني و بيروني 

اش در فرايند وحدت عاقل باشد. نفس پيامبر به جهت اتم و اشد اشتداد وجوديمي

براين كند؛ بناو معقول، شهودي كامال واضح و متمايز را از عوالم عقالني تحصيل مي

كمترين وجهي براي هر گونه دخل و تصرف احتمالي قواي نفساني وي در دريافت 

  هايش وجود نخواهد داشت

  

  هاپي نوشت
اين مطلب بدان جهت است كه ديدگاه هاي مستشرقين و اسالم شناسان غير مسلمان در  .1

در هايي غير علمي و بدور از انصــاف بوده و عمدتا اين خصــوص عمدتا مشــتمل بر جنبه
ــالم  ــان اس ــي نبوت پيامبر عظيم الش ــبت به مقام قدس بردارنده نوعي از انكار و ابتذال نس

 باشد.مي
به لحاظ  .2 حاظ مفهومي و چه  به ل چه  ـــت كه نبوت و لوازم آن  بدان جهت اس اين مدعا 

شباهت چنداني با يكديگر ندارند و  سيحيت به جز در لفظ  سالم و م صداقي در دو حوزه ا م
ـــيحي به الهيات لذا ورود و تعمي ـــنت مس ـــناخت وحي در س م مباحث مطرح در حوزه ش

سنخ مغالطه  سازي مباحث در فرايندها و نتايج، به زبان اهل منطق، از  سان  سالمي و يك ا
 اشتراك لفظ است.

اين دو در مقام انتقال دريافت هاي خويش نيز با يكديگر متفاوت هســتند كه نمود بارز آن  .3
شطحيات عرفان شتر در اين باره رك: نجاتي، را مي توان در  شاهده نمود. براي اطالع بي ي م

٦٠-٤٩:  ١٣٩٣. 
مضــاف بر ميزان صــعود در عوالم فرامادي،  پيامبر و عارف در مســاله گذار از ماديت نيز با  .4

ـــتلزم گذار و عدم  ـــعود عارف حقيقي در عوالم فرامادي غالبا مس يكديگر متفاوتند. زيرا ص
و جسماني بوده است؛ اما صعود پيامبر به جهت شاخصه هاي  التفات ايشان به عوالم مادي

 وجودي و ماهيت رسالت ايشان، عموما در بردارنده انقطاع از عالم مادي نيست.
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 ٩٨(بهار و تابستان  معقل و دين، سال يازدهم، شماره بيست( 
 

الزم به ذكر است كه عمدتا اين ابهام يا در حوزه زبان شناختي و  ذيل مساله كژتابي زباني،  .5
سي و احتياط زباني عارف مورد واكاوي قر شنا شنوده زيبايي  ار گرفته و يا ناشي از ابهامات 

 .٥٦: ١٣٦٤؛ غزالي، ٢٦٦-٢٦٥: ١٣٧١ك: استيس, -دانسته شده است.براي اطالع بيشتر ر
ضــمن انكار وجه » محمد(ص)راوي رؤياهاي رســوالنه«دكتر ســروش در شــش مقاله اخير .6

ي مه پ نا بارت از خواب و رؤيا و قرآن را خواب امبر نزولي و خطابي وحي، حقيقت وحي را ع
 .١٣٩٢داند كه نيازمند تعبير معبران است و نه تفسير مفسران. رك: سروش، مي

 .١٣٧-١٢٥: ١٣٩٢براي اطالع بيشتر در اين باره رك: نجاتي، محمد، بهشتي، احمد،  .7
اين مساله كه اخالق الزمه و مبناي هرگونه آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت است امروزه  .8

 در روانشناسي معاصر قابل مشاهده است. در تفكرات متعددي از جمله
ـــتكمال قواي عملي را در طي چهار مرتبه مي داند:  .9 ـــدرا اس اول، تهذيب ظاهر با انجام ص

قوانين و نواميس االهي و شــرايع نبوي؛ دوم، تهذيب باطن و تطهير قلب از ملكات و اخالق 
صورت هاي علمي و چهارم  سوم، تنوير باطن و قلب با  ست و ظلماني؛  فناي نفس از ذات پ

  ).٢٤٩-٢٤٨:  ١٣٨٢خود و مشاهده پروردگار و بزرگي هاي او(مالصدرا، 
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    )٩٨تابستانعقل و دين، سال يازدهم، شماره بيستم (بهار و 

 منابع
  .مجيد قرآن

 تهران، پيام حق،. الرزاق، عبد گيالنى، ترجمه ،الشريعة مصباح)، ١٣٧٧صادق، ( امام-١
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