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بسط پذیری و حیثیت گشودگی معارف وحیانی در تفکر دینی
هادی فنایی

نعمت سرا1

چکیده

در این جستار ،به بسط پذیری معارف وحیانی و گشودگی زمینه ارتباط انسان با منبع
وحیانی -الهی بر پایه سهه سهاحت انشیشهههای فلسفی و عرفانی انشیشمنشان مسلمان و نیز
قرآن و متون روایی پرداخته شههشا اسههتم حوما و عارفان مسههلمان معتلشنش ولایت بهمنزلۀ
روح این جهان و مجرای فیض الهی اسههت و همینین با ن و جوهرن نبوا اسههتم انسههان
کامل با ارتلای وجودی و سیر با نی و زدایش حجابهای گونهگون از نفس خویش در
مرتبۀ نخسهت به ملا ولایت الهی میرسشم در چنین مرحلهای ولی خشا به ملأ اعلی متصل
و مرتبط میگردد و حاصل این ارتباط و اتصال گشودا ششن باب گنجینۀ معارف وحیانی
به روی او اسهههتم از رفی ولی خشا مجرای فیض الهی تا ل وۀ وقوی قیامت اسهههتم هر
کمهال و خیری ازجمله معرفت و معنویت عرشهههی و قشسهههی در پرتو ولایت ولی خشا به
انسهان میرسشم همانگونه که گسترن ولایت در نوا تووین تا دامنۀ قیامت جریان دارد و
حضهور ولی خشا در جهان همیشیی است ،ازاینرو معارف وحیانی نیز بهتبع حضور ولی
خهشا در عال تا آسهههتانۀ واقعۀ قیامت بسهههط میپذیردم بسهههط پذیری معارف وحیانی از
پیامشهای اسهتمرار ولایت م سهوب میگردد و این بسط پذیری منافاتی با خاتمیت پیامبر
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اعو (ص) نشارد؛ بنابراین بسههط معارف وحیانی اختصههاص به دورن انبیا و اوصههیا نشارد و
جاییاهی اسههت که برای هر انسههانی با ل اا شههرایط ویژا ازجمله هارا درون و سههعه
وجودی گشهودگی داردم بسط ناپذیری وحی رسالی و تشریعی با خت نبوا امری قطعی
استم
واژگان کلیدی :وحی ،انسان ،ارتباط ،بسط پذیری ،ولایت و معارف وحیانیم
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مقدمه

انشیشهمنشان مسهلمان بر این باورنش ملا نبوا از یکسهو ،موهبتی الهی و از سوی دییر،
حاصههل ارتلا نفس نبی و ارتباط و اتص هال او با منبع بیانتهای عل خشاونش اسههتم پیامبر با
مجهاههشا نفسهههانی ،عبهادا و بنشگی و توسهههعۀ با نو وجودی خود به ملا برگزیشگی
خهشاونش (مجتبی و مصهههطفی) مفتخر میگردد و آنیاا فرشهههتۀ وحی بر دلوجانش فرود
آمهشا و پیا الهی را بر او نازل میکنشم در این حالت او سهههرشهههار از عل الهی و ربوبیت
تشریعی خشاونش میشودم در اصطلاح دینپژوهان به چنین وحی و پیا الهی ،وحی رسالی
گفته میشهود که شهاخصۀ نبوا استم بعش از رحلت پیامبر (ص) چنین وحیای بر کسی
نهازل نمیشهههود؛ زیرا پیهامبر اعو (ص) نبی خهات و اسهههلا دین جامع و کامل اسهههتم
ازاینجهت جریان نبوا با رحلت ایشههان به پایان رسههیشا اسههت؛ اما این اعتلاد نیز وجود
دارد کهه ارتبهاط وحیهانی خشاونش با یر انبیا (به معنای الها نمودن و نبوا انبائی) بعش از
پایان وحی رسهالی همینان برقرار اسهتم اتصهال عر

و فر

(بهملتضهای دائ الفضل و

فیاض بودن خشاونش و حضور مشاو اولیا الهی در جهان) ،حلیلتی مستمر و جاودانه استم
همانگونه که آفرینش و رزاقیت پروردگار همیشهیی است و ل وهای منلطع نمیگردد،
ارتبهاط و اتصهههال اولیا الهی با خزانۀ عل الهی و نزول معارف عرشهههی نیز تا ابش جریان و
سهههیلان داردم در این جاییاا سههه ال این اسهههت که این ارتباط وحیانی را چیونه میتوان
ترسهی کرد و سهازوکار آن چیونه اسهت «در همه افراد بشر به درجاا مختلف ،یر از
علل و حس ،یک شهههعور و حس با نی دییر وجود دارد که در برخی انسهههانها آنقشر
قهشرتمنهش میشهههود کهه او با دنیای دییر واقعاص اتصهههال پیشا میکننش؛ بهگونهای که واقعاص
گشههودگی از دنیای دییر برای او حاصههل میشههود؛ این امر ،به نق قرآن اختصههاص به
پیغمبران نههشارد ،زیرا خود قرآن ه این را برای یر پیغمبران بههه ور ویژا نیز ذکر کردا
اسههت»(مطهری)32 :1231 ،م به نور اسههتاد مطهری ارتباط با عال

یو و دریافت معارف

وحیانی مخصهوص انبیا نیست؛ بلوه کسانی که درجه نبوا نشارنش نیز از این موهبت الهی
برخوردارنشم به نور ایشههان این مطلو از مسههلماا دین اسههتم او دراینبارا از اصههطلاح
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م شّث اسههتفادا میکنش (همان)31 ،م ارتباط وحیانی با خشاونش و رااهای دسههتیابی به عل
الهی مخصهوص پیامبران و من صهر در نزول فرشتۀ وحی نیستم بلوه معصومین و کسانی
که تربیتیافتۀ موتو اهلبیت (ی) باشهنش و حتی انسانهای دیندار از سایر ادیان الهی نیز
از این موهبت الهی بهرامنشانشم این نوی ارتباط با خشاونش که حاصههل آن دریافت معارف
عرشههی و ربّانی اسههت ،در روایاا از آن به لف «ت شیث» تعبیر شههشا اسههتم در کتاب
کلینی بههابی پیرامون م هشّوث بودن ائمههه (ی) بهها عنوان «بههاب انّ الههأئمههه (ی) م هشّونون و
مفهمّوون» وجود دارد (کلینی :1262 ،ج )332 ،1م منوور از م هشّوث ،یعنی کسهههی کههه
فرشههتیان الهی با او سههخن میگوینش و پیا خشاونش را به او منتلل میکننشم در عص هر اما
باقر (ی) شهخصی به نا حو بن عتیبه که با ممشای اعتلادی اهلبیت (ی) چنشان موافلتی
نشاشههت ،شههنیشا بود که برخی میگوینش ائمه م شثانش؛ باور به این سههخن برای او گران
بودم امها باقر (ی) زرارا را نزد او فرسهههتاد تا تردیش

را بر رف نمودا و به او بیویش که

اوصیا پیامبر اعو (ص) م شّثانش (همان)م
این قسه از وحی که اصهطلاحاص الها نامیشا میشود با خت نبوا قطع نمیشود و این
راا ارتبا ی با خشاونش پس از رحلت رسول اکر مسشود نمیگردد (مصباح یزدی:1263،
)231م در قرآن کری تفویهک میهان وحی و الها صهههورا نیرفته اسهههتم قرآن هر نوی
دریهافت سهههری و رمزگونه را از ناحیۀ خشاونش وحی مینامش ،خواا برای نبی؛ خواا برای
امها و ولی؛ و حتی برای هسهههتیمنشهای دییر ماننش زنبورعسهههل ،زمین ،آسهههمان وممم م
اختصهاص وحی به انبیا و الها به اوصیا تفویوی است که در اصطلاح مفسرین و متولمان
کهاربرد پیهشا کردا اسهههت ،گرچهه بر کهاربرد قرآنی همهۀ موارد ارتباط تفهیمی خشا با
مخلوقاا وحی نامیشا میشود (همان)282،م در دورا انبیای پیشین نیز اتصال به خزانۀ عل
الهی برای برخی حاصهل شهشا اسهتم از این میان کسهانی ماننش مادر موسی (ی) ،حضرا
مری (ی) و آسهیه همسر فرعون بهتناسو ظرفیتشان از وحی الهی برخوردار ششاانشم استاد
مطهری دراینبارا مینویسهههش :مادر عیسهههی (ی) را خشاونش در زمرن پیغمبران ذکر نوردا
استم ولی درعینحال اینگونه ارتباط و اتصال با جهان دییر را به یک ن و بسیار قوی و
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عالی ،مخصهوصاص برای حضرا مری ذکر کردا است که فرشتیان بر او ظاهر میششنش و
با او سخن میگفتنشم در اصطلاح حشیث ما اینها را «م شّث» میگوینش (مطهری:1231 ،
)32م گذشهته از معصومین (ی) و موارد یادششا قرآنی ،کسانی نیز بوداانش و هستنش که در
پرتو تعالی نبوی و با تأسههی از پیامبر (ص) و اهلبیت (ی) به ملاماا و احوال والایی ارتلا
یهافتهانشم در این میان عارفان مسهههلمان در بهرامنشی از این مواهو الهی ،جاییاا ویژاای
دارنشم عارف با سهلو

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

پیش میرود و بهه بهارگاا حر راا مییابش و از تابش و تجلّی انوار الهی ،جان خود را منّور
بههه معههارف عرشهههی مینمههایههش و از معههانی یبی و امور حلیلی آگههاا میشهههودم چنین
رهیافتهای در سهنت عرفانی کشهف و شههود نا دارد (قیصهری)22 :1232،م اگر عارفی
کهه صهههاحهو چنین مواجیهشی میشهههود ،بتوانش آن را بیان کردا و در قالو گزاراهایی
درآورد ،نمرن آن به بسط معارف وحیانی میانجامشم
این ملاله درصهههشد تبیین بسهههط معارف وحیانی تا دامنۀ قیامت از مجرای اسهههتمرار
ولایت استم با توجه به ارتباط تنیاتنگ ملا ولایت و نبوا لاز است در برخی موارد به
چیستی وحی و ملا نبوا نیز پرداخته شودم تما تلا

بر این است تا ریشهها و نشانههای

این ب ث را در متون دینی و آنار فلسفی و عرفانی واکاوی نمودا و وجه سازگاریا

را

با خاتمیت نیز روشن نمایشم
 .8تحلیل فلسفی از بسط معارف وحیانی
 .8-8تحلیل فارابی و ابنسینا

بسط معارف وحیانی در نیاا فیلسوفان مسلمان مبتنی بر نوعی هستیشناسی و انسانشناسی
فلسهفی استم آنها بر مبنای قاعشا الواحش صشور هستی را از ناحیه خشاونش بر اساس یک
نوا ولی تفسهیر میکننشم به علیشن آنان ترتیو آفرینش بر مبنای علول داگانه است که
در رأس آن علل اول اسهههت و علل فعال در پایان آن قرار دارد که منشهههأ صهههشور جهان
بیعت اسههت (ابنسههینا :1282 ،ج )836 ،2م در این انیارا ،علل فعال ،واجش تما علو و
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معارف الهی اسهت و هر معرفتی م صهول افا هۀ آن اسهتم نفس نبی نیز تنها با اتصهال به
این منبع میتوانش از حلایر هسهتی آگاا شودم علل فعال درواقع بهمنزلۀ فرشتهای است که
میسهههر
انبیها معهارف وحیهانی را از او اخهذ مینمهاینشم دریافت وحی برای پیامبر نیز آنیاا ّ
میشهود که به مرتبۀ علل مسهتفاد و علل بالفعل رسهیشا باششم در این هنیا و در صورا
ات اد آنها ،علو و معارف و تفاصههیلو شههریعت را بهتناسههو ظرفیت وجودیا

دریافت

میکنشم به نور برخی ،فارابی نخسهتین فیلسهوف مسلمانی است که مسألۀ وحی و نبوا را
مورد توجه قرار دادا و مسههألۀ نبوا مه ترین جزء از مذهو فلسههفی اوسههت (فاخوری،
)111 :1286م فیلسهوفان پسهافارابی در چارچوب همین انیارن فلسفی با یفی از اختلافاا
بهه تبیین وحی و نبوا پرداختهههانهشم این نیر

برای انسهههان ظرفیهت و قههابلیهت وجودی

خاصهی قائل اسهت که در صهورا شناخت این ظرفیت و قابلیت (در دو ساحت حومت
نوری و عملی) ،قادر اسههت با منشههأ صههشور وحی مرتبط و متصههل گشههته و بهموجو این
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
علهل هیولهانی وی با ادرا

همۀ معلولاا کامل شهههشا اسهههت (فارابی)318 :1231 ،م به

علیشا فارابی وحی و نبوا ،م صهول ارتلا قون عللانی استم کسانی میتواننش به این ملا
برسهنش که علاوا بر کمالاا عللانی و نفسهانی ،صاحو بایع عالیه باشنشم وقتی شخق به
چنین کمالاتی رسههیش ،نفس او به علل فعال متصههل میگرددم در این هنیا فیو ههاا لاز
را بهشون واسهههطهه از علهل فعهال درمییهابش (فارابی .)31 :1123،راآورد چنین ارتبا ی،
دریافت معارفی اسهت که در نور فارابی همان وحی است و صاحو این وحی را ملک و
رئیس مطلر و نبی مینهامهشم فارابی در مواجهه با مسهههألۀ وحی و نبوا و تبیین آن بر قون
متخیله تأکیش داردم به نور ایشهان تما امور معلول از ناحیۀ علل فعال به قون عاقله و سسس
به متخیلۀ نبی افا ه میگردد (فارابی)322 :1231 ،م
ازنور ابنسههینا نیز علل فعال منشههأ علو و معارف وحیانی اسههتم او در تبیین وحی و
نبوا برخلهاف فارابی بهجای قوا متخیله از قون حشس و علل قشسهههی سهههخن میگویشم
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عهالیترین مرتبهۀ قون حشس را علل قشسهههی مینامشم به نور او اگر قون حشس کسهههی به
عالی ترین مرتبه رسهیش و استعشاد ششیش برای اتصال به علل فعال پیشا نمود ،او پیامبر بودا
و دارای علل قشسهی استم انبیا دارای قون حشس قویانش؛ ازاینجهت بالاترین استعشاد را
برای ارتبهاط بها علهل فعال دارنش (ابنسهههینا :1282،ج )116 ،3م به نور وی علل قشسهههی
اختصههاص به انبیا داردم او بر این باور اسههت که نفس پیامبران به سههبو بهرامنشی از علل
قشسهههی به عللو فعال که خزانۀ علو و معارف اسهههت ،مرتبط میگردد و پس از ارتباط و
اتصههال به علل فعال تما معارف در نفس آنان افا ههه میشههود؛ زیرا مفیض تما صههور
علمی ازجمله معارف وحیانی علل فعال اسههتم به نور ابنسههینا نلش تفور و اسههتشلال در
ت صهیل علو و معارف تنها در حشّ آماداسازی قوا عاقله استم تفور و استشلال ،موجو
آمهادگی قون عاقله برای دریافت معارف از علل فعال میشهههود (ابنسهههینا)223 :1281،م
همانگونه که گذشت ،علل فعال حللۀ ارتباط عال علل با جهان بیعت است و هر آنیه
به جهان بیعت میرسهش ،از ریر همین علل اسهتم از رفی فاعلیت این علل در افا ۀ
حلایر عرشی اختصاص به دورن خاصی نشارد؛ زیرا این علل دائماص فاعلیت داردم به علیشا
فیلسههوفان مشههائی ازجمله ابنسههینا ،فاعلیت علل فعال در افا ههۀ معارف تا و تما اسههت،
تنها شهرط آن قابلیتی است که بایش برای نفوس انسانی برای دریافت علو و معارف پشیش
آیش؛ بنابراین قوابلی که قابلیت آنها تا باشهش و مانعی نیز برای این اتصههال در میان نباشش
بهصههورا مشاو مسههتفیض میگردنش (همان :1282 ،ج )111 ،2م باوجود چنین شههرایطی
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
نششا لیون چنین بسطی از پیامشها و نتایج منطلی این تفور فلسفی استم
 .3-8صدرالمتألهین

بسهههط معهارف وحیهانی در حومهت متعهالیهه بها یهک ت لیل عمیر و دقیلی و با رویورد
ولهایتم وری بیان شهههشا اسهههتم این ت لیل آمیزاای از قرآن و برهان و عرفان اسهههتم
صشرالمتألهین و اخلاف ایشان در ت لیل این ب ث وامشار حوما و عرفای پیش از خودنشم
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صههشرا آراء خود را در قالو حومت و عرفان بهصههورا توأمان مطرح کردا اسههتم او با
بررسهی احوال و ملاماا انسهان کامل بیان میکنش بشر با رشش و ارتلای عللانی و سلو
نفسهههانی به مشهههاهشا ملائوۀ ملرب نائل شهههشا و آنیاا حلایر عرشهههی را از مبادی عالی
دریافت مینمایشم او در موا هع مختلف به ت لیل و واکاوی این ب ث پرداخته اسههت؛ در
جاییاهی مینویسهش« :فومال التعلل فی الإنسهان هو اتصهاله بالملأ الأعلی و مشاهشا ذواا
الملائوه الملربین و کمال اللوا المصههورا ی دی بها یلی مشههاهشا الأشههباح الملالیه و تللّی
المغیباا و الأخبار الجزئیه منه و الا لای علی ال وادث الما هههیه و ال تیه» (صهههشرالشین
الشهههیرازی)128 :1286 ،م بها توجه به اینکه ارتباط انسهههان کامل با ملا اعلی و مشهههاهشن
فرشههتیان و دریافت اخبار یبی از آنها دائمی اسههت ،ازاینجهت منجر به بسههط معارف
وحیانی میگرددم به نور صشرا نبوا و رسالت از یکجهت بسط ناپذیر و از جهت دییر
تا ابش ادامه داشته و بسط پذیر استم عبارا او دراینبارا چنین است« :اعل أنّهما منلطعتان
بوجهه دون وجهه (کمها قهالهه بعض العهارفین) انلطع نزول الملهک حامل الوحی علی نهج
المبشهراا و حو الأئمه المعصومین عن
ّ
التملیل و لهذا قال و لا نبیّ بعشی؛ ن أبلی حو
الخطهاء و حو المجتهشین و أزال عنه الإسههه و بلی ال و و أمر من لا عل له بال و
الإلهی أن یسههأل أهل الذکرممم فالنبوا و الرسههاله من حیث ماهیتهما و حومهما ما انلطعت و
ما انسهخت و ینما انلطع الوحی الخاص بالرسول و النبی من نزول الملک علی أذنه و قلبه»
(صشرالشین الشیرازی)126 :1286 ،م
دیشگاا صهشرالمتألهین با فارابی و ابنسهینا متفاوا اسهت؛ زیرا بسط معارف وحیانی
ازنور این دو حوی را میتوان از فعّال بودن دائمی علل فعاّل به دسههت آورد ،ولی بسههط
معارف وحیانی در حومت متعالیه علاوا بر علل فعال از ریر اسهههتمرار ولایت و هههوح
بیشتری داردم صشرا منشأ بسط پذیری معارف الهی را دو چیز میدانش:
الف ،وراثت از ولایت النبی (ص)

به علیشا ایشههان خاسههتیاا معارف الهی قلو مبار

پیامبر (ص) اسههتم اولیاء الهی تراث

معنوی رسههول اعو (ص) را به ارث میبرنشم در این میان امیرالم منین (ی) حللۀ اتصههال
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تراث معنوی رسول خشا به همۀ اولیا و اقطاب استم در این فرض منشأ بسط معارف نبوی
از ریر توارث از ملا نبوا استم بشین معنا که پیامبر (ص) جان ولیّ را با تعالی عرشی
اشههراب میکنش ،بسههان تعلی و ت شیلی که رسههول اعو (ص) در دلوجان امیرالم منین
(ی) نمودم در حشیلی آمشا اسهت که امیرالم منین (ی) فرمود« :ینّ رسول الله علّمنی ألف
بهاب من ال لهال و ال را و ممها کهان و ما یوون یلی یو اللیامه کل باب منها یفتد ألف
باب» (م مشیریشههههری :1121 ،ج )331 ،1م رسهههول خشا هزار باب عل را از حلال و
حرا و دانش و اخبار و حوادث مربوط به گذشته و آینشا تا روز قیامت را به من آموخت
و ازهربهاب هزار باب دییر به روی من گشهههودا میشهههودم همین حشیث را فخر رازی با
انش

تغیری در تفسهیر خود آوردا اسهت« :قال علی (ی) :علّمنی رسول الله ألف باب من

تشهعو لی من کل باب ألف باب»(رازی :1132 ،ج )33 ،8م زالی در تو ید این
العل و ّ
حهشیث میگویش کیفیت این تعلی و تعلّ برای ما معلو نیسهههت؛ زیرا این نوی یاددادن و
یادگیری از نوی متعارف نیست ( زالی ،بیتا :ج )3،112م
ب ،دریافت بیواسطه معارف وحیانی از حضرت حق

گاا برای اولیا الهی چنان تلرّبی حاصهههل میشهههود که تما حجابهای میان آنها و خشا
کنار میرود ،بهگونهای که مسههتلیماص مخا و حضههرا حر قرار میگیرنشم در این مرحله،
دریافت معارف وحیانی بهصهههورا مسهههتلی و بیواسهههطه ت لر مییابشم صهههشرالمتألهین
دراینبهارا میگویش« :و اما الأولیاء فیأخذونها عن الله من کونه ورنّها و جاد بها علی ه لاء
فه اتبای الرسول بملل هذا السنش العالی الم فوا الذی لایأتیه البا ل من بین یشیه و لا من
خلفه تنزیل من حوی حمیش» (صهههشرالشین الشهههیرازی)123 :1286 ،؛ اما اولیاء الهی این
ملا را مسهتلیماص از خشاونش میگیرنش ازآنجهت که او خود وارث این ملا است و آن را
به ایشههان دادا اسههتم آنان بر اسههاس این سههنش عالی که م فوا از خطاسههت و هی گونه
بها لی در آن راا نهشارد ،پیروان واقعی انبیهاینشم آنیاا از بایزیش بسهههطامی نلل میکنش که
گفته اسهت شما علمتان را از مردگان گرفتیش ،ولی من عل خود را از خشای حی لایموا
از ریر ولایت میگیر (همان)م اهل معرفت در تفاوا رسهالت و نبوا و ولایت نوتهای
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را مطرح میکننهش که بیشهههباهت به حرف بایزیش نیسهههتم به علیشا آنان در ملا ولایت
ارتباط با حضهرا حر بیواسهطه و مسهتلی است بهگونهای که ولیّو خشا حلایر عرشی و
معهارف الهی را بهشون هی واسهههطههای از خهشاونهش اخهذ مینمایشم ازاینرو گفتهانش :در
ر سهههالهت ،ابلهاب و تبلیم پیها الهی به مرد برجسهههته اسهههتم در نبوا ،گرفتن معارف از
فرشههتیان و سههرانجا در ولایت گرفتن حلایر به ور مسههتلی از حرتعالی مطرح اسههت
(یزدان پناا)612 ،1212 ،م
 .3-3تفاوت و تشابه پیامبران با اولیاء الهی ازنظر صدرالمتألهین

بهه علیهشن صهههشرالمتهألهین بعهش از انلطهای وحی و خت نبوا ،اهل فور و ذکر رسهههولان
بینا انشم تفاوا آنها با پیامبران در داشهههتن و نشاشهههتن عنوان رسهههالت و نبوا که یک
عنوان حلوقی اسههت ،خلاصههه میکنشم منوور از رسههولان بینا همان اولیا الهی اسههت که
حهاملهان معهارف وحیهانیانهش و از ملاماا و مراتو معنوی انبیا بهرن کافی را برداانشم «اما
الأولیاء فله فی هذا النبوا مشهرب عوی لا سهیما قش روی ینه قال (ص) ین لله عباد صا لیسوا
بأنبیاء یغبطه النبین» (صهههشرالشین الشهههیرازی)128- 123 :1286،؛ اما برای اولیا خشا در
بهرامنشی از ملا نبوا و رسههالت درجاا عویمی اسههتم بهخصههوص که پیامبر فرمود؛
خشاونش بنشگانی دارد بااینوه پیامبر نیستنش ولی انبیا به حالشان بطه میخورنشم صشرا پس
از ت لیهل این ب ث در پایان تصهههرید میکنش که نبوا و اخبار و نبأ عرشهههی با یفی از
تفاواها نهتنها در انسههان بلوه در جمیع موجوداا سههریان دارد :ین النبوا سههاریه فی کل
الموجود لونها لایطلر اس النبی و الرسول یلا علی واحش منه (همان)128 -123،م
صهههشرالمتهألهین با اعتلاد به ولایت مشاو و اولیا الهی در جهان به تبیین تفاوا ولیّ و
نبی پرداخته بهگونهای که با کمی تسامد و مجاز میتوان آن دو را لاز و ملزو ه تللی
کرد؛ زیرا به نو ر ایشان فرق ولیّ با نبی در این است که ملا نبوا مربوط به جنبۀ یبی و
با نی ولی اسههت و در سههویشای وجود

به ودیعه گذاشههته شههشا ،اما برای نبی مربوط به

جنبۀ شههود و ظاهری او اسهتم از رفی گوهر و با ن نبوا ،ولایت است« :فإنها له یو
و هی للنبیّ شهههادا فهذا هو الفرق بین النبی والولیّ فی النبوّا»(همان) پس ملا نبوا برای
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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
صههشرا با این ت لیل ه به «وحی» توسههعۀ معنای میدهش و آن را از وحی رسههالی که
شهاخصهۀ نبوا است به سایر مصادیر آن سرایت میدهش و ه به موحی یلیه؛ زیرا به نور
ایشهههان علاوا بر پیامبر اعو  ،ائمه ا هار (ی) و اولیا الهی ،حتی کسهههانی که در فه دین و
دیهانهت بههصهههورا روشهههمنش اجتهاد کننش ،واجش معارف الهی میگردنش و این علو و
معارفی که در بیان و بنان آنها ظاهر میگردد نیز معارف عرشهههی و قشسهههی خواهش بودم
براین اسهاس با توجه به اینکه نبوا انبائی و ولایت تا آستانۀ قیامت امری مستمر و مشاو
است ،بهتبع آن معارف وحیانی نیز بسط مییابشم
 .3تحلیل عرفانی از بسط معارف وحیانی

نیاا عارف در شههناخت و تبیین مسههألۀ وحی و نبوا و ولایت معطوف به بنیادها و مراتو
آ ازین هسههتی اسههتم در این منور آ از و پایان عال منشههأ حبّی و عشههلی داردم حو و
عشهر حضرا حر به اسما و صفاا و کمالاتش موجو تجلّی و خلر عال ششا است :در
ازل پرتو حسنت ز تجلی د زد/عشر پیشا شش و آتش به همه عال زد (دیوان حاف  ،زل
)113م در تبیین این ب ث به احادیلی ازجمله حشیث «کنت کنزاص مخفیاص» نیز اسهههتناد شهههشا
اسهههت (ابن عربی)322 :1266 ،م این حهشیهث گرچه در هی یک از کتو اربعه شهههیعه و
ص ه اح سههته اهل سههنت یافت نمیشههود ،لیون با تعابیر و الفاا مختلف بیشههترین بسههامش
روایی را در متون عرفانی دارد ،بهگونهای که با انشکی تسهههامد میتوان اشهههتهار متنی این
حشیث را جبرانکننشا هعف سنشی آن دانستم در آنار عرفانی آمشا است که حضرا
داود در منهاجاتی عرض کرد :یارب لماذا خللت الخلر قال کنت کنزاص مخفیاص فأحببت أن
أعرف فخللت الخر لوی أعرف (فیض کاشانی)23 :1213،م
بهر اظهار است این خلر جهان /تا نمانش گنج حومتها نهان
کنت کنزاص کنت مخفیاص شنو /جوهر خود گ مون اظهار شو (مولانا ،دفتر چهار )2238،م
بنابراین ازنور عارف آفرینش و ایجاد عال حاصهل حوّ و عشهلی است که حضرا
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حر به کمالاا ذاتیا

داردم به همین سههبو ارادن ازلی حضههرا حر بر این قرار گرفت

کهه تمها کمال و جمال خود را در خارج از ذاا خود م لر نمایشم ازاینرو عال و آد
را ایجاد کرد تا خود را در آینۀ انسهههان کامل مشهههاهشا نمایشم در موتو عرفانی ابن عربی
که مبتنی بر وحشا وجود اسههت ،هسههتی حلیلت یوسارچه اسههت و حلایر عال توههای
جشای از ه نیسهتنش بلوه یک حلیلت سهاری اسهت ،بسهان اشهعۀ شمس که از یک مبشأ
بسهیط درخشهیشا و با تجلّی خود موجو پیشایی هستی گردیشا استم بر اساس همین مبنا
او برای آفرینش از مفاهیمی نویر خلر و صهههشور اسهههتفادا نمیکنش ،بلوه بر تجلّی تأکیش
داردم اصهه اب معرفت از این تجلّی نخسههت ،تعابیر مختلفی ازجمله وجود منبسههط ،نفس
رحمهانی ،صهههادر اول ،حلیلهت م مهشی وممم دارنهشم عرفا در ت لیل وحی ،نبوا و ملا
ولایت بیشتر از عنوان حلیلت م مشی استفادا میکننشم منوور از حلیلت م مشی ،همان
تعیّن اول از ذاا الهی اسهت که در رأس همۀ اعیان نابت واقع شهشا اسهت و اس اعو و
جامع اسمای حسنای حر استم از همین حلیلت همۀ مراتو هستی به ظهور رسیشا استم
در آنهار عرفها همۀ مراتو و ملاماا نبوا ،رسهههالت و ولایت در ظاهر و با ن به حلیلت
م مشی نسهههبت دادا شهههشا اسهههتم حلیلت م مشی به ور کامل در انسهههان کامل ظاهر
میشههودم نبی و رسههول و ولیّ ،مواهر این حلیلت در جهانانش و کاملترین موهر آن در
این جهان پیامبر اعو (ص) اسههتم حلیلت م مشی همان وجود یبی پیامبر اعو (ص)
اسههت که از آن به با ن نبوا یاد میشههود و همۀ انبیا از آد (ی) تا مسهید (ی) مواهر این
حلیلتانشم حلیلت م مشی بعش از پیامبر اعو (ص) در امیرالم منین (ی) و سههایر ائمه و
ه اکنون در حضههرا ولیعصههر (ی) به ن و ات حضههور داشههته و در مراتو بعشی عرفا
وارنان آنانشم
بهه علیهشا ابن عربی ،انبیها تمها علو و دانش خود را از پیامبر اعو (ص) گرفتهانشم
گرچه وجود جسههشانی پیامبر خات متأخر از انبیا پیشههین بودا اسهههت ،اما وجودی حلیلی
ایشهان ملش بر آنها استم ازاینجهت پیامبر فرمود« :ن ن ال خرون الأولون السابلون یو
اللیامه بیش أنّه أوتوا الوتاب من قبلنا و أوتیناا من بعشه » (اربلی :1231 ،ج )11 ،1م

بسط پذیری و حیثیت گشودگی معارف وحیانی در تفکر دینی /هادی فنایی نعمت سرا

111

مصطفی زین گفت ک د و انبیا /خلف من باشنش در زیر لواء
بهر این فرمودا است آن ذوفنون /رمز ن ن ال خرون السابلون
گر بهصورا من زآد زاداا  /من به معنا جشّ جشّ افتاداا
اول فور آخر آمش در عمل /خاصه فوری که بود وصف ازل (مولانا ،دفتر چهار )131،
شهبسهتری نیز بر اسههاس این حشیث به تلش وجودی پیامبر اعو (ص) بر همۀ خلایر
اشارا کردا است:
یوی خط است از اول تا به آخر /بر او خلر خشا جمله مسافر
در این را انبیا چون ساربانانش /دلیل و رهنمای کاروانانش
وز ایشان سیش ما گشته سالار /ه او اوّل ه او آخر در این کار
همۀ انبیا نور وجودی خویش را از حلیلت م مشی گرفتهانش منشهأ و خاستیاا وحی
و نبوا همۀ انبیا و سهههفیران الهی نیز حلیلت م مشی اسهههتم «فول نبی من لشن آد یلی
آخر نبی ما منه أحش یأخذ (النبوا) یلا من مشههواا خات النبیین و ین تأخر وجود ینته فإنه
ب لیلته موجود و هو قوله (ص) کنت نبیاص و آد بین الماء و الطین و یرا من الأنبیاء ماکان
نبیاص یلا حین البعث» (ابن عربی)61 :1266 ،م همانگونه که گذشهت ازنور عارف خاستیاا
وحی و نبوا حلیلت م مشی اسهههت ،ازاینجهت لاز اسهههت در این ب ث نخسهههت به
تو هههید فرآینش تللی وحی از حلیلت م مشی پرداخته شهههود تا در ادامه بسهههط پذیری
معارف وحیانی از منور عارف و ههوح بیشههتری یابشم همینین لاز اسههت برای دفع توه
مشههابهت پیامبر (ص) با عارف سههنجشههی میان آن دو نیز به عمل آیش تا این گمان با ل به
ذهن کسی خطور نونش که عارف با پیامبر یوی استم از رفی چون با ن و گوهر نبوا،
ولایت اسههت ،بشون ایضههاح این مفاهی ممون اسههت دچار لغز

یوسههان پنشاری وحی

رسالی با بسط پذیر معارف وحیانی در این مسأله پیش آیشم
 .8-3فرآیند تلقی وحی از حقیقت محمدی

با توجه به اینکه عارفان مسههلمان تما آنار نبوا و رسههالت و بسههط معارف وحیانی را به
حلیلت م مشی نسهبت میدهنش ازاینجهت این پرسهش قابل رح است که فرآینش تللی
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وحی از حلیلت م مشی به چه صهورا است همانگونه که گذشت انسان کامل تجلی
اسه اعو الهی (حلیلت م مشی) استم از رفی مصشاق انسان کامل پیامبر خات استم
وجود خات الأنبیا از اعو اسهمای الهی اسهت؛ زیرا اسه اعو اختصهاص به انسهان کامل
دارد ،دییری بهرا و نصهههیبی از آن نخواهش داشهههت میر کسهههانی که به حلیلت عینی و
اوصههاف وجودی آن حضههرا تلرب جسههته و خود را به اسه اعو حر سههب انه نزدیک
کرداانش (حسهههنزادا آملی :1222 ،نوته )131م با توجه به اینکه وجود جسهههشانی پیامبر
بهحو «أنا بشههر مللو » م شود و زمانمنش اسههت ،ولی حلیلت برتر پیامبر (ص) فراموانی
و فرازمانی اسهت ،به همین سبو لاز است پیامبر (ص) برای اتصال با اصل پیشین خود از
عوال ملک و ملووا بیذرد تا با حلیلت م مشی سههنخیت یابشم این آیه شههریفه شههاهش
خوبی اسههت برای بیان ارتلا نفس پیامبر (ص) و اتصههالش به خزانۀ عل الهیم فشنی فتشلی
فوان قاب قوسین أو أدنی (نج  )1 – 8/پیامبر در معراجش به ملامی رسیش که فاصله او و
حضهرا حر بهانشازا دو قوس و یا نزدیکتر از دو قوس بودم تعبیر «قاب قوس و قوسین»
بیان اسههتعارتی اسههت از شههشاو ملا قرب پیامبر (ص) به حضههرا حرم نفس پیامبر اعو
برای دریهافهت حلیلهت قرآن عروج و ارتلاء یافت و در قوس صهههعود با حلیلت خود
(حلیلهت م مهشی) مت هش گردیهشم در این مرتبهه بههحو علّمه شهههشیش اللوی (نج )1/
حلیلت پیشین پیامبر (ص) ،قرآن را به حلیلت پسین پیامبر (ص) تعلی دادم بهعبارادییر
وجود فرودین پیامبر (ص) با حلیلت برتر

متصهههل شهههش و پس از تللی قرآن ،در قوس

نزول ،آن حلیلت جامع و بسیط را جسشانی کردا و در قالو وجود بیانی و لفوی درآوردم
 .3-3سنجة عارف و نبی

یوی از نواتی که در این ب ث لاز اسهت بشان توجه شود ،مرز میان نبی و عارف و بهتبع
آن راآورد نبوا و عرفان استم بشون منلد سازی این ب ث اموان یوسان پنشاری نبی با
عارف و همینین وحی نبوی با بسههط پذیری معارف وحیانی اسههتم ازاینجهت تو ههید
این مطلو روری استم
مسههیر نبوا نیز در بادی امر همان اسههت که عارف میپیمایش با این تفاوا که اولاص،
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شههخق نبی با پیمایش این مراحل قابلیتی پیشا میکنش که قابل قیاس با عارف نیس هت و از
رفی دریافتهای آنها نیز در یک سههطد و انشازا نیسههتم به همین جهت آنیه به پیامبر
اعطا میشههود ،کماص وکیفاص با مواجیش و مواشههفاا عارفانه متفاوا اسههت؛ بنابراین عارف با
پیهامبر در آ از حرکت مسهههیر مشهههترکی دارد ،لیون درنهایت ،هشف آن دو از ه جشا
میشودم نانیاص ،مواجیش عرفانی ممون است در پاراای موارد مصون از خطا نباشش ،ولی نبی
به هنیا دریافت و تللی وحی و تبلیم آن مسهههتوهر به نیروی قشسهههی عصهههمت اسهههتم
ازاینجهت دریافتهای پیامبرانه مصههون از خطا اسههتم ناللاص ،راآورد این سههفر برای نبی،
وحی اسههت و نبوا ،سههفارا اسههت و مسه ولیت؛ اما دسههتاورد این سههیر و سههلو

برای

عارف در شهرح صهشر ،الها  ،اشراق ،مواشفه و مشاهشن حلایر عرشی ،شیشایی و انللاب
درونی و بهجت و سهرور خلاصه میشودم تمایز پیامبر با عارف مخصوص صا در دستییری و
هشایت خلر در کلا یوی از عارفان هنشی بهخوبی آمشا اسهت ،اقبال لاهوری مینویسش:
یوی از عهارفهان هنهشی بهه نها عبهشاللهشوس گنیهی ،گفتهه بود ،پیامبر به معراج رفت و
برگشهت؛ والله اگر من به معراج رسهیشا بود هرگز به زمین بازنمیگشت (اقبال لاهوری،
)21 :1211م این سهههخن بهترین معیار برای تمایز نبی و عارف اسهههتم عارف تما همتش
مصهههروف در وصهههال و للهاء حر میگردد و هموارا در پی ارتلها و تعالی نفس خویش
میکوششم عارف برای دستییری و هشایت عمو مرد د ش ۀ چنشانی نشاردم او در همان
حال انزوای خویش میمانش و به یافتههای درونی خود سهرخو

استم امّا نبی تما تلا

و کوشههش خود را صههرف هشایت خلر مینمایشم در نورگاا عارف ،ارتباط با خشاونش و
دریافت علو و معارف یبی من صهر در نزول فرشهتۀ وحی به م ضر نبی نیستم رااهای
دییری نیز برای این ارتباط و اتصهال متصور است و سخن گفتن خشا با بنشگانش عبارا
از افا هههۀ عل در جان آنها از ریر وحی ،الها  ،آموز

از ناحیه انبیاء و معلمین وجود

داردم صههشرالمتألهین دراینبارا میگویش« :فتولی الله عبادا عبارا عن یفا ههه العلو علی
نفوسهههه بوجوا متفههاوتههه کههالوحی و الههإلههها و التعلی بواسهههطههه الرسهههول و المعلمین»
(صشرالشین الشیرازی)111 :1286 ،م
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اگر انسهان در پرتو حمایت و هشایت ولیّو واصهل قرار گیرد و با اشاراا و ارشاداا
او یّ ریر کنش سهههرانجا به ملا قرب الهی نائل میشهههود و وجود

الهی و رحمانی

گشهههته و آنیاا سهههخنگوی خشاونش و پیا رسهههان خشاونش میگرددم گرچه ملا نبوا و
وحی با جاییاا عارف و مواشههفاا ،مشههاهشاا و مواجیش عرفانی یوسههان نیسههت؛ زیرا
نبوا موهبتی الهی اسهت و خشاونش این ملا را فلط به بنشگان خاصش که شایستۀ ت مل
این رسهههالت عوی را داشهههته باشهههنش ،پس از ابتلای سهههخت عطا میکنشم لیون تمایز و
تفاوتشان به حشّی نیست که میان آن دو بینونت کامل بودا و شباهتهایشان نادیشا گرفته
شودم
 .2-3مسبوقیت مقام ولایت بر مقام نبوت و رسالت

بسههط پذیری معارف وحیانی ارتباط تنیاتنیی با ملا ولایت داردم از رفی م وریترین
مسهأله در عرفان ب ث ولایت اسهت؛ زیرا ولیّ خشا بسهتری برای آشوارگی حضرا حر
اسهتم ه نمایاننشا خشا و ه خلیفه و نماینشا خشاسهتم ازاینجهت عارف نخست ،تما
توجهش به جنبۀ ولایتو ولیّ خشا اسهههت و سهههسس از این زاویه به وحی و نبوا و بسهههط
پذیری معارف وحیانی مینیردم گرچه در آنار اصهه اب معرفت تو ههید کافی پیرامون
اموان دسههتیابی به ملا ولایت به چشهه نمیخورد لیون مسههیر ولایت بشون مجاهشا با
نفس و هارا روح اموانپذیر نیستم
انسههان کامل با ارتلا نفسههانی و کمال تعلل و سههیر با نی و از بین بردن حجابهای
با نی خویش در مرتبۀ نخسههت به ملا ولایت الهی میرسههشم البته حصهول ولایت و نبوا
در عهال خلر امر تهشریجی اسهههت و لهاز اسهههت نبی و ولی مراحل و منازلی که موجو
اسههتومال جان او اسههت ،بسیمایش تا به ملا ولایت یا نبوا برسههشم بشیهی اسههت ی این
مراحل جز با صههبوری و ت مل شههشایش و جان کنشن میسههور نیسههت؛ بنابراین ولایت یعنی
ورود به جان و صهعود از جان به سهرّو سویشای هستی و عال بیکرانه و بیمنتها و حرکت
در قوس صهههعود و اتصهههال و ارتباط با ملأ اعلیم وقتی این ارتباط و اتصهههال ت لر یافت،
آنیهاا بها این صهههعود نفسهههانی ،قلو پیامبر با نزول فرشهههتۀ وحی مهبط و فرودگاا وحی
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میگرددم ازاینپس با بازگشهههت از عال لایتناهی و قرار گرفتن در میان خلر ،نبوا آ از
میشهودم درواقع نبوا یعنی بازگشهت از معراج نفسهانی و استلرار در میان مرد بهمنوور
ههشایت و دسهههتییری از آنها اسهههتم هر پیامبری به میزان ولایت و سهههیر با نی خود به
مرتبهای از نبوا دسهت مییابشم منوور از ولایت ،ملا فنا و اتصهال به صههلع ربوبی استم
بشون ت لر ملا ولایت در انسههان کامل ملا نبوا و رسههالت بیمعنا اسههتم ولایت با ن
نبوا اسههت و هر پیامبری از با ن ولایتش بهرا و نصههیو خود را از حضههرا حر میبردم
براین اسهاس میتوان این تعبیر را به کاربرد که ولایت گوهر و مغز نبوا و رسههالت است
و نبوا و رسهالت صهشف و قشهر و پوسهته و ظاهر ولایت استم ازاینجهت ولایت بشون
نبوا و رسالت اموانپذیر است ،لیون نبوا و رسالت بشون ولایت اموان ت لر نشاردم
 .4-3استمرار ولایت تا دامنة قیامت

حضهور انبیا در هر عصهری روری نیست و در تاریه هموارا چنین نبودا که در هر برهه
از زمان پیامبری در میان مرد حضهور داشته باششم به همین جهت به ملا عی از تاریه که
زمین از پیامبر خالی بودا دوران «فترا» نامیشا شهشا استم دوران فترا دورانی است که
در آن روزگهار پیهامبر و رسهههول نیسهههت؛ بهه همین جهت قرآن میفرمایش :علی فترا من
الرسهل ،اما نبودن پیامبران مانع از این نیسهت که اوصیائشان و اولیا الهی مرد را بشارا و
انهذار نهشهنهشم مو هههوی فترا ه در قرآن و ه در احهادیث آمشا اسهههتم قرآن کری
میفرمایش﴿ :یا أهل الوتاب قش جاءک رسهولنا یبین لو علی فترا من الرسل﴾(مائشا)11/
ای اهل کتاب ،رسهول ما بهسهوی شما آمش درحالیکه به دنبال فترا میان پیامبران حلایر
را به شما بیان میکنشم
امیرالم منین (ی) فاصههله تاریخی حضههرا مس هید (ی) تا بعلت پیامبر اعو (ص) که
حشود  622سههال اسههت را دورا فترا نامیشا که زمین خالی از پیامبر بودا اسههت« :أرس هله
علی حین فترا من الرسههل و ول هجعه من الأم »(نهجالبلا ه ،خطبه  )81خشا پیامبر اسههلا
را هنیامی به رسههالت مبعوث فرمود که از زمان بعلت پیامبران پیشههین مشاها گذشههته و
ملتها در خواب عمیلی فروخفته بودنشم نوته دییر اینکه نبی و رسهههول هموارا در میان
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مرد ظاهر و آشههوارنش ،اما هموارا چنین نیسههت که ولی در میان مرد ظاهر باشههش؛ گاا
ممون اسهت مستور باشش «الله بلی لاتخلو الأرض من قائ لله ب جه یما ظاهرا مشهورا أو
خائفا مغمورا»(نهجالبلا ه ،حومت )113م
بها رحلت پیامبر اعو (ص) به دلیل کمال و جامعیت دین دورا نبوا و رسهههالت به
نلطۀ پایانش رسهههیش؛ لیون ولایت تا دامنۀ قیامت اسهههتمرار دارد؛ زیرا بلا و حیاا زمین و
اهلش مرهون حضههور ولی خشا در این جهان اسههتم اگر حجت الهی (که همان ولی خشا
اسهههت) ل وههای در زمین نباشهههش ،نوا کیهانی به ه میخورد و بسهههاط زمین و اهلش
برچیشا میشهود و قیامت فرامیرسش «لولا ال جه لساخت الأرض بأهلها» (مجلسی:1121 ،
ج )316 -311 ،13م مرحو مجلسههی این روایت را با انشکی تغیر نیز نلل کردا اسههت «لو
خلت الأرض رفه عین من حجه لسههاخت بأهلها» (همان ،ج )31 ،32م مرحو کلینی (را)
در کافی سیزدا روایت آوردا است که بیانیر این مطلو است که اگر حجت الهی نباشش،
زمین متلاشهههی میگردد« :لو بلیت الأرض بغیر یما لسهههاخت بأهلها» (کلینی :1266،ج ،1
)131م در دعای نشبه آمشا اسهت که ولیّ اعو سهبو اتصال ارض و سما در نوا تووین
اسهت؛ أین سبو المتصل بین الأرض والسماء (م شث قمی)1211 :1286 ،م کجا است او
که سبو اتصال آسمان و زمین و عر

و فر

استم

 .5-3بسط معارف نبوی پس از دورۀ خاتمیت

همانگونه گذشهت جهان در ملا عی از تاریه بشون حضور پیامبرانو صاحوشریعت بودا
اسههت ،اما هی گاا زمین بشون حضههور ولیّ خشا نیسههتم خلوّ زمان از نبی جایز اسههت و
ممون اسهت نبیّ مشهرّی در برخی از زمانها وجود نشاشهته باشش ،ولی قائ به امر حرّ بایش
در هرزمانی موجود باشهههش ،چون نبوا جهت خللی اسهههت و ولایت جهت حلی (کبیر،
)116-111 :1281م ابن عربی مینویسهههش« :فلهایزال العال م فوظاص مادا فیه هذا الإنسهههان
الوامل»(ابن عربی)12 :1266 ،م عال هموارا م فوا میمانش تا زمانی که انسههان کامل در
آن حضهور داشهته باشهشم بر این اسهاس وقتی حللۀ اتصهال ملک و ملووا برداشته شود،
دییر نه زمین در جای خود اسهههتلرار خواهش داشهههت و نه آسهههمانم جهان مادی برچیشا
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میشود و قیامت برپا میگرددم
قیصههری در ب ث ارتباط حلیلت م مشی با سههلسههلۀ انبیا و اولیا به اسههتمرار و ابشی
بودن ولایت تصهههرید کردا و مینویسهههش« :عنش انلطای النبوا أعنی النبوا التشهههریع بإتما
دائرتهها و ظهور الولایه من البا ن انتللت اللطبیه یلی الأولیاء مطللاص فلایزال فی هذا المرتبه
واحش منه قائ فی هذا الملا لین ف به هذا الترتیو و النوا » (قیصهههری)131 :1232 ،م
زمانی که سهلسهلۀ نبوا یعنی نبوا تشریعی با اتما دایراا

به نلطه پایان برسش و ولایت

از با ن ظهور کنش ،در این هنیا قطبیت به ور مطلر به اولیا منتلل میگرددم پس هموارا
یوی از آنها در این ملا قرار میگیرد تا بهواسطه او این ترتیو در جهان م فوا بمانشم
پس به هر دوری ولیای قائ است /تا قیامت آزمایش دائ است
ی است /خواا از نسل عمر خواا از علی است
پس اما حی قای آن ول ّ
مهشی هادی وی است ای راا جو /ه نهان و ه نشسته پیشرو
او چو نور است و خرد جبریل او است /و آن ولیّ ک از او قنشیل او است (مولوی ،دفتر
دو )823،م
 .6-3حضور و ماندگاری ولیّ خدا تا آستانة قیامت

در احهادیهث کهاربرد وانگان «حجت و اما » بیش از مفهو ولایت اسهههتم ولی در متون
عرفانی بهجای حجت و اما  ،مفهو ولایت و ولی بوار رفته استم ازاینرو ولی مرادف با
حجهت و امها اسهههتم اصههه اب معرفت حضهههور حجت الهی را در جهان از دو جهت
روری میداننش:
الف) واسههطۀ در فیض اسههت؛ تلشیر و مشهیّت الهی براین اسههت که هر فیضههی که به
عال مموناا میرسهش ،به وسها ت ولی خشا باشهشم وقتی ولی واسهطۀ فیض خشا شش ،در
این صهههورا همۀ ماسهههویالله از ریر این واسهههطه حشوث و بلا مییابنشم فیض خشاونش
هی گاا بشون واسهطه به مموناا نمیرسههش؛ زیرا همۀ مموناا این اسههتعشاد را نشارنش که
فیض الهی را بشون واسهطه دریافت کننشم قصور خود مموناا مانع از ایصال فیض به ور
مسهتلی به آنهاسهتم چنانکه بسیاری از نعمتهای الهی در این جهان از ریر واسطه به
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آدمیان و سهایر جانشاران میرسهش؛ بنابراین قصهور در مفاض است نه مفیضم این مو وی
در سخنان معصومین (ی) با تعابیر مختلف ذکر ششا استم اما صادق (ی) میفرمایش« :أبی
الله أن یجری الأشهیاء یلا بالأسباب فجعل لول سبو شرحاص و جعل لول شرح علم صا و جعل
لول عل باباص نا لاص ،عرفه من عرفه و جهله من جهله ،ذالک رسهههول الله و ن ن» (صهههفار،
 :1121ج )6 ،1م خشاونش ابا دارد که اشهیاء را جز از راا اسهبابشهان جاری سازدم پس برای
هر سههببی شههرحی و برای هر شههرحی علمی و برای هر علمی دروازن نا لیای قرار دادا
اسهتم هرکسهی آن را بشهناسهش که شهناخته و هر کس که نشهناسش بشان جاهل استم آن
دروازا ،رسول خشا (ص) و ما اهلبیتی م
ب) ولیّ ،روح عال است؛ ابن عربی و اتبای وی معتلشنش نسبت انسان کامل و حجت
الهی به جهان ماننش نسهبت نفس به بشن اسهت؛ همانگونه تشبیر بشن به عهشن نفس است و
با قطع علاقۀ نفس از کالبش ،بشن متلاشههی و نوا آن از ه گسههیخته گردد؛ چنانیه حجت
الهی از جهان رخت بربنشد ،جهان نیز متلاشههی میشههود؛ زیرا وجود انسههان کامل همیون
روحی است و جهان بهمنزلۀ بشن آن م سوب میگرددم درنتیجه تشبیر این عال نیز به اذن
الله به این روح (انسهان کامل) واگذار ششا استم نوا این جهان تنها باوجود انسان کامل
پابرجاسهههتم جامی میگویش« :فوما أنّ الروح یشبر البشن و یتصهههرف فیه باللوی کذالک
الإنسهان الوامل یشبر أمر العال و یتصهرف فیه بواسهطه الأسماء الإلهیه» (جامی)1232:81 ،م
همانگونه که روح بشن را تشبیر میکنش و به سههبو قوا در آن تصههرف میکنش ،به همین
صههورا نیز تشبیر جهان به عهشن انسههان کامل اسههت که بهواسههطۀ اسههما الهی در جهان
تصهههرف میکنهشم بها رفتن حجت الهی از این جهان همه خیراا و خوشهههیها نیز با او به
سهرای دییر منتلل میشود و در جهان انللاب عوی کیهانی رخ میدهش و ساختار کنونی
این جهان از بین میرودم قیصهههری از ابن عربی مینویسهههش« :ألا تری الشنیا باقیه مادا هذا
الشهخق الإنسهانی فیها و الوائناا تتووّن و المسخّراا تتسخّر فإذا انتلل یلی الشار ال خرا
مارا هذا السهماء موراص و سهارا الجبال سهیراص و دکّت الأرض دکاص و انتشرا الوواکو و
کوّرا الشهههمس و ذهبهت الهشنیها و قهامهت العمهارا فی الهشار اله خرا بنلل الخلیفه یلیها»

بسط پذیری و حیثیت گشودگی معارف وحیانی در تفکر دینی /هادی فنایی نعمت سرا

112

(قیصههری)261 :1232،م آیا نمیبینی که جهان تا زمانی که این شههخق (انسههان کامل) در
آن اسههت ،باقی اسههت و هسههتی مییابش و همه کارهای آن در دایرا تشبیر قرار میگیرد
آنیااکه انسان کامل به سرای دییر منتلل شود ،آسمان بهه ریخته و کواها به راا افتنش و
زمین به حرکت درآیش و سهتارگان پراکنشا گردنش و خورشیش نورانیتش را از دست بشهش
و عمران و آبادانی با انتلال خلیفه به عال دییر در خانۀ آخرا برقرار میشودم
جامی نیز در این خصوص مطالبی قریو به همین مضمون دارد« :ممم فإذا انتلل انشلت
السههماء وکورا الشههمس و انوشرا النجو و انتلرا و سههیرا الجبال و زلزلت الأرض و
جهائهت اللیهامهه»(جامی)18- 13 :1232،م انسهههان کامل هنیامیکه به جهان دییر برود،
آسمان میشوافش و خورشیش تاریک میگردد و ستارگان افول نمودا و از ه میپاشنش و
کواهها از جها کنهشا شهههشا و راا میافتنهش و زمین بهه حرکت درمیآیش و بالاخرا قیامت
فرامیرسشم
بشیهی اسههت وقتی مشبّری نباشههش ،شههیرازن عال از ه میپاشههش و نوا کیهانی باقی
نمیمانشم به علیشا عارفان مسههلمان با پایان یافتن زمان نبوا و رسههالت دییر مجالی برای
نبی و رسههول ازاینجهت که شههریعت را تللّی و تبلیم کننش ،باقی نمیمانشم به همین سههبو
پس از رسههول اعو (ص) سههلسههلۀ نبوا و رسههالت خت شههشم لیون ولایت ولی خشاونش
ابشی و مسههتمر اسههتم ولی خشا همانگونه که واسههطۀ فیض در جهان اسههت و خیراا و
برکاا زمین به یمن وجود او به خلایر میرسههش ،همینین به سههبو اتصههال و ارتباط ولی
خهشا بهه خزائن عل الهی ،معهارف وحیانی را نیز تللی کردا و به کسهههانی که شهههأنیت و
قابلیت ت مل اینگونه حلایر را دارنش ،میرسانشم قیصری در تو ید ملا ولایت و نبوا
و ارتباط آن دو با یوشییر و استمرار ولایت در همۀ اعصار میگویش« :فإن الرساله والنبوا
أعنی نبوا التشههریع و رسههالته تنلطعتان و الولایه لاتنلطع أبشاص ذالک لأن الرس هاله و النبوا من
الصههفاا الوونیه الزمانیه فینلطع بانلطای زمان النبوا و الرسههاله و الولایه صههفه الهیهممم فهی
یر منلطعه أزلاص و أبشاص»(قیصهری)1262:618 ،م رسهالت و نبوا تشریعی پیان میپذیرد ،اما
ولایت پایانپذیر نبودا و منلطع نمیگرددم چون رسههالت و نبوا از صههفاا کونی زمانی
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است و با انلطای زمان ،پایان میپذیرد؛ اما ولایت صفت الهی استمممپس ولایت پایانپذیر
نبودا ،ازلی و ابشی استم
گرچه ملا ولایت از ملا نبوا و رسههالت برتر اسههت ،لیون معنایش این نیسههت که
باوجود شخق نبی ،ولیای است که از او افضل استم منوور این است که شخصیت انبیا
دو جنبه دارد؛ جنبۀ ولایی که با ن نبوا اسهت و جنبۀ رسالی نیز ظاهر نبوا است و جنبۀ
بها ن بر ظهاهر ترجید داردم ابن عربی میگویهش« :ینّ الرسهههول من حیهث أنه ولیّ أت من
حیث هو نبی و رسول ،لا أن الولی التابع له ،ای للرسول أعلی منه»(ابن عربی)121 :1266،م
رسهول ازآنجهت که ولی اسهت ،کاملتر است از جهتی که رسول و نبی است نه اینکه
ولیای که تابع رسول است از او بالاتر باششم
اهل معرفت نبوا را از منور دییری به دو قس ه تشههریعی و انبائی تلسههی کرداانشم
ازاینجههت نیز میتوان بهه بسهههط پهذیری معهارف وحیهانی قائل گردیشم عبارا یوی از
معاصههرین دراینبارا چنین اسههت :تلسههی بنشی دییری که اهل معرفت دربارن نبوا ارائه
داداانش ،تلسهی نبوا به دو قسه انبائی و تشهریعی یا عا و خاص استم نبوا تشریعی یا
خاص که شهامل رسهالت نیز میشهود در مورد کسی مصشاق مییابش که از سوی خشاونش
بههعنوان نبی برانییخته شهههود و شهههریعتی برای امت خود بیاوردم نبوا انبائی یا عا ویژن
کسهههانی اسهههت که ادعای برانییخته شهههشن از سهههوی خشاونش متعال و حامل پیامی ویژا
(شهههریعهت خهاص) از سهههوی او را نهشارنش؛ اما به برکت اتصهههال به گنجینه یو و جنبۀ
ولهاییشهههان از حلهایر و معارف با نی خبر میدهنشم بشین معنا نبوا عا برخلاف نبوا
خهاص امری ویژن انبیها بهه معنهای متهشاول کلمهه نیسهههتم اولیها الهی و ملربهان درگاا نیز
میتواننش مصهشاق آن باشهنشم هرچنش نبوا تشریعی با خت سلسلۀ انبیا و شریعتهای آنان
پایان میپذیرد؛ اما نبوا انبائی هرگز پایان نمیپذیرد تا هنیامیکه سلسلۀ اولیای الهی در
زمین ادامهه داردم این نوی نبوا نیز ادامه خواهش داشهههت (یزدان پناا)611-611 :1212 ،م
همینین گفته شهشا است :نبوا تشریعی انلطایپذیر است و با نبوا حضرا خات منلطع
گردیش ولی نبوا انبائی منلطع نمیشهود؛ زیرا که نبوا انبائی در حلیلت رسهیشن به سرو
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ولایت اسهت و ولایت را نفاد و پایان نیستم راا رسیشن نبوا انبائی برای همیان باز است
فلذا از آن به نبوا عامه تعبیر میگردد (شهههرح دفتر دل ،حسهههنزادا ،ج اول)؛ بنابراین با
توجهه به اینکه نبوا انبائی پایانپذیر نیسهههت ،ازاینجهت موجو بسهههط معارف الهی تا
آستانۀ قیامت خواهش بودم
 .2بسط معارف وحیانی در قرآن و احادیث

با مراجعه به قرآن و احادیث معصههومین (ی) بهو ههوح میتوان به بسههط پذیری معارف
وحیهانی وقوف پیهشا کرد؛ لیون مهأنوس نبودن بها آیهاا و احادیلی که بیانیر این مطلو
است ،موجو ششا که پذیر

این سنه از مباحث برای عشاای دشوار باششم نبایش با انوار

و اسههتبعاد ،سههرچشههمههای معارف الهی را بسههتم توصههیه قرآن کری به هارا نفس و
مراقبت آن و صههیانتش از هر نوی رجس و پلیشی به این منوور اسههت که انسههان در همین
حیهاا دنیهایی بهه جنهه الللهاء (بهشهههت دیهشار) نهائهل آیهش﴿،یها أیهها الذین آمنوا علیو
أنفسههو ﴾(مائشا)131/م البته نتیجۀ این ملاقاا و اتصههال به خزانۀ یو الهی بهرامنشی از
معارف عرشهی اسهتم امیرالم منین (ی) راا رسیشن به معارف ناب الهی را معرفت نفس و
تطهیر آن از هر آنیه او را از درگاا الهی دور میکنش و نیز رهایی از همۀ وابسهههتییها و
معبودهایش برشهمردا اسهتم «العارف من عرف نفسه فأعتلها و نزهها عن کل ما یبعشها و
یوبلها» (تمیمی آمشی )312 :1112،عارف کسههی اسههت که نفس خویش را بشههناسههش،
موجبهاا آزادی خود را فراه سهههازد و نفس را از هر چیزی که او را دور میکنش ،منزا
داردم
امیرالم منین (ی) در نهجالبلا ه راا رسیشن به معارف عرشی و الهی را درگرو عبادا
عبادا و بنشگی خالصههانه و ذاکر بودن میدانشم یاد حر بودن و یر خشا را از دل و دیشا
بیرون کردن ،اسههاس ارتباط آدمی با خشا اسههتم ذکر و یاد خشا دل را روشههنایی و صههفا
میدهش و آن را آمادا دریافت تجلیاا و انوار الهی و معارف عرشههی مینمایشم حضههرا
دراینبارا میفرمایش« :ی ن الله تعالی جعل الذکر جلاءاص للللوب تسهمع به بعش الوقرا و تبصر
بهه بعهش العشهههوا و تنلاد به بعش المعانشا و ما برح لله عزا آلائه فی البرهه بعش البرهه و فی
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أزمهان الفتراا رجهال نهاجهاه فی فوره و کلّمه فی ذاا علوله »(نهجالبلا ه ،خطبه،
)333م خشاونش ذکر و یاد خود
میشهود که گو

را مایۀ روشهههنی دلها قرار دادا اسهههتم یاد خشا موجو

انسهان سنیینی خود را بر رف کنش؛ میشنود بعشازآنوه نمیشنیشم یاد

خشا دلوجان آدمی را چنان روشهههنی میبخشهههش که دسهههتیاا ادرا
میشود ،توانایی چش وگو

او به کلی مت ول

و علل او را بالا میبرد و بهگونهای ترقی مییابش که گویی

قبلهاص کر و کور بودا و چیزی از حلهایر عهال را نهه میدیش و نه میشهههنیش و دل ازاینپس
صشای حر را میشنود و آیاا و بیناا خشا را میبینشم
پیامبر اعو (ص) در همین بارا میفرمایش :ضّوا أبصارک ترون العجائو (مجلسی،
 ،1121ج )121،11م چش ه بر یر خشا ببنشیش تا شههیفتیهای عال را ببینیشم از این سههخن
رسهول خشا اسهتفادا میشهود آدمی تا به ملا هارا چشه وگو

نرسش ،اسرار الهی را

نمیشنود و شیفتیهای جهان را نمیبینشم
این دهان بستی دهانی باز شش /تا خورنشا للمههای راز شش
فل جان از شیر شیطان بازکن /بعش از آنش با ملک انباز کن (ملنوی ،دفتر اول)1611،م
امیرالم منین (ی) در ادامه میفرمایش هموارا در جهان اینگونه بودا که در زمانهایی
که پیامبرانی نباشهنش (دروان فترا) خشاونش بنشگانی داشته است که با آنها سخنان سری
میگویش و در علل و عمر جانشهان با آنها سهخن میگفته استم به علیشا استاد مطهری،
حضهرا در این کلا میخواهش بیویش که تنها پیامبران نیستنش که سخن حر را میشنونش
و الهامی از ناحیه حر به آنها میشهود؛ افراد دییری همیشه بوداانش و چنین اشخاصی در
جهان خواهنش بود درعینحال پیغمبر ه نیستنش (مطهری)31 :1231،م امیرالم منین (ی) در
ادامۀ این خطبه احوالاا و ملاماا ذاکرین و انر شیفتآور ذکر را بیان میکنشم کراماا
و فتوحهاتی را کهه برای آنهها در پرتو عبادا و بنشگی خالصهههانه رخ میدهش و منجر به
دریهافهت علو عرشهههی میگردد ،اینگونهه بیان میفرمایش« :و ین للذکر لأهلاص أخذوا من
الهشنیها بهشلاص فل تشهههغله تجارا و لا بیع عنه یلطعون به أیا ال یاا فوأنّما قطعوا الشنیا یلی
ال خرا و ه فیها ،فشاهشوا ماوراء ذالک فوأنما ا ّلعوا یوب أهل البرزخ فی ول الإقامه
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فیهه و حللّهت اللیهامه علیه عشاتها فوشهههفوا طاء ذالک لأهل الشنیا حتی کأنّه یرون ما
لایری الناس و یسهمعون ما لایسمعونممم قش حفّت به ه الملائوه و تنزّلت علیه السوینه و
فت ت له أبواب السماءم فوشفوا قطای ذلک لأهل الشنیا حتی کأنه یرون ما لایری الناس
و یسهههمعون مها لایسهههمعون»(خطبه)333 ،م کسهههانی هسهههتنش که ذکر خشا را بهجای دنیا
برگزیشاانشم چنان مسههتغرق در ذکر خشاینش که هی کاری و معاملهای آنها را از یاد خشا
بهازنمیداردم بها یهاد خهشا روزگهارشهههان را میگهذراننهشم ذاکرین بااینوه در دنیا زنشگی
میکننش گویا آن را رها کردا به آخرا رفتهانشم آنها ورای عال دنیا را مشاهشا کرداانش
و از احوال اهل برزخ مطلع شهههشاانش؛ و قیامت با وعشاهایش برای آنها ت لر پیشا کردا
اسهههتم آنان پرداها و حجابها را برای اهل دنیا کنار زداانش؛ و میبیننش آنیه را که مرد
نمیبیننش و میشنونش آنیه مرد قادر به شنیشن آن نیستنشم فرشتیان آنها را در برگرفته و
آرامشبخش آنانانشم درهای آسههمان به روی آنها باز شههشا اسههتم ذاکرین به جزئیاا
برزخ و قیامت معرفت یلینی پیشاکردا و به ملا حرالیلین نسهههبت به این امور میرسهههنشم
چنین دسهتاوردی نصیو یر آنها نمیشودم چش و گوششان به حلایر عال باز میشودم
اموری را میبیننش که از دییران پوشیشا استم
امیرالم منین (ی) در خطبۀ متلین میفرمایش پارسهایان کسانی هستنش که در همین دنیا
احوال نههاریههان و نوریههان را در قیههامههت مشهههاهههشا میکننههش و از جزئیههاا آن مطلعانههش
(نهجالبلا ه)112،م
نویر همین مطلهو در گفتوگوی پیامبر (ص) با زیش بن حارنه در آن ماجرای بعش
از نماز صهب یاهی آمشا است که کلینی در کافی بهتفصیل نوشته است (کلینی :1261،ج
)3،12م بااینوه جزئیاا برزخ و قیامت اموری فراعللی اسهههت و از علایش باورهای ایمانی
م سوب میشود ،لیون این امور ناپیشا را خشاونش برای ذاکرین هویشا مینمایشم این عطیه
الهی بهه ذاکرین همهان اسهههت که قرآن میفرمایش﴿ :علمو ما ل توونوا تعلمون﴾(بلرا/
 )321علمی به شما میدهش که از پیش خود قادر به آموختن آن نیستیشم
اسهتاد مطهری در خصهوص این سهخنان امیرالم منین (ی) بر این علیشا است که آن
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حضهرا در پی تصهویرسهازی از این تللی اسهت که تنها پیامبران نیستنش که سخن حر را
میشهههنونهش و الههامی از نهاحیه حر به آنها میشهههود ،بلوه افراد دییری نیز هسهههتنش که
درعینحهال کهه پیامبر نیسهههتنش ،اما ارتباط با یو دارنش (مطهری)31 :1231 ،م عبشو ذاکر
وقتی با بنشگی خالصانه به ملا قرب حر نائل گشت ،در این حالت ذاکر و مذکور به ه
مرتبط و متصل میگردنشم حاصل این اتصال همان گفتوشنودی است که در تما ادوار
تاریه (چه در زمان حضور انبیا و چه دوران فترا) بین خشا و بنشگانش برقرار بودا استم
حضهههرا میفرمهایش« :و مابرح الله فی البرهه بعش البرهه و فی أزمان الفتراا عباد ناجاه
فی فوره وکلّمه فی ذاا علوله » (نهجالبلها هه)333،م خهشاونهش هموارا در دوراهای
مختلف روزگار و در دوران فترا ،بنشگانی داشهته که با انشیشهه و فورشان نجوا کردا و
در درون عللشههان با آنان سههخن گفته اسههتم پسازاینوه چشهه  ،گو
حلایر عال

و دل ذاکرین با

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

شهشا ،خشاونش با آنان تول مینمایشم حاصل این دریافتها معرفتی از سنه عل حضوری
اسهت و بالطبع قای به نفس شهخق ذاکر استم اگر این دریافتها وجود لفوی پیشا کرد
و در بیان و بنان شهههخق ذاکر درآمش ،در این مرحله اسهههت که به بسهههط معارف وحیانی
میانجامشم اس ه این واقعه و مواجهۀ ملشس با حضههرا حر را هر چه مایل باشههی بیذار،
منتها نتیجۀ این مواجهه حصههول این معارف وحیانی اسههت که به بسههط معارف دینی منجر
میگرددم گرچه ملا نبوا و رسهههالت ملا توقیفی اسهههت و با رحلت پیامبر اعو (ص)
پایان پذیرفته است و باب وحی رسالی و تشریعی به دلیل جامعیت و کمال دین بسته ششا
اسههت؛ لیون ارتباط عر

و فر

و دریافت حلایر عرشههی تا برچیشا شههشن بسههاط جهان

برقرار اسهتم منوور از بسهط پذیری معارف وحیانی همین است؛ بنابراین بسط پذیری در
معارف وحیانی نافی خاتمیت نیسهههت ،زیرا تما این احوال و ملاماا و فتوحاتی که برای
اولیا الله پیش میآیش ،در ذیل ملا نبوا و ولایت ت لر مییابشم
نتیجهگیری

در این ملاله تلا

شهههش در سهههه سهههاحت ،با تبیین و ت لیل بسهههط پذیری معارف وحیانی
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پرداخته شههود و این مشعا در سههه جاییاا مورد سههنجش واقع شههود که ارتباط با یو و
حلایر بنیادین عال  ،اختصهاصهی پیامبران نیسهتم این مسأله را در پارادای کلراگرائی و
نیز دیهشگهااههای تجربهه دینی کهه هر دو به ن وی با انعزال از معرفت ناب دینی تلا

در

توجیه یا بازسههازی تنوی فه دینی دارنش ،مطرح نسههاختی ؛ بلوه در راآوردهای فلس هفی و
عرفانی انشیشهههمنشان مسهههلمان و نیز متون حشیلی تبیین کردی م ارتباط بشهههر با خشاونش و
دریافت علو و معارف وحیانی اختصهاص به انبیا نشاردم چه در عصر حضور انبیا و چه در
دوران فترا و پس از عصهههر خاتمیت ،هموارا کسهههانی بوداانش که علو و معارف را از
خزانه یو الهی دریافت کردا و میکننشم ولایت اولیای الهی امری مسههتمر تا ل وه وقوی
قیامت اسهتم بهتبع اسهتمرار ولایت ،فیض الهی نیز در سهاحت معرفت مستمر خواهش بودم
ازاینرو بسههط معارف وحیانی نافی بسههط ناپذیری وحی رسههالی و خاتمیت نیسههتم ه
چنهانوه با کمال و جامعیت دین منافاا نشارد؛ زیرا بسهههط ناپذیری وحی مربوط بهنوعی
خاصههی از وحی (وحی رسههالی) اسههت که با رحلت پیامبر اعو (ص) باب این نوی وحی
بهسهوی بشهر مسهشود ششا استم در ساحت ت لیل فلسفی بر اساس نیر

هستیشناسانه

فارابی ههههه ابنسههینا ،ت لیل شههش فعالیت علل فعال تنها در ارتباط با انبیای خشاونش خلاصههه
نمیشههود ،بلوه گذشههته از سههازوکار ارتباط پیامبر در قالو وحی ،گشههودگی نسههبت به
انسانها ه با داشتن شرایط خاص ه نیز داردم در نیر

عرفانی ،ولیّ خشا جان و روح عال

م سهههوب میگردد و همینین واسهههطه فیض خشاونش در دو سهههاحت نوا عینی و علمی
(تووین و تشهریع) اسهت؛ ازاینجهت تا جهان هست ،ولیّ خشا نیز حضور داردم بهتبع این
حضهههور و مانشگاری ولیّ خشا ،معارف وحیانی نیز بسهههط مییابشم ازنور قرآن و روایاا
ارتبهاط وحیهانی خهشاونش با بشهههر ،امری دائمی و مشهههروط به هارا نفس و اخلاص و
عبودیت اسهتم این ارتباط بهتناسهو ظرفیت بنشگان صالد خشا هموارا ت لرپذیر استم
از رفی وجود حجت الهی تا آسههتانه قیامت برای فیض رسههانی و بلای جهان لاز اسههت،
ازاینرو باوجود حجتو الهی و گسترا ولایت تا پایان جهان ،نزول و بار و معارف وحیانی
انلطهای نهاپهذیر بودا و به برکت وجود  ،معارف وحیانی بسهههط مییابش؛ بنابراین آیاا
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مربوط به اکمال و اتما دین و آیه خاتمیت و روایاا مربوط به آن ،دلیل بسهههط ناپذیری
وحی رسههالی اسههتم بااینحال خشاونش باب انوای دییری از وحی را به روی اولیا خاص
خود گشههودا اسههتم مه ترین دلیل این ادعا نیاا تاریهمشارانه به ت ول و توسههع معرفت
دینی در بسهتر تاریه استم حج افزوداهای دینی بعش از رحلت رسول خشا تا پایان عصر
تشهریع و حضهور معصهومین (ی) و از عصهر معصومین تا ه اکنون شاهش گویایی بر بسط
معارف وحیانی استم
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کبیر ،یحیی .)5831(،انسانشناسی (انسان کامل در مکتب عرفانی صائنالدین ابن ترکه)،
قم ،مطبوعات دینی.

-

لاهوری ،اقبال .)5811 (.احیا فکر دینی ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،شرکت سهامی انتشار.

-

محدث قمی ،شیخ عباس .)5831(،کلیات مفاتیحالجنان ،قم ،انتشارات قدس.

-

مجلسی ،محمدباقر .) 5111(،بحارالانوار ،ج  ،13بیروت ،مؤسسه الوفاء.

-

محمدیریشهری ،محمد .)5111(،میزان الحکمه ،ج  ،5تهران ،مؤسسه الأعلام الإسلامی.

-

مصباح یزدی ،محمدتقی .)5811(،راهنما شناسی ،قم ،مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ.

-

مطهری ،مرتضی .)5831(،نبوت ،تهران ،انتشارات صدرا.

-

مولوی ،جلالالدین .)5833(،مثنوی معنوی ،تصحیح کاظم برگ نیسی ،تهران ،شرکت
انتشاراتی فکر روز.

-

یزدان پناه ،سدید الله .)5818(،مبانی و اصول عرفان نظری ،نگارش سید عطا انزلی ،قم،
انتشارات آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).

