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 معيارهاي سنجش معرفت شهودي

*عبدالرحيم عناقه

** سيدرضا هاشمي

 چكيده
و معرفت عرفاني يا در تفسير آن، وقوع خطا ممكن از آنجا كه در كشف صوري

و وجود برخي از لغزش و عملي در عرصاست و همچنين تنافيةهاي نظري عرفان

و شهود را به عنوان يك منبع معرفتيو تعارض ميان شهودهاي عارفان، اعتبار كشف

و معيار براي تمييز مكاشفات صحيح از سقيم،،به چالش كشيده است نياز به ميزان

اين مقاله در صدد است ضمن اذعان به اصل وجود رسد.امري ضروري به نظر مي

و  و شهود، به معرفي و تعارض ميان مراتبي از كشف و وجود اختالف و لغزش خطا

ترين معيارهايي كه در آثار عرفا براي تمييز مكاشفات صحيح از سقيم بررسي مهم

 بپردازد.،بيان شده است

و شهود، قرآن، برهان،واژگان كليدي:  معصوم، استاد، مربي. معرفت، كشف

.استاديار گروه عرفان اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان*

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دهاقان. كارشناس ارشد عرفان اسالمي **

11/4/91تاريخ تأييد:9/2/91دريافت: تاريخ
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 مقدمه
و عقلي با ابزاري به نام منطق كه آن را علم ميزان طور كه شناختهمان هاي حصولي

مي گويند، ارزيابي مي و ناصواب تشخيص داده و موارد صحيح از خطا شود؛ براي شده

و از آن به عناوين مختلفي و مكاشفات عرفاني است از ارزيابي معرفتي كه حاصل مواجيد

و شهود«،»شهود عرفاني«،»ادراك عرفاني«قبيل و مشاهده«،»كشف معرفت«،»مكاشفه

مي» تجربه عرفاني«و» تجربه ديني«،»قلبي شود، نيازمند ميزاني هستيم تا بتوانيم مشاهدة ياد

و سلوك عرفاني خود در  راستين را از مشاهدة دروغين تشخيص دهيم؛ زيرا عارف در سير

و و آسيب معرض آفات و القائات جنّي و ممكن است واردات هاي جدي قرار دارد

و ملكي، با يكديگر مشتبه گردد،  و واردات رحماني كه حق با باطل طوريبهشيطاني

و سراب، آب پنداشته شود.  آميخته

مي فصوص الحكم،، شارح بلندآوازه قيصري شود كه در فصل هفتم از مقدمه خود، يادآور

مي اين فرق نهادن، !8«گويد: در گرو ميزان سالك مكاشف است. وي j� ���#�'����� -

0�����C�k��� 8C��[��8C���� 8�0�XC�4! 3��$�� l����� ��Vmb�k�«S)�&n�+opqr &

Jqs.(

 نويسد:مي قيصريدر شرح اين عبارت سيدجالل الدين آشتياني
و به از براي هر علم معيار وةوسيلميزاني وجود دارد كه و آن، صحت  سقم

و مييخطا صواب شود؛ مثل اينكه علم نحو، ميزان از براي آن علم دانسته

و علم  و بحور شعر و سقم كلمات، علم عروض، ميزان از براي اوزان صحت

كه اشرف از جميع علوم- منطق، ميزان صحت در افكار است. احتياج اين علم

(آ-است و معيار، شديدتر است ص1380شتياني، به ميزان ،591 .( 

مي تركه اصفهانيالدين ابنصائن و در مبحث مبادي، بر وجود ميزان نزد عارفان تأكيد ورزد

 نويسد: مي

و ميزان سنجشي كه با آن، صـحيح را از اين سخن كه نزد عارفان ابزار ارزيابي

وجـود نـدارد-كه در ساير علوم نظري وجود داردچنان-ناصحيح، تمييز دهند
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و ارزيـابي كننـد، پـذيرفتني تا دريافت هاي عرفاني را با معيار صحيح آن اخـذ

ثابـت شـده اسـت كـه بـه حسـب هـر زيرا نزد محققان از اهل كشف،؛نيست

و مرتبه و وقت و لـذا عرفـا بـراي يـك،اي شخص ميزاني مناسب وجود دارد

ميشخص، حقايقي را آشكا مير در سازند كه از ديگري پنهان و از همـو دارند

هـا را در وقـت ديگـر اظهـار سازند كـه همـان يك وقت، حقايقي را مخفي مي

مي نمايند مي بود، براي انسان ممكن نبود كه بـين القـاي صـحيحو اگر جز اين

و فاسد شيطاني تمايز نهد و بين تسويل تباه ، 1381تركـه اصـفهاني،(ابـن الهي

).178ص
و تهذيبنيازي علم عرفان به ميزان گفتهبرخي براي بي  اند: علومي كه از طريق تزكيه

و تصفي ومي، حاصل باطنةنفس ند كه از امور وجدانيا بديهيات عقلي شوند، همان اوليات

درو ضروري به شمار مي و ترديد و شك و ابزاري؛ راه ندارد آنهاآيند لذا نيازي به ميزان

و مقبولاين ادعا در صورتي. تشخيص صحيح از سقيم نداردبراي  است كه مواجيد

ولي اند. مشتركيا وجدانيات باشند كه ميان همگان هاي عرفاني از قبيل ضروريات يافته

و واقعيت بر خالف آن است؛ زيرا بسياري از مو اجيد عرفاني با يكديگر ناسازگار

ب اند؛متناقض و معارف كشفي بعض ديگر از اين رو برخي از عرفا ه انكار مواجيد

و مواجيد كه مي پردازند. منشأ اين امر، اختالف تشكيكي مراتب استعداد اصحاب معرفت

و مواجيد انجاميده باشد، نيست؛ بلكه گاه نسبت ميان  به اختالف تشكيكي مراتب معرفت

با آنهامواجيد  و در مواردي هم كه اختالف تشكيكي شد، نياز به ميزان باقي تناقض است

(روحاني نژاد، است؛ زيرا تمييز مراتب نقض از كمال براي رهايي از نقض ضرورت دارد

ص1388 ،340-341.(

از«ادعاي تركهالدين ابنصائن عدم احتياج عرفان به ميزان، به دليل اينكه حقايق عرفاني

و امور وجداني ترديد ناپذيرندامور وجدانيةمقول بر نياز آن به ميزان،،مردود شمردهرا» اند

و حتي تناقض يافته هاي عارفان با يكديگر كه حكايت از عدم مطابقت برخي به دليل تقابل

(ابن و مشاهدات با حقيقت دارد، تأكيد ورزيده است ، 1381،تركه اصفهانياز مواجيد

).403ص
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و ميزان سنجشي آنهمچنين اين سخن كه نزد عارفان ابزار ارزيابي ازكه با ، صحيح را

تا-كه در ساير علوم نظري وجود داردچنان-ناصحيح، تمييز دهند  وجود ندارد

و ارزيابي كنند، پذيرفتني نيست؛ زيرا نزد دريافت هاي عرفاني را با معيار صحيح آن، اخذ

و مرتبه حسببهمحققان از اهل كشف، ثابت شده است كه  و وقت اي، ميزاني هر شخص

ميمنا سازند كه از ديگري سب وجود دارد. لذا عرفا براي يك شخص، حقايقي را آشكار

ميپنهان مي و از همو در يك وقت حقايقي را مخفي را در وقت آنهاسازند كه هم دارند

ووندكنديگر اظهار مي اگر جز اين بود، براي انسان ممكن نبود كه بين القاي صحيح الهي

و فاسد تا بين تسويل تباه شيطاني تمايز نهد. پس در اينكه كشف بايد داراي ميزاني باشد

ميبدان سنجيده شود، ترديدي نمي توان دريافت توان داشت؛ زيرا با چنان ميزاني است كه

و كدام ناصحيح. و علم به حاالت اما اينكه چرا علم به نفس كدام كشف صحيح است

خ و همچنين ساير علوم حضوري، اساساً طاناپذيرند؛ شايد به اين دليل باشد كه نفساني

ها صورت گيرد. بر خالف موارد علم حصولي كه خود واقعيت عيني، مورد شهود قرار مي

وو مفاهيم ذهني، نقش ميانجي را ايفا مي و ممكن است مطابقت كامل با اشيا  كنند

و اين راز خطاناپذيري علم حضوري است؛ زيرا خطا در اشخاص خارجي نداشته باشند

و حقيقت معلوم، صورتي واسطه شود كه مطابق واقع نباشد اما؛جايي است كه ميان عالم

بي.در علم حضوري، حقيقت معلوم نزد عالم حضور دارد و عدم تطابق  معناست.لذا تطابق

ب و ضروري است: نخستدر اينجا توجه اينكه علم حضوري مراتبه دو نكته، الزم

و ضعف است. گاهي ضعف علم حضوري موجب مختلف دارد؛ يعني دارا ي شدت

آنمي هم،كه الزم استچنان شود معلوم حضوري و مكشوف عالم نباشد يا زوايايةمشهود

معلوم براي عالم مشهود نگردد. دوم اينكه در كنار هر علم حضوري، چندين علم حصولي 

و چه بسا در آن علوم حصولي، به طور خودكار ساخته مي و شود خطايي صورت گيرد

انسان خطاي آن علوم را به علم حضوري نسبت دهد. پس در مثال اشتهاي كاذب، آنچه 

و اين احساس هيچ گاه خطا نيست؛ بلكه معلوم حضوري است، احساس گرسنگي است

آنچه موجب خطا شده، تفسير غلط اين احساس است. در مكاشفات عرفاني نيز خطاي در 
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ميميتطبيق، باعث تحقق خطا كند گردد؛ يعني عارف در حال مكاشفه، حقيقتي را مكاشفه

(بعد از رجوع به حالت عادي) در تفسير؛و در آن حال، خطا معنا ندارد ولي در حال عادي

گردد. در باب علم به نفس نيز ضعف علم حضوري در مراتب اوليهو تطبيق، دچار خطا مي

كه گردد.وجود انسان، موجب خطاي در تطبيق مي خالصه آنكه علم حضوري از آن جهت

و در اين مرحله خطا معنا نداردحقيقت معلوم نزد عالم حاضر است، دچار خطا نمي ،گردد

و تفسير صورت گيرد كه قلمرو علم حصوليمي بلكه در مراحل بعد تجزيه، تحليل، تطبيق

(معلمي،  ص1390است ،41-43.(

و شهود كه مواجه و معرفت عينبنابراين در حال كشف اليقينية مستقيم با حقيقت است

و مطابقت باشد يا  و ترديد راه ندارد؛ زيرا شك در جايي است كه جاي تطبيق است، شك

و متشابه وجود داشته باشد. در حالي كه اگر مواجهة مستقيم، بي و در امور مختلف پرده

شعيني باشد، هيچ و خروج از مرتبه يك از اين امور وجود ندارد؛ ولي پس از حال هود

بادكنت به كشف خود اطمينان حاصلبمكاشفه، براي اينكه سالك نس كه آيا ارتباط نفس

و معاني  مثال متصل بوده يا با حقيقت منفصل در عالم مثال مطلق يا براي انتقال اين مفاهيم

جعه به اين اي جز بررسي حقانيت مكاشفه خود را ندارند. از اين رو، با مرابه ديگري، چاره

توانند ضمن اطمينان علمي براي خود، نسبت به انتقال تجارب شهودي از آن معيارها مي

 بهره گيرند.

ميالتمهيد في شرح قواعد التوحيدصاحب كتاب عرفان نظري  گويد:،

و معارف، ممكن است گفته شود كه اين و ذوقيات گونه از علوم از وجدانيات

و همان و انكار نيست، طور كه نسبت به است و بديهي جاي ترديد علوم اولي

و سخني نيست. اما اين ادعا نسبت به اين يافته و مكاشفات نيز بحث ها

و سالكان در ناصواب است؛ زيرا بالوجدان مي يابيم كه آنچه برخي از عارفان

و شهود خود مي يابند، با برخي ديگر در تضاد يا تناقض است. از اين كشف

د بررو، هر يك و كالم ديگري و اينمير صدد انكار ادعا دهنده نشان،آيند

(ابن ، 1381تركه اصفهاني، امكان عدم درستي هر ادعاي عرفاني است

 ). 403ص
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-امور وجداني بديهي استاز زيرا-بنابراين ادعاي اينكه عرفان نياز به ميزان ندارد

گكهاچرصحيح نيست؛ مياوالً وجدانيات يك عارف به؛گيرنداهي مقابل يكديگر قرار

مي آنهااي كه اختالف گونه انجامد. ثانياً بين مشهودات عرفا اختالف بسياري رخ به تناقض

و اين اختالفات همه به دليل آن است كه برخي از اين مشاهدات مطابق با حقيقت مي دهد

و ميزاني براي  ها تشخيص صحت يافتهنيست. پس سالك طريق حقيقت، ناگزير است ابزار

و اينو مييامر، مشاهدات خود داشته باشد و مهم براي سالك محسوب  شود.ضروري

و ميزاني براي صحت يافته ديدبايد اكنون و اگر وجود آيا معيار ها وجود دارد يا خير؟

مي،دارد و ميزاني و چه معيار و ارزيابي چيست و شهود معيار سنجش تواند شناخت

ب معيار صدق ادراكات شهودي باشد. با بررسي در آثار،ه خطا را شناسايي كردهمشوب

باعرفا مي و ارزشمند، معيارهايي را در ورةبينيم كه صاحبان اين معرفت شريف ارزيابي

ده تا بتوانند با مراجعه به اين معيارها ضمنكرسنجش ميزان صحت معرفت خود ارائه 

ب ه انتقال تجارب شهودي از آن بهره گيرند كه در اينجا به اطمينان علمي براي خود، نسبت

 شود. چند مورد اشاره مي

و كشف معصوم  معيار اول: تطبيق با تعاليم وحياني
و صريح ديني باشد كه در قرآن عرفاي اسالمي مدعاي كشفي را كه مخالف تعاليم قطعي

و اوليا ظهور يافته است و در سنت انبيا مي،كريم آمده كه مطابقت با چنان؛دانندغير معتبر

و شهود حقايق از انسان،اين تعاليم نشان اعتبار صحت مدعاست؛ زيرا بدون ترديد كشف

و  و ملكه عصمت و هر نوع خطيئه عملي مصون است معصوم كه از هر گونه خطاي علمي

و نسيان و اشتباهي منزه داشته، بلكه باب سهو ب صيانت، او را از هر غفلت اوهرا روي

و سقم مكاشفه انسان غير روبسته است، معيار صحت و معصوم است. از اين پس از تطبيق

و عدم مخالفت با آن، مي و مطابقت تجربه عرفاني با كشف معصوم توان آن را درست

و لوازم حجت را بر آن مترتب كرد.  حجت دانست

ي بديهي در ميان ديگرهامانند گزاره،كه كشف معصوم است اين مرتبه از كشف

و ترازويي است براي گزاره و مصداق اتم آن، همان وحي نبوي است كه معيار هاست
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و شهود خود چيزي سنجش ديگر مكاشفات عارفان؛ به گونه اي كه اگر عارف در كشف

دريابد كه با معارف وحياني يا شريعت نبوي ناسازگار باشد، بايد آن را نادرست شمارد. 

مي عربيابن  گويد: در اين باره

ان مخالف باشد، به شود با كشف پيامبرهرگاه كشفي كه براي ما واقع مي

ميميكشف ايشان باز و معيار قرار [و آن را مرجع ميگرديم و پي بريم دهيم]،

و نقصاني روي داده است؛ بدين نحو كه به واسطه  صاحب در كارش خلل

و انديشه [و تعبير و در اش نوعي تأويل تفسير] را بر كشف خويش افزوده

نتيجه، به بيان بسنده نكرده است. مانند كسي كه رؤيايي ديده است كه صادق 

و آنچه را ديده باز مي مياست كند نه در خود گويد، اما در تعبير رؤيايش خطا

(شيرواني،  ص1389آنچه ديده است ،87.(

 گويد: وي همچنين مي

و كردار خويش فرماني الهي پس هر كس از اهل كشف بگ ويد كه در رفتار

دريافت كرده كه با فرمان تكليفي شريعت محمد مخالف است، امر بر او 

[و در اين ادعاي خويش بر خطا رفته است]؛ هر چند در اين گفته  مشتبه شده

ص (همان، [آن فرمان را] شنيده است، صادق باشد ).88خويش كه

و سنت و-السالمعليهم-نامعصومحاصل آنكه وحي نبوي و معيار سنجش حق ميزان

و جهت صدور،  و داللت باطل است. روشن است كه در اين زمينه بايد به لحاظ سند

و يقين از آور مراحل الزم پيموده شود؛ چرا كه نه هر حديثي حجت است و نه هر فهمي

ا و قابل استناد. مشكل اساسي در بسياري از موارد، ين زمينه در حديث صائب است

گرپر و و دريافت صحيح آن است؛ و درك و كشف معصوم در كردن فاصله ميان ما نه

هرو اوليا آورد انبيااصل مطالب سخني نيست. بر اين اساس، ره و سنجش ميزان قسط بوده

اند. گشايش درهايو اوليا صاحب فتوحات رباني آن است؛ زيرا اوالً انبياموضوعي نيازمند 

tu4v�wS«:فتح قريب بيان شده است عنوانبهت، گاهي رحم txy$w�z8 {�|��� z-}. t�y+w0 «:؛)13(صف

 در نهايت،و)1:(فتح» ��vA~. ��2y$w� zBw� �w��2w$w� �|0/��«گاهي با عنوان فتح مبين بيان شده استو

�xy$w y��z8«فتح مطلق {�|��� ��y+w0 U�z; �w�v�«با نصرت الهي ذكر شده است، كه قرين)1:(نصر
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ميكامل ، است شده در اين فتح همه درهاي امكاني بسته اوالًزيرا؛باشدتر از دو فتح ديگر

گذارد. پس صاحب فتح مطلق، شايستگي ميزان بودن در نحوي كه امري را پوشيده نمي به

و مراحل را دارد و اوليا.تمام مراتب از؛انددر عرصه اخالص باريافتگانثانياً انبيا لذا خارج

و فارغ از وسوسه و خارجيدسترس شيطان اند؛ چه اينكه قرآن كريم اعتراف به هاي داخلي

z-�{�z«كند: عجز شيطان رجيم را چنين ياد مي�;wa ���Q|�z4v�y��̂w� zB{,|V{�vAw� w*�wS���Qy�{. z?z'�zA{	 �|�v�

z-�{+w�y)�y��«�0/«اً طبق وعده عام الهي: ثالث.)83-82:(ص�wS���� ����|� \z��[z4 z�e��� y���9|$w, �w� «انفال):

مي29 نمايد)، پرهيز از مخالفت با فرمان خدا، موجبات جدا ساختن حق از باطل را فراهم

و از فرقان الهي حداكثر بهره را  و با توجه به اينكه انبيا مثَل اعالي تقواي الهي بوده

رااي آيه اند. رابعاًميزان قسط مطرح شده عنوانبه اند، برده و جهاد اصغر كه جهاد اكبر

و وصول به مقصد شدن جداسبب هدايت،  كهآن شناسدمياز كجي z-4{<|��z8«:فرمايدميجا

�w�w��A�% ���Q|�z4{��Qw�w� �w��{� �8��z��z;«در طردو ) كساني كه در راه خدا جهاد كنند69:(عنكبوت

و  ارائه خواهد شد. آنهاهاي الهي به دفع دشمن داخلي مبارزه نمايند، راه دشمن خارجي

(حسيني كوهساري، تمام مراحل به دنبال دارد اين هدايت ويژة الهي، معصوم بودن را در

).150ص،1389

به تكرار در آثار خويش، بر لزوم سنجش مكاشفات عرفاني با كشف جوادي آملي

كهامعصوم و سنت است، تأكيد كردهن طور كه علم اند. از نظر ايشان همانمتبلور در كتاب

و  و نظري، خطاپذير است؛ ولي بديهي مصون از خطاست و يا بديهي حصولي يا نظري

و در پرتو آن نظري را  براي صيانت از خطا در علم نظري بايد بديهي را اصل قرار داد

شهودي-2شهودي معصوم از خطا؛-1 روشن كرد. علم شهودي نيز دو قسم است:

و اولياي معصوم الهي است مشوب به خطا. علم شهودي معصوم از خطا، همان شهود انبيا

و كه هم در تلقي معارف مصون و هم در حفظ اند نگهداري آن در مخزن علمي معصوم اند

و امالي آن محفوظ از هرگونه اشتباه باو هم در ابالغ ه خطا همان ند. علم شهودي مشوب

و از علم شهودي عرفان غير كشف معصوم است. براي صيانت از حدوث خطا يا تنزيه آن

و در پرتو آن، كشف  پيراستگي اشتباه طاري، بايد كشف معصوم را اصل قرار داد
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و تصحيح كرد اند كه سالكان شاهد به اين اصل تصريح فرمودهچنان؛غيرمعصوم را ارزيابي

 ). 394ص،1372(جوادي آملي، 

و معصوم، البته در اينجا بايد توجه داشت كه كيفيت ارجاع شهود مشوب، به كشف سره

و اجتهاد متناسب با اين،براي همگان آسان نيست و تخصص الزم بلكه نيازمند مهارت

 مقام است. كسي كه خود فاقد اين تخصص است بايد به اهل آن مراجعه كند؛ زيرا خداوند 

���w�z«فرمايد: ميw���w, w� ���$��" �v� v�y"�<�� w\��wa y����ŵ�%� «و اوليا، ذاتاً موجوداتي43:(نحل ). انبيا

و كامالً بر آن غلبه يافته است. آنان از بهترين نفسشان، عقلشاناند؛ زيرا ملكي را شكسته

(چيتيك،يهامحك ص1382ند ،138 .( 

و شهود قرار گيرد تا در پرتو تواند بنابراين نخستين معياري كه مي راهنماي اهل كشف

و صدق پديدارهاي عرفاني خود پي و خواطر حقاني را از خواطر آن، به اعتبار ببرند

و اوليا و اتم انبيا و شيطاني بازشناسند؛ كشف اعلي الهي است كه كشف معصومينفساني

وم، براي همگان آسانو كشف معيار است. اما از آنجا كه عرضه شهود خود به كشف معص

مي،نيست، معيار ديگري هم پيشنهاد شده كه دين و سنت است. البته دانيم كه يعني كتاب

به عبارتبه؛خود دين نيز حاصل كشف معصوم است ديگر عارف بايد مكاشفات خود را

و  و سنت قرار دهد و ارزيابي قرار دهد. آنها وسيلهبهميزان كتاب ، آن را مورد بررسي

مي عبدالهبنلسه  گويد: در اين مورد

و سنت رسول گواهي نكند (سراج،،هر وجدي را كه قرآن و تباه است باطل

ص1382 ،336.(

و دشواري جوادي آملي ميدر ارجاع شهود مشوب به شهود معصوم  فرمايد: هاي آن

و-السالمعليهم-گرچه شهود معصومان و نقيصت است مصون از هر زيادت

و سقم شهود غير ن باشد؛ ليكن معصوما البته بايد مرجع تشخيص صحت

و معصوم، براي همگان آسان كيفيت ارجاع شهود مشوب به كشف سره

و سقم نظري است؛ چنان؛نيست كه گرچه علم بديهي مرجع تشخيص صحت

در حين ارجاع گاه لذا؛ولي ارجاع نظري به بديهي ميسور همگان نيست

و در نتيجه يكي از اقسام مغالطه، حجاب ارجاع صحيح غفلتي رخ مي دهد
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و اگر رونده آن را مي شود. البته راه ارتباطي نظري به بديهي معصوم است

درست طي كند، مصون از خطا خواهد شد. لذا قوانين منطقي را ميزان عاصم 

بناميده ها گرفتاره دام يكي از مغالطهاند. ليكن رونده گاهي در حين سلوك

(جوادي آملي، مي ، 1372شود؛ اما اين آخرين راه عالج شناخت صحيح است

).394ص

وةاين نكته را نيز بايد توجه داشت كه گرچه ممكن است در زمر اصحاب كشف

و كالم  و تكذيب آنان آنهامشاهده، عارفان بزرگ وجود دارند؛ اما هرگز سخن تا يا تأييد

و نمي و زماني كه به مرحله عصمت نرسيده باشد، حجت نبوده توان آن را معيار صحت

و گر نه  ضابطه حجيت دانست. لذا اگر ناظر به امام معصوم باشد، درست خواهد بود

و مشاهده، نيازمند به معيار صحت است .همچنان كشف

و برهان يقيني  معيار دوم: دليل قطعي
و شاخص دوم براي سن و معيار جش مكاشفات عرفاني، عقل است كه در علوم نظري

ره سان بدين. شودميفلسفة الهي نمايان  و كه عارف بايد آورد شهودي خود را به ضوابط

و تضادي با آن نداشت ارزش معرفتي پيدا   كند؛ميقواعد عقلي عرضه نمايد، اگر تخالف

د كه عقل برهاني آن را محال اما اگر عارف با استناد به مكاشفات خود چيزي را ادعا كن

آنبهوشمارد اين دربارة تركه اصفهاني ابندهد از او پذيرفته نخواهد شد. فتوا نادرستي

: البته اين سخن بدان معنا نيست كه قواعد عقلي فلسفي گويدمي تمهيد القواعدموضوع در 

و مشهودات عرفاني برتري داشته باشد، بلكه هدف اين است كه  فلسفه الهي با به عرفان

بر ميزانوي همه شوكتي كه دارد، در ساحت عرفان مثل منطق در پيشگاه فلسفه است.

و تشريحو كندبودن برهان براي عرفان تأكيد مي و عرفان پس از بيان حقيقت دو راه برهان

و عنوانبهآن مقدار از تصفيه كه  مبدأ مشترك از شروط عامه هر دو راه معرفت شهودي

ش ميعقلي مي،شودمرده شود كه چنين نيست به برتري عرفان بر برهان اشاره كرده، يادآور

و اشتباه باشد؛ بلكه سالك مشاهده نيز  و شهود عرفاني، همواره مصون از خطا كه كشف

ميگاهي در ورطه خياالت فاسد مي و پندار را حقيقت شمارد. از اين رو نيازمند ميزاني افتد

درا مصون دارد. اگر چنين وسيلهاست كه او را از خط اي براي تمييز حق از باطل
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و،قابل اعتماد نبوده آنهايك از هاي گوناگون عرفاني نباشد، هيچ دريافت در نتيجه راه كامل

(ابن ص1381تركه اصفهاني، تامي نخواهد بود .)273و 270ص،

و عرفان نظري، مبرهن ص شهود مشوب از ميزان خوبي براي تشخي،حكمت متعاليه

،دهدكشف خالص است؛ يعني سالك شاهد گر چه در حين شهود احتمال خالف نمي

و هبوط به جايگاه فكر، احتمال مي دهد آنچه مشاهده ليكن بعد از تنزل از منزلت شهود دل

و بتواند دوباره،كرده ناصواب بوده است. در اين حال اگر دسترسي به كشف معصوم داشته

و طمأنينهتئبه نش و كشف ناب را معيار شهود خاص خويش قرار دهد شهود برگردد

و اضطراب فكري نخواهد داشت گر،حاصل كند كه نوسان و نه بهترين راه مطلوب است

براي تشخيص سره از ناسره همانا استمداد از مباني متقن حكمت متعاليه است. اين مطلب 

ا بلكه براي آن است كه فلسفه الهي با همه،ستنه براي آن است كه فلسفه برتر از عرفان

و حكمت؛ يعني جنبه  شوكتي كه دارد، در ساحت عرفان چون منطق است در پيشگاه برهان

و آلي دارد. لذا ورود به وادي ايمن عرفان براي ناآگاه از مباني برهان ميمون نخواهد  ميزاني

(جوادي آملي،  ص1372بود هاي عقلي در اليه كه استدالل). در اين مورد، حكمت متع395،

و معيار بسيار خوبي براي سنجش آن به اوج كمال خود رسيده است، مي  تواند ميزان

 آورد شهودي باشد. ره

هاي عقلي نيز به منزلة گونه كه منطق، ميزان ارزيابي علوم عقلي است، معرفت همان

و تفسيرهاي مكاشفات عرفاني است. سان آنچه را عارف در بدين معيار سنجش تعبيرها

و شهود يافته است، در مرحله بعد، پس از تنزل به عالم مثال منفصل يا عقل،  مقام كشف

و تحليل قرار مي از،دهد. اين تفسير چون از مقوله علم حصولي استمورد تفسير داوري

و ميزان عبارت از تطابق با قواعد عقلي است. اگرهمين سنخ مي اي مكاشفه طلبد. اين داور

اي نادرست ست يا به گونهنما مكاشفهبا معيارهاي عقالني مطابقت نداشته باشد؛ يا اصالً 

و قواعد عقلي مورد تفسير قرار گرفته است. از اين رو مي توان گفت: منطق، معيار اولي

و در بسياري از موارد از كاران فلسفي، معيار ثانوي اييد. اين معيار گر چه نقاط قوتي دارد

لكن محدود به مواردي است كه عقل را بدان راهي باشد. در عرفان،بااليي برخوردار است
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عاجز است. در مقابل اين نظر، اين ديدگاه نيز آنهاسخن از مقاماتي است كه عقل از درك

و شهود مي مي يابد،مطرح است كه تمام آنچه را عارف در كشف تواند با عقل فيلسوف

ا و عقل ميدرك كند و شهود راز پي عرفان و جايي نيست كه عقل  راهي نباشد. بدان آيد

و جوادي آملي پس از بيان اينكه سالك طريق حقيقت نيازمند علوم برهاني است تا راه

 گويد:مقصد سلوك را برايش معلوم دارد، مي

و نغم موسيقي، و از جمله منطق، نظير بحور شعري بنابراين علوم نظري

هستند كه طالب را در رفتار موافق به ملكات متناسب با خود واصل هايي ميزان

(جوادي آملي،مي ص1390 گردانند ،281.(

و الزم است كه انسان پيش از گام نهادن در و بلكه ضروري در واقع از نظر ايشان بهتر

هاي خود سلوك، حكمت بياموزد؛ چرا كه در اين صورت، هم توان تشخيص صحت يافته

ميرا دا و طلب مراتب عاليه را در خود زنده و هم شوق  راه نيمهيابد. لذا هرگز در راست

اند ماند، بلكه با استفاده از براهين حكمي بر رفع تحير ديگراني كه در راه بازماندهمتحير نمي

مينيز مي شود كه تحصيل حكمت نظري براي سالك عالوه بر پردازد. از اينجا معلوم

ن و شدن، مانعآنهاترين ادرستي شهودهايش، فوايد ديگري نيز دارد كه مهمسنجش درستي

و توهم به پايان بردن راه، پيش از دستاز توقف سالك در ميانه يابي به كمال هاي سلوك

نهايي است. لذا معيار مذكور در برخي موارد كارايي دارد، هرچند در مواردي نيز از ارزيابي 

 قاصر است.

هاي عرفاني كه نوعاً فوق درك است اين پرسش مطرح شود كه يافتهدر اينجا ممكن

و ظرفيت برهان ميا عقل و برهان سنجيده شوند؟ پاسخ اين است ند، چگونه با ميزان عقل

،آورد وحي الهي، فوق درك عقل است؛ لكن عقل نه تنها با آن مخالفتي نداردكه گر چه ره

ميترين براهين تأكيد بلكه آن را با محكم و معارف آن را تفسير (هرچند وحي كرده كند

و خود حجت كامله است). مشهودات عرفاني نيز چنين  الهي نيازي به تأييد عقل ندارد

كه؛خواهند بود بدين بيان كه اگر چه ممكن است عارف با شهود قلبي حقايقي را بيابد

مي،عاقل با درك عقلي نتواند آن را بفهمد حدلكن عقل ي معارف عرفاني را از تواند تا
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و شهود، احياناً ارزشگذاري و تأييد كند، لذا بزرگان حكمت معتقدند اگر كالم اهل كشف

و كم گر با ضوابط فلسفي تطبيق نكند، به دليل قصور ناظران و نه بودن آگاهي آنان است

(صادقي ارزگاني، ص1384برهان حقيقي هرگز با شهود كشفي مخالفتي ندارد ،86-87.(

و ميزانتمهيد القواعد در كتابتركه ابن هاي هاي صدقِ يافتهمعتقد است يكي از ابزار

و از جمله منطق است و نظري و شهودي، همان علوم برهاني ،1387(ابراهيميان، حضوري

و شهودهاي).205ص و استدالل را توان آن نيست كه بتواند همه كشف البته برهان

چرا كه درك برخي از مطالب عرفاني به طور مطلق دور از طاقت عرفاني را ارزيابي كند؛ 

و در مواضعي، درك عرفاني برتر از طاقت ادراك مفهومي است. اما در اين  بشري است

و بازشناسي كشف صحيح از خطا وجود دارد؛ چرا كه ميزان  موارد باز هم امكان سنجش

و اشتباه است نيز وجود بلكه ميزاني ديگر كه مصو،عرفان محدود به برهان نيست ن از خطا

و آن ميزان، كشف برتر صاحبان حق حقدارد اليقين به دليل آنكه به اليقين است. صاحب

و ترديد نميمتن واقع دست مي و اشتباه يا شك گردد. مادامي كه يابد، هرگز دچار خط

وسخن از علم ا عين اليقين و معلوم باقي و مجال شك اليقين است، دوگانگي ميان عالم ست

شود. سخنمي رفعاليقين با نفي دوگانگي، هر گونه ترديدو ترديد وجود دارد؛ اما در حق

(ع) است كه:  wb«كسي كه واصل به اين مقام است، همان سخن اميرمؤمنان �.wk�6k ��

T2���. 3�� <4�$�و اوليا جملگي از واصالن به اين مقامو؛)4البالغه، خطبه(نهج» و از انبيا اند

 اند. اين رو موازين قسط

ميفصوص الحكماش بر در فصل هفتم مقدمه قيصري كند، ابتدا مشاهدات را دو دسته

 گويد:و مي

و پديده هاي اين جهان است؛ مانند آمدن مشاهدات گاهي متعلق به حوادث

مسافر از سفر يا بخشيدن هزار دينار به فالن شخص. چنين مكاشفاتي را 

بهميرهبانيت  و مجاهدات، شخص مرتاض گويند؛ زيرا كه در اثر رياضات

(به گونهامور غيبي دنيوي آگاه مي ميشود و اي كه تواند از حوادث آينده

ميوقايعي كه در مكان دهد، خبر دهد). اما دسته دوم هاي دوردست رخ
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اند كه توجهي به اين قسم از مشاهدات ندارند هاي عاليصاحبان همت

ص1387يميان،(ابراه ،208 .( 

 نويسد: ايشان سپس در بيان معيار صحت اين دو دسته از مشاهدات مي

مي در مورد اين دسته از مشاهدات، به توان صادق بودن يا كاذب بودن راحتي

و شهود را به گويي با دست آورد. بدين نحو كه اگر آن اخبار يا پيش كشف

گر واقع مطابق افتد، صادق خواهد بود و ساخته تخيلو نه القاي شيطاني

است. اما در مورد مشاهداتي كه متعلق به امور دنيوي نيست، بلكه مربوط به 

و معيار براي تمييز خطا از صواب، قرآن  و آسماني است، ميزان حقايق علوي

ص (همان، ).209و حديث است

و اد و واالتري حقايق عرفاني از عقل  راكات عقليبا توجه به اين توضيحات، برتري

اين معنا نيست كه آن حقايق به هيچ وجه، قابل انتقال به حوزه تعقل انسان نباشد، بلكه به

و لوازم حقايق عرفاني قابل انتقال است به اين معنا كه عقل از راه؛به وسيله خواص

و لوازم حقايق عرفاني كه در حوزه ادراكات خود است  ،پي ببرد آنهابه تواندميخواص

و عين، بلكه راهي به سوي جهان ماوراي خود هر چند درك،يابدميالبته نه به حقيقت

و عين  .نيستو شهود مستقيم ممكنها حجابجز با رفع آنهااصل

 كامل معيار سوم: استاد
و تمييز و تشخيص و مواجيد عرفاني مشوب به خيال معيار ديگر براي تعبير تجارب

ميواردات حقاني از شيطاني،  و راهاستاد كامل است كه دان توان از اين استاد راه پيموده

و مربي الهي تا  و مقامات، بهره گرفت. ضرورت وجود استاد و منازل مسلط بر مراحل

و سلوك بدون  و سير آنجاست كه اگر نيمي از عمر، صرف شناسايي وي گردد، جا دارد

و عارف كامل، خطر گمراهي را در پي دار د.استاد الهي

 خضر مكن ظلمات است بترس از خطر گمراهي همرهي ترك اين مرحله بي

)488(حافظ، غزل

از المتين دين است. طالب صادق بايد به جستاستاد كامل الهي، حبل و دست وجو برآيد

و مكمل  و چون به چنان انساني كامل و خدمت او را يافت دستطلب ندارد ، مالزمت
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و معتبري بدون دستگيري استاد كامل راه دان رفتة راهمغتنم شمارد. هيچ سلوك معنوي

و استادي در حقيقت، نماينده رسالت باطني پيامبر تحقق نمي ص)( اسالميابد. چنان راهنما

ن و تحويل احوال است. وي با رابطهو اي كه از طريق قش او فراهم كردن زمينه تولد معنوي

و نقش واليي اصلي پيام او دارد، مي و تواند آدمي را از محدوديتسلسله معنوي با پيامبر ها

و به ساحت قيود بي نوراني حيات معنوي واصل غايتبهشمار ماديات رهايي بخشيده

(روحاني ص1388اد،نژگرداند ،362.(

و مراجعه به وي براي بازشناسي و واجد شرايط بر لزوم ارتباط سالك با استادي كامل

و راستي آزمايي اموري كه در خواب يا بيداري بر وي پديدار مي شود، تأكيد مكاشفات

(پريشان محض يا اضغاث احالم، گونه كه رؤياها بر سه دستهشده است؛ چرا كه همان اند

وراس مي آميزه تين محض و باطل)، آنچه را سالك در بيداري نيز مشاهده كند، اي از حق

و و گاهي امور خيالي محض از گاهي امور حقيقي محض گاهي نيز باطلي است كه اندكي

و راهنمايي است كه  حقيقت در آن داخل شده است. به همين دليل، سالك نيازمند استاد

داده، او را از دام شيطان برهاند. لذا گفته شده است كه سالك براي او حق را از باطل تمييز 

(قيصري، نيازمند ارشادكننده و از مهالك نجاتش دهد ، 1375اي است تا ارشادش كند

).100ص

و از نيتعرفا معتقدند استاد واقعي بر تمام جنبه هاي آشكار هاي جان سالك احاطه دارد

راو خصوصيتهااو نيازمندي؛و پنهان او آگاه است و معنوي شاگرد هاي روحاني

و با توجه به احاطه مي و مراقبات عرفاني مختلف شناسد و اعمال اي كه به پيامد ذكرها

و ويژگي ميدارد؛ به فراخور استعداد خم؛دهدهاي وي دستورهاي الزم را و هاي او با پيچ

و مي ي از شهودها يا تجربه كردناتواند سالك را در يافتن علت رخداد پارهراه آشناست

و قدرت نفوذ در دل او با تكيه بر تجربه؛ها ياري دهدبرخي حالت هاي نيرومند خود

(يزدانداند در هر مرحلهسالك، مي و چه شهودي درست است ، 1388پناه، اي چه حالي

).84-83ص
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و دستگيري ولي الهي به قلّه عرفان، امام علياز ديدگاه (ع)، سالك هرگز بدون راهنمايي

و معرفت حقيقي نخواهد رسيد:  كمال انساني

»�	��X! �kC	�	 U��Q��� �Qe0�� &�k$R���� �k�h���, ����	 �k� U�� ��� 8 
�

و بر شما باد به پيروي از پيشوايانتان؛ زيرا آنان امروز گواهان بر اعمالتان:»���/

(آمدي تميمي،يكنندگان شمافرداي قيامت نزد خداوند شفاعت ج1407ند ،2،

).26ص

»� �e0�R�C�9�f h�	 �� 
��S \f�� � 8 @'�A	 h�	 �R���	 8[��C�-z. ��

��� \f�� � 8 @��T�	 8 �Q�T�	@8�k0� 8 ���k0� -z. �� ��:«طور قطع امامانبه

اوشيعه نمايندگان خدا بر آفريده مييهاي و او را به بندگانش و ند شناسانند

و آنان هم او را هيچ كس داخل بهشت نشود، مگر آنكه امامان شيعه را بشناسد

و  و وارد دوزخ نشود، مگر كسي كه انكار امامان كند آنان نيز به نيكي بشناسند

ج (همان، ص1او را انكار نمايند ،270.(

از علي سفارش حضرت (ع) به سالكان الي اهللا اين است كه راه سلوك بدون پيروي

و هالك اند، به خطا رفتهواليت امكان ندارد. پس آنان كه از اين راه منحرف شده اند

و عارف بدون آن، هاي مهم عرفاني خواهند شد؛ بنابراين واليت محوري از شاخصه است

 كنندة در گمراهي است. سير همچون 

»8 ��2`�� 8 ������ -20C0V)�� A�� h,�, � 8 ���!�� 8��Q!��!� -. �� #�

-z� �� -. ���,a�S��% h% �Q!��!� �:«و و ياران راستين ما محرم اسرار حق

و درهاي علوم پيامبريم، هيچگنجينه  اي مگر از درش وارد كس به خانهها

(نهجنمي و كسي كه از غير در وارد شود، سارق است ، 154البالغه، خطبهشود

 ). 202ص

»\�� �8�]0�!�A0 6T�-�� &���D� ���A,� 8 �Q$% ��.V�^� �k4-. ���;�)

-� 8 n�� 4� 8 ���Q0�� ���Q0 �{� 8 �8�A��� �8�A� �{�� &n'� h� ���A�

 � 8 ����$� ���9A�,��k�Q$� �Q�	 �8�f^$,:«از به اهل بيت پيامبرتان بنگريد،

مي آن دارند، برويد. قدم جاي قدمشان بگذاريد. هرگز آنها شما سو كه گام بر

و هالكت بازنميرا از راه هدايت بيرون نمي و به پستي گردانند. اگر برند
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و اگر قيام كردند، قيام كنيد. از آنها پي شي نگيريد سكوت كردند، سكوت كنيد

ميكه گمراه مي و از آنها عقب نمانيد كه نابود (همان، خطبهشويد ،97شويد

).128ص

و منزلت اهل و آيات كريمة قرآن در شأن هاي علوم گنج آنهابيت نازل شده است

ازا خداوند رحمان و اگر سكوت كردند، سبقت آنهاند. اگر سخن بگويند، راست است

ميمحكمايگرفته نشود. آيا رشته تواند راه مقصود را نمايان سازد، تر از گنجينة علوم الهي

و سلوك واقعي جز از  و مشكالتش را بيان كند؟ آيا علم حقيقي خطراتش را نشان دهد

و داراي عصمت لدني است، امكان طريق ولي الهي كه از اهل پذير است؟ اكنون بيت نبي

مي عليشود كه چرا حضرت دانسته مي من«ايد: فرم(ع) اي مردم از من بپرسيد؛ زيرا

ميهاي آسمان را بهتر از راه راه ).189خطبه(همان،»دانمهاي زمين

و او به مرتبة غيب آگاه تر از مرتبة شهود است. بدون واسطه، درك حقايق هستي كرده

 هايش سرازير است. آنان كه از راه واليت منحرفاي است كه امواج معارف از دامنهقله

مياند، در پيمودن راه بندگي نيز به خطا رفتهشده شود اند. اينجا اهميت سخن مولي آشكار

!�«كه فرمود:  \.���� T��������	 � ��	 �R�T�������534&d�4V4�! @��eX�� -	 @��34�! e��/��� 

�بي كننده عمل»:.- ��;$ ميبدون آگاهي مانند كسي است كه به تالش رود، هر چه راهه

ص154(همان، خطبه»شودكند، از مقصد دورتر مي ،202.(

و تالش وي و كوشش و مرشدي است كه وي را هدايت كند پس سالك نيازمند استاد

و مربي الهي، بي و نميبدون نظارت استاد كرده تواند از شر نفس اماره نجات پيداثمر است

و به بحر بي كه سالك همچنان؛كل اتصال پيدا كند كران هستيو حقيقت هستي را دريافت

ميبا پيروي از استاد كامل در سلوك از مراجعه به ديگر معيارها بي و اين داللت نياز گردد

و پيروي از استاد كامل دارد.  بر اهميت ارتباط

 معيار چهارم: نقل معتبر
غُرر سخنان و اين از و حتي تقرير معصوم حجت است ست سينا بوعلياز آنجا كه سخن

(جوادي آملي، كه كالم معصوم مي ج1386تواند حد وسط برهان باشد ص9، ). نقلي 452،

و سقم هر مطلب حصولي كه كالم معصوم محسوب شود، مي و معيار صحت تواند حجت



48

هار
ب

13
91

ارة
شم

/
49

مي
هاش

ضا
در

سي
قه،

عنا
يم
رح
بدال

/ع

و هاي شناخت حقايق روش يا حقيقت حضوري باشد. دليل نقلي معتبر يكي از معيارها

و گيرنده وحي، و توده مردم جهان است. معصوم بهترين روش شناخت را در اختيار دارد

توانند با روش نقلي از معارف واالي وحياني استفاده كه با وحي ارتباط مستقيم ندارند، مي

و حجت خدا باشدةكنند كنند. پس نقل گر در اين روش حتماً بايد انسان كامل معصوم و

و حجت نيست.  نه سنديت ندارد

و اديب، بسيار ضعيف استكردن از انسانحوزه تأثير نقل ولي نقل؛هاي حكيم يا شاعر

و نيز  و جهت صدور كردن از انسان معصوم، در صورتي كه اصل صدور ثابت شده باشد

هاي دانش از گزند داللت آن روشن باشد، حجت خداست؛ زيرا معصوم در تمام بخش

ف و جهل، مصون است؛ بدين لحاظ كه و خطا و نسيان و رفتار سهو توا، نطق، سكوت

 هايي از در بخش-السالمعليه-طالبابيبنعليمعصوم حجت خداست. وجود مبارك 

و وظيفه اهلنهج و تكاليف-السالمعليهم-بيت البالغه وقتي معارف جهان را تشريح

ميانسان ميها را درباره ايشان بازگو اين امور كس مثل من، شما را از دارد كه هيچكند، بيان

(نهجآگاه نمي و نه در آينده )؛ زيرا كالم انسان كامل 153البالغه، خطبهكند، نه در گذشته

و هرگز فراموش چيز همهآفرين است كه به معصوم، مستند به بيان انسان  آگاه است

كند. پس اگر مطلبي حتماً از معصوم نقل شده باشد، حجت است. بر اين اساس، روش نمي

هاي مقبول معتبر، براي كساني كه مستقيماً به وحي دسترسي ندارند، يكي از روشنقل 

 است.

:گونه است، اينسخنگوي عرفان شيعي عنوانبه، سيدحيدر آمليديدگاه

و سنت حاصل نمي دومعرفت حقيقي جز با تأمل در قرآن  شود؛ زيرا اين

ميآينه مياي و هر كس بخواهد باشند كه اوج كماالت انساني را نمايان سازند

حق معرفت نفس دست يابد، بايد به اين آينه نظر كند. در واقع هيچ معرفتي به

سرچشمه نگرفته باشد، هيچ سري-السالمعليهم-نانيست كه از ائمه معصوم

(آملي،  ص1368وجود ندارد كه آنان كانون آن سر نبوده باشند ،34.(

مي السالمامام علي عليهحيات عارفانه در اثر جوادي آملي  فرمايد:در اين باره
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و سقم يافته هاي اهل معرفت سهم برهان عميق عقلي براي تشخيص صحت

و مانند آن، در  و رفع حالت منامي فراوان است؛ زيرا آنان بعد از خلع از خلسه

ميزان اعتبار مشهودهاي خويش تأمل دارند. گاهي ممكن است با توزين آن با 

و زماني نيز با تطبيق ميزان وحي و نقل معتبر، مشكل ترديد را بر طرف كنند

(جوادي آملي، ، 1386آن با مقياس برهان عقلي معضل شك را اعالج كنند

).33ص

و درست، به نوعي ديگر از معيار برخي از عارفان براي تشخيص مكاشفات صحيح

و از  مي آنهادوگانه، اشاره كرده و ديگري معيار خاص است. بهره گيرند كه يكي معيار عام

مي قيصري و حديث است كه از برخي از ميزان« گويد:در اين باره و آن قرآن ها عام هستند

ميصلي-كشف تام محمدي و آله خبر و اهللا عليه دهند. برخي ديگر خاص هستند

ص1387(قيصري،»مخصوص حال هر يك از سالكان ،77.(

يك بنابراين ميعارفان از و تصرفات قوة خيال سو كوشند تا عواملي كه زمينه نفوذ خطا

و از سوي ديگر از معيارهاييو شيطان را در مكاشفات عرفاني فراهم مي سازد، بكاهند؛

و تصحيح  ميهاآنبراي نقد مكاشفات ترين معيار عمومي نقد مكاشفات، گيرند. مهمبهره

و اتم كش،كشف اعلي در،ف معصوم است. از اين رو هر گونه شهود عرفانييعني چه

و چه در بيداري و قابل اعتماد نيست. عارف بايد كشف خود را بر كشف،خواب ارزشمند

و روايات است را، معصوم كه همان آيات و با شاهدي از آن دو، صدق آن عرضه كند

 دريابد. 

 گيري نتيجه
و شهود و يقيناز نظر عارفان مسلمان، كشف آوري مراتبي دارد كه به لحاظ ارزش معرفتي

و دانستهو واقع هاي عارف به نمايي يكسان نيستند. از سوي ديگر، دخالت مفروضات

و دريافت نادرست مشاهدات مي كه در مرحلة شود؛ چنانهنگام كشف، گاهي موجب فهم

و اشتباه نيست و نقل مشاهدات نيز عارف مصون از خطا راين ضرورت وجود بناب؛گزارش

و ميزان براي سنجش شناخت و معيار معيار هاي عرفاني انكارناپذير خواهد بود. اين ميزان

و تأييد شود كه در  و مشهودات عارف بايد در حضور او مطرح گاهي خود معصوم است
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اين صورت، ارزشي معرفتي دارد. اگر هم دسترسي به معصوم ميسور نباشد، عارف بايد

خ و نقل معتبر معصوما،ود را بر كشف تام محمديمشاهدات -نيعني وحي الهي

مي-السالم عليهم و اگر عرضه نمايد. اگر مخالفتي با آن نداشته باشد، بدان اعتماد كند

 مخالفت داشته باشد، اعتبار نخواهد داشت. گاهي نيز اين معيار براهين عقلي است. به

و آورد شهودي خود طوري كه عارف بايد ره و قواعد برهان عقل عرضه داشته را بر ضوابط

و گر و برهان آن را تأييد كرد، صحيح است معيار نه ارزش علمي نخواهد داشت. اگر عقل

و مرشدي است كه وي را هدايت كند؛ زيرا  ديگر براي سنجش كشف عارف، استاد

و مربي الهي، بي و تالش وي بدون نظارت استاد و نميكوشش د حقيقت توانثمر است

بي،هستي را درك كرده .يابدكران هستي كل، اتصال به بحر

گونه ميزان نياز است: يكي ميزان پس به طور كلي براي سنجش معرفت شهودي به دو

و ره و ديگري ميزان خاص. محكمات قرآن و احاديث معصومعام -ناآورد انبيا

و-السالم عليهم و فلسفي، گسترده معارف ميزان عام، مطلق شهودي است. قواعد عقلي

و معارف مفهومي است؛ پس هر كشفي كه با ميزان عام كه  و محدود در قلمرو ميزان خاص

و اگر نه با اين  و اولياي واصل مطابق باشد، صحيح است و كشف انبياي كامل كشف اعلي

و نه با ميزان خاص مطابقت داشته باشد، در اين صورت خطاست.  ميزان
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