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  طریق عرفانی معرفت
  االنس بر مصباح (س)بر اساس تعلیقات امام خمینی

  *پورغالمرضا حسین
  چکیده

 درترین نظریات او در حوزه عرفان فلسفی است،  االنس که عالی در تعلیقات خود بر مصباح (س)امام خمینی
بهترین طریق ادراك و معرفت به حقایق  ایشاناز منظر  هست.نیز پی ساختن طریقی عرفانی براي معرفت 

، با تعبیراتی چون حضور و (ره)شناسی در لسان امام مباحث معرفتاساساً  طریق کشف و شهود است. ااشی
حکیمان و استحضار، همان علم ، همان علم انفعالی (ره)شود که حضور اتفاقی در بیان امام استحضار بیان می

داند.  علم و ادراك حقیقت را غیر از شهود و حضور نزد حقیقت می ،(ره)امام کسبی و لذا آگاهانه است.
داند، بلکه مشاهده و مکاشفه را راه حل  اك میسر نمیردرواقع امام رسیدن به کنه وجود را با فکر و علم و اد

تر و لذا معرفت، مطلوب است و فکر  است و علم، حجاب بزرگ از این منظر فکر، حجاب داند. مسئله می
در ذات حق تعالی، نامطلوب. فکر از منظر امام، سبب کثرت و علم شهودي و معرفت حضوري، سبب 

  وحدت است.
  االنس، معرفت حضوري، ادراك حق. ، قونوي، فناري، مصباح(س)امام خمینی واژگان کلیدي:

  
  

                                                
  دکتري عرفان اسالمی.  *

 18/3/95تاریخ تأیید:     22/12/94تاریخ دریافت: 
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    رپونی
  مقدمه
ترین اثري است که رسماً در علم عرفان نظري توسط  نخستین و مهم الغیب مفتاح

اي از مبانی عرفان  نگاشته و به این ترتیب فصل تازه )673ـ  607( قونويمحمد صدرالدین 
 محمد فناريالدین  شمساثر  االنس مصباحو بدین سان  نظري یا عرفان فلسفی گشوده شد

است که در استداللی و  الغیب مفتاحبر چونان شرحی تفصیلی نیز  )834ـ  751(
در تعلیقات خود بر  (س)خمینیاما امام  کردن مباحث عرفانی سهم بسزایی دارد. برهانی
پی ساختن طریقی  درترین نظریات او در حوزه عرفان فلسفی است،  که عالی االنس مصباح

  هست.نیز  عرفانی براي معرفت به حق تعالی و مظاهر او
علم انفعالی و آگاهی، تأثر و  -اعم از شهود و استدالل -حقیقت هاي معرفت به شیوه

تصور نفس ناطقه، ادراك روحانی، مراتب ادراك غیب و شهادت، چگونگی ادراك حق 
مورد  این تعلیقاتدر  (ره)تعالی، ادراك حصولی و مشاهده حضوري از مواردي است که امام

  گیرند. مورد بحث قرار میتفصیل  مداقه خود قرار داده است که در ادامه به
  هاي معرفت به حقیقت روش .1
  روش کشف و شهود .1-1

که ارتباطی با عالم و خلق ندارد، » من حیث هو«اما نه  ؛استحق تعالی موضوع عرفان، 
یعنی )؛ 76، ص1388(فناري، است » من حیث االرتباطین« حق تعالیبلکه موضوع عرفان، 
اصولی را مورد  صدرالدین قونويحق و لذا  اخلق و ارتباط خلق ب ااز لحاظ ارتباط حق ب

م م و عالَکننده ارتباط حق تعالی با عالَ دهد که به تعبیر او تصحیح نظر محققانه خود قرار می
  با حق تعالی است.

م با حق مورد نظر م و عالَسان یکی از اصولی که در باب نحوه ارتباط حق با عالَ بدین
(قونوي،  *شود ن است که یک شیء از راه مغایر و مباین شناخته نمیاست، ای قونوي

                                                
  .المباینء بغیره من الوجه المغایر  الیعلم شی *
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چراکه انسان هرچه  ؛توان چیزي را ادراك کرد یعنی هرگز از راه مباین نمی)؛ 15، ص1388
  کند. کند، حتماً مناسبت و مشابهتی با آن دارد که به آن علم پیدا می را ادراك می

گوید: از آنجا که معلول از لوازم علت است، از  در توضیح این اصل می فناريالدین  شمس
طورکه در وجود عینی، معلول الزم  توان به علت علم پیدا کرد و لذا همان راه معلول می

علت است، در وجود علمی هم علم به معلول الزم علم به علت است و لذا از ثمرات این 
شود و کثیر، از  واحد است، با کثیر شناخته نمی ن است که واحد، از این جهت کهآاصل، 

زیرا انسان )؛ 116، ص1388(فناري، شود  این جهت که کثیر است، با واحد شناخته نمی
داراي کثرت است و به همین دلیل، ادراك حق تعالی از جهت اینکه واحد است، ممکن 

د و معتقد است بنا نک میزبان اهل شهود و استدالل استوار  راین اصل را ب فنارياما ؛ نیست
بر ذوق کشف و شهود، اساساً کشف، ظهور امر پوشیده و مستور در قلب عالم، از طریق 

گانه قلب است که با رفع حجاب میان عالم و معلوم، آن امر پوشیده، شناخته  وجوه پنج
 نیز خاستگاه این امر پوشیده را مطمح نظر خود قرار (س)خمینیکه امام (همان)  *شود می
  گوید: و می دهد می

أي الوجوه اخلمسة اليت للقلب إىل احلضرات 
اخلمسة، فبكل وجهة ینطوى فیه ما يف تلك 
احلضرة ینكشف لدیه إذا ارتفع احلجاب بینه و 
بني تلك احلضرة، فیقرأ ما يف نفسه حبسب تلك 

ء من خارج ذاته و  الوجهة فالیظهر له شي
 .)٢٤١، ص١٤١٠نی، ی(امام مخ مباین حقیقته

گانه قلب است که این وجوه، به وزان حضرات خمس است  به وجوه پنج (ره)اشاره امام
(قونوي،  گانه است شود، به حکم یکی از این وجوه پنج و هر فعلی که از هر کسی صادر می

 -وقتی که حجاب میان هر وجهی از وجوه قلب انسان و (ره)امام باوربه ). 207، ص1429
میان هر حضرتی از حضرات خمس برداشته شود، آنچه در آن حضرت،  -به وزان آن

شود، در او هست و لذا آنچه را بر حسب آن وجه در خودش هست،  برایش منکشف می

                                                
اما فی ذوق الکشف: فالن الکشف ظهور المستور فی قلب العالم من وجوهه السالفۀ، فالیعلم اال بنفسه بعد  *

  .رفع الحجاب بینه و بین العالم
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این  قونوي د.یاب خواند و چیزي براي او از خارج ذاتش و مباین با حقیقتش ظهور نمی می  رپونی
آن را در  -نیز به تبع او -يفنارمطرح و  اعجازالبیانگانه قلب را در  وجوه پنج

گانه در باب  این وجوه پنج تلخیص کرده است.) 90، ص1388(فناري،  االنس مصباح
ینه قلب، آن یگیرد و آ ارتقاي وجودي قلب است که انسان، قلب را به سوي حقایق عالم می

بیر به دهند که از آن، تع کند و آن حقایق در قلب او، خود را نشان می حقایق را دریافت می
اهللا  نشده آیت هاي منتشر نوارهاي درس (سلسله کنیم گونه معانی می ادراك، نزول و این

  .)109االنس، درس  زاده آملی در شرح مصباح حسن
ط یشود که در مقابل غیب الهی است و وسا اولین وجه قلب، وجه خاص نامیده می

اند  هاي کامل از آن آگاه انسان اسما و صفات و غیر آن، در این وجه مدخلیتی ندارند و تنها
اند و زمانی از مجراي یک اسم  چراکه زمانی اسماء واسطه)؛ 207، ص1429(قونوي، 

خاص، اساساً وساطتی نیست و قلب، توجه به غیب الهی دارد و صاحب این قلب، با خود 
این کثرات، او را از آن حقیقت  ،بیند حق تعالی مرتبط است و اگرچه کثرات را می

گوید، بحق  دارد و غلط و خطا و سهوي در صاحب این قلب راه ندارد که هرچه می ازنمیب
» انما یعرف القرآن من خوطب به«است و لذا جانش با غیب مطلق همنشین و مصداق 

االنس،  زاده آملی در شرح مصباح اهللا حسن نشده آیت هاي منتشر نوارهاي درس (سلسله است
  .)109درس 

وجوه قلب، در برابر عالم ارواح است و صاحب این قلب، بر حسب  اما دومین وجه از
مناسبت میان خود و این وجه و صفاي اخالق حمیده، افاضات را از عالم ارواح اخذ 

بر  افزونکند. سومین وجه قلب هم در مقابل عالم علوي است که صاحب این وجه،  می
قت، حفظ دهان، چشم و... هم مناسبت و صفاي اخالق، باید در اوصاف ظاهري مانند صدا

استقامت داشته باشد. چهارمین وجه قلب نیز در برابر عالم عناصر است که احیاي این وجه 
  ).209ـ  208، ص1429(قونوي،  شود با موازین شرعی و عقلی در اوامر و نواهی انجام می

نسبت مقید . 1اما پنجمین وجه قلب در برابر عالم مثال است و لذا داراي دو نسبت است: 
که اختصاص به عالم مثال متّصل دارد و طهارتش تابع طهارت وجه پیشین قلب است و 
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. نسبت دیگر اختصاص به عالم مثال 2شود.  کردن مقاصد حاصل می احیاي آن نیز با نیکو
 منفصل دارد و کمال استقامت آن، نتیجه استقامت در وجوه دوم و سوم و چهارم قلب است

  ).210ـ  209(همان، ص
  
  روش برهان و استدالل. 2-1

 رشود، ب این اصل را که یک شیء از راه مغایر و مباین شناخته نمی فناريالدین  شمساما 
لذا معتقد است بنا بر نظر اهل حکمت، اساساً دریافت  ؛دنک میزبان اهل استدالل هم استوار 

ند که البته تباینی ا و رسوم هم خواص و لوازم یک شیء حقایق یا از راه رسم است یا حد
با شیء یا معرّف ندارند یا دریافت حقایق از راه حد حقیقی است یا حد اسمی که همان 

اما حد حقیقی،  **؛با اینکه حد عین محدود است *تفصیل محدود است که اجمالی است،
همان تعریف  نیزد و حد اسمی ان تعریف به جنس و فصل است که از ذاتیات خود شیء

نیز  (ره)دهد. امام االسمی است که مانند قضایاي تحلیلی، اطالعات جدیدي ارائه نمی شرح
قوله و « گوید: و میرد گذا میکردن مرجع ضمیر متن، بر گفتار قونوي صحه  پس از مشخّص

 (امام خمینی، »هو، أي االسمى و اما الحقیقی فالیمکن لما حققه سابقاً و برهن علیه الشیخ
معتقد است حد اسمی، همان تفصیل محدود است که اجمالی  (ره)امام). 242، ص1410

به تحقیق رسانده و علیه آن برهان اقامه کرده  قونويکه  طور همان ،است و اما حد حقیقی
  است، ممکن نیست.

تواند حقایق اشیا را ادراك کند و تنها به ادراك  اساساً معتقد است انسان نمی قونوي
تنها از راه وجه  قونويشود. نیل به حقایق اشیا از منظر  اعراض و احوال آنها نائل می ،لوازم

لذا حقایق مجرد، از جهت اطالق، به ادراك  ؛خاص و با تجلّی سرّ احدي ممکن است

                                                
براي اینکه معرَّف عین معرِّف نباشد، منطقیون مغایرتی را میان حد و محدود اثبات کردند؛ بدین صورت  *

  ).117، ص1388کثرت داشته باشد و محدود، جنبه اجمال و وحدت (فناري، که حد، جنبه تفصیل و 
ن النظر اما رسمى و هو بالخواص و اللوازم و هما لیسا من المباین للمعرّف و اما و اما فی طور النظر: فأل **

  ).116(همان، ص مع انه عینه فی الحقیقۀـ  حد حقیقى أو اسمى، و هو تفصیل مجمل المحدود
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هاي  اما متعلّق معرفت حدي، یا نسبت). 33ـ  32، ص1429(قونوي،  آیند احدي درنمی  رپونی
ند یا تعریف به واسطه امور سلبی، نه حقایق که با نظر و ثبوتی اعراض و صفات اشیا هست

شود و بسیط هم که به ادراك کسی  شوند. هر مرکبی به بسیط منتهی می فکر ادراك نمی
زیرا اجزاي هر بسیطی، اجزاي حقیقت آن شیء نیستند، بلکه تنها اجزاي حد  ؛آید درنمی

 ؛عقل در مرتبه ذهنی فرض کرده است چون بسیط، جزء ندارد و اجزا این حد را هم ؛اند آن
اما خود بسیط چون ذاتاً معلوم نیست و صورت و تعینی ندارد، معلوم کسی نیست تا 

  ).116، ص1388(فناري،  اجزائی برایش ثابت یا از آن نفی شود
، 1391سینا،  (ابن *تعلیقاتاز  سینا ابنبا نقل عباراتی از  اسفارنیز در  صدرالمتألهین

کند که ما از اشیا جز  و تصریح مید دان میبه حقایق اشیا را در توان بشر نوقوف ) 71ص
یک از فصول مقوم آنها را که داللت بر  دانیم و هیچ خواص و لوازم و اعراض، چیزي نمی

دانیم که اشیا داراي خواص و اعراضی هستند. ما  بلکه تنها می ؛دانیم حقیقتشان کند، نمی
دانیم و نیز از حقایق  ، فلک، آتش، هوا، آب و زمین را نمیحقیقت حق تعالی، عقل، نفس

  ).371، ص1، ج1428(شیرازي،  اعراض آگاه نیستیم
دانیم که داراي این خاصیت است که در  شناسیم، بلکه تنها می ما حقیقت جوهر را نمی

دانیم، بلکه تنها  موضوعی نیست و این، حقیقت جوهر نیست. ما حقیقت جسم را هم نمی
انیم که داراي خواصی مانند طول و عرض و عمق است. از شناخت حقیقت حیوان نیز د می

بودن،  دانیم که داراي خاصیت ادراك و فعل است، اما مدرك فعال عاجزیم، بلکه تنها می
حقیقت حیوان نیست، بلکه خاصیت و الزم اوست. ما از درك فصل حقیقی اشیا نیز 

  ).372، ص1(همان، ج عاجزیم
را با این صورت ظاهري تأیید نکرده و به تأویل آنها  سینا ابنسخنان  صدرالمتألهیناما 

بازگشت سخنان او را به اصالت  سینا ابنبا تأویل سخنان  صدرالمتألهینپرداخته است. 

                                                
 سینا ابن تعلیقاتبه  فارابیاست و ظاهراً از تعلیقات  فارابی تعلیقاتمشابه عبارات  سینا ابنرات این عبا *

  ).246، ص5، ج1382سرایت کرده است (جوادي آملی، 
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اساس اصالت وجود، حقیقت اشیا را وجود آنها تشکیل  به این معنا که بر ؛داند وجود می
  ).248، ص5، ج1382(جوادي آملی،  انتقال به ذهن نیستدهد و وجود هم قابل  می

به عبارت دیگر هیچ راهی براي شناخت اشیا از طریق علم حصولی وجود ندارد و برهان 
چراکه حقیقت  ؛آید نیز براي شناخت اشیا جز از طریق نوعی حیله و شبیه به لم به کار نمی

  شود. هر موجودي، جز با مشاهده حضوري شناخته نمی
فصل حقیقی یک شیء را نیز همان صورت خارجی و واقعیت عینی آن  رالمتألهینصد

گوید: فصل حیوان، مفهوم حساس  می الهیات شفااز  سینا ابنداند و با استشهاد به کالم  می
دهد و  نیست، بلکه جوهري است که تمام ذات و هویت و حقیقت حیوان را شکل می

(شیرازي،  سازند منوال، هویت و حقیقت آنها را می فصول سایر انواع و اجناس نیز به همین
  ).372، ص1، ج1428

جز  عارفان و حکیمان توافق نظر دارند که به حقیقت اشیا -که گفته شد چنان -بنابراین
  توان رسید و عرفان و برهان در این امر مؤید همدیگرند. از طریق شهود نمی

  علم انفعالی و آگاهی .2
براي تصحیح ارتباط حق با عالم و عالم با حق بنیان  صدرالدین قونويیکی از اصولی که 

گذارد و کمترین مرتبه تأثیر این است  نهد، این است که مؤثر تا متأثر نشود، تأثیر هم نمی می
خواهد اثري در متأثر بگذارد، آن اثر را در خود حاضر سازد یا به آن علم  که مؤثري که می

نیز در  (س)خمینیامام ). 16، ص1388(قونوي،  *أثر حضور داشته باشدپیدا کند یا با اثر و مت
   گوید: کند و می اشاره می قونوياین مقام تنها به نکات نحوي متن 

قوله: بالمؤثر فیه، متعلق بإیقاعه و قوله: أو حضوره عطف على قوله: 
استحضاره، و المراد منه حضوره االتفاقی بالمعنى الذي قررنا فی الهامش 

  ).246، ص1410(امام خمینی،  لمتعلق بذلکا

                                                
فی نفسه ما یرید إیقاعه بالمؤثر فیه، أو حضوره  و منه انه الیؤثر حتى یتأثر، و اقل ذلک استحضاره، أو علمه *

  .األثر و المؤثر فیهأي مع ـ  معهما
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داند و  می» استحضاره«را عطف بر » حضوره«و » ایقاعه«را متعلّق به » مؤثرفیه« (ره)امام  رپونی
آمده و  فناريکه در شرح  -مراد از حضور اتفاقی را به آن معنایی که در حاشیه متعلّق به آن

در تشریح عبارت  فناريالدین  شمساما ؛ دهد تقریر کرده، ارجاع می -آید در ادامه می
گوید: کمترین تأثر، حاضرکردن اثر یا علم به اثري است که در اوست و  می قونوي

سان مؤثر یا مانند حق تعالی، خودش به اثر و به همه  خواهد آن را محقّق کند. بدین می
یا این داند که در این صورت،  ها داناست یا اینکه برخی از آنها را می مصالح و حکمت

دانند یا از غیر خودش  داند، مانند اهل کشف که از جهت خاصی می مقدار را خودش می
داند، یا به حضور اتفاقی، وقتی قصد تأثیر کرد، به آن آگاه  داند و اگر از غیر خودش می می

، 1388(فناري،  *کند است یا اینکه بعد از قصد و تجدید حضورش، آن را حاضر می
حاضرکردن استحضار یا نیز در باب این حضور اتفاقی و  (س)نیخمیامام ). 126ص
  گوید: می

قوله: اما بحضوره االتفاقی... إلى آخره، مراده من الحضور االتفاقی هو العلم 
االبتدائى االنفعالى الذي ینال النفس من الخارج، و من االستحضار هو استحضار 

م الکشفى، بل هو العلم الکسبی المعلوم من خزانۀ خیاله أو عقله، و هذا غیر العل
(امام  امللكة البسیطة الفعالةالمخزون، أي العلم الناشئ من 

  ).247، ص1410خمینی، 
  کند: ، طی دو نکته، تفاوت حضور و استحضار را عنوان میتعلیقهدر این  (ره)امام

 .»شود میمراد از حضور اتفاقی، علم ابتدائی و انفعالی است که نفس از خارج بدان نائل . «1
، در تقسیم معقوالت به اشاراتدر  سینا ابنکه  چنان ؛علم انفعالی در مقابل علم فعلی است

داند که علت وجود موجودات  دو قسم علم فعلی و علم انفعالی، علم فعلی را علمی می

                                                
یکون عالماً فی  و اقل ذلک التأثر استحضاره أو علمه فی نفسه بما یرید إیقاعه، و الضبط ان المؤثر اما ان *

کاهل الکشف من الوجه ـ  نفسه أو بعضها، فاما منـ  کالحق تعالىـ  نفسه باألثر و بجمیع المصالح و الحکم
القصد إلى التأثیر أو باستحضاره بعد القصد و تجدید  حالةاالتفاقی  أو من غیره، فاما بحضورهـ  الخاص
  .حضوره
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صدد ایجاد این صور  سپس در ،خارجی است؛ یعنی عالم اموري را نزد خود تصور کرده
  خارج برآید. معقوله خود در

اما علم انفعالی معلول موجودات خارجی است که وقتی مثالً انسان چیزي را تعقل کند یا 
 اگر صورت علمیه از عقل فعال افاضه شود، در این صورت، علم او منفعل از خارج است

متوقف بر چیزي  شحصولکه  یزينیز هرچ قونوياز نظر ). 325، ص3، ج1384(طوسی، 
 خارج از ذات عالم نباشد، علم فعلی و هرچه مخالف این وصف باشد، علم انفعالی است

  ).53، ص1429(قونوي، 
حاضرکردن، حاضرکردن علوم از خزانه خیال یا عقلش است که استحضار یا مراد از . «2

سیط غیر از علم کشفی است، بلکه علم کسبی مخزون است؛ یعنی علم ناشی از ملکه ب
، انسان پس از ممارست در علوم و ادراکات، داراي صدرالمتألهینیعنی، به تعبیر  ،»فعال
اي را که از  تواند به خاطر حصول آن ملکه، صور عقلی شود که می اي در آن علوم می ملکه

اما تا نفس مدبر بدن است، به  ؛پیش کسب کرده، استحضار کند؛ یعنی نزد خود حاضر سازد
اما . )207، ص6، ج1428(شیرازي،  تواند اشیا را با هم تعقل کند خیال، نمیخاطر مشارکت 

اند داراي وصفی شود که علم اجمالی، براي حاضرکردن مسائل بسیار و  تو انسان می
مختلف، برایش حاصل شود که براي حاضرکردن و تفصیل علومی که کسب کرده، از آن 

ستمداد جوید که در این صورت، این علم امر بسیط کلّی که از نفس خود ادراك کرده، ا
، (ره)و به تعبیر امام )208، ص6(همان، ج واحد بسیط، فعال تفاصیل علوم و ادراکات باشد

  این علم، کشفی نیست، بلکه علم کسبی ناشی از ملکه بسیط فعال است.
، 2، ج1426آبادي،  (شاهاستحضار، احضار نفس از مرتبه عالی آن به مرتبه دانی آن است 

و همان احضار از خزانه عقل اجمالی و سپس حضور و حصول در عقل تفصیلی ) 18ص
درواقع حضور اتفاقی در مقابل استحضار است، نه اتفاق بدون ). 23، ص2(همان، ج است

علت و سبب؛ یعنی ناگهان پیدا شده است و این ناگهان هم بدون جهت نیست که حتماً 
سیر و حضوري باشد تا این اتفاق حاصل شود. باید در شخص، قابلیت و استعداد و 
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هاي منتشر  (سلسله نوارهاي درس حضور، ناگاه است و استحضار، آگاه و با خواستن است  رپونی
  .)165االنس، درس  زاده آملی در شرح مصباح اهللا حسن نشده آیت

  تأثر نفس ناطقه .3
براي تصحیح ارتباط حق با عالم و  صدرالدین قونويکه گفته شد، یکی از اصول  طور همان

  گذارد. عالم با حق، این است که مؤثر تا متأثر نشود، تأثیر هم نمی
است که  داند: مرتبه اول، تأثر در خود مؤثر مراتب تأثرِ تأثیرات را چهار مرتبه می قونوياما 

خواه این تأثر، عارضی باشد، اگرچه بدون فکر  ،شود به واسطه تصور مطلق روحی ایجاد می
و کسب است و خواه عارضی نباشد. مرتبه دوم، تأثر در ذهن و خیال مؤثر است، مانند 
انسان و مرتبه سوم، تأثر در حس مؤثر است و مرتبه چهارم، تأثر جامعی است که مشتمل 

  ).16، ص1388(قونوي،  *بر هر سه مرتبه قبلی است
به این معنا که در باب حق تعالی، این  ؛رات، ناشی از درون هستنددرواقع این تأث

کنند  اند که مندك در ذات حق هستند و او را متأثر می تأثرات، اسما و کماالت و اعیان ثابته
اما در باب انسان این تأثرات، عارض بر او هستند و لذا این  ؛و لذا عارض بر ذات نیستند

 ؛شوند خیال انسان و سپس در موطن حس او پدیدار می تأثرات عارضی، در موطن ذهن و
آیند که  اما مرتبه و تأثر جامعی هم وجود دارد که مراتب قبلی، شئون او به حساب می

  اند. درواقع تأثر نفس ناطقه است و مراتب قبلی، مراتب نفس ناطقه
نی گوید: معا می الحکم شرح فصوصدر این باب، در فص یوسفی  قیصريالدین  شرف

ولی آگاهی، به طریق تفصیلی، بدان متعلّق نیست و لذا  ؛شده در روح، ثبوت دارد حاصل
شوند تا در قلب حاصل شوند و تفصیل یابند و هر یک از این  این معانی از هم متمایز نمی

آیند و لذا در این هنگام، آگاهی  معانی، به کسوت صورتی قریب از صور خیالی درمی
شوند و چون این معانی در خیال واقع شوند و  و از هم متمایز می شود ها حاصل می بدان

                                                
و مراتب التأثري أربعة: رتبة يف نفس املؤثر، و الثانیة يف  *

الذهن، و الثالثة يف احلس، و الرابعة اجلامعة املشتملة على 
  .الثالثة املذكورة
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(قیصري،  شوند، مانند مشاهده امور محسوس به کسوت صور خیالی درآیند، مشاهده می
  ).695، ص1383

این مراتب چهارگانه  آبادي شاهاهللا  با ذکر گفتاري از استادش مرحوم آیت (س)خمینیاما امام 
  گوید: داند و می گانه می تأثرات را شش

قوله: اجلامعة املشتملة على الثالثة: قال 
شیخنا العارف (دام ظله العايل): و هي كما 
يف تنزل احلقائق الغیبیة من العامل العقلي 
إىل مرتبة اخلیال و منه إىل مرتبة احلس، كما 

اهللا  ب رسولالسالم) على قل يف نزول جربئیل (علیه
(صلى اهللا علیه و آله) و متّثله يف عامل خیاله 
حبیث مأل اخلافقني و تنزله يف حسه الشریف 
بصورة دحیة الكليب مثال و كقلب احدى مجعى 
الیشغله الوحدة عن الكثرة و الكثرة عن 
الوحدة و هو ایضًا جامع بني الثالثة، مث ان 

ًا بني العقل و اخلیال و احلس و اخلیال ایض
، ١٤١٠(امام مخینی،  ممكن، فیصري األقسام ستة

 ).٢٤٨ص
آید، به شرح ذیل  به دست می (ره)به نقل از امام آبادي شاهاهللا  نکاتی که از گفتار مرحوم آیت

  است:
طورکه در تنزّل حقایق غیبی از عالم عقلی به مرتبه خیال و از مرتبه  مرتبه جامع همان. «1

و  (ص)بر قلب رسول خدا (ع)همین صورت در نزول جبرئیلخیال به مرتبه حس است، به 
که غرب تا شرق عالم را پر کرده و  اي گونه به (ص)در عالم خیال رسول خدا (ع)تمثّل جبرئیل
؛ یعنی »مثالً به صورت دحیه کلبی است (ص)در حس شریف رسول خدا (ع)تنزّل جبرئیل

ز حقیقت حق تعالی تا حس انسانی تنزّل حقایق از عالم عقل تا حس، مانند تنزّل وحی ا
  است. (ص)نبی اکرم

اما  ؛به تعبیر قیصري، هرچه در عالم حس وجود دارد، همان، در عالم مثال نیز هست
اند: عالم حس نسبت به عالم مثال،  رو ارباب شهود گفته این از ؛عکس آن صحیح نیست

هرگاه حق تعالی اراده کند تا ظهور اما  مانند حلقه افتاده در بیابانی است که نهایتی ندارد.
چیزي را که در این عالم صورتی براي نوعش نیست، مانند عقول مجرد و غیره، به صورت 
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حسی درآورد، آنها را با توجه به مناسباتی که بین آن محسوسات و آن موجودات هست، به   رپونی
گیرنده  شکلدادن، به اندازه استعدادي است که  دهد که این شکل اشکال محسوس شکل می

، 1383(قیصري،  هاي دیگر مانند ظهور جبرئیل به صورت دحیه کلبی یا به صورت ؛دارد
  ).101ص

این مرتبه جامع، مانند قلب احدي جمعی است که وحدت از کثرت و کثرت از . «2
 *مرتبه جامع تأثرات یا همان نفس ناطقه، مانند قلب ؛ یعنی»کند وحدت، او را مشغول نمی

است که صورت و مظهر برزخیت اولی یا مقام احدیت است  (ص)اتم انبیاءاحدي جمعی خ
ها و اوسع قلوب است که قلب اول، قلب متولّد از نفس است و  النوع همه قلب ربو لذا 

قلب دوم، متولّد از جمعیت نفس و قلب سوم، متولّد از روح و قلب چهارم، قلب جامع 
  ).141، ص1، ج1428(فرغانی،  اطن استمسخَّر بین حضرتین اسم ظاهر و اسم ب

اصوالً در عرف عرفان، روح، مرتبه اجمال و کلّیت حقایق اشیا و شبیه عقل بسیط در 
شود که عقل بسیط، قضا و جزئیات، قَدر  فلسفه است. آن عقل بسیط، منتشر به جزئیات می

است؛ یعنی مقام  او هستند. بعد از روح، قلب و تفصیل و تمییز حقایق اشیا در نفس انسانی
(سلسله نوارهاي  روح، مقام اجمال و جمع و قضا و مقام قلب، مقام تفصیل و قَدر است

  .)166االنس، درس  زاده آملی در شرح مصباح اهللا حسن هاي منتشرنشده آیت درس
گانه است و ممکن است جامع میان عقل و خیال و  او همچنین جامع میان مراتب سه. «3

؛ یعنی این مرتبه »شود گانه می بنابراین این اقسام، شش ؛باشدنیز خیال  جامع میان حس و
و خیال و حس است، عقل گانه  طورکه جامع مراتب سه جامع تأثرات یا نفس ناطقه، همان

این سه مرتبه جامع مراتب عقل و خیال و همچنین جامع مراتب حس و خیال است که 
  شوند. عاً شش قسم میمجموجامع با سه مرتبه عقل، خیال و حس، 

مختلفی از جانب اهل  ياما در باب تأثر و تأثیر نفس یا اساساً حقیقت علم و ادراك، آرا
، 2، ج1384(طوسی،  سینا ابن شرح اشاراتدر  خواجه نصیرالدین طوسینظر ابراز شده که 

                                                
  قلب مصطلح نزد عرفا، همان نفس ناطقه نزد حکماست. *
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ادراك را حصول  سینا ابنکند. برخی مانند  به برخی از آنها اشاره می) 379ـ  369ص
پندارند که  اي می دانند و برخی نیز ادراك را اضافه صورتی از شیء خارجی نزد نفس می

دانند و برخی  نیاز از تعریف می شود. برخی نیز ادراك را بی میان مدرِك و مدرك حاصل می
  دانند. هم ادراك را انفعال مدرِك از مدرك می

دانند، شاید شبیه  ادراك را انفعال نفس مدرِك میاهل نظر که حقیقت  هاما نظریه آن دست
به نظریه تأثر نفس عرفا باشد. الزمه این نظریه، مثالً در مواجهه با حرارت خارجی و لمس 

شود و بدین  آن، این است که عضوي از بدن که آلت قوه المسه نفس است، منفعل می
انفعال مذکور، چیزي جز شود و لذا  وسیله نفس که به قواي خود متصل است، منفعل می

  ادراك حرارت خارجی نیست.
ن است آ اما اشکاالتی هم بر این نظریه وارد شده است، از جمله اینکه الزمه این نظریه

زیرا ممکن است انفعال هر یک از آن دو  ؛که ادراك هیچ دو فردي با یکدیگر یکسان نباشد
ز با این نظریه، علم به امور معدوم فرد از شیء خارجی، متفاوت از انفعال دیگري باشد و نی

(سعادت  شوند زیرا امور معدوم خارجی، سبب انفعال نفس نمی ؛شود خارجی توجیه نمی
  ).101، ص1391مصطفوي، 

  ادراك روحانی .4
اما  ؛شود که مراد از این علم، علم اکتسابی است اساساً علم به تصور و تصدیق تقسیم می

 قونويصدرالدین تابد و لذا به تصریح  سیمی را برنمیعلم شهودي غیراکتسابی، چنین تق
  گوید:  که می چنان ؛علم شهودي، علم تصوري است

 ؛شود، بلکه تنها تصور است علم، در این مشهد، به تصور و تصدیق تقسیم نمی
زیرا علم حقیقت تصور و متصور و اسناد و سبق و مسبوقیت و دیگر حقایق 
مجرد را در یک لحظه و آن، با یک شهود بدون کیفیت و صفت وحدانیت، 

کند و در این هنگام، تفاوتی میان تصور و تصدیق نیست و چون  ادراك می
ن موطن، برخورد دوباره به عالم ترکیب و ماده و کثرت بازگردد و با احکام ای

(قونوي،  شود کند، نزد مردم نسبت به تعقل ذهنی، تصور بر تصدیق مقدم می
  ).54، ص1429
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به وزان تأثرات چهارگانه مذکور، مراتب تصور هم چهار قسم است.  قونوياز نظر   رپونی
، 1388(قونوي، اولین مرتبه از مراتب تصورات، تصور مطلق روحی و فطري بدیهی است 

چون بدون واسطه قواي  ؛چون بسیط است و فطري بدیهی است ؛روحی است) 16ص
شود و این همان مرتبه و قسمی است که قونوي آن را قسم دوم قرار داده  بدنی حاصل می

  ).128، ص1388(فناري،  است
داند؛ یعنی اولین مرتبه از  درواقع اقسام تصورات را پنج قسم می قونويبه عبارت دیگر 

داند که پس از آن، تصور بسیط نفسانی  اجمالی وجدانی میمراتب تصورات را شعور 
وجدانی است و سپس، تصور ذهنی خیالی و پس از آن، تصور حسی و در نهایت، تصوري 

  ).62، ص1429(قونوي،  است که جامع مراتب قبلی است
داند؛ یعنی شعور  علوم تصوري یا اساساً از اقسام تصورات نمی واما قسم اول را جز

بلکه ادراك روحانی اجمالی از وراي  ؛، تصور علمی نیستقونويوجدانی، به نظر اجمالی 
ق است، پس داخل در مراتب علم نیست، مگر اینکه به قوه نزدیک یحجاب طبیعت و عال

به نظر ). 62، ص1429/ قونوي، 128، ص1388(فناري،  *به فعل، به ادراك نزدیک باشد
نامیم و حالمان که بر این  ما میان این شعوري که آن را علم به قوه نزدیک به فعل می قونوي

نیاز از بیان است  یابیم و این تفاوت روشنی است که بی شعور، تقدم دارد، تفاوتی می
خالف دیگر اقسام تصورات که در  درواقع ادراك روحانی بر). 62، ص1429(قونوي، 

اند، تشخّص و تعین  نفس ناطقه، تشخّص و تعین یافته مقامات ذهن و خیال و حس و
  گوید: نیز درباره این ادراك روحانی می (س)نیافته است و لذا امام خمینی

قوله: بل ادراك روحاىن، أقول: و هو السر 
الوجودي االحدى اجلامع للحقائق، لكنه حمجوب 
بالعالئق اجلسمانیة و احلجب الطبیعیة، و لیس 

اهلیوالني باصطالح احلكیم ـ كما  هذا هو العقل
احتمله شیخنا العارف (دام ظله) ـ و ان 

                                                
، بل ادراك روحانى جملى من یذکره هاهنا لما قال الشیخ قدس سره فیه: انه لیس تصوراً علمیاً انما لمت قل *

  .من الفعل القریبة القوةخلف حجاب الطبع و العالئق، فالیدخل فی مراتب العلم اال باعتبار 
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یومهه قوله: اال باعتبار القوة القریبة من 
 ).٢٤٩، ص١٤١٠نی، ی(امام مخ الفعل

  داند: در باب ادراك روحانی، دو نکته را حائز اهمیت می (ره)امام
ق جسمانی و یاما به واسطه عال ؛ادراك روحانی، سرّ وجودي احدي جامع حقایق است. «1

؛ یعنی، درواقع، صاحب این علم و ادراك، »هاي طبیعی، در حجاب قرار گرفته است حجاب
به همان اندازه که از قیود جسمانی و طبیعی رهایی یابد، به دلیل غلبه صفت احدیت 

شود و حکم علم او به  تر می اش فراخ جمعی که در اوست، ادراك و معرفت و احاطه
  اش است. اشیائی که آنها را از این طریق دانسته، حکم حق تعالی در علم احدي

در حقیقت حضرت حق به دو طریق با خالیق در ارتباط است: یکی از جانب اسما و 
صفات و اعیان ثابته و اعیان خارجی که اعیان ثابته، مظاهر اسما و صفات و اعیان خارجی 
نیز مظاهر اعیان ثابته هستند و دیگري ارتباط و اتصالی است مستقیم میان ذات حق تعالی و 

، به این ارتباط و اتصال اخیر و مستقیم حق تعالی با (ره)امام حصه وجودي ما که اشاره
ماست که بر مبناي اقتضاي مجرا و حصه وجودي ما، هر چقدر از حجاب و قید 

  شود. مان از این سرّ و حصه وجودي بیشتر می جسمانیات آزاد شویم، بهره
احتمالش را داده  آبادي شاهکه عارف  چنان ؛ادراك روحانی، عقل هیوالنی حکما نیست. «2

که با قوه نزدیک به فعل، به ادراك نزدیک است، این پندار  قونوياست، هرچند این گفته 
تذکر داده است، این ادراك روحانی مصطلح  (ره)که امام ؛ یعنی چنان»کند را به ذهن متبادر می

سانی به عبارت دیگر به تعبیر حکما، نفس ان؛ عرفا، متفاوت با آن عقل هیوالنی حکماست
قابلیت ادراك حقایق اشیا را دارد، اما اگر با اینکه قابل ادراکات است، از تمام آن ادراکات، 
خالی باشد، هیوالیی است که جز قوه و استعداد نیست که در این حالت، عقل هیوالنی 

  ).329، ص3، ج1428(شیرازي،  شود نامیده می
انسان است که هنوز به مرحله تعین  اما ادراك روحانی، تجلّی نورانی و انتقال روحانی

و تشخّص تصوري در ظرف نفس نرسیده است، نه اینکه تنها قابل و استعداد باشد، بلکه از 
شود که اگر این تجلّی  اي حاصل می وراي عالم طبیعت و کثرات، نوري ساطع و تجلّی
  بخواهد علم و تصور باشد، باید تشخّص و تعین یابد.
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  تصور نفس ناطقه .5  رپونی
کند؛ یعنی  مراتب تأثرِ تأثیر را با مراتب تصور، تنظیر و تشبیه می صدرالدین قونوي

اینکه  افزونطورکه تأثر و تأثیر داراي مراحلی است، تصور نیز چنین مراحلی دارد.  همان
پس هر تأثري،  ؛تأثر و تصور، وجه مشابهت دارند؛ یعنی هر تصوري بر اثر تأثري است

صوري، تأثر است که در یک مرحله، تأثر نفسانی است و در مرحله تصور نیست، اما هر ت
  طور قواي دیگر. دیگر، خیال و حس و همین

داند؛ یعنی  اقسام تصورات علمی را چهار قسم می قونوي -طورکه گفته شد همان -اما
 ،تصور بسیط نفسانی وجدانی که مانند تصور کلّی است که مبدأ تفاصیل و فروعاتش است

ذهنی خیالی و پس از آن، تصور حسی است و در نهایت، تصور و نسبت  سپس تصور
گانه قبلی است که پرتوهاي انوار علم در مراتب قوا به احدیت جمع  مرکب اقسام سه

نیز در باب این احدیت  (ره)که امام) 62، ص1429/ قونوي، 129، ص1388(فناري،  *است
  :گوید جمع می

اد هبا املرتبة س املریة اجلمع، لیقوله: باحد
ة للنفس، کما هی احدی یبیالکاملة الغ

طة املبسوطة علی یاطالقاهتا، بل املرتبة احمل
شغلها شأن عن شأن، و یث الیع املراتب حبیمج

(امام  »ةیة االحدیؤکد اجلمعیهذا البسط 
 ).٢٥٠، ص١٤١٠مخینی، 

 -غیبی نفس نیستمعتقد است منظور از این احدیت جمع، مرتبه کامل  (ره)خمینی امام
بلکه مرتبه محیط مبسوط بر همه مراتب است،  -که یکی از اطالقات آن است چنان

دارد و این بسط، بر جمعیت احدي تأکید  که شأنی او را از شأن دیگر بازنمی اي گونه به
 (ص)به عبارت دیگر مراد از این احدیت جمع، قلب احدي جمعی خاتم انبیاء کند. می

از مراتب آن است و درواقع نفس ناطقه، در این مقام احدیت جمعی،  نیست، بلکه یکی
به تعبیر  حافظ وحدت مراتب ادراکی و ضامن وحدت قواي حسی و ذهنی و خیالی است.

                                                
انوار العلم فی مراتب القوى  اشعةو رابعتها: الجامع للکل، أي التصور المرکب من هذه األقسام التی هی  *

  .الفاحتةکذا فی تفسیر ـ  الجمع باحدیة
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نفس ناطقه مدرِك همه ادراکات با همه مدرکاتش است و هموست که  صدرالمتألهین
منافاتی با وساطت قواي متعدد و مختلف  ،محرِّك همه حرکات طبیعی و ارادي است و این

زیرا قوه عالی،  ؛کنند، ندارد که برخی از آنها در ادراك و برخی هم در تحریک دخالت می
  ).65، ص8، ج1428(شیرازي،  دهد فعل دانی و پست را جز با واسطه، انجام نمی

که و محرِّکه نفس ناطقه انسانی، با بساطتش، جامع همه قواي مدرِ صدرالمتألهیناز نظر 
که این قوا و آالت، قطع نظر از ذات نفس، حقیقتاً، مبادي ادراکات و  ااست، نه به این معن

اند، بلکه قواي محرّکه و مدرِکه، به صورت واسطه و در استخدام نفس هستند، بلکه  حرکات
زیرا نفس  ؛نفس، حس همه حواس و فاعل مباشر حرکات فکري و طبیعی و اختیاري است

و قواي نفس، ) 66، ص8(همان، ج گانه عقل، خیال و حس است ي مقامات و عوالم سهدارا
  شئون و مراتب نفس هستند.

  
  مراتب ادراك غیب و شهادت .6

وقتی حق تعالی بخواهد امري را توسط ند معتقد قونويصدرالدین عارفانی چون اساساً 
رساند، آن امر از حضرت علمیه انسان و یا غیر انسان، از طریق مراتب ادراکات، به انسان ب

کند و ضمن عبور از تصورات مذکور، وقتی به قواي حسی رسید، از آنجا  تنزل معنوي می
یابد که در اینجا، نفس آن امر را از  به تصور ذهنی و سپس به تصور نفسانی انتقال می

ملحق کند و به معدن خود که همان حضرت علمیه است،  هاي احکام قوا تجرید می شائبه
وقتی آن امر به معدن خود ). 63ـ  62، ص1429/ قونوي، 130، ص1388(فناري،  شود می

کند که علت دشواري  یا حضرت علمیه رسید، انسان آن را به حکم عین ثابتش ادراك می
رت مذکور، حاصل بود، قرب شدید و واین ادراك قبل از نزول و عروج با اینکه مجا

تواند آن را  شود و لذا نفس نمی الهی چیزي متعدد نمیزیرا در غیب  ؛حجاب وحدت است
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نیز در این باب  (ره)که امام) 63، ص1429/ قونوي، 131، ص1388(فناري،  *ضبط کند  رپونی
  گوید: می

قوله: و انما تعذر ... إلى آخره، الیحصل اإلدراك االمتیازى االسمائى اال 
 احلضرةو ال فی  الواحدیة احلضرة، ال فی االمسائیةبالتجلیات 

الجمع ال  احدیة، و عند اضمحالل األسماء و الصفات فی الكونیة
، فاالمتیاز و اإلدراك و المدرك و المدرك کلها الذاتیةحکم اال لألسماء 

عند  الذاتیة، و األسماء بالواحدیةحکم األسماء فی الظهور 
و عند صعق السموات و األرض و من فیهن  اجلمعیة باالحدیةالتجلی 

اصالً ـ ال لألسماء و ال لالعیان ـ و هذا غیر الصعق الحاصل بالنفخ فال حکم 
  ).251ـ  250، ص1410(امام خمینی،  عند احتجاب القلوب

  کند: در باب دشواري ادراك قبل از تنزّل، نکاتی را به شرح ذیل بیان می (ره)امام
ا تجلیات ادراك امتیازي اسمائی، نه در حضرت واحدیت و نه در عالم کون، جز ب. «1

؛ یعنی هنگام تجلی اسمائی و صفاتی، اسما و اعیان از هم امتیاز »شود اسمائی حاصل نمی
اما هنگام تجلی ذاتی، این امتیاز  ؛کند یابند و ادراك و مدرِك و مدرك معنا پیدا می می

زیرا همه اسما و صفات و تعینات و کثرات در حضرت احدیت مستهلک  ؛شود حاصل نمی
  .اند و فانی

ذاتی نیست و  ءهنگام اضمحالل اسما و صفات در احدیت جمع، حکمی جز براي اسما. «2
؛ یعنی به دلیل »لذا امتیاز و ادراك و مدرِك و مدرك، حکم اسما در ظهور به واحدیت است

ذاتی  ءاندکاك و اندماج اسما و صفات در مقام احدیت که مقام کثرت نیست، تنها اسما
شوند و لذا کثرات و امتیاز و ادراك، در مقام واحدیت که مقام اسما و صفات  اعتبار می

  شوند. است، اعتبار و لحاظ می

                                                
للقرب المفرط و  ااورة املذكورةو انما تغدر هذا اإلدراك قبل الدروج و العروج مع حصول  *

  ».  ء، فالیضبطه النف ، إذ الغیب اإللهی الیتعدد فیه شیالوحدةحجاب 
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ها و زمین و کسی که در  هنگام تجلّی به احدیت جمعیت و هنگام مدهوشی آسمان. «3
مدهوشی حاصل آنهاست، نه براي اسما و نه براي اعیان، اساساً حکمی نیست و این غیر از 

اسما  ي؛ یعنی در مقام احدیت، به سبب استهالك و فنا»از نفخ هنگام احتجاب قلوب است
لذا اسما و اعیان ثابته، فاقد هرگونه حکم و  ؛شود و صفات، کثرت و تعینی واقع نمی

اند  اهللا نیز به سبب این اضمحالل، کانّه در حالت فناء و مدهوشی امتیازي هستند و ماسوي
اهللا، به خاطر استهالك در مقام احدیت است، نه مدهوشی  بته این مدهوشی ماسويکه ال

  دهد. هنگام نفخ صور که به دلیل واقعه قیامت، رخ می
  ادراك حق تعالی .7

 خواجه نصیرالدین طوسیِعارف و  صدرالدین قونويمکاتبات بسیار محترمانه میان 
نگاري و حرمت مقام علم را  ب نامهاز جمله مواردي است که جدا از آنکه اد *فیلسوف،

  نماید. کند، مواجهه ذوق عرفانی و عقل فلسفی را هم بازمی یادآوري می
توان آنها را در حوزه عرفان فلسفی قلمداد  که می طوسیبا طرح سؤاالتی از  قونوي

هاي عقالنی عرفان است تا به مخالفان عرفان بگوید که اذواق  کرد، در پی استحکام ریشه
این سؤاالت به صورت  نی، توهمات و خیاالت ذهنی و نفسانی صاحبان آنها نیست.عرفا

هم  خواجهارسال شد و  طوسی خواجهاي ضمیمه آن، براي  مستقل و همراه با نامه
این سؤاالت را جزئی از  فناريکه مقتضی حکمت مشاء بود ارائه داد که البته  را هایی پاسخ

  داند. می قونوي مفصحهرساله 
از  -داند آن را دومین سؤال می فناريکه البته  -سؤال نخستیندر  قونويصدرالدین 

وجود نیست،  يالوجود که اگرچه داراي حقیقتی ورا پرسد: آیا وجود واجب می خواجه
و باز ) 48، ص1416(قونوي، د بر حقیقت اوست یا وجودش عین ماهیت اوست؟ یامري زا

اند که حقیقت حق تعالی مجهول  القول ید: عقال متفقگو به عنوان شقّی از همین سؤال، می
زیرا روا نیست که  ؛اما اگر وجودش عین حقیقتش است، باید حقیقتش معلوم باشد ؛است

                                                
، از اخی اورن شیخ نصیرالدین محمود خوییو  ین قونويصدرالدالبته برخی این مکاتبات را میان  *

  ).109ـ  98، ص1374(بایرام،  طوسیو  قونوياند، نه میان  ، دانستهفخر رازيشاگردان امام 
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آید که در ذاتش  زیرا الزم می ؛گفته شود ذات او، از جهتی، معلوم و از جهتی مجهول است  رپونی
(همان،  یع جهات واحد استزیرا او از جم ؛دو جهت مختلف تعقل شود و این باطل است

  ).49ص
 گوید می قونويدر پاسخ  طوسینصیرالدین به جاي درج پاسخ  فناريالدین  شمساما 

الوجود است که  حقیقت حق تعالی مجهول است و آنچه معلوم است، نسبت واجب که
موسوم به کون و موجودیت است که معلوم، تصور و مجهول، تصدیق است و لذا الزمه 

زیرا تصدیق، اقتضاي تصور کنه  ؛بودن کنه وجود نیست حصول وجود، معلوم بودن معلوم
شود و لذا مفهوم وجود که تصور آن  کند؛ یعنی وجود خارجی، ذهنی نمی اطراف را نمی

، 1388(فناري،  *است، معلوم و حقیقت وجود که تصدیق آن است، مجهول است
  ).189ص

  گوید: در باب تفاوت علم و شهود می خمینی (ره)اما امام
قوله: و ذلك ان اهول ... إىل آخره: و 
ایضًا االكتناه و العلم باحلقیقة غري شهود 
احلقیقة و احلضور عنده، كما ان النور مشهود 
كل احد و غري معلوم هلم، كذلك حقیقة الوجود 
مشهود كل احد و احلاضر عند كل احد حبیث 

فهو مبدأ كل ادراك و ء اال به،  الیشهد شي
شهود و علم، و مع ذلك غري مكتنه و ال معلوم 

(امام  الحد، و هبذا یندفع كثري من اإلشكاالت
 ).٢٨٦ـ  ٢٨٥، ص١٤١٠نی، یمخ

  آید، بدین شرح است: به دست می (ره)نکاتی که از این تعلیقه امام
 ،زد آن استرسیدن به کنه چیزي و علم به حقیقت، غیر از شهود حقیقت و حضور ن. «1

که  طور ؛ یعنی همان»که نور، مشهود هر کسی است و در عین حال، معلوم کسی نیست چنان

                                                
، و األول تصور و الثانی املوجودیةو ذلک ان المجهول حقیقته و المعلوم نسبته المسمى بالکون و  *

کنه الوجود، الن التصدیق الیقتضی  معلومیةحصول الوجود  معلومیةتصدیق، و ال یلزم من 
  .تصور کنه األطراف
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ادراك ). 191، ص1385(قونوي، شود  نور قابل ادراك نیست، اما ادراك با آن، حاصل می
  اهللا، منور به نور حقیقت اوست. ذات حق ممکن نیست، اما همه ماسوي

است که مشهود هر کسی است و نزد همه حاضر است،  حقیقت وجود هم مانند نور. «2
 ؛شود که او مبدأ هر ادراك و شهود و علمی است که چیزي جز با او مشاهده نمی اي گونه به

توان به کنهش رسید و معلوم کسی نیست که با این سخن، بسیاري از  اما با این حال نمی
  ».شود اشکاالت دفع می
نیز در باب ناتوانی انسان از فهم و ادراك ذات حق تعالی، با اقامه دالیلی  صدرالمتألهین

گوید: هرچه داراي اسم و رسم باشد، مفهومی از مفهومات موجود در عقل یا وهم است  می
که به این ترتیب، ذات حق تعالی با علم حصولی ادراك و ) 266، ص2، ج1428(شیرازي، 

گیرد، ارتباط با غیر خود دارد و  و ادراك به آن تعلق میاما هر آنچه معرفت  شود. فهم نمی
زیرا قبل از همه اشیا هست (همان)؛ گیرد که حق تعالی اینچنین نیست  بماسوایش تعلق می

و به ذات خود موجود و بدون تغییر و انتقال است. او غیب محض و مجهول مطلق است و 
  شود. جز به واسطه لوازم و آثارش، شناخته نمی

حتی مقید به قید  ،عالی بر حسب ذات مقدسش، محدود و مقید به تعینی نیستحق ت
اطالق هم نیست تا وجودش به شرط قیود و مخصصات نباشد، مانند فصول و مشخصات. 
لواحق ذات حق تعالی نیز شرایط ظهورش هستند، نه علل وجودش تا در ذات حق تعالی 

ست که مستلزم سلب همه اوصاف و احکام از نقص الزم بیاید و این قید اطالق، امر سلبی ا
کنه ذاتش است و عدم تقید حق تعالی به وصف یا اسم یا تعین یا غیره، حتی به این 

  ).267، ص2(همان، ج اند ها، امور اعتباري عقلی ها، به این اعتبار است که این سلب سلب
  ادراك حصولی و مشاهده حضوري .8

در باب عدم ادراك حقیقت حق تعالی  االنس مصباحمقام سوم از فصل اول تمهید جملی 
کند، تنها به لحاظ مظاهر حق تعالی است، نه  توسط انسان است که آنچه انسان ادراك می

معتقد است ذات حق تعالی از جهت  صدرالدین قونويسان  بدین حقیقت حق تعالی.
لحاظ مظاهر هایی که به  اش و از جهت تجردش از اوصاف و نسبت وحدت و حقیقت ذاتی
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و یعنی هر آنچه ا ،شود که یکی از دالیل آن، به مدرکات انسان یابد، ادراك و وصف نمی می  رپونی
  گردد. ، برمیکند در مظاهر الهی ادراك می

البته  -کند اهللا، با عقل و خیال و حس مشاهده می به عبارت بهتر هرچه انسان از ماسوي
به واسطه کشف و شهود، ادراك ، حقایق مجرد غیر از آن چیزي که در حضرت غیب

(فناري،  *ها یا نورها یا سطوحی با کیفیات مختلف و کمیات متفاوت هستند رنگ -کند می
نیز در باب تفاوت ادراك ذهنی و  خمینیکه امام ) 19، ص1388/ قونوي، 180، ص1388

  گوید: ذوقی می
قوله: يف حضرة غیبها بالكشف: اما املشاهدة 

الذوقیة فلیست من احلضوریة و املكاشفة 
ء، فان االكتناه بقدم الفكر و  االكتناه يف شي

هي برباق الذوق و العشق، و الفكر ترتیب 
امور معلومة لتحصیل امر جمهول، فما ال جنس 
له و ال فصل و ال حد له فال برهان علیه 
فالفكر حجاب و العلم هو احلجاب األكرب، و 
 املشاهدة حضور و تدل و تعلق و ربط و رفض

قاطبة التعینات كما افصح عنه قوله تعاىل: 
، و  »ُثم دنا َفَتدلَّى َفكاَن قاب َقوسین َأو َأدىن«

قول وىل العصر (روحى له الفداء) على ما 
و اِنر أبصار «نقل عنه يف بعض االدعیة: 

قلوبنا بضیاء نظرها إلیك حىت خترق أبصار 
و  القلوب حجب النور فتصل إىل معدن العظمة

، فاملعرفة »قدسك تصري أرواحنا معلقة بعّز
مرغوب فیها و مأمور هبا، و الفكر مرغوب 
عنه و منهي عنه، و هذا احد وجوه اجلمع بني 
االخبار اآلمرة باملعرفة و الناهیة عن الفكر 

(امام مخینی،  يف ذات اهللا، فافهم و اغتنم
 ).٢٨١ـ  ٢٨٠، ص١٤١٠

  آید، به این شرح است: به دست می (ره)نکاتی که از این تعلیقه امام

                                                
كل ما یشهده من األكوان بعقل أو خیال أو حس غري ما یدركه  *

من احلقائق اردة يف حضرة غیبها بالكشف اما الوان أو 
  .  متفاوتة الكمي اضواء أو سطوح خمتلفة الكیفیة
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زیرا رسیدن  ؛شود . مشاهده حضوري و مکاشفه ذوقی از رسیدن به کنه چیزي حاصل نمی1
شود و مشاهده حضوري و مکاشفه ذوقی با مرکب  به کنه یک چیز با قدم فکر حاصل می

  ذوق و عشق.
س آنچه جنس و آوردن امر مجهول است، پ دست کردن امور معلوم براي به . فکر، مرتّب2

شود و لذا فکر، حجاب است و علم، حجاب  فصل و حدي ندارد، برهانی بر آن اقامه نمی
  تر. بزرگ

ق حکه  چنان ؛. مشاهده، حضور و نزدیکی و تعلّق و ربط و رد و طرد همه تعینات است3
همچنین حضرت و ن کرد روش *»ثُم دنا فَتَدلَّى فَکانَ قاب قَوسینِ أَو أَدنى«آن را با  تعالی
اساس آنچه از ایشان در برخی از دعاها نقل شده است که  بر -روحی فداه -عصر ولی

و انر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور «فرمودند: 
  *.»فتصل إلى معدن العظمۀ و تصیر أرواحنا معلقۀ بعز قدسک

امر شده است و فکر، نامطلوب است و از آن نهی شده . معرفت، مطلوب است و به آن 4
کننده از فکر در  یکی از وجوه جمع میان اخبار امرکننده به معرفت و نهی ،است که این

  ذات حق تعالی است.
گوید شناخت ذات حق تعالی از جهت حقیقتش، محال  با اینکه می صدرالدین قونوي
محال  ،ار اسم یا حکم یا نسبت و مرتبهکند که شناخت حق، به اعتب است، اذعان هم می

دهد که هرگاه کسی بویی از معرفت حقیقت وجود استشمام کرده باشد،  نیست و نشان می
رفتن حکم و تعین و اسم و استهالك او تحت  بین رسوم او و از ياین معرفت، بعد از فنا

                                                
 8 :تر شد (نجم نزدیکاش] به قدر [طول] دو [انتهاى] کمان یا  تا [فاصله تر شد سپس نزدیک آمد و نزدیک *
  ).9ـ 
هاي نور را  هاي دل، حجاب هاي دلمان را به نور توجهشان به سوي خود روشن گردان تا دیده خدایا دیده **

  ).263، ص1376پاره کند و به مخزن عظمت برسد و ارواح ما آویخته به عزت مقدست شود (قمی، 
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که ) 140، ص1429/ قونوي، 168، ص1388(فناري،  *سیطره و ابهت انوار حق تعالی است  رپونی
  گوید: نیز در این باب می (س)خمینیامام 

قوله: و التحقیق األمت ... إىل آخره، و هذا 
هو املشاهدة احلضوریة احلاصلة لألولیاء و 
العرفاء الكمل بعد الریاضات املعنویة و هي 
اعلى و أجل من كل عرفان و اكتناه، فان 
االكتناه بقدم الفكر و هو غري معقول يف 

فیما جيوز هو ایضًا علم ناقص  الوجود، و
حاصل من الفكر الذي هو ترتیب امور لتحصیل 
آخر فهو يف احلقیقة مثار الكثرة و الغريیة، 
و الغري الیعرف الغري، خبالف العلم الشهودى و 
املعرفة احلضوریة، فإنه مثار الوحدة و 
اهلوهویة و نفى الغريیة حىت رسوم التعینات 

عدم چون ارغنون/ پس عدم گردم «املاهویة. 
(امام مخینی،  »إنَّا إَلیِه راجعوَن[که] گویدم 

 ).٢٧٤ـ  ٢٧٣، ص١٤١٠
  شود، به شرح ذیل است: استفاده می (ره)نکاتی که از این تعلیقه امام

هاي معنوي و  تر، مشاهده حضوري اولیا و عرفاي کامل بعد از ریاضت تحقیق تماممفاد . 1
زیرا به کنه وجود رسیدن، با قدم  ؛و به کنه رسیدنی استمعرفت تر از هر  باالتر و جلیل

  فکر، معقول نیست.
. آنچه با قدم فکر رواست، علم ناقص حاصل از فکر است که ترتیب امور براي تحصیل 2

خالف علم  چیز دیگري است که در حقیقت، سبب کثرت و غیریت است و غیر، بر
  شناسد. شهودي و معرفت حضوري، غیري نمی

. علم شهودي، سبب وحدت و هوهویت و نفی غیریت، حتی نفی رسوم تعینات ماهوي 3
؛ »پس عدم گردم عدم چون ارغنون/ گویدم که إِنَّا إِلَیه راجِعونَ« مولويشود که به تعبیر  می

که باالترین مقام انسانی است که » و ادنیأ«یعنی همان مقام )؛ 502، ص1، ج1378مولوي، (

                                                
 حاء حکمه و تعینهمفذلک بعد فناء رسمه و ا رائحةو التحقیق األتم أفاد انه متى شم احد من معرفتها  *

  .و اسمه و استهالکه تحت سطوات انوار الحق
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(امام  ه مقامی وجود دارد و نه صاحب مقامی و لذا این همان مقام هیمان استآنجا دیگر ن
  ).15، ص1386خمینی، 

  گیري نتیجه
شهود و استدالل، علم انفعالی و آگاهی، تأثر و تصور ، یعنی حقیقتشناخت هاي  روش

در  (ره)مواردي است که اماماهم حضوري، از معرفت و  نفس ناطقه، ادراك حق تعالی
قرار بررسی مورد شناسی عرفانی،  در باب مباحث معرفت االنس مصباحتعلیقات خود بر 

  ه است.داد
 -است هشتنیز بر آن صحه گذا (ره)که امام چنان -طور که گفته شد، از منظر اهل عرفان همان

اساس  زیرا بر ؛بهترین طریق ادراك و معرفت به حقایق اشیا طریق کشف و شهود است
آنچه در عالم خارج موجود و  شود حقیقت وجودي اشیا به ذهن وارد نمیاصالت وجود، 

  است، وجود عینی اشیاست، نه ماهیت آنها.
نیز  (ره)که از تعلیقات امام شناسی در لسان اهل عرفان، همچنان مباحث معرفتساساً ا

شود که حضور اتفاقی در بیان  پیداست، با تعبیراتی چون حضور و استحضار بیان می
  ، همان علم انفعالی حکیمان و استحضار، همان علم کسبی و لذا آگاهانه است.(ره)ماما

شناسی  تأثر و تصور نفس ناطقه انسان نیز از دیگر مباحثی است که در حوزه معرفت
شود. هر مؤثري حتی ذات اقدس حق تعالی نیز، از جانب اعیان ثابته و  عرفانی مطرح می

ن تأثر در انسان نیز در حس و ذهن و خیال او حاصل شود و ای کماالت خود، متأثر می
شود که از مراتب و شئون نفس ناطقه او هستند و لذا به وزان این تأثرات، تصوراتی نیز  می

  شوند. حاصل می
رابطه میان تأثر و تصور نیز، در زبان عرفا، رابطه عموم و خصوص مطلقی است که تأثر، 

اما  صوري، تأثر است، اما هر تأثري، تصور نیست.اعم و تصور، اخص است؛ یعنی هر ت
توان به مظاهر و  دانند و معتقدند تنها می اهل عرفان، ادراك ذات حق تعالی را محال می

علم و ادراك حقیقت را غیر از شهود و حضور نیز  (ره)تجلیات حق معرفتی کسب کرد. امام
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اك میسر رد را با فکر و علم و ادرسیدن به کنه وجو (ره)داند. درواقع امام نزد حقیقت می  رپونی
  داند. داند، بلکه مشاهده و مکاشفه را راه حل مسئله می نمی

تر و لذا  ، فکر، حجاب است و علم، حجاب بزرگ(ره)امام از این منظرِبدین سان 
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