
 

 در تفکر دینی و حیثیت گشودگی معارف وحیانی بسط پذیری

  1هادی فنایی نعمت سرا
 چکیده

 معارف وحیانی و گشودگی زمینه ارتباط انسان با منبع بسط پذیریدر این جستار، به 

نیز  و عرفانی انشیشمنشان مسلمان های فلسفی وسهه سهاحت انشیشهه بر پایهالهی  -وحیانی

نزلۀ مپرداخته شههشا اسههتم حوما و عارفان مسههلمان معتلشنش ولایت به رواییقرآن و متون 

انسههان  روح این جهان و مجرای فیض الهی اسههت و همینین با ن و جوهرن نبوا اسههتم

 گون از نفس خویش درهای گونهکامل با ارتلای وجودی و سیر با نی و زدایش حجاب

صل اعلی مت ملأای ولی خشا به رسشم در چنین مرحلهمرتبۀ نخسهت به ملا  ولایت الهی می

گردد و حاصل این ارتباط و اتصال گشودا ششن باب گنجینۀ معارف وحیانی و مرتبط می

به روی او اسهههتم از  رفی ولی خشا مجرای فیض الهی تا ل وۀ وقوی قیامت اسهههتم هر 

معنویت عرشهههی و قشسهههی در پرتو ولایت ولی خشا به  معرفت و ازجملهکمهال و خیری 

که گسترن ولایت در نوا  تووین تا دامنۀ قیامت جریان دارد و  گونههمانرسشم انسهان می

ی حضور ول تبعبهمعارف وحیانی نیز  روازاینحضهور ولی خشا در جهان همیشیی است، 

معارف وحیانی از  ریبسهههط پذیپذیردم تا آسهههتانۀ واقعۀ قیامت بسهههط می خهشا در عال 

یامبر پمنافاتی با خاتمیت  بسط پذیریگردد و این پیامشهای اسهتمرار ولایت م سهوب می
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بنابراین بسههط معارف وحیانی اختصههاص به دورن انبیا و اوصههیا نشارد و ؛ ص( نشارداعو  )

 هارا درون و سههعه  ازجملهجاییاهی اسههت که برای هر انسههانی با ل اا شههرایط ویژا 

وحی رسالی و تشریعی با خت  نبوا امری قطعی  بسط ناپذیریشهودگی داردم وجودی گ

 استم

  وحی، انسان، ارتباط، بسط پذیری، ولایت و معارف وحیانیم واژگان کلیدی:
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 مقدمه

، موهبتی الهی و از سوی دییر، سهویکانشیشهمنشان مسهلمان بر این باورنش ملا  نبوا از 

بر با انتهای عل  خشاونش اسههتم پیامال او با منبع بیحاصههل ارتلا نفس نبی و ارتباط و اتصهه

مجهاههشا نفسهههانی، عبهادا و بنشگی و توسهههعۀ با نو وجودی خود به ملا  برگزیشگی 

رود ش فوجاندلگردد و آنیاا فرشهههتۀ وحی بر مجتبی و مصهههطفی( مفتخر میخهشاونش )

ل  الهی و ربوبیت کنشم در این حالت او سهههرشهههار از عآمهشا و پیا  الهی را بر او نازل می

پژوهان به چنین وحی و پیا  الهی، وحی رسالی شودم در اصطلاح دینتشریعی خشاونش می

ر کسی ای بص( چنین وحی) امبریپشهود که شهاخصۀ نبوا استم بعش از رحلت گفته می

و اسهههلا  دین جامع و کامل اسهههتم  ص( نبی خهات اعو  )زیرا پیهامبر ؛ شهههودنهازل نمی

اما این اعتلاد نیز وجود ؛ نبوا با رحلت ایشههان به پایان رسههیشا اسههت جریان جهتازاین

به معنای الها  نمودن و نبوا انبائی( بعش از ) ایانبدارد کهه ارتبهاط وحیهانی خشاونش با  یر 

ل و الفضدائ  ملتضهایبهفر  )پایان وحی رسهالی همینان برقرار اسهتم اتصهال عر  و 

ولیا الهی در جهان(، حلیلتی مستمر و جاودانه استم فیاض بودن خشاونش و حضور مشاو  ا

ردد، گای منلطع نمیکه آفرینش و رزاقیت پروردگار همیشهیی است و ل وه گونههمان

ارتبهاط و اتصهههال اولیا الهی با خزانۀ عل  الهی و نزول معارف عرشهههی نیز تا ابش جریان و 

ان تووحیانی را چیونه می این اسهههت که این ارتباط سههه الدر این جاییاا  سهههیلان داردم

در همه افراد بشر به درجاا مختلف،  یر از »ترسهی  کرد و سهازوکار آن چیونه اسهت  

 قشرآنها علل و حس، یک شهههعور و حس با نی دییر وجود دارد که در برخی انسهههان

ه واقعاص ای کگونهکننش؛ بهشهههود کهه او با دنیای دییر واقعاص اتصهههال پیشا میقهشرتمنهش می

شههود؛ این امر، به نق قرآن اختصههاص به ودگی از دنیای دییر برای او حاصههل میگشهه

ردا ویژا نیز ذکر ک  وربهههپیغمبران نههشارد، زیرا خود قرآن ه  این را برای  یر پیغمبران 

(م به نور اسههتاد مطهری ارتباط با عال   یو و دریافت معارف 32: 1231مطهری، «)اسههت

وه کسانی که درجه نبوا نشارنش نیز از این موهبت الهی وحیانی مخصهوص انبیا نیست؛ بل

از اصههطلاح  بارادراینبرخوردارنشم به نور ایشههان این مطلو از مسههلماا دین اسههتم او 
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های دسههتیابی به عل  ارتباط وحیانی با خشاونش و راا(م 31همان، کنش )م شّث اسههتفادا می

انی نیستم بلوه معصومین و کسالهی مخصهوص پیامبران و من صهر در نزول فرشتۀ وحی 

الهی نیز  دار از سایر ادیانهای دینی( باشهنش و حتی انسان) تیباهلیافتۀ موتو که تربیت

منشانشم این نوی ارتباط با خشاونش که حاصههل آن دریافت معارف از این موهبت الهی بهرا

 در کتاب تعبیر شههشا اسههتم «ت شیث»عرشههی و ربّانی اسههت، در روایاا از آن به لف  

ی( م ههشّونون و الههأئمههه )بههاب انّ »عنوان  ( بههایائمههه )کلینی بههابی پیرامون م ههشّوث بودن 

(م منوور از م ههشّوث، یعنی کسهههی کههه 332، 1ج : 1262کلینی، دارد )وجود « مفهمّوون

ر اما  کننشم در عصههگوینش و پیا  خشاونش را به او منتلل میفرشههتیان الهی با او سههخن می

موافلتی  ی( چنشان) تیباهلصی به نا  حو  بن عتیبه که با ممشای اعتلادی ی( شهخباقر )

انش؛ باور به این سههخن برای او گران گوینش ائمه م شثنشاشههت، شههنیشا بود که برخی می

  را بر رف نمودا و به او بیویش که شی( زرارا را نزد او فرسهههتاد تا تردیباقر )بودم امها  

 همان(مانش )ثص( م شّاعو  )اوصیا پیامبر 

این  شود وشود با خت  نبوا قطع نمیاین قسه  از وحی که اصهطلاحاص الها  نامیشا می

: 1263مصباح یزدی،گردد )راا ارتبا ی با خشاونش پس از رحلت رسول اکر  مسشود نمی

(م در قرآن کری  تفویهک میهان وحی و الها  صهههورا نیرفته اسهههتم قرآن هر نوی 231

نامش، خواا برای نبی؛ خواا برای ونه را از ناحیۀ خشاونش وحی میدریهافت سهههری و رمزگ

، زمین، آسهههمان وممم م زنبورعسهههل دییر ماننشمنشهای امها  و ولی؛ و حتی برای هسهههتی

 تولمانماختصهاص وحی به انبیا و الها  به اوصیا تفویوی است که در اصطلاح مفسرین و 

ی همهۀ موارد ارتباط تفهیمی خشا با کهاربرد پیهشا کردا اسهههت، گرچهه  بر کهاربرد قرآن

(م در دورا انبیای پیشین نیز اتصال به خزانۀ عل  282همان،شود )مخلوقاا وحی نامیشا می

ی(، حضرا ) یموسالهی برای برخی حاصهل شهشا اسهتم از این میان کسهانی ماننش مادر 

شم استاد اناظرفیتشان از وحی الهی برخوردار شش تناسوبهی( و آسهیه همسر فرعون )  یمر

ی( را خشاونش در زمرن پیغمبران ذکر نوردا ) یسهههیعنویسهههش: مادر بارا میمطهری دراین

گونه ارتباط و اتصال با جهان دییر را به یک ن و بسیار قوی و این حالدرعیناستم ولی 
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شنش و شعالی، مخصهوصاص برای حضرا مری  ذکر کردا است که فرشتیان بر او ظاهر می

 :1231مطهری، ) نشیگومی« م شّث»را  هااینگفتنشم در اصطلاح حشیث ما میبا او سخن 

ه در انش و هستنش کی( و موارد یادششا قرآنی، کسانی نیز بودا) نیمعصوم(م گذشهته از 32

 ارتلا الاییوی( به ملاماا و احوال ) تیباهلص( و ) امبریپپرتو تعالی  نبوی و با تأسههی از 

 ایاز این مواهو الهی، جاییاا ویژا منشیبهراان عارفان مسهههلمان در انشم در این مییهافته

خشا  تا ملاقاا و در یک فرآینشی منسج  گا بهگا دارنشم عارف با سهلو  با نی خود، 

یابش و از تابش و تجلّی انوار الهی، جان خود را منّور رود و بهه بهارگاا حر راا میپیش می

 شهههودم چنینعههانی  یبی و امور حلیلی آگههاا مینمههایههش و از مبههه معههارف عرشهههی می

(م اگر عارفی 22: 1232قیصهری،دارد )های در سهنت عرفانی کشهف و شههود نا  رهیافت

هایی گزارا شهههود، بتوانش آن را بیان کردا و در قالوچنین مواجیهشی می کهه صهههاحهو

 انجامشمدرآورد، نمرن آن به بسط معارف وحیانی می

بسهههط معارف وحیانی تا دامنۀ قیامت از مجرای اسهههتمرار تبیین  درصهههشداین ملاله 

ولایت استم با توجه به ارتباط تنیاتنگ ملا  ولایت و نبوا لاز  است در برخی موارد به 

های ا و نشانههاین است تا ریشه چیستی وحی و ملا  نبوا نیز پرداخته شودم تما  تلا  بر

را  ا سازگارینی واکاوی نمودا و وجه این ب ث را در متون دینی و آنار فلسفی و عرفا

 با خاتمیت نیز روشن نمایشم

 تحلیل فلسفی از بسط معارف وحیانی  .8

 سیناتحلیل فارابی و ابن .8-8

شناسی و انسان شناسیبسط معارف وحیانی در نیاا فیلسوفان مسلمان مبتنی بر نوعی هستی

ک ی بر اساسحیه خشاونش مبنای قاعشا الواحش صشور هستی را از نا بر هاآنفلسهفی استم 

است که  گانهادکننشم به علیشن آنان ترتیو آفرینش بر مبنای علول تفسهیر می نوا   ولی

صهههشور جهان  منشهههأدر رأس آن علل اول اسهههت و علل فعال در پایان آن قرار دارد که 

(م در این انیارا، علل فعال، واجش تما  علو  و 836، 2ج : 1282سههینا، ابناسههت ) بیعت 
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معارف الهی اسهت و هر معرفتی م صهول افا هۀ آن اسهتم نفس نبی نیز تنها با اتصهال به 

ی است که افرشته منزلۀبه درواقعتوانش از حلایر هسهتی آگاا شودم علل فعال این منبع می

ر انبیها معهارف وحیهانی را از او اخهذ می نمهاینشم دریافت وحی برای پیامبر نیز آنیاا میسهههّ

تبۀ علل مسهتفاد و علل بالفعل رسهیشا باششم در این هنیا  و در صورا شهود که به مرمی

ت ا  دریافظرفیت وجودی تناسههوبه، علو  و معارف و تفاصههیلو شههریعت را هاآنات اد 

را  ی و نبوالۀ وحنخسهتین فیلسهوف مسلمانی است که مسأکنشم به نور برخی، فارابی می

فاخوری، اوسههت )ن جزء از مذهو فلسههفی تریمورد توجه قرار دادا و مسههألۀ نبوا مه 

(م فیلسهوفان پسهافارابی در چارچوب همین انیارن فلسفی با  یفی از اختلافاا 111: 1286

انهشم این نیر  برای انسهههان ظرفیهت و قههابلیهت وجودی بهه تبیین وحی و نبوا پرداختههه

در دو ساحت حومت ) تیقابلاسهت که در صهورا شناخت این ظرفیت و  قائلخاصهی 

ین ا موجوبهصههشور وحی مرتبط و متصههل گشههته و  منشههأری و عملی(، قادر اسههت با نو

ارتبهاط و اتصهههال مفتخر بهه دریهافت معارف عرشهههی و ربّانی از علل فعال گرددم به نور 

فارابی، پیامبر، انسههانی اسههت که مراحل کمال را  ی کردا و به علل فعال متصههل شههشا و 

(م به 318: 1231فارابی، اسهههت )اا کامل شهههشا علهل هیولهانی وی با ادرا  همۀ معلول

این ملا   تواننش بهعلیشا فارابی وحی و نبوا، م صهول ارتلا قون عللانی استم کسانی می

کمالاا عللانی و نفسهانی، صاحو  بایع عالیه باشنشم وقتی شخق به  علاوا بربرسهنش که 

لاز   ن هنیا  فیو ههااگرددم در ایچنین کمالاتی رسههیش، نفس او به علل فعال متصههل می

آورد چنین ارتبا ی، را .(31: 1123فارابی،) ابشیهرا بهشون واسهههطهه از علهل فعهال درمی

دریافت معارفی اسهت که در نور فارابی همان وحی است و صاحو این وحی را ملک و 

نهامهشم فارابی در مواجهه با مسهههألۀ وحی و نبوا و تبیین آن بر قون رئیس مطلر و نبی می

تأکیش داردم به نور ایشهان تما  امور معلول از ناحیۀ علل فعال به قون عاقله و سسس متخیله 

 (م322: 1231فارابی، گردد )به متخیلۀ نبی افا ه می

علو  و معارف وحیانی اسههتم او در تبیین وحی و  منشههأنیز علل فعال  سههیناابن ازنور

شم گویقشسهههی سهههخن می قوا متخیله از قون حشس و علل جایبهنبوا برخلهاف فارابی 
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نامشم به نور او اگر قون حشس کسهههی به ترین مرتبهۀ قون حشس را علل قشسهههی میعهالی

ترین مرتبه رسهیش و استعشاد ششیش برای اتصال به علل فعال پیشا نمود، او پیامبر بودا عالی

ا ربالاترین استعشاد  جهتازاینانش؛ و دارای علل قشسهی استم انبیا دارای قون حشس قوی

قشسهههی  (م به نور وی علل116، 3ج : 1282،سهههیناابندارنش )برای ارتبهاط بها علهل فعال 

نشی از علل مبهرا به سههبواین باور اسههت که نفس پیامبران  اختصههاص به انبیا داردم او بر

گردد و پس از ارتباط و قشسهههی به عللو فعال که خزانۀ علو  و معارف اسهههت، مرتبط می

شههود؛ زیرا مفیض تما  صههور ا  معارف در نفس آنان افا ههه میاتصههال به علل فعال تم

 سههینا نلش تفور و اسههتشلال درمعارف وحیانی علل فعال اسههتم به نور ابن ازجملهعلمی 

سازی قوا عاقله استم تفور و استشلال، موجو ت صهیل علو  و معارف تنها در حشّ آمادا

(م 223: 1281،سهههیناابنشهههود )میآمهادگی قون عاقله برای دریافت معارف از علل فعال 

که گذشت، علل فعال حللۀ ارتباط عال  علل با جهان  بیعت است و هر آنیه  گونههمان

رسهش، از  ریر همین علل اسهتم از  رفی فاعلیت این علل در افا ۀ به جهان  بیعت می

لیشا عحلایر عرشی اختصاص به دورن خاصی نشارد؛ زیرا این علل دائماص فاعلیت داردم به 

، فاعلیت علل فعال در افا ههۀ معارف تا  و تما  اسههت، سههیناابن ازجملهفیلسههوفان مشههائی 

تنها شهرط آن قابلیتی است که بایش برای نفوس انسانی برای دریافت علو  و معارف پشیش 

اشش تا  باشهش و مانعی نیز برای این اتصههال در میان نب هاآنبنابراین قوابلی که قابلیت ؛ آیش

چنین شههرایطی  باوجود(م 111، 2ج : 1282همان، گردنش )مشاو  مسههتفیض می راصههوبه

بسهط معارف وحیانی همیشیی خواهش بود و اختصاصی به دورن حضور انبیا نشاردم گرچه 

در فلسههفه مشههاء بسههط معارف وحیانی پس از دورا خاتمیت به ن و صههرید تو ههید دادا 

 طلی این تفور فلسفی استمنششا لیون چنین بسطی از پیامشها و نتایج من

 نیصدرالمتأله .8-3

رد با رویوبسهههط معهارف وحیهانی در حومهت متعهالیهه بها یهک ت لیل عمیر و دقیلی و 

ای از قرآن و برهان و عرفان اسهههتم بیان شهههشا اسهههتم این ت لیل آمیزام وری ولهایت

م شودنخصشرالمتألهین و اخلاف ایشان در ت لیل این ب ث وامشار حوما و عرفای پیش از 
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توأمان مطرح کردا اسههتم او با  صههورابهصههشرا آراء خود را در قالو حومت و عرفان 

کنش بشر با رشش و ارتلای عللانی و سلو  بررسهی احوال و ملاماا انسهان کامل بیان می

شهههشا و آنیاا حلایر عرشهههی را از مبادی عالی  نائلنفسهههانی به مشهههاهشا ملائوۀ ملرب 

ع مختلف به ت لیل و واکاوی این ب ث پرداخته اسههت؛ در نمایشم او در موا ههدریافت می

شا ذواا و مشاهعلی اتصهاله بالملأ الأنسهان هو فومال التعلل فی الإ»نویسهش: جاییاهی می

للّی شههباح الملالیه و تالملائوه الملربین و کمال اللوا المصههورا ی دی بها یلی مشههاهشا الأ

شین صهههشرال) «تیهعلی ال وادث الما هههیه و ال  لا لایخبار الجزئیه منه  و االأالمغیباا و 

ارتباط انسهههان کامل با ملا اعلی و مشهههاهشن  کهاین(م بها توجه به 128: 1286الشهههیرازی، 

 منجر به بسههط معارف جهتازایندائمی اسههت،  هاآنفرشههتیان و دریافت اخبار  یبی از 

ییر و از جهت د ربسط ناپذی جهتیکگرددم به نور صشرا نبوا و رسالت از وحیانی می

لطعتان نّهما منل  أاع»چنین است:  بارادرایناستم عبارا او  بسط پذیرتا ابش ادامه داشته و 

)کمها قهالهه بعض العهارفین( انلطع نزول الملهک حامل الوحی علی نهج  بوجهه دون وجهه

راا و حو  الأئمه المعصوم؛ ن  أو لا نبیّ بعشی التملیل و لهذا قال عن ن یبلی حو  المبشهّ

و بلی ال و  و أمر من لا عل  له بال و   سههه الخطهاء و حو  المجتهشین و أزال عنه  الإ

 حومهما ما انلطعت و فالنبوا و الرسههاله من حیث ماهیتهما و مممهل الذکرالإلهی أن یسههأل أ

 «لبهذنه و قرسول و النبی من نزول الملک علی أنما انلطع الوحی الخاص بالما انسهخت و ی

 (م126: 1286الشیرازی، )صشرالشین 

ی متفاوا اسهت؛ زیرا بسط معارف وحیان سهیناابندیشگاا صهشرالمتألهین با فارابی و 

علل فعاّل به دسههت آورد، ولی بسههط  دائمیتوان از فعّال بودن این دو حوی  را می ازنور

اسهههتمرار ولایت و هههوح  علل فعال از  ریر علاوا برمعارف وحیانی در حومت متعالیه 

 دانش:معارف الهی را دو چیز می بسط پذیری منشأی داردم صشرا بیشتر

 ص() یالنبالف، وراثت از ولایت  

ث ص( اسههتم اولیاء الهی ترا) امبریپبه علیشا ایشههان خاسههتیاا معارف الهی قلو مبار   

ی( حللۀ اتصههال ) نیرالم منیامبرنشم در این میان ص( را به ارث میاعو  )معنوی رسههول 
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ی بسط معارف نبو منشأرسول خشا به همۀ اولیا و اقطاب استم در این فرض  تراث معنوی

شی ص( جان ولیّ را با تعالی  عر) امبریپاز  ریر توارث از ملا  نبوا استم بشین معنا که 

 نیرالم منیام وجاندلص( در اعو  )کنش، بسههان تعلی  و ت شیلی که رسههول اشههراب می

ف للله علّمنی أنّ رسول ای: »ی( فرمود) نیرالم منیامی( نمودم در حشیلی آمشا اسهت که )

ف لی یو  اللیامه کل باب منها یفتد ألو ما یوون ی و ممها کهان بهاب من ال لهال و ال را 

از حلال و  (م رسهههول خشا هزار باب عل  را331، 1ج  :1121شههههری، ری)م مشی «باب

روز قیامت را به من آموخت  تا و آینشاو دانش و اخبار و حوادث مربوط به گذشته  حرا 

شهههودم همین حشیث را فخر رازی با هزار باب دییر به روی من گشهههودا می ازهربهابو 

ن لف باب ملّمنی رسول الله أقال علی )ی(: ع»انش  تغیری در تفسهیر خود آوردا اسهت: 

عو لی من کل باب أ العل  (م  زالی در تو ید این 33، 8ج  :1132رازی، «)لف بابو تشهّ

و  اددادنیگویش کیفیت این تعلی  و تعلّ  برای ما معلو  نیسهههت؛ زیرا این نوی ث میحهشی

 (م3،112ج تا: ) زالی، بی یادگیری از نوی متعارف نیست

 واسطه معارف وحیانی از حضرت حقب، دریافت بی

و خشا  هاآنهای میان شهههود که تما  حجابگاا برای اولیا الهی چنان تلرّبی حاصهههل می

 گیرنشم در این مرحله،ای که مسههتلیماص مخا و حضههرا حر قرار میگونهرود، بهیکنار م

ن یابشم صهههشرالمتألهیواسهههطه ت لر میمسهههتلی  و بی صهههورابهدریافت معارف وحیانی 

ولیاء فیأخذونها عن الله من کونه ورنّها و جاد بها علی ه لاء و اما الأ»گویش: می بهارادراین

هذا السنش العالی الم فوا الذی لایأتیه البا ل من بین یشیه و لا من  فه  اتبای الرسول بملل

اما اولیاء الهی این ؛ (123: 1286)صهههشرالشین الشهههیرازی،  «خلفه تنزیل من حوی  حمیش

که او خود وارث این ملا  است و آن را  جهتازآنگیرنش ملا  را مسهتلیماص از خشاونش می

 گونهاین سههنش عالی که م فوا از خطاسههت و هی به ایشههان دادا اسههتم آنان بر اسههاس 

نش که کم آنیاا از بایزیش بسهههطامی نلل میانبیهاینشبها لی در آن راا نهشارد، پیروان واقعی 

گفته اسهت شما علمتان را از مردگان گرفتیش، ولی من عل  خود را از خشای حی لایموا 

ی او نبوا و ولایت نوته م اهل معرفت در تفاوا رسهالتهمان() ر یگاز  ریر ولایت می
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شهههباهت به حرف بایزیش نیسهههتم به علیشا آنان در ملا  ولایت کننهش که بیرا مطرح می

و  ای که ولیّو خشا حلایر عرشیگونهواسهطه و مسهتلی  است بهارتباط با حضهرا حر بی

انش: در گفته روازایننمایشم ای از خهشاونهش اخهذ میمعهارف الهی را بهشون هی  واسهههطهه

سهههالهت، ابلهاب و تبلیم پیها  الهی به مرد  برجسهههته اسهههتم در نبوا، گرفتن معارف از ر

اسههت رح مط تعالیحرمسههتلی  از   وربهفرشههتیان و سههرانجا  در ولایت گرفتن حلایر 

 (م612، 1212، یزدان پناا)

 صدرالمتألهین ازنظرو تشابه پیامبران با اولیاء الهی  تفاوت .3-3

از انلطهای وحی و خت  نبوا، اهل فور و ذکر رسهههولان بهه علیهشن صهههشرالمتهألهین بعهش 

با پیامبران در داشهههتن و نشاشهههتن عنوان رسهههالت و نبوا که یک  هاآنانشم تفاوا نا بی

نا  همان اولیا الهی اسههت که کنشم منوور از رسههولان بیعنوان حلوقی اسههت، خلاصههه می

ما ا»انشم یا بهرن کافی را برداانهش و از ملاماا و مراتو معنوی انبحهاملهان معهارف وحیهانی

وا ص( ین لله عباداص لیسقال )النبوا مشهرب عوی  لا سهیما قش روی ینه ولیاء فله  فی هذا الأ

اما برای اولیا خشا در ؛ (128- 123: 1286،صهههشرالشین الشهههیرازی) «نبیاء یغبطه  النبینبأ

پیامبر فرمود؛ خصههوص که از ملا  نبوا و رسههالت درجاا عویمی اسههتم به منشیبهرا

ورنشم صشرا پس خپیامبر نیستنش ولی انبیا به حالشان  بطه می بااینوهخشاونش بنشگانی دارد 

کنش که نبوا و اخبار و نبأ عرشهههی با  یفی از از ت لیهل این ب ث در پایان تصهههرید می

 ن النبوا سههاریه فی کلیدر انسههان بلوه در جمیع موجوداا سههریان دارد:  تنهانهها تفاوا

 (م128 -123)همان، لا علی واحش منه یالموجود لونها لایطلر اس  النبی و الرسول 

اولیا الهی در جهان به تبیین تفاوا ولیّ و  صهههشرالمتهألهین با اعتلاد به ولایت مشاو و

للی ملزو  ه  تو  لاز  دو راآن  توانای که با کمی تسامد و مجاز میگونهنبی پرداخته به

ر ایشان فرق ولیّ با نبی در این است که ملا  نبوا مربوط به جنبۀ  یبی و زیرا به نو؛ کرد

با نی ولی اسههت و در سههویشای وجود  به ودیعه گذاشههته شههشا، اما برای نبی مربوط به 

و نها له  یفإ»جنبۀ شههود و ظاهری او اسهتم از  رفی گوهر و با ن نبوا، ولایت است: 

برای  همان( پس ملا  نبوا)«النبی والولیّ فی النبوّا و هی للنبیّ شهههادا فهذا هو الفرق بین
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شههخق ولیّ امری اسههت  یبی و با نی و برای شههخق نبی امری اسههت ظاهریم همین 

 مطلو فرق بین و نبی و ولیّ در ملا  نبوا استم

دهش و آن را از وحی رسههالی که توسههعۀ معنای می «وحی»صههشرا با این ت لیل ه  به 

ر لیه؛ زیرا به نوی دهش و ه  به موحیر مصادیر آن سرایت میشهاخصهۀ نبوا است به سای

ی( و اولیا الهی، حتی کسهههانی که در فه  دین و ا هار )پیامبر اعو ، ائمه  علاوا برایشهههان 

علو  و  گردنش و اینروشهههمنش اجتهاد کننش، واجش معارف الهی می صهههورابههدیهانهت 

 مخواهش بودنیز معارف عرشهههی و قشسهههی گردد ظاهر می هاآنمعارفی که در بیان و بنان 

نبوا انبائی و ولایت تا آستانۀ قیامت امری مستمر و مشاو   کهاینبراین اسهاس با توجه به 

 یابشمبسط می آن معارف وحیانی نیز تبعبهاست، 

 تحلیل عرفانی از بسط معارف وحیانی .3

راتو بنیادها و منیاا عارف در شههناخت و تبیین مسههألۀ وحی و نبوا و ولایت معطوف به 

حبّی و عشههلی داردم حو و  منشههأآ ازین هسههتی اسههتم در این منور آ از و پایان عال  

عشهر حضرا حر به اسما و صفاا و کمالاتش موجو تجلّی و خلر عال  ششا است: در 

زل  دیوان حاف ، زد )تجلی د  زد/عشر پیشا شش و آتش به همه عال  پرتو حسنت ز ازل 

تناد شهههشا نیز اسههه «کنت کنزاص مخفیاص»حشیث  ازجملهن ب ث به احادیلی (م در تبیین ای113

از کتو اربعه شهههیعه و  یکهی (م این حهشیهث گرچه در 322: 1266ابن عربی، اسهههت )

شههود، لیون با تعابیر و الفاا مختلف بیشههترین بسههامش یافت نمی صهه اح سههته اهل سههنت

این  توان اشهههتهار متنینشکی تسهههامد میای که با اگونهروایی را در متون عرفانی دارد، به

کننشا  هعف سنشی آن دانستم در آنار عرفانی آمشا است که حضرا حشیث را جبران

ت الخلر  قال کنت کنزاص مخفیاص فأحببت أن داود در منهاجاتی عرض کرد: یارب لماذا خلل

 (م23: 1213فیض کاشانی،) عرفلوی أ عرف فخللت الخرأ

 ها نهانهان/ تا نمانش گنج حومتبهر اظهار است این خلر ج

 (م2238مولانا، دفتر چهار ،شو )کنت کنزاص کنت مخفیاص شنو/ جوهر خود گ  مون اظهار 

عارف آفرینش و ایجاد عال  حاصهل حوّ و عشهلی است که حضرا  ازنوربنابراین 
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داردم به همین سههبو ارادن ازلی حضههرا حر بر این قرار گرفت  ا ذاتیحر به کمالاا 

عال  و آد   روازاینمها  کمال و جمال خود را در خارج از ذاا خود م لر نمایشم کهه ت

را ایجاد کرد تا خود را در آینۀ انسهههان کامل مشهههاهشا نمایشم در موتو عرفانی ابن عربی 

ای هاسههت و حلایر عال  توه یوسارچهکه مبتنی بر وحشا وجود اسههت، هسههتی حلیلت 

سهاری اسهت، بسهان اشهعۀ شمس که از یک مبشأ  جشای از ه  نیسهتنش بلوه یک حلیلت

مین مبنا ه بر اساسموجو پیشایی هستی گردیشا استم  بسهیط درخشهیشا و با تجلّی خود

أکیش کنش، بلوه بر تجلّی تاو برای آفرینش از مفاهیمی نویر خلر و صهههشور اسهههتفادا نمی

فس منبسههط، نوجود  ازجملهداردم اصهه اب معرفت از این تجلّی نخسههت، تعابیر مختلفی 

رحمهانی، صهههادر اول، حلیلهت م مهشی وممم دارنهشم عرفا در ت لیل وحی، نبوا و ملا  

کننشم منوور از حلیلت م مشی، همان م مشی استفادا می حلیلتولایت بیشتر از عنوان 

تعیّن اول از ذاا الهی اسهت که در رأس همۀ اعیان نابت واقع شهشا اسهت و اس  اعو  و 

ر استم از همین حلیلت همۀ مراتو هستی به ظهور رسیشا استم جامع اسمای حسنای ح

در آنهار عرفها همۀ مراتو و ملاماا نبوا، رسهههالت و ولایت در ظاهر و با ن به حلیلت 

کامل در انسهههان کامل ظاهر   وربهم مشی نسهههبت دادا شهههشا اسهههتم حلیلت م مشی 

ترین موهر آن در کاملانش و ، مواهر این حلیلت در جهانولیّشههودم نبی و رسههول و می

( صاعو  )م مشی همان وجود  یبی پیامبر  حلیلتص( اسههتم اعو  )این جهان پیامبر 

 ی( مواهر این) دیمسههی( تا آد  )شههود و همۀ انبیا از اسههت که از آن به با ن نبوا یاد می

و  ی( و سههایر ائمه) نیرالم منیامص( در اعو  )پیامبر انشم حلیلت م مشی بعش از حلیلت

ی( به ن و ات  حضههور داشههته و در مراتو بعشی عرفا عصههر )ولیاکنون در حضههرا ه 

 انشموارنان آن

انشم هص( گرفتاعو  )بهه علیهشا ابن عربی، انبیها تمها  علو  و دانش خود را از پیامبر 

گرچه وجود جسههشانی پیامبر خات  متأخر از انبیا پیشههین بودا اسهههت، اما وجودی حلیلی 

ن ن ال خرون الأولون السابلون یو  »پیامبر فرمود:  جهتازایناستم  هاآنایشهان ملش  بر 

 (م11، 1ج  :1231)اربلی، «  عشهوتیناا من باللیامه بیش أنّه  أوتوا الوتاب من قبلنا و أ
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 مصطفی زین گفت ک د  و انبیا/ خلف من باشنش در زیر لواء

 بلونخرون السارمز ن ن ال بهر این فرمودا است آن ذوفنون/ 

 ا ا / من به معنا جشّ جشّ افتادامن زآد  زادا صورابهگر 

 (131چهار ، دفتر )مولانا، که بود وصف ازل اول فور آخر آمش در عمل/ خاصه فوری

لایر خ بر همۀص( اعو  )این حشیث به تلش  وجودی پیامبر  بر اسههاسشهبسهتری نیز 

 اشارا کردا است:

 و خلر خشا جمله مسافریوی خط است از اول تا به آخر/ بر ا

 انشکاروانرهنمای  دلیل و /انشسارباندر این را انبیا چون 

 وز ایشان سیش ما گشته سالار/ ه  او اوّل ه  او آخر در این کار

انش منشهأ و خاستیاا وحی همۀ انبیا نور وجودی خویش را از حلیلت م مشی گرفته

 فول نبی من لشن آد  یلی» اسهههتم و نبوا همۀ انبیا و سهههفیران الهی نیز حلیلت م مشی

آخر نبی ما منه  أحش یأخذ )النبوا( یلا من مشههواا خات  النبیین و ین تأخر وجود  ینته فإنه 

ص( کنت نبیاص و آد  بین الماء و الطین و  یرا من الأنبیاء ماکان قوله )ب لیلته موجود و هو 

که گذشهت ازنور عارف خاستیاا گونه (م همان61: 1266)ابن عربی، « نبیاص یلا حین البعث

جهت لاز  اسهههت در این ب ث نخسهههت به و نبوا حلیلت م مشی اسهههت، ازاین وحی

تو هههید فرآینش تللی وحی از حلیلت م مشی پرداخته شهههود تا در ادامه بسهههط پذیری 

همینین لاز  اسههت برای دفع توه   از منور عارف و ههوح بیشههتری یابشم معارف وحیانی

با عارف سههنجشههی میان آن دو نیز به عمل آیش تا این گمان با ل به ص( ) امبریپمشههابهت 

، استم از  رفی چون با ن و گوهر نبوا ذهن کسی خطور نونش که عارف با پیامبر یوی

ولایت اسههت، بشون ایضههاح این مفاهی  ممون اسههت دچار لغز  یوسههان پنشاری وحی 

 رسالی با بسط پذیر معارف وحیانی در این مسأله پیش آیشم

 فرآیند تلقی وحی از حقیقت محمدی. 3-8

ه و بسههط معارف وحیانی را ب و رسههالتعارفان مسههلمان تما  آنار نبوا  کهاینبا توجه به 

ی است که فرآینش تلل  رحقابلاین پرسهش  جهتازاین دهنشمیحلیلت م مشی نسهبت 
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 یکه گذشت انسان کامل تجل گونههمانوحی از حلیلت م مشی به چه صهورا است  

حلیلت م مشی( استم از  رفی مصشاق انسان کامل پیامبر خات  استم ) یالهاسه  اعو  

نبیا از اعو  اسهمای الهی اسهت؛ زیرا اسه  اعو  اختصهاص به انسهان کامل أوجود خات  ال

دارد، دییری بهرا و نصهههیبی از آن نخواهش داشهههت میر کسهههانی که به حلیلت عینی و 

و خود را به اسهه  اعو  حر سههب انه نزدیک اوصههاف وجودی آن حضههرا تلرب جسههته 

وجود جسهههشانی پیامبر  کهاینبه  (م با توجه131: نوته 1222زادا آملی، حسهههنانش )کردا

فراموانی  ص() امبریپم شود و زمانمنش اسههت، ولی حلیلت برتر « نا بشههر مللو أ»حو  به

ین خود از اصل پیش ص( برای اتصال با) امبریپو فرازمانی اسهت، به همین سبو لاز  است 

عوال  ملک و ملووا بیذرد تا با حلیلت م مشی سههنخیت یابشم این آیه شههریفه شههاهش 

شنی فتشلی فص( و اتصههالش به خزانۀ عل  الهیم ) امبریپخوبی اسههت برای بیان ارتلا نفس 

پیامبر در معراجش به ملامی رسیش که فاصله او و  (1 – 8دنی )نج /فوان قاب قوسین أو أ

 «نقاب قوس و قوسی»تر از دو قوس بودم تعبیر دو قوس و یا نزدیک انشازابهر حضهرا ح

ص( به حضههرا حرم نفس پیامبر اعو  ) امبریپملا  قرب  بیان اسههتعارتی اسههت از شههشاو

  خودبرای دریهافهت حلیلهت قرآن عروج و ارتلاء یافت و در قوس صهههعود با حلیلت 

( 1علّمه شهههشیش اللوی )نج / حو هبهحلیلهت م مهشی( مت هش گردیهشم در این مرتبهه )

 دییرعبارابهم ص( تعلی  داد) امبریپص(، قرآن را به حلیلت پسین ) امبریپ پیشینحلیلت 

ص( با حلیلت برتر  متصهههل شهههش و پس از تللی قرآن، در قوس ) امبریپوجود فرودین 

 مرآورددنزول، آن حلیلت جامع و بسیط را جسشانی کردا و در قالو وجود بیانی و لفوی 

 عارف و نبی سنجة. 3-3

 تبعبه و و عارفیوی از نواتی که در این ب ث لاز  اسهت بشان توجه شود، مرز میان نبی 

عرفان استم بشون منلد سازی این ب ث اموان یوسان پنشاری نبی با  نبوا و آوردراآن 

د تو ههی جهتازاینعارف و همینین وحی نبوی با بسههط پذیری معارف وحیانی اسههتم 

 این مطلو  روری استم

پیمایش با این تفاوا که اولاص، مسههیر نبوا نیز در بادی امر همان اسههت که عارف می 
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ت و از کنش که قابل قیاس با عارف نیسههشههخق نبی با پیمایش این مراحل قابلیتی پیشا می

نیز در یک سههطد و انشازا نیسههتم به همین جهت آنیه به پیامبر  هاآنهای  رفی دریافت

ارف با بنابراین ع؛ شههود، کماص وکیفاص با مواجیش و مواشههفاا عارفانه متفاوا اسههتطا میاع

، هشف آن دو از ه  جشا درنهایتپیهامبر در آ از حرکت مسهههیر مشهههترکی دارد، لیون 

موارد مصون از خطا نباشش، ولی نبی  ایدر پاراشودم نانیاص، مواجیش عرفانی ممون است می

ی وحی و تبلیم آن مسهههتوهر به نیروی قشسهههی عصهههمت اسهههتم به هنیا  دریافت و تلل

 آورد این سههفر برای نبی،های پیامبرانه مصههون از خطا اسههتم ناللاص، رادریافت جهتازاین

این سههیر و سههلو  برای  دسههتاورداما ؛ مسهه ولیتوحی اسههت و نبوا، سههفارا اسههت و 

، شیشایی و انللاب صهشر، الها ، اشراق، مواشفه و مشاهشن حلایر عرشی در شهرحعارف 

شودم تمایز پیامبر با عارف مخصوصاص در دستییری و درونی و بهجت و سهرور خلاصه می

: شنویسمیآمشا اسهت، اقبال لاهوری  خوبیبههشایت خلر در کلا  یوی از عارفان هنشی 

یوی از عهارفهان هنهشی بهه نها  عبهشاللهشوس گنیهی، گفتهه بود، پیامبر به معراج رفت و 

ال لاهوری، اقبگشت  )بازنمیلله اگر من به معراج رسهیشا بود  هرگز به زمین برگشهت؛ وا

(م این سهههخن بهترین معیار برای تمایز نبی و عارف اسهههتم عارف تما  همتش 21: 1211

گردد و هموارا در پی ارتلها و تعالی نفس خویش مصهههروف در وصهههال و للهاء حر می

رد  د ش ۀ چنشانی نشاردم او در همان کوششم عارف برای دستییری و هشایت عمو  ممی

های درونی خود سهرخو  استم امّا نبی تما  تلا  مانش و به یافتهحال انزوای خویش می

و  با خشاونشدر نورگاا عارف، ارتباط نمایشم و کوشههش خود را صههرف هشایت خلر می

های ا یبی من صهر در نزول فرشهتۀ وحی به م ضر نبی نیستم را و معارفدریافت علو  

دییری نیز برای این ارتباط و اتصهال متصور است و سخن گفتن خشا با بنشگانش عبارا 

انبیاء و معلمین وجود  ناحیهاز  آموز  از  ریر وحی، الها ، هاآناز افا هههۀ عل  در جان 

لو  علی فا ههه العیفتولی  الله عبادا عبارا عن : »گویشمی بارادراینداردم صههشرالمتألهین 

 «التعلی  بواسهههطههه الرسهههول و المعلمینتههه کههالوحی و الههإلههها  و وجوا متفههاونفوسهههه  ب

 (م111: 1286الشیرازی،  )صشرالشین
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ولیّو واصهل قرار گیرد و با اشاراا و ارشاداا  اگر انسهان در پرتو حمایت و هشایت

شهههود و وجود  الهی و رحمانی او  یّ  ریر کنش سهههرانجا  به ملا  قرب الهی نائل می

ملا  نبوا و  گرچه گرددمرسهههان خشاونش میگوی خشاونش و پیا نیاا سهههخنگشهههته و آ

وحی با جاییاا عارف و مواشههفاا، مشههاهشاا و مواجیش عرفانی یوسههان نیسههت؛ زیرا 

و خشاونش این ملا  را فلط به بنشگان خاصش که شایستۀ ت مل  نبوا موهبتی الهی اسهت

کنشم لیون تمایز و سهههخت عطا می ابتلایاین رسهههالت عوی  را داشهههته باشهههنش، پس از 

یشا گرفته هایشان نادتفاوتشان به حشّی نیست که میان آن دو بینونت کامل بودا و شباهت

 مشود

 مسبوقیت مقام ولایت بر مقام نبوت و رسالت .3-2

 ترین وریم رفی  از بسههط پذیری معارف وحیانی ارتباط تنیاتنیی با ملا  ولایت داردم

ولیّ خشا بسهتری برای آشوارگی حضرا حر  زیرا؛ ت اسهتدر عرفان ب ث ولای مسهأله

عارف نخست، تما   جهتازایناسهتم ه  نمایاننشا خشا و ه  خلیفه و نماینشا خشاسهتم 

ولایتو ولیّ خشا اسهههت و سهههسس از این زاویه به وحی و نبوا و بسهههط  جنبۀتوجهش به 

رامون کافی پیتو ههید  م گرچه در آنار اصهه اب معرفتنیردمیپذیری معارف وحیانی 

 مسههیر ولایت بشون مجاهشا با لیون خوردنمیبه ملا  ولایت به چشهه   اموان دسههتیابی

 نیستم پذیراموانروح  و  هارانفس 

ای هانسههان کامل با ارتلا نفسههانی و کمال تعلل و سههیر با نی و از بین بردن حجاب 

بوا ول ولایت و نرسههشم البته حصههبا نی خویش در مرتبۀ نخسههت به ملا  ولایت الهی می

خلر امر تهشریجی اسهههت و لهاز  اسهههت نبی و ولی مراحل و منازلی که موجو  در عهال 

ولایت یا نبوا برسههشم بشیهی اسههت  ی این  اسههتومال جان او اسههت، بسیمایش تا به ملا 

ی بنابراین ولایت یعن؛ و جان کنشن میسههور نیسههت شههشایشمراحل جز با صههبوری و ت مل 

ت منتها و حرککرانه و بیاز جان به سهرّو سویشای هستی و عال  بیورود به جان و صهعود 

اعلیم وقتی این ارتباط و اتصهههال ت لر یافت،  ملأدر قوس صهههعود و اتصهههال و ارتباط با 

آنیهاا بها این صهههعود نفسهههانی، قلو پیامبر با نزول فرشهههتۀ وحی مهبط و فرودگاا وحی 
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و قرار گرفتن در میان خلر، نبوا آ از  با بازگشهههت از عال  لایتناهی پسازاینگرددم می

 منوورهبنبوا یعنی بازگشهت از معراج نفسهانی و استلرار در میان مرد   درواقعشهودم می

اسهههتم هر پیامبری به میزان ولایت و سهههیر با نی خود به  هاآنههشایت و دسهههتییری از 

استم  ه صههلع ربوبیاز ولایت، ملا  فنا و اتصهال ب منوور یابشمای از نبوا دسهت میمرتبه

 معنا اسههتم ولایت با نبشون ت لر ملا  ولایت در انسههان کامل ملا  نبوا و رسههالت بی

 ردمباز حضههرا حر می نبوا اسههت و هر پیامبری از با ن ولایتش بهرا و نصههیو خود را

 که ولایت گوهر و مغز نبوا و رسههالت است کاربردتوان این تعبیر را به اسهاس می نیبرا

ولایت بشون  جهتازاینرسهالت صهشف و قشهر و پوسهته و ظاهر ولایت استم  و نبوا و

 است، لیون نبوا و رسالت بشون ولایت اموان ت لر نشاردم پذیرامواننبوا و رسالت 

 ولایت تا دامنة قیامت استمرار  .3-4

حضهور انبیا در هر عصهری  روری نیست و در تاریه هموارا چنین نبودا که در هر برهه 

که  از تاریهامبری در میان مرد  حضهور داشته باششم به همین جهت به ملا عی از زمان پی

نامیشا شهشا استم دوران فترا دورانی است که « فترا»زمین از پیامبر خالی بودا دوران 

فرمایش: علی فترا من در آن روزگهار پیهامبر و رسهههول نیسهههت؛ بهه همین جهت قرآن می

را و اشرا ب این نیسهت که اوصیائشان و اولیا الهی مرد الرسهل، اما نبودن پیامبران مانع از 

انهذار نهشهنهشم مو هههوی فترا ه  در قرآن و ه  در احهادیث آمشا اسهههتم قرآن کری  

 (11مائشا/)﴾ک  رسهولنا یبین لو  علی فترا من الرسلیا أهل الوتاب قش جاء﴿: فرمایشمی

ر فترا میان پیامبران حلای به دنبال کهدرحالیشما آمش  سهویبهای اهل کتاب، رسهول ما 

 کنشمرا به شما بیان می

ص( که اعو  )ی( تا بعلت پیامبر ) دیمسههی( فاصههله تاریخی حضههرا ) نیرالم منیام

له رسههأ» را دورا فترا نامیشا که زمین خالی از پیامبر بودا اسههت: سههال اسههت 622حشود 

 خشا پیامبر اسههلا  (81 ، خطبهالبلا هنهج«)م فترا من الرسههل و  ول هجعه من الأ علی حین

ذشههته و گ هامشا پیشههینرا هنیامی به رسههالت مبعوث فرمود که از زمان بعلت پیامبران 

ان نبی و رسهههول هموارا در می کهایندییر  نوته بودنشم فروخفتهدر خواب عمیلی  هاملت
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مرد  ظاهر و آشههوارنش، اما هموارا چنین نیسههت که ولی در میان مرد  ظاهر باشههش؛ گاا 

را أو یما ظاهرا مشهو  لله ب جه رض من قائالله  بلی لاتخلو الأ» مستور باشش مون اسهتم

 (م113حومت ، البلا هنهج)«خائفا مغمورا

ص( به دلیل کمال و جامعیت دین دورا نبوا و رسهههالت به اعو  )بها رحلت پیامبر 

و مین و حیاا ززیرا بلا ؛ قیامت اسهههتمرار دارد نلطۀ پایانش رسهههیش؛ لیون ولایت تا دامنۀ

که همان ولی خشا ) یاله حجتمرهون حضههور ولی خشا در این جهان اسههتم اگر  اهلش

خورد و بسهههاط زمین و اهلش می به ه ای در زمین نباشهههش، نوا  کیهانی اسهههت( ل وهه

: 1121)مجلسی،  «هلهالولا ال جه لساخت الأرض بأ» رسششهود و قیامت فرامیبرچیشا می

لو » با انشکی تغیر نیز نلل کردا اسههت و  مجلسههی این روایت را(م مرح316 -311، 13ج 

را( ) ینیکل(م مرحو  31، 32ج )همان،  «هلهاخلت الأرض  رفه عین من حجه لسههاخت بأ

در کافی سیزدا روایت آوردا است که بیانیر این مطلو است که اگر حجت الهی نباشش، 

 ،1ج : 1266)کلینی،« هلهااخت بألو بلیت الأرض بغیر یما  لسههه»گردد: زمین متلاشهههی می

دعای نشبه آمشا اسهت که ولیّ اعو  سهبو اتصال ارض و سما در نوا  تووین  در م(131

(م کجا است او 1211: 1286م شث قمی، والسماء )رض أین سبو المتصل بین الأ ؛اسهت

 که سبو اتصال آسمان و زمین و عر  و فر  استم

 بسط معارف نبوی پس از دورۀ خاتمیت .3-5

ودا ب شریعتصاحوگذشهت جهان در ملا عی از تاریه بشون حضور پیامبرانو  گونهانهم

اسههت و  جایزگاا زمین بشون حضههور ولیّ خشا نیسههتم خلوّ زمان از نبی اسههت، اما هی 

وجود نشاشهته باشش، ولی قائ  به امر حرّ بایش  هازمانممون اسهت نبیّ مشهرّی در برخی از 

کبیر، ) یحلنبوا جهت خللی اسهههت و ولایت جهت  موجود باشهههش، چون هرزمانیدر 

 نسهههانالعال  م فوظاص مادا  فیه هذا الإفلهایزال »نویسهههش: عربی می ابن (م111-116: 1281

مانش تا زمانی که انسههان کامل در (م عال  هموارا م فوا می12: 1266ابن عربی، «)الوامل

ود، برداشته ش و ملووااین اسهاس وقتی حللۀ اتصهال ملک  بر آن حضهور داشهته باشهشم

دییر نه زمین در جای خود اسهههتلرار خواهش داشهههت و نه آسهههمانم جهان مادی برچیشا 
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 گرددمشود و قیامت برپا میمی

قیصههری در ب ث ارتباط حلیلت م مشی با سههلسههلۀ انبیا و اولیا به اسههتمرار و ابشی 

تما  إبوا التشهههریع بعنش انلطای النبوا أعنی الن»نویسهههش: بودن ولایت تصهههرید کردا و می

هذا المرتبه  فلایزال فی ولیاء مطللاصولایه من البا ن انتللت اللطبیه یلی الأدائرتهها و ظهور ال

(م 131: 1232)قیصهههری، « واحش منه  قائ  فی هذا الملا  لین ف  به هذا الترتیو و النوا 

رسش و ولایت یان با  به نلطه پابا اتما  دایراکه سهلسهلۀ نبوا یعنی نبوا تشریعی زمانی 

 س همواراگرددم پمطلر به اولیا منتلل می  وربهاز با ن ظهور کنش، در این هنیا  قطبیت 

 او این ترتیو در جهان م فوا بمانشم واسطهبهگیرد تا ملا  قرار می در این هاآنیوی از 

 است دائ قائ  است/ تا قیامت آزمایش  ایولیپس به هر دوری 

 از علی است عمر خوااآن ولّی است/ خواا از نسل پس اما  حی قای  

 رو/ ه  نهان و ه  نشسته پیشراا جومهشی هادی وی است ای 

مولوی، دفتر است )ولیّ ک  از او قنشیل او  و آناو چو نور است و خرد جبریل او است/ 

 (م823دو ،

 حضور و ماندگاری ولیّ خدا تا آستانة قیامت .3-6

بیش از مفهو  ولایت اسهههتم ولی در متون  «جت و اما ح»در احهادیهث کهاربرد وانگان  

با  ولی مرادف روازاینبوار رفته استم  یولحجت و اما ، مفهو  ولایت و  جایبه عرفانی

 دو جهتجهان از  را درحضهههور حجت الهی  حجهت و امها  اسهههتم اصههه اب معرفت

 داننش: روری می

ه به ک هر فیضههیسههت که تلشیر و مشههیّت الهی براین ا الف( واسههطۀ در فیض اسههت؛

ض خشا شش، در رسهش، به وسها ت ولی خشا باشهشم وقتی ولی واسهطۀ فیعال  مموناا می

یابنشم فیض خشاونش الله از  ریر این واسهههطه حشوث و بلا میاین صهههورا همۀ ماسهههوی

رسههش؛ زیرا همۀ مموناا این اسههتعشاد را نشارنش که گاا بشون واسهطه به مموناا نمیهی 

  ورهبا بشون واسهطه دریافت کننشم قصور خود مموناا مانع از ایصال فیض فیض الهی ر

های الهی در این جهان از  ریر واسطه به بسیاری از نعمت کهچنانم هاسهتآنمسهتلی  به 
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وی مو  نیا بنابراین قصهور در مفاض است نه مفیضم؛ رسهشآدمیان و سهایر جانشاران می

أبی »ش: فرمایی( میصادق )تلف ذکر ششا استم اما  ی( با تعابیر مخ) نیمعصومدر سخنان 

سباب فجعل لول سبو شرحاص و جعل لول شرح علماص و جعل الله أن یجری الأشهیاء یلا بالأ

 )صهههفار، «لول عل  باباص نا لاص، عرفه من عرفه و جهله من جهله، ذالک رسهههول الله و ن ن

برای  اا اسهبابشهان جاری سازدم پس(م خشاونش ابا دارد که اشهیاء را جز از ر6، 1ج : 1121

ای قرار دادا نا لی هر سههببی شههرحی و برای هر شههرحی علمی و برای هر علمی دروازن

اسهتم هرکسهی آن را بشهناسهش که شهناخته و هر کس که نشهناسش بشان جاهل استم آن 

 مبیتی اهلص( و ما خشا )دروازا، رسول 

عتلشنش نسبت انسان کامل و حجت ابن عربی و اتبای وی م ب( ولیّ، روح عال  است؛

و  تشبیر بشن به عهشن نفس است گونههمانالهی به جهان ماننش نسهبت نفس به بشن اسهت؛ 

نفس از کالبش، بشن متلاشههی و نوا  آن از ه  گسههیخته گردد؛ چنانیه حجت  با قطع علاقۀ

میون شههود؛ زیرا وجود انسههان کامل هالهی از جهان رخت بربنشد، جهان نیز متلاشههی می

ذن تشبیر این عال  نیز به ا درنتیجهگرددم بشن آن م سوب می منزلۀبهروحی است و جهان 

مل انسان کا باوجودانسهان کامل( واگذار ششا استم نوا  این جهان تنها روح )الله به این 

 بشن و یتصهههرف فیه باللوی کذالکنّ الروح یشبر الفوما أ»گویش: جامی می مپابرجاسهههت

م (1232:81)جامی،  «لهیهبواسهطه الأسماء الإمر العال  و یتصهرف فیه مل یشبر أالإنسهان الوا

مین کنش، به هقوا در آن تصههرف می کنش و به سههبوکه روح بشن را تشبیر می گونههمان

اسههما الهی در جهان  واسههطۀبهصههورا نیز تشبیر جهان به عهشن انسههان کامل اسههت که 

ها نیز با او به ین جهان همه خیراا و خوشهههیکنهشم بها رفتن حجت الهی از اتصهههرف می

 دهش و ساختار کنونیشود و در جهان انللاب عوی  کیهانی رخ میسهرای دییر منتلل می

الشنیا باقیه مادا  هذا لا تری أ» نویسهههش:از ابن عربی می یصهههریق رودماز بین می این جهان

خرا لشار ال فإذا انتلل یلی ا راا تتووّن و المسخّراا تتسخّنسهانی فیها و الوائنالشهخق الإ

و انتشرا الوواکو و رض دکاص و سهارا الجبال سهیراص و دکّت الأ مارا هذا السهماء موراص

 «لیهاشنیها و قهامهت العمهارا فی الهشار اله خرا بنلل الخلیفه یرا الشهههمس و ذهبهت الهکوّ
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مل( در انسههان کاشههخق )بینی که جهان تا زمانی که این نمی ایآ (م261: 1232)قیصههری،

  گیردیابش و همه کارهای آن در دایرا تشبیر قرار میآن اسههت، باقی اسههت و هسههتی می

اا افتنش و ها به رو کوا ریختهه بهانسان کامل به سرای دییر منتلل شود، آسمان  کهآنیاا

و سهتارگان پراکنشا گردنش و خورشیش نورانیتش را از دست بشهش  زمین به حرکت درآیش

 شودمآبادانی با انتلال خلیفه به عال  دییر در خانۀ آخرا برقرار میو عمران و 

لت انتلل انش ممم فإذا»جامی نیز در این خصوص مطالبی قریو به همین مضمون دارد: 

و  رضانتلرا و سههیرا الجبال و زلزلت الأالسههماء وکورا الشههمس و انوشرا النجو  و 

به جهان دییر برود،  کههنیامیمل (م انسهههان کا18- 13: 1232جامی،«)جهائهت اللیهامهه

نش و پاشگردد و ستارگان افول نمودا و از ه  میشوافش و خورشیش تاریک میآسمان می

و بالاخرا قیامت  آیشدرمیافتنهش و زمین بهه حرکت شهههشا و راا می از جها کنهشا ههااکو

 رسشمفرامی

ی وا  کیهانی باقپاشههش و نبشیهی اسههت وقتی مشبّری نباشههش، شههیرازن عال  از ه  می

علیشا عارفان مسههلمان با پایان یافتن زمان نبوا و رسههالت دییر مجالی برای  به مانشمنمی

ین سههبو مانشم به همکه شههریعت را تللّی و تبلیم کننش، باقی نمی جهتازایننبی و رسههول 

ص( سههلسههلۀ نبوا و رسههالت خت  شههشم لیون ولایت ولی خشاونش اعو  )پس از رسههول 

که واسههطۀ فیض در جهان اسههت و خیراا و  گونههمانتمر اسههتم ولی خشا ابشی و مسهه

رسههش، همینین به سههبو اتصههال و ارتباط ولی برکاا زمین به یمن وجود او به خلایر می

خهشا بهه خزائن عل  الهی، معهارف وحیانی را نیز تللی کردا و به کسهههانی که شهههأنیت و 

 نشم قیصری در تو ید ملا  ولایت و نبوارساگونه حلایر را دارنش، میقابلیت ت مل این

نبوا فإن الرساله وال»گویش: و استمرار ولایت در همۀ اعصار می با یوشییرو ارتباط آن دو 

اله و النبوا من ن الرسههلته تنلطعتان و الولایه لاتنلطع أبشاص ذالک لأعنی نبوا التشههریع و رسههاأ

 یممم فهنبوا و الرسههاله و الولایه صههفه الهیهالصههفاا الوونیه الزمانیه فینلطع بانلطای زمان ال

پذیرد، اما (م رسهالت و نبوا تشریعی پیان می1262:618قیصهری، «)بشاصأزلاص و أ  یر منلطعه

گرددم چون رسههالت و نبوا از صههفاا کونی زمانی پذیر نبودا و منلطع نمیولایت پایان
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 پذیرایانپهی استمممپس ولایت اما ولایت صفت ال؛ پذیرداست و با انلطای زمان، پایان می

 نبودا، ازلی و ابشی استم

گرچه ملا  ولایت از ملا  نبوا و رسههالت برتر اسههت، لیون معنایش این نیسههت که 

ای است که از او افضل استم منوور این است که شخصیت انبیا شخق نبی، ولی باوجود

جنبۀ  ت واسنبوا  ز ظاهردو جنبه دارد؛ جنبۀ ولایی که با ن نبوا اسهت و جنبۀ رسالی نی

ینّ الرسهههول من حیهث أنه ولیّ أت  من »گویهش: عربی می ابن بها ن بر ظهاهر ترجید داردم

(م 121: 1266ابن عربی،«)علی منهحیث هو نبی و رسول، لا أن الولی التابع له، ای للرسول أ

 هکاینتر است از جهتی که رسول و نبی است نه که ولی اسهت، کامل جهتازآنرسهول 

 ای که تابع رسول است از او بالاتر باششمولی

انشم رداتلسههی  ک اهل معرفت نبوا را از منور دییری به دو قسهه  تشههریعی و انبائی 

گردیشم عبارا یوی از  قائلمعهارف وحیهانی  بسهههط پهذیریتوان بهه نیز می جههتازاین

 ارائها رن نبوبنشی دییری که اهل معرفت درباچنین اسههت: تلسههی  بارادراینمعاصههرین 

انش، تلسهی  نبوا به دو قسه  انبائی و تشهریعی یا عا  و خاص استم نبوا تشریعی یا دادا

یابش که از سوی خشاونش شهود در مورد کسی مصشاق میکه شهامل رسهالت نیز می خاص

نبی برانییخته شهههود و شهههریعتی برای امت خود بیاوردم نبوا انبائی یا عا  ویژن  عنوانبهه

که ادعای برانییخته شهههشن از سهههوی خشاونش متعال و حامل پیامی ویژا  کسهههانی اسهههت

اما به برکت اتصهههال به گنجینه  یو و جنبۀ ؛ )شهههریعهت خهاص( از سهههوی او را نهشارنش

وا نب برخلافدهنشم بشین معنا نبوا عا  شهههان از حلهایر و معارف با نی خبر میولهایی

م اولیها الهی و ملربهان درگاا نیز خهاص امری ویژن انبیها بهه معنهای متهشاول کلمهه نیسهههت

ای آنان هتواننش مصهشاق آن باشهنشم هرچنش نبوا تشریعی با خت  سلسلۀ انبیا و شریعتمی

لیای الهی در سلسلۀ او کههنیامیپذیرد تا نمی هرگز پایاناما نبوا انبائی ؛ پذیردپایان می

(م 611-611: 1212، پناا یزدانداشهههت )زمین ادامهه داردم این نوی نبوا نیز ادامه خواهش 

ات  منلطع خ پذیر است و با نبوا حضراهمینین گفته شهشا است: نبوا تشریعی انلطای

و شهود؛ زیرا که نبوا انبائی در حلیلت رسهیشن به سرمنلطع نمی گردیش ولی نبوا انبائی
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 تولایت اسهت و ولایت را نفاد و پایان نیستم راا رسیشن نبوا انبائی برای همیان باز اس

ین با بنابرا؛ زادا، ج اول(شهههرح دفتر دل، حسهههنگردد )از آن به نبوا عامه تعبیر می فلذا

تا  موجو بسهههط معارف الهی جهتازاین، پذیر نیسهههتپایاننبوا انبائی  کهاینتوجهه به 

 آستانۀ قیامت خواهش بودم

 بسط معارف وحیانی در قرآن و احادیث .2

 معارف بسههط پذیریتوان به و ههوح می( بهی) نیمعصههوم و احادیثبا مراجعه به قرآن 

وحیهانی وقوف پیهشا کرد؛ لیون مهأنوس نبودن بها آیهاا و احادیلی که بیانیر این مطلو 

ار دشوار باششم نبایش با انو ایعشااست، موجو ششا که پذیر  این سنه از مباحث برای 

 ا نفس وهای معارف الهی را بسههتم توصههیه قرآن کری  به  هارو اسههتبعاد، سههرچشههمه

مراقبت آن و صههیانتش از هر نوی رجس و پلیشی به این منوور اسههت که انسههان در همین 

یها أیهها الذین آمنوا علیو  ﴿آیهش، نهائهلبهشهههت دیهشار( الللهاء )حیهاا دنیهایی بهه جنهه 

از  یمنشبهرا(م البته نتیجۀ این ملاقاا و اتصههال به خزانۀ  یو الهی 131)مائشا/﴾نفسههو أ

ی( راا رسیشن به معارف ناب الهی را معرفت نفس و ) نیرالم منیاممعارف عرشهی اسهتم 

 و هاوابسهههتییکنش و نیز رهایی از همۀ او را از درگاا الهی دور می آنیهتطهیر آن از هر 

ا و هالعارف من عرف نفسه فأعتلها و نزهها عن کل ما یبعش»برشهمردا اسهتم  معبودهایش

کسههی اسههت که نفس خویش را بشههناسههش، عارف  (312: 1112تمیمی آمشی،) «یوبلها

کنش، منزا که او را دور می هر چیزیموجبهاا آزادی خود را فراه  سهههازد و نفس را از 

 داردم

ادا عب درگروالهی را و راا رسیشن به معارف عرشی  البلا هنهجی( در ) نیرالم منیام

ا دل و دیش دانشم یاد حر بودن و  یر خشا را ازعبادا و بنشگی خالصههانه و ذاکر بودن می

بیرون کردن، اسههاس ارتباط آدمی با خشا اسههتم ذکر و یاد خشا دل را روشههنایی و صههفا 

نمایشم حضههرا را آمادا دریافت تجلیاا و انوار الهی و معارف عرشههی می و آندهش می

ن الله تعالی جعل الذکر جلاءاص للللوب تسهمع به بعش الوقرا و تبصر ی»فرمایش: می بارادراین

فی  لائه فی البرهه بعش البرهه والعشهههوا و تنلاد به بعش المعانشا و ما برح لله عزا آبهه بعهش 
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، هخطب ،البلا هنهج«)زمهان الفتراا رجهال نهاجهاه  فی فوره  و کلّمه  فی ذاا علوله أ

قرار دادا اسهههتم یاد خشا موجو  هادل(م خشاونش ذکر و یاد خود  را مایۀ روشهههنی 333

 ادی نیشمشنمی بعشازآنوهشنود کنش؛ می بر رفیینی خود را شهود که گو  انسهان سنمی

به کلی مت ول  بخشهههش که دسهههتیاا ادرا  اوآدمی را چنان روشهههنی می وجاندلخشا 

ه گویی یابش کای ترقی میگونهبرد و بهعلل او را بالا می شود، توانایی چش  وگو  ومی

 پسازاینو دل  شهههنیشدیش و نه میمیکر و کور بودا و چیزی از حلهایر عهال  را نهه  قبلهاص

 بینشمشنود و آیاا و بیناا خشا را میصشای حر را می

لسی، )مج بصارک  ترون العجائوأ :  ضّوافرمایشمیدر همین بارا ص( اعو  )پیامبر 

ن سههخن ای از عال  را ببینیشم هایشههیفتیچشهه  بر  یر خشا ببنشیش تا (م 121،11ج ، 1121

نرسش، اسرار الهی را  گو و شهود آدمی تا به ملا   هارا چشه یرسهول خشا اسهتفادا م

 مبینشهای جهان را نمیشنود و شیفتینمی
 های راز ششللمه تا خورنشااین دهان بستی دهانی باز شش/ 

 (م1611ول،ا دفتر ملنوی،کن )انباز / بعش از آنش با ملک بازکن فل جان از شیر شیطان 

هایی گونه بودا که در زمانفرمایش هموارا در جهان اینیی( در ادامه م) نیرالم منیام

خنان سری س هاآندروان فترا( خشاونش بنشگانی داشته است که با نباشهنش )که پیامبرانی 

 علیشا استاد مطهری، به گفته استمسهخن می هاآنگویش و در علل و عمر جانشهان با می

نونش شبران نیستنش که سخن حر را میخواهش بیویش که تنها پیامحضهرا در این کلا  می

انش و چنین اشخاصی در شهود؛ افراد دییری همیشه بودامی هاآنو الهامی از ناحیه حر به 

در ی( ) نیرالم منیام(م 31: 1231مطهری،) ستنشینپیغمبر ه   حالدرعینجهان خواهنش بود 

راماا کنشم کا بیان میآور ذکر راین خطبه احوالاا و ملاماا ذاکرین و انر شیفت ادامۀ

ه دهش و منجر بدر پرتو عبادا و بنشگی خالصهههانه رخ می ههاآنو فتوحهاتی را کهه برای 

 خذوا منو ین للذکر لأهلاص أ»فرمایش: گونهه بیان میگردد، ایندریهافهت علو  عرشهههی می

الشنیا یلی  افوأنّما قطعو یا  ال یاا  تجارا و لا بیع عنه یلطعون به أالهشنیها بهشلاص فل  تشهههغله

امه قفی  ول الإ اء ذالک فوأنما ا ّلعوا  یوب أهل البرزخخرا و ه  فیها، فشاهشوا ماورال 
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ا الشنیا حتی کأنّه  یرون مهل علیه  عشاتها فوشهههفوا  طاء ذالک لأفیهه و حللّهت اللیهامه 

ه و نبه ه  الملائوه و تنّزلت علیه  السویممم قش حفّت لایری الناس و یسهمعون ما لایسمعون

ایری الناس ل حتی کأنه  یرون ما هل الشنیای ذلک لأقطا فوشفوافت ت له  أبواب السماءم 

دنیا  جایبهکسهههانی هسهههتنش که ذکر خشا را  (م333خطبه، «)یسهههمعونو یسهههمعون مها لا

ا را از یاد خش هاآنای انشم چنان مسههتغرق در ذکر خشاینش که هی  کاری و معاملهبرگزیشا

در دنیا زنشگی  بااینوه نیذاکر گهذراننهشمیهاد خهشا روزگهارشهههان را می م بهاداردبهازنمی

نش اورای عال  دنیا را مشاهشا کردا هاآن انشمکننش گویا آن را رها کردا به آخرا رفتهمی

ت لر پیشا کردا  هاآنهایش برای قیامت با وعشا ؛ وانشو از احوال اهل برزخ مطلع شهههشا

بیننش آنیه را که مرد  می ؛ وانشرا برای اهل دنیا کنار زدا اهحجابها و اسهههتم آنان پردا

ر برگرفته و را د هاآنشنونش آنیه مرد  قادر به شنیشن آن نیستنشم فرشتیان و می بیننشنمی

باز شههشا اسههتم ذاکرین به جزئیاا  هاآنانشم درهای آسههمان به روی آنان بخشآرامش

سهههنشم رالیلین نسهههبت به این امور میبه ملا  حر برزخ و قیامت معرفت یلینی پیشاکردا و

ودم شبه حلایر عال  باز می و گوششانشودم چش  نمی هاآنوردی نصیو  یر اچنین دسهت

 بیننش که از دییران پوشیشا استماموری را می

فرمایش پارسهایان کسانی هستنش که در همین دنیا متلین می در خطبۀی( ) نیرالم منیام

انههش مطلعکننههش و از جزئیههاا آن و نوریههان را در قیههامههت مشهههاهههشا میاحوال نههاریههان 

 (م112،البلا هنهج)

ص( با زیش بن حارنه در آن ماجرای بعش ) امبریپ وگویگفتدر  مطلهو نویر همین 

ج : 1261لینی،کاست )نوشته  تفصیلبه کافیاز نماز صهب یاهی آمشا است که کلینی در 

قیامت اموری فراعللی اسهههت و از علایش باورهای ایمانی جزئیاا برزخ و  بااینوه(م 3،12

یه نمایشم این عطشود، لیون این امور ناپیشا را خشاونش برای ذاکرین هویشا میم سوب می

لرا/ )ب﴾علمو  ما ل  توونوا تعلمون﴿فرمایش: الهی بهه ذاکرین همهان اسهههت که قرآن می

 موختن آن نیستیشمدهش که از پیش خود قادر به آ( علمی به شما می321

ی( بر این علیشا است که آن ) نیرالم منیاماسهتاد مطهری در خصهوص این سهخنان  
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حضهرا در پی تصهویرسهازی از این تللی اسهت که تنها پیامبران نیستنش که سخن حر را 

 هسهههتنش کهشهههود، بلوه افراد دییری نیز می هاآنشهههنونهش و الههامی از نهاحیه حر به می

(م عبشو ذاکر 31: 1231مطهری، دارنش )بر نیسهههتنش، اما ارتباط با  یو کهه پیام حهالدرعین

 گشت، در این حالت ذاکر و مذکور به ه  نائلوقتی با بنشگی خالصانه به ملا  قرب حر 

وشنودی است که در تما  ادوار گردنشم حاصل این اتصال همان گفتمرتبط و متصل می

فترا( بین خشا و بنشگانش برقرار بودا استم  دوران و چهچه در زمان حضور انبیا ) هیتار

 زمان الفتراا عباد ناجاه فی أ والله فی البرهه بعش البرهه برح و ما»فرمهایش: حضهههرا می

های (م خهشاونهش هموارا در دورا333،البلها ههنهج) «فی فوره  وکلّمه  فی ذاا علوله 

ردا و ه و فورشان نجوا کفترا، بنشگانی داشهته که با انشیشه مختلف روزگار و در دوران

چشهه ، گو  و دل ذاکرین با  ازاینوهپسدر درون عللشههان با آنان سههخن گفته اسههتم 

آسمان به روی آنان باز گردیش و فتوحاا نصیبشان  و درهای آشهنا شهشحلایر عال   یو 

ها معرفتی از سنه عل  حضوری نمایشم حاصل این دریافتشهشا، خشاونش با آنان تول  می

شا کرد ها وجود لفوی پیالطبع قای  به نفس شهخق ذاکر استم اگر این دریافتاسهت و ب

و در بیان و بنان شهههخق ذاکر درآمش، در این مرحله اسهههت که به بسهههط معارف وحیانی 

انجامشم اسهه  این واقعه و مواجهۀ ملشس با حضههرا حر را هر چه مایل باشههی بیذار، می

وحیانی اسههت که به بسههط معارف دینی منجر منتها نتیجۀ این مواجهه حصههول این معارف 

ص( اعو  )گرددم گرچه ملا  نبوا و رسهههالت ملا  توقیفی اسهههت و با رحلت پیامبر می

ن بسته ششا دی و کمالاست و باب وحی رسالی و تشریعی به دلیل جامعیت  پایان پذیرفته

هان شههشن بسههاط ج برچیشاحلایر عرشههی تا  و دریافتاسههت؛ لیون ارتباط عر  و فر  

در  یریبسط پذبنابراین ؛ معارف وحیانی همین است بسهط پذیریبرقرار اسهتم منوور از 

، زیرا تما  این احوال و ملاماا و فتوحاتی که برای نیسهههت معارف وحیانی نافی خاتمیت

 یابشمآیش، در ذیل ملا  نبوا و ولایت ت لر میاولیا الله پیش می

 گیرینتیجه

انی معارف وحی بسهههط پذیریه سهههاحت، با تبیین و ت لیل در این ملاله تلا  شهههش در سههه
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پرداخته شههود و این مشعا در سههه جاییاا مورد سههنجش واقع شههود که ارتباط با  یو و 

رائی و گرا در پارادای  کلرا مسألهحلایر بنیادین عال ، اختصهاصهی پیامبران نیسهتم این 

از معرفت ناب دینی تلا  در ههای تجربهه دینی کهه هر دو به ن وی با انعزال نیز دیهشگهاا

فی و آوردهای فلسههتوجیه یا بازسههازی تنوی فه  دینی دارنش، مطرح نسههاختی ؛ بلوه در را

عرفانی انشیشهههمنشان مسهههلمان و نیز متون حشیلی تبیین کردی م ارتباط بشهههر با خشاونش و 

ه در چدریافت علو  و معارف وحیانی اختصهاص به انبیا نشاردم چه در عصر حضور انبیا و 

انش که علو  و معارف را از خاتمیت، هموارا کسهههانی بودا از عصهههردوران فترا و پس 

الهی امری مسههتمر تا ل وه وقوی  اولیایکننشم ولایت خزانه  یو الهی دریافت کردا و می

اسهتمرار ولایت، فیض الهی نیز در سهاحت معرفت مستمر خواهش بودم  تبعبهقیامت اسهتم 

  نیسههتم ه وحی رسههالی و خاتمیت بسههط ناپذیریوحیانی نافی  بسههط معارفرو ازاین

 نوعیهبوحی مربوط  بسهههط ناپذیریچنهانوه با کمال و جامعیت دین منافاا نشارد؛ زیرا 

ص( باب این نوی وحی اعو  )وحی رسههالی( اسههت که با رحلت پیامبر ) یوحخاصههی از 

شناسانه یر  هستیبشهر مسهشود ششا استم در ساحت ت لیل فلسفی بر اساس ن سهویبه

سههینا، ت لیل شههش فعالیت علل فعال تنها در ارتباط با انبیای خشاونش خلاصههه فارابی ههههه ابن

شههود، بلوه گذشههته از سههازوکار ارتباط پیامبر در قالو وحی، گشههودگی نسههبت به نمی

ها ه با داشتن شرایط خاص ه نیز داردم در نیر  عرفانی، ولیّ خشا جان و روح عال  انسان

 یعلمنوا  عینی و  دو سهههاحتواسهههطه فیض خشاونش در  و همینین گرددمیسهههوب م 

این  عتببهتا جهان هست، ولیّ خشا نیز حضور داردم  جهتازاین( اسهت؛ و تشهریعتووین )

 و روایااقرآن  ازنورم یابشمیولیّ خشا، معارف وحیانی نیز بسهههط  و مانشگاریحضهههور 

و  و اخلاصبه  هارا نفس  و مشهههروطائمی ارتبهاط وحیهانی خهشاونش با بشهههر، امری د

استم  ذیرپت لرظرفیت بنشگان صالد خشا هموارا  تناسهوبهاسهتم این ارتباط  عبودیت

از  رفی وجود حجت الهی تا آسههتانه قیامت برای فیض رسههانی و بلای جهان لاز  اسههت، 

ی عارف وحیانولایت تا پایان جهان، نزول و بار و م و گستراحجتو الهی  باوجود روازاین

یاا بنابراین آ؛ یابشمیبودا و به برکت وجود ، معارف وحیانی بسهههط  انلطهای نهاپهذیر
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 یریبسهههط ناپذمربوط به اکمال و اتما  دین و آیه خاتمیت و روایاا مربوط به آن، دلیل 

باب انوای دییری از وحی را به روی اولیا خاص  خشاونش حالبااینوحی رسههالی اسههتم 

مشارانه به ت ول و توسههع معرفت ترین دلیل این ادعا نیاا تاریهمه  خود گشههودا اسههتم

های دینی بعش از رحلت رسول خشا تا پایان عصر دینی در بسهتر تاریه استم حج  افزودا

اکنون شاهش گویایی بر بسط ی( و از عصهر معصومین تا ه ) نیمعصهومتشهریع و حضهور 

  معارف وحیانی استم
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 منابع

 قرآن

 البلاغهنهج

غات ه آملی، قم، دفتر تبلیزادالنفس من کتاب الشفاء، تحقیق حسن حسن (.5831.)سیناابن -

 اسلامی.

، ه آملیزادشارات و التنبیهات با شرح خواجه طوسی، تحقیق حسنالإ (.5838)،----- -

 قم، دفتر تبلیغات اسلامی

، تهران، تعلیقۀ ابوالعطا عفیفی، 5ج فصوص الحکم،  (5811الدین.)ابن عربی، محی -

 .ءانتشارات الزهرا

، ناشر الشریف الرضی، 5ج ، ئمهکشف الغمه فی معرفه الأ (5831 ربلی، علی ابن عیسی.)أ -

 .قم

درر الکلم، قم، دار الکتب غررالحکم و  (.5151)محمد، عبدالواحد بنالتمیمی الآمدی،  -

 .سلامیالإ

ویلیام  مقدمه نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص،(. 5831)جامی، عبدالرحمن،  -

 .مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی چیتیک، تهران، وزارت فرهنگ وآموزش عالی،

، مؤسسه فرهنگی محمد قزوینی و قاسم غنی، قم به اهتمامدیوان حافظ،  (5833)حافظ، -

 .انتشاراتی آفرینه

 .ر فرهنگی رجاءهزار و یک نکته، تهران، مرکز نش (.5811 زاده آملی، حسن.)حسن -

فروغی، تهران، نشر  محمدعلیکلیات سعدی، به تصحیح  (.5833)الدین،سعدی، مصلح  -

 .هستان

 .(. گلشن راز، تهران، ناشر طهوری5811)شبستری، محمود، -

الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه،  (.5813)ابراهیم، بن محمد صدرالدین الشیرازی، -

 .نشگاهی، تهران، مرکز نشر داالدین آشتیانیتصحیح و مقدمه سید جلال

کتابخانه آیه الله الدرجات الکبری، منشورات  بصائر (.5111)حسن، محمد بنصفار،  -

 .مرعشی نجفی، ق

 .الکتب العربیه دار بیروت، ،احیاء علوم الدین (.تابی )محمد، محمد بنغزالی،  -
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تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، مترجم، عبدالمحمد  (.5831)جر، و خلیلفاخوری، حنا  -

 .شرکت علمی و فرهنگ ن،آیتی، تهرا

جعفر سجادی، تهران،  ترجمه های اهل مدینه فاضله،اندیشه (.5831فارابی، ابونصر.) -

 .اسلامی و ارشادوزارت فرهنگ 

 .کتبه الزهراء، بیروتالم انتشارات السیاسه المدنیه، (.5113.)--------------- -

 .، دار الفکربیر، بیروتالتفسیرالک (.5148 فخرالدین رازی، محمد بن عمر.) -

عطاردی، تهران،  عزیز اللهمکنونه، تحقیق  کلمات (.5814)،ملا محسن، فیض کاشانی -

 .ناشر فراهانی

ی، الدین آشتیانشرح قیصری بر فصوص الحکم، محقق سیدجلال (.5831)قیصری، داود، -

 .ریرکبیام تهران،

 .سلامیهإتهران، دارالکتب ال الاصول الکافی،(. 5811)یعقوب،  محمد بنالکلینی،  -

ه(، دین ابن ترکالانسان کامل در مکتب عرفانی صائن) یشناسانسان (.5831)،ییحی کبیر، -

 .قم، مطبوعات دینی

 .، شرکت سهامی انتشارتهران احیا فکر دینی، ترجمه احمد آرام، (.5811 .)لاهوری، اقبال -

 .قدس انتشارات، قم، الجنانمفاتیحکلیات  (.5831)محدث قمی، شیخ عباس، -

 .، بیروت، مؤسسه الوفاء13، ج بحارالانوار (. 5111)لسی، محمدباقر،مج -

 .سلامیمؤسسه الأعلام الإ، تهران، 5ج الحکمه،  زانیم (.5111)،محمد شهری،ریمحمدی -

 .، قم، مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀراهنما شناسی (.5811)مصباح یزدی، محمدتقی، -

 .راتهران، انتشارات صدنبوت،  (.5831)مطهری، مرتضی، -

تهران، شرکت ، مثنوی معنوی، تصحیح کاظم برگ نیسی (.5833)،الدینمولوی، جلال -

 .انتشاراتی فکر روز

انزلی، قم،  سید عطانگارش ، مبانی و اصول عرفان نظری (.5818)لله،ا دیدیزدان پناه، س -

 .ره() ینیخمانتشارات آموزشی و پژوهشی امام 


