
 

  انیصوف یزیگر عقل حکایت اندر
 یاشکور ییفنا محمد

   دهیچک
 ھم برابر در عرفان و عقل عرفان، به انمنسوب از یبرخ سخنان و عرفانی ادبیات از بخشی در

 یا منبع یک را عقل ،گروه این .اند شده تلقی یکدیگر مخالف و ناسازگار راه دو گرفته، قرار

 اعتبـاری بشری، علوم نتیجه در و عقل دستاوردھای رایب و دانند نمی معرفت تحصیل راه

 و معرفت مانع بلکه نیست، معرفت برای معتبری منبع تنھا نه عقل ،ایشان نظر از .نیستند قائل

 بـه عقـل، اعتباری بی اثبات برای اینان از برخی که آن جالب .باشد می نیز گمراھی موجب

 بررسـی و طـرح ایـشان ادلۀ از ای پاره شتار،نو این در .اند شده متوسل عقلی ھای استدالل

 معنـای به عقل، با عرفان مدعیان یا عارفان از بعضی مقابلۀ که کرد تأکید باید .شد خواھد

 از تواند می مخالفت این چراکه نیست؛ عقل و عرفان ناسازگاری یا عقل با عرفا ھمۀ مخالفت

 نیستند، ناسازگار تنھا نه عقل و نعرفا ما نظر به .باشد ناشی عقل و عرفان نسبت فھم سوء

 متعالیـه حکمـت در تـوان می را تعاضد و تعامل این اوج .یکدیگرند معاضد و مؤید بلکه

  .بود شاھد صدرایی

  

 سـازگاری عقـل، محدودیت عقل، خطاپذیری ستیزی، عقل عرفان، عقل، :ھا کلیدواژه

  .عرفان و عقل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ６ینیخم امام یپژوھش و یآموزش ۀمؤسس اریدانش. 
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 مقدمه

 جهینت در و آن ذم و ینف و عقل با الفتمخ ی،عرفان مختلف یھا سنت در یربازد از
 .اسـت بوده جیرا ی،بشر علوم و فلسفه ھمچون عقل یھا فراورده دانستن اعتبار یب

 آثـار در یزیسـتخرد و یزیـگرخرد .یندمدعا نیا گواه ھا سنت ینا یعرفان اتیادب
 از حـاکی کـه نما اقضمتن سخنان .است مشھود اریبس زین ما انیصوف منثور و منظوم

   .دھد یم لیتشک را یعرفان اتیادب از یبخش ،است یعقل قواعد به ییاعتنا یب
 ؛ستین عقل مطلق ینف ھا آن مراد که شود یم استفاده عرفا سخنان از یموارد در

 »نیب کوته« و »حسابگر عقل« ای »یجزئ عقل« ،»مشوب عقل« ینف ،یبرخ ریتعب به بلکه
 یمـشائ یافراط یھا دگاهید و یقلع ییراانحصارگ ینف منظور، یگاھ .است مقصود

 یھا تیمحدود انیب و عقل نقد ایشان، مقصود زین یگاھ که چنان .است عقل ۀدربار
 از یبرخ یگاھ اما .کنند نمی نفی را عقل ارزش اناتیب گونه نیا قتیحق رد .است آن

 و خفیفت به را آن یا کنند می رد را عقل اصل ،کرده یرو ادهیز ،عرفان به نامنتسب ای عرفا
 ،قیـدی ھیچ بدون عقل به و است مطلق آنان سخن نیز مواردی در که چنان نگرند؛ می تحقیر

  .نیست آسان آن توجیه که ای گونه به کنند؛ می حمله

 بـه ی،غربـ و یشـرق یعرفان گوناگون یھا سنت در یشگرا نیا ،میگفت که چنان
 »روانـاین« سـت،ا دابـو نیـیآ شـعب از یکی که »انایماھا« مکتب در .خورد یم چشم

 .است یمنتف ھا تقابل ۀھم رواناین در دیگو یم کایامیمادھ .ستین منطق نیقوان مشمول

 در .ستیـن آن شـامل تناقض اصل که داند یم یمنطق محال کی را رواناین ناگارجونا
 است اریبس زیآم تناقض یھا گزاره یسمبود »ذن« در .است یمنتف ،زاتیتما ۀھم رواناین

 .Louis Dupre, 1993,  Vol. 9-10, p( گذشت عقل از دیبا که است نیا رب دیتأک و

 با نیز را مانیا اصل بلکه عرفان تنھا نه یحیمس عارفان و متکلمان از یاریبس ).250

 اریبس یحیمس اتیاالھ در ناسازگاری این از حاکی عبارات و دانند یم ناسازگار ،عقل
  .»فھمم نمی چون آورم یم نمایا« :شده گفته که چنان ؛شود یم دهید
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 اریبـس ،عقل فیتخف و ریتحق در زین برجسته یعرفا از یبرخ یحت و ما انیصوف
  :دیگو یم )۶۷۲ م( یمولو نیالد  جالل خروار از یمشت باب از .اند گفته سخن

  
  

  اهیســــ کــــسری کنــــد دفترھــــا عقــــل
  

  مــــاه ز پــــر دارد فــــاقآ عقــــل عقــــل
 

 ظلمـت بـه رو و است الیخ گرفتار و محدود ی،بحث و یفلسف عقل ی،و نظر از
  :دارد نور یسو رو ،عارف اما ؛دارد

  
ــــ ــــارف ۀقبل ــــود ع ــــور ب ــــال ن   وص

  
   الیــــخ شــــد مفلــــسف عقــــل قبلــــه

  

  )۱۳۷۶ ششم، دفتر معنوی، مثنوی(
 ،دود یم قتیحق خالف جھت در چون اما است، قتیحق گنج یپ در ھم لسوفیف

  :شود یم دورتر قتیحق گنج از ،کوشد یم تر شیب ھرچه
 

  بکــــشت شهیـــاند از را خــــود یفلـــسف
  

  پـشت اسـت گـنج یسـو سترا کو بدو گو

  
  دود یمـــ افـــزون کـــه چنـــدان بـــدو گـــو

  
ـــــراد از ـــــداتر دل م ـــــ ج ـــــود یم   ش

  
  

  :دیگو یم گرید ییجا در وی
  

ـــــد ـــــوالت بن ـــــد معق ـــــسف آم   یفل
  

  یصــــف آمــــد عقــــل عقــــل شھـــسوار
  

  پوســت توســت عقــل و مغــز عقلــت عقــل
  

ــد ــح ۀمع ــھم وانی ــت شهی ــت پوس   جوس
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 و مـادی جزئـی عقـل آن، از مـراد شاید گرچه است، عقل تحقیر سخنان نای ظاھر
 داللـت منـور و یافته ھدایت عقل به تواند می نیز عقل ِعقل که چنان باشد؛ ھوا به مشوب

  .کند

 عقل یاعتبار یب ۀادل نیتر مھم

 اند کرده ذکر عقل اعتبار عدم لیدل عنوان به را ینکات ،یورز عقل ِمخالفان از یبعض
 که یعام و یکل نکات ای پاره به نخست جا نیا در .کنیم یبررس را ھا آن است الزم که

 در ادلـه نیا چون( میکن یم اشاره گذرا طور هب ،شود یم گفته عقل با زیست درً معموال
 را ھا آن اجمال به فقط جا نیا در اند، شده یبررس تر شیب لیتفص با نگارنده، گرید ۀمقال

 که یخاص موارد به سپس و .)۷۵۷ ـ ۷۴۳ ص ،۱ج  اشکوری، فنایی :ک.ر( )کرد میخواھ مرور
   .میپرداز یم ،آمده یاسالم ۀبرجست یعرفا از تن چند آثار در

 متوسـل آن بـه و کننـد یمـ هیـتک آن بر زانیست عقل که ای یمحور و عمده ۀنکت
 میـان کـه ھـایی ضتناق و اختالفات ایشان نظر به .است عقل یریخطاپذ ،شوند یم
 به و ندارد راه واقع به عقل که دھد یم نشان ،شود یم دهید گرا عقل متفکران و السفهف

 است نیالطرف یجدل یعقل یھا استدالل ،موارد از یاریبس در .کرد توان ینم اعتماد آن
 کـه ای گونـه به ؛است برخوردار یکسانی یعقل ۀپشتوان از گزاره کی اثبات و ینف و

 نوشتار نیا ۀادام در .)۹ص ،۱۳۶۳ ،یفنار حمزه ابن( ندارد یوجھ ی،گرید بر یکی حیترج
   .پرداخت میخواھ استدالل نیا پاسخ به ،میکن یم یبررس را یقونو سخنان که جا آن

ـیم ادعـای انـد، گفتـه عقل اعتباری بی در که نکاتی از یکی ـاس بـودن عق  کـه اسـت قی
 آن مختلفـی کـسان و دارد یندیر ای سابقه ،اشکال این .است عقلی استدالل روش معتبرترین

 بـه نیـز اشـکال این اسخپ .اند داده ینسبت چنین ابوالخیر ابوسعید به ،جمله از ؛اند کرده طرح را
 قیـاس بـر آن خود که است آن سخن، این اشکال اولین .است آمده مختلف منابع در تفصیل

ـایی حـسینی( بـود نخواھـد معتبر نیز استدالل این نباشد، معتبر قیاس، اگر و است؛ مبتنی  ،طباطب
 .)۱۰۹ ـ ۱۰۵ ص ،۱۳۸۵
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 ،قتیحق از و گمراه را ما که است یطانیش یکار ،یعقل تیفعال ندیگو یم یبرخ
 .کرد تمسک یعقل استدالل به ،آدم به نکردن سجده هیتوج یبرا طانیش .کند یم دور

 انگـذارینب دیـبا را او و ؛اسـتدالل نـه کرد، مغالطه جا نیا در طانیش که غافلند ھا نیا
 .طانیشـ نه ،است رحمان جنود از عقل .تاس یضدعقل یا دهیپد که دانست مغالطه

 نـامعتبر را آن منطقیـان کـه شـد متوسـل سلبی یتمثیل به بلکه نکرد، عقلی استدالل طانیش
 و ندید؛ را او االھی روح و کرد خالصه او جسد در را آدم که بود این شیطان خطای .دانند می

 .خاشع و متواضع عقل نه ،بود مغرور و متکبر نفس سرپیچید، خدا حکم از که آن سرانجام
 یوح از یاستغنا توھم ،آن یھا فراورده و عقل دانستن معتبر که اند پنداشته یبرخ

 یوح به ما ازین بر خود ،عقل رایز ؛ندارد یوجھ زین پندار نیا .دارد پی در را عرفان و
 بـه ،نبـوت و یوحـ ضـرورت اثبات یبرا انمتألھ و کند می داللت یھاال تیھدا و

 .پردازند یم یعقل استدالل
ـه چنـان ؛پردازنـد مـی عقل مذمت و تخفیف به ،عشق و عقل قراردادن مقابل با گاه  مولـوی ک

  :گوید می
  
  بــــرون آیـــد عــــشق چونکـــه دل در از
  

ـــل ـــت عق ـــویش رخ ـــدازد خ ـــرون ان    ب
  

 ؛باشـند گریکـدی معـارض تواننـد ینم عشق و عقل .است مغالطه زین سخن نیا
 میـان تعارض و ؛درک ۀمقول از عقل و است عاطفه و احساس ۀمقول از عشق چراکه

 عقـل و منور عقل میان یناسازگار به ،اصل در یناسازگار نیا .ستین معقول ،ھا آن
 عـشق با که است یجزو و مشوب ِعقل که دارند حیتصر عرفا .گردد بازمی مشوب

  :گوید می یمولو که انچن ؛عقل قتیحق نه است، ناسازگار
  

ـــزوی عقـــل ـــدنام را عقـــل ج   کـــرد ب
  

ــــام ــــا ک ــــرد دنی ــــام را م ــــرد ناک    ک
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 و عقل ترکه، ابن :ک.ر جمله از .درازدامن است ای قصه عرفانی، ادبیات در وعشق عقل تقابل قصۀ(
 )خمس مناظرات یا عشق

 نعرفـا که اند پنداشته ،سمیبود یھا آموزه از تأثر با ستیسا والتر ھمچون یبعض
 به خود، نظر دییتأ در نانیا .ستین یجار جا آن در عقل نیقوان و است منطق از فراتر
 فصل ،۱۳۶۷ استیس،( کنند یم اشاره عارفان سخنان در نماھا تناقض و اتیشطح ای پاره
 و ھـستند یکلـ ،منطـق و عقل نیقوانً اوال رایز ؛است اساس یب زین پندار نیا .)پنجم

 ۀھمـ ًثالثـا و ؛ستیـن اتیشـطح سـنخ از عرفا سخنان ۀھم ًایثان ؛ستندین استثنابردار
 چون که دارد داللت نکته این بر عرفا اناتیب از یبرخ .ستندین نما تناقض اتیشطح

 او ًمثال .ستین ممکن ،مخلوق در ھا آن جمع که دارد یصفات ،است ینامتناھ ،خداوند
 امـر، دو ایـن بـه .تسین جمع قابل مخلوق در ،آخر و لاو ؛آخر ھم و است اول ھم

 توانـد یمـ ،دارد یھست ۀھم بر که یا احاطه لیدل به ینامتناھ اما .ندیگو یم »نیضد«
 نیا و شود یم متصف ،متضاد صفات به خداوند ،رو نیا از .باشد داشته بر در را اضداد

  .ندارد یربط نیضینق جمع به ،امر

 و احکام به ،ندارد قتیقح به راھی ،عقل چون که اند پنداشته یزن انیصوف از یبرخ

  :دیگو یم یول ّٰاهللا نعمت شاه .کرد اعتنا دینبا آن یھا قضاوت
  

ــره ــدر و قط ــه ای ــزد ب ــا ن ــی م ــتا یک   س
  

ــر ــر گ ــر نظ ــ یدار آب ب ــک یب ــتا یش   س
  

ــز ــر و دی ــر و وعم ــد و بک ــر خال ــار ھ   چھ
  

ــزد باشــند، چــار ــا ن   اســت یکــی نــسانا م

  
  ســـخن نیـــا خـــالف دیـــگو اگـــر عقـــل

  
ــول ــشنو او ق ــه م ــه ک ــم ابل ــت یردک    اس

  

  )۱۴۷ص اشعار، دیوان(
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 نیـز عقـل .رندیکث ی،اعتبار چه به و واحد ی،اعتبار چه به ھا نیا که است روشن
 ھم اعتبار کی به یزیچ که است نیا ،ردیپذ ینم عقل آنچه .دیگو ینم را نیا خالف
 یاعتبار به و واحد ،اعتبار کی به یزیچ که ندارد ابایی عقل اما ؛ریکث ھم و باشد واحد

 ریالکث فھو« :مییرو هروب واحد ریکث با ما جا نیا در یعرب ابن ریتعب به .باشد ریکث ،گرید
 ھا آن ،گرید انیب به ).۱۸۴ ـ ۱۸۳ص ،۱۳۶۶ عربی، ابن( »نیبالع الواحد ،بالصور ریالکث :الواحد

 .رندیکث ،اشخاص ثیح از و واحد ،نوع ثیح از

 عرفان و عقل یناسازگار در یعرب ابن اناتیب از یبرخ

 نییتب و عقل یھا یتمحدود انیب صدد در تر شیب عرفان شروانیپ م،یگفت که چنان
 ایـشان یانـاتب ی،مـوارد در امـا ؛عقل مطلق رد نه اند، بوده یعرفان معرفت تیاھم

 را آن از ییھـا نمونه که دارد داللت یعقل شناخت یاعتبار یب بر که است یا گونه هب
   .میکن یم نقد و نقل

 .دانـد یمن ممکن ،عقل راه از را خدا شناخت )ق. ھـ ۶۳۸ م( یعرب ابن نیلدا یمح
 ی،ھیتشب و یجابیا معرفت و ؛است یھیتنز و یسلب ًصرفا یعقل معرفت دیگو یم یو
 کونـه ثیـح مـن ّٰاهللا تعـرف فـالعقول« :)۱۸۱ص ھمـان،( آید می دست به یتجل راه از

 در ١.)۴۸۹ ص ،١٣٦٨ آملـی، حیدر یدس( »اإلثبات ثیح من ال السلب ثیح من و ًموجودا،
 اسـتفاده چھارگانـه مطالب از ًمعموال ،اشیا شناخت در ما که دیگو یم یگرید یجا

 از و ستین روا خدا بارۀدر ھا پرسش گونه نیا طرح اما .لم و ،َفیک ما، ھل، :میکن یم
 سلب از که است یسلبً صرفا خدا به ما علم رایز ؛شناخت را خدا توان ینم قیطر نیا

 ینف اال دیالتوح علم من عرفی أن صحیال اذ« :شود یم حاصل او بارۀدر ماسوا احکام
 ،۱ ج ،تا بی عربی، ابن( »سبحانه ّٰباهللا العلم ھو بالسلب فالعلم ... سبحانه سواه مایف وجدی ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .کند یم نقل یعرب ابن تیوص در ینوشتار از یآمل دریدحیس ن مطلب رایا . ١
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 و محسوسات از فراتر به ی،آدم عقل و فکر ال،یخ حس، که دیگو یم یو گاه آن .)۹۳ص
 خود وجود در را آن مانند که کند درک تواند یم را یزیچ انسان .ندارند راه ،اتیاول

 یقوا با انسان نیابنابر .یستن یمسانخت و مشابھت ،خدا و انسان میان اما ؛باشد داشته
 تواند یم اکثرحد .است عاجز خدا شناخت از ،برھان و لیدل راه از و ادشدهی یادراک
 خود که آن مگر ندارد، راه آن یورا به اما ؛ندک درک را خدا بودن معبود و وجود اصل

  .)۹۵ ـ ۹۴ ص ،ھمان( کند ھبه انسان عقل به را معرفتش خداوند
 تسامح شود، یم دهیفھم ھا آن ظاھر از که باشد یزیچ ھمان عبارات این مراد اگر

 دارد یھیتنز و یسلب معرفت ھم خداوند به نسبت ،عقل کهچرا ؛ستین دهیپوش آن در
 یسلب و یثبوت صفات ،عقل راه از ،رعارفیغ متفکران کم ستد .یجابیا تمعرف ھم و

 متکلمـان و حکما ۀھم ،دیرس یم هیتنز به فقط عقل اگر .کنند یم اثبات را یتعال حق
 یشیـگرا ،یھیتنز و یسلب اتیھالا که یحال در شدند، یم قانع یسلب اتیھاال به دیبا

 را خـدا بودن معبود و بودن موجود اندتو یم که یعقل .ندارد یادیز روانیپ که است
 از یاریبس پرتو ،انسان درً اتفاقا .کند درک تواند یم زین را خدا صفات ریسا کند، درک

 بـا او ،رو یـنا از و دارد وجود قدرت و علم ات،یح ھمچون خداوند یثبوت صفات
  .باشد داشته حق صفات از یتصور تواند یم ی،امکان جھات سلب

 ،عقـل راه از او صـفات و خـدا ذات کنه شناخت که باشد نیا یبعر ابن مراد اگر
 نیچن و ندارد اختصاص عقل به امر نیا اما ؛است یدرست سخن البته ست،ین ممکن
 و ممکن او صفات و خدا یحصول شناخت اما .ستین ممکن یراھ چیھ از یشناخت

 یعقل یزن یعاد مردم از یاریبس و متکلمان ،فالسفه اغلب یخداشناس .است حاصل
 کـه است شناخت از یا مرتبه حال ھر به اما ؛است فیضع ،شناخت نیا البته .است
 .است کرده دییتأ را آن زین شرع
 کـه ردیپـذ ینم عقل دیگو یم یعقل شناخت ضعف باب در ،گرید یجا در یو

 امـر نیـا ،عرفـان در کـه یحال در ؛ستا او خود معلول که باشد یزیچ معلول یعلت
 العقـل کـون فکـره، ثیح من یالعقل النظر ضعف یعل دلکی مما و« :است رفتهیپذ
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 یف ما و به، الخفاء الحکم ھذا :له علة یھ لمن معلولة التکون أنھا العلة یعل حکمی
 ،۱۳۶۶ ،یعربـ ابـن( »لـه علة یھ لمن معلولة تکون العلة أن ھو و ھذا، إال یالتجل علم
  ).۱۸۵ص

 خود علت ۀموجد علت تواند ینم معلول که است یضرور ،عقل حکم نیا البته
 کـه نـدارد ابـایی عقل حال این با .است محال دور مستلزم یفرض نیچن زیرا ؛باشد
 ییغا علت بحث درً مثال رد؛یپذب ریتأث خود معلول از ینحو به علت یک کند قیتصد
 معلول ،علت شود یم موجب ،است معلول واقع در که »تیغا« به توجه ،شود یم گفته

 زین نیا که دانست علت بر معلول ریتأث ینوع را امر نیا توان یم تسامح اب .کند جادیا را
 است ممکن ،وھم به مشوب ِعقل د،یگو یم یخوارزم که چنان گرچه ؛است عقل حکم

  .)۶۷۶ص ،۱۳۶۴ خوارزمی،( باشد عاجز ،مطلب نیا درک از

 دیـؤم ،عتیشر و کشف به ،اعمال تجسم و یمعان تجسد دیگو یم ییجا در یو

 با قیحقا نیا چگونه که دھد ینم حیتوض او .است عقل مخالف مسائل این اما ؛است

 ،اعمال تجسد امکان عدم بر ای یعقل برھان چیھ که است نیا قتیحق .ندمخالف عقل

 ،عقـل امـا ؛نمـود اقامـه برھان اعمال تجسد بر عقل راه از نتوان شاید .ندارد وجود

 .ندیب ینم آن در یا استحاله

 »انهیعام و یعرف عقل« ،دھد یم قرار عرفان مقابل در که یعقل از یعرب ابن مراد اگر

 نیا از کی چیھ ،یبرھان و یمنطق عقل به نسبت اما ؛داشت یوجھ سخنان نیا ،باشد

 قرار شھود و کشف مقابل در عقل که جا آن ،یعرفان مباحث در .ستین وارد ھا اشکال

 ؛اسـت یبرھـان و یمنطقـ عقل ،مراد بلکه ؛ستین »انهیعام عقل« آن از مراد ،ردیگ یم

 .بود نخواھد عرفان سود هب ًلزوما ،آن ضعف دادن نشان و یعرف عقل از انتقاد چراکه

 عقـل از یوقت .کنند یم انتقاد ،متکلمان عقل از گاه یحت و انهیعام عقل از زین فالسفه

   .است آن توان حداکثر با عقل ذات مقصود، ،مییگو یم سخن
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 از یبرخـ ظـاھر شـاید اما باشد، نداشته توجه نکات نیا به یعرب ابن است دیبع

 درک میان ی،موارد در یو که باشد نیا موھم ،آثار خوانندگان یبرا یو یھا عبارت

  .ندیب یم یناسازگار ی،عرفان افتی و یعقل

 یحت و نبات و وانیح دیگو یم ییجا در که کند یم ریتحق را عقل جا آن تا یعرب ابن

 ِانـسان علـم اما ؛است یشھود ،خدا به ھا آن علم کهچرا ؛است برتر انسان از ،ادجم

   .است برتر ینظر علم از یشھود علم و است یاستدالل و ینظر ،کاملیرغ
 

ـــق ـــ فالخل ـــن یاعل ـــاد م ـــده و جم   بع
  

ـــات ـــ نب ـــدر یعل ـــا ق ـــونی م    اوزان و ک

  
ــس و ــد ذوالح ــت بع ــل و النب   عــارف الک
  

ــــه ــــا و کــــشفا بخالق   برھــــان ضاحی

  
ـــــا و ـــــسم ام ـــــا یالم ـــــفمق آدم   دی
  

ـــــل ـــــر و بعق ـــــالدة او فک ـــــانیا ق   م
  

 )۸۵ص ،۱۳۶۶ عربی، ابن(

 ،کامل انسان تنھا که دیگو یم ،اتیاب نیا شرح در )ق.ھـ ۶۹۰ م( یجند نیدالدیمؤ
 ھم قوچ مقام به )فالسفه جمله از( ھا انسان یرسا اما ؛است برتر ،قوچ مثل یوانیح از
 ان« :است ینظر و یاللاستد انیآدم علم اما ،ستا یکشف ،قوچ علم چون ؛رسند ینم

 و الداللة فی ینقص و الکامل االنسان درجة لیع ًحیوانا کونه من نزل ان و الکبش
 الکـبش لکون ،الحیوان اإلنسان من اعلی لکنه و ،الکامل عن المظھریة و المعرفة

 فإن ؛الحیوان سانکاإلن ،العقل و بالفکر ال ،الحقیقة و بالذات و ًکشفا هقلبخا ًعارفا
   .)۳۶۳ص ،۱۳۶۱ ،یجند( »استداللیة نظریة معرفة الحیوان اإلنسان من العارف معرفة
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ـتدالل و نظـری علـم در انـسان بسا چه که است آن کنند، می ذکر مدعا این برای که دلیلی  اس
 برخـوردار فطـری معرفـت از نیز انسان .کند نمی خطا فطریش علم در حیوان اما کند، خطا خود،
  .شود دور آن از و دھد تغییر را خود فطرت اش اراده و فکر با بسا چه اما است،

 راه خطا یعقل تفکر در و است یعقل تفکر اھل که نیا جرم به انسان ،انیب نیا طبق
 سلوک و ریس که است آن ،سخن نیا الزمۀ .است شده شمرده وانیح از تر پست ،دارد

 و ؛آنند واجدً اذات قوچ امثال که است یقامم به رسیدن یبرا ی،شھود معرفت کسب و
   .میبرو ھم فراتر آن از میتوان یم البته

 وھم ،عتیطب ۀنشئ در ی،و نظر از که است نیا عقل به عربی ابن نگاه نوع نیا منشأ

 ضعف نیابنابر .است عقل ۀسلط از تر یقو ،انسان بر وھم ۀسلط و است حاکم عقل بر
 حکم اما ١)۱۸۱ ، فصوص الحکم، صیعرب ابن( .شود می وھم بمغلو که است دلیل نیا به عقل

 از که است عارف ِآن از میسل عقل .است متفاوت »مشوب عقل« حکم با »میسل عقل«
 یمـؤمن ِآن از ،بعـد ۀمرتب در .است دهیرس معرفت به و شده برخوردار یاالھ یتجل

 نیـا ۀالزم .)۱۸۳ص ،۱۳۶۶ عربی، ابن( دارد مانیا و است میتسل ی،تعبد طور هب که است
 استدالل و تفکر حاصل که یمانیا از یتعبد مانیا ،یعرب ابن نظر از که است نآ سخن

    .است برتر ،باشد یعقل
 ،مانیا ای کشف از محروم و صرف عقل به که است نیا عرفا نیا کالم جان ًظاھرا

 شود؛ منور مانیا ای کشف نور به که دھد یم ثمر یوقت عقل .ستین یاعتماد و اعتبار
 نـور بـه شـود منور چون عقل« :دیگو می یعرب ابن سخن شرح در یخوارزم که چنان

 نداشته عیشرا به مانیا چون و کند، یم ھست که نھج بدان امر ادارک مان،یا ای کشف
  ).۶۷۰ص ،۱۳۶۴ خوارزمی،( »وھم حکم از شود ینم خالص ،باشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»...هیخل من حکم الوھم علی عقله مابلغ لم یبلغ ف  ھذه النشأة من العقول، ألن العاقل و لوی سلطاناً فیاألوھام أقو«.  ١
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 را او سـخنان و کـرده تحقیـر و رد را عقل او، از تأثر با عربی ابن مکتب پیروان از بسیاری
   .کرد خواھیم اشاره آملی سیدحیدر و قونوی صدرالدین یعنی نمونه دو به که اند کرده تکرار

  ینظر عقل با یقونو نیصدرالد ۀاجھمو
 الغیب مفتاح کتاب در یعرب ابن عرفان شارح نیتر برجسته )ق.ھـ ۶۷۳ م( یقونو نیصدرالد

 به نیل در را نظر اھل راه ،االنـس مصباح عنوان با کتاب آن شرح در ناریف حمزۀ ابن آن شارح و

 ).۱۰ و ۹ص ،۱۳۶۳ ،یفنار حمزه ابن( ١کنند می اعالم اعتبار بی و رد عقلی روش یا معرفت

 معرفـة یھـ« :انـد گفته یبحث یعقل حکمت فیتعر در فالسفه م،یدان یم که چنان
 فیتعر در یکند اسحق ابن عقوبی ».ةیالبشر طاقة بقدر هیعل یھ ما یعل اءیاالش قیحقا

 التی الفلسفة، صناعة مرتبة اشرفھا و اإلنسانیة الصناعات اعلی إن« :دیگو یم فلسفه
 در زین مالصدرا .)۹۷ص ،۱۳۶۹ کندی،( »اإلنسان طاقة بقدر بحقایقھا األشیاء علم حدھا

 الموجـودات قائقح بمعرفة اإلنسانیة النفس استکمال ،الفلسفة« :دیگو یم باره این
 بقدر التقلید، و بالظن ًاخذا ال بالبراھین ًتحقیقا بوجودھا الحکم و علیھا ھی ما علی

 .)۲۰ص ،۱ج ،۱۹۸۱ شیرازی، صدرالدین( »اإلنسانی الوسع
 در که گونه آن اشیا قتیحق شناخت که دیگو یم ،حکما یادعا نیا به ناظر یقونو

 یو .)۱۵ص ،۱۳۶۸ قونـوی، صـدرالدین( ستین سریم یعقل ۀادل با ،ھستند یتعال حق علم
 یابیارز ،اختصار به و مرور را ادله نیا که کند یم اقامه لیدل ُهن ،مدعا نیا اثبات یبرا

  .میکن یم
 ؛اشیا االمر نفس و قتیحق تابع نه است، ناظر استعداد تابع ینظر احکام :اول لیدل

 فھم دیگو یم حیتوض در یو .شود یم مختلف نظرھا ،استعدادھا اختالف به رو نیا از
 ھا یبرخوردار و باورھا تابع ،قصد و ؛است قصد تابع ،توجه و ؛است توجه تابع ،افراد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .آورد یز مین» مراسالت«و » انیاعجاز الب«ن مطالب را در کتاب یه ھمی شبیقونو . ١
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 سـخن هیشـب وی سـخن جـا نیـا تـا .باشـد یمـ آن ماننـد و ھا مناسبت و ھا مزاج و
 وراثـت، ھمچـون یعوامل ندیگو یم که است دیجد )contextualists( انیگرا ساخت

 ۀنحو ،افراد یروان سنخ و انتظارات ق،یعال ،یذھن ساختار ،یتیترب ـ یفرھنگ ۀنیشیپ

 گـروه با یقونو امثال یعرفان دگاهید تفاوت اما .دھد یم شکل را ھا آن یداور و فھم
 از .ابـدی ینمـ انیـپا جا نیا در سخن عرفا نظر از .است ھا آن بحث ۀادام در شدهیاد

 آثـار اخـتالف تـابع ،شـدهیاد امـور در افراد تفاوت دیگو یم ادامه در یقونو رو ینا
 ۀکننـد یافـتدر یکل تیوضع و تیقابل و مرتبه با متناسب که است یاسمائ اتیتجل
 مباحث در ھمواره نظر اھل ،جھت نیا از .بود خواھد متعدد ،ھا آن تعدد به و اتیتجل
 رفـع و ھـا اختالف ینا به دادن صلهیف یبرا یقطع یراھ و دارند نظر ختالفا ینظر

 بـر حق یتجل دیگو یم که است یعرب ابن از برگرفته سخن ینا .ندارد وجود ھا کش
  . )۱۹۱ص ،۲ج عربی، ابن( است ثابت نیع تابع قابل داستعدا و است قابل استعداد حسب

 یبررس

 ھا آن یداور و باورھا در ھم و ھا انسان استعداد یریگ شکل یھا نهیزم در ھمً اوال
 یجار ،اشتراک موارد در ،صحت فرض هب استدالل نیا .دارد وجود اریبس اشتراکات

 روش تـوان ینم لیدل نیا استناد به ،ھست نظر اشتراک که یموارد در یعنی ؛ستین
 نـاتوان واقـع به لین از ،موارد یبرخ در عقل که نیا جهینت .شمرد اعتبار یب را یعقل

  .است
 عیوقا و امکانات و تعلم و میتعل ای ؛است افراد استعداد تابع اختالفات ۀھم ایآ ًایثان

 چراکه د؛ندار عوامل گونه نیا را نقش نیتر شیب ًاتفاقا دارد؟ نقش ھا آن در ھم زندگی
 اگـر .ترنـد کینزد ھم به باورھا ثیح از طیمح کی اھل ای استاد کی شاگردان ًمثال
 و داشت؛ خواھد یتر شیب روانیپ باشد، داشته یتر شیب ریثأت و حضور بتواند یمکتب

 کیـنزد ھم به را عقول توان یم ،تیترب و میتعل و آموزش با که ستا معنا بدان نیا
  .ستین مستند ثابت نیع به ،عوامل ۀھم بنابراین .کرد
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 اگـر ؟کرد طرح توان نمی یعرفان شھود در را قوابل یاستعدادھا تفاوت ایآ ًثالثا
 .بود خواھد نیچن زین یعرفان معرفت در ،باشد واقع به لین مانع استعدادھا اختالف

 ،کنـد یم افتیدر یھاال ضیف از که یزیچ در ،یمخلوق ھر تیقابل و تیظرف ًاساسا
َأنزل﴿ :ندارد اختصاص نظر اھل افکار به امر نیا و ،دارد دخالت َ ْمـن َ ِالـسماء ِ

َ ًمـاء َّ َ 
ْفسالت َ َ ٌأودیة َ ِ ْ َبقدرھا َ ِ َِ   ).۱۷/الرعد( ﴾َ

 طرف یک که نآ با جا این در .دارند متناقض رایآ مختلف، مسائل در نظر اھل :دوم دلیل
 به اعتمادی که است آن نشانگر ،امر این .ناتوانند ،مخالف دلیل رد از طرفین است، باطلً قطعا
 شبیه سخن، این .اشتباھند و خطا برً احتماال ،دعوا طرف دو از یک ھر و نیست یک ھیچ نظر
 .است لطبیعیمابعدا قضایای بودن الطرفین جدلی در کانت نظر

 یبررس

 و منطـق در کـم دسـت اسـت؟ متناقض ،نظر اھل یآرا ،یا لهأمس ھر در ایآً اوال
 یحت .ستین متناقض آرا و دارد وجود توافق یتجرب علوم در یادیز حد تا و یاضیر

 پذیرفتـه ادشـدهی استدالل ،موارد نیا در پس .ستین کم ،یاتفاق یآرا زین فلسفه در
 .ستین

 مدعا نیا ل؟یدل چه به کرد؟ ابطال را مخالف نظر توان ینم یمورد چیھ در ایآ ًایثان
 یازیـن یبـ مثـل ،واجب به ممکن ازین ًمثال عقل نظر از ایآ .است باطل بلکه لیبالدل

  ؟ندارد حیترج یگرید بر ی،رأ دو نیا از کی چیھ و است واجب به ممکن
 اقامـه عقـل ارزش ینفـ در یقونـو جنـاب که را یا ادله نیھم ،لیدل نیا ایآ ًثالثا

 ،اعتبـار ثیـح از آن، ضینقـ با نشایمدعا شانیا نظر از ایآ ؟گیرد نمی دربر ،کند یم
 داند؟ یم ناتمام را مخالف ۀادل و تام را خود ۀادل شانیا ای ؛است کسانی

 اما ؛دارد اعتماد ینظر بر زمان از یا برھه در یناظر که شود یم بسا چه :سوم لیدل
 آن از و ابدی یم یآگاھ ،ستھ نظر آن در که یخلل از گرانید ای یو خود ،آن از پس
 یـک قبـول در چه ؛دارد وجود ینظر ھر ۀدربار احتمال نیا .گردانند یبرم یرو نظر

 .کرد اتکا توان ینم کی چیھ به نیبنابرا .آن رد در چه و یرأ
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  یبررس
 هینظر دو مانز ھم تقابل جا آن در .تاس یکی پیشین استدالل و استدالل نیا روح

  .زمان دو در نظر دو تقابل جا نیا در و بود مطرح
 ای سندهینو خود است ممکن چون گیرد؛ می دربر نیز را آن خود استدالل نیاً اوال

 در ما که چنان برود؛ دست از آن اعتبار هجینت در و کنند خدشه استدالل نیا در گرانید
 .میھست آن نقد حال

 چـون ؛شود ینم حاصل ییرأ رییتغ نیچن که نیست یردموا شامل لیدل نیا ًایثان
 ی،موارد در که است نیا ھم واقع ؛دھد یم یرو امر نیا اوقات یاریبس در ندیگو یم

 و یقطع توان یم را یعقل یھا افتهی از یبعض میگفت که چنان .دھد نمی رخ ییرأ تبدل
 .دانست خطا از مصون
 امـور درک بـه شیخـو یئـجز یفکـر ۀقـو بـا ینظر صاحب ھر :چھارم لیدل

 تناسب ،درک در چون ؛کند درک را یجزئ تواند یم یجزئ گر،ید یسو از .پردازد یم
 نیبنـابرا .ھستند یکل ،حق علم در اشیا قیحقا اما است؛ شرط کَمدر و کِمدر نیب

 .ستندین درک قابل یجزئ عقول با امور

 یبررس

 عقل ینف در ،خود یعرفان یباورھا از سندهینو که است یموارد از زین دلیل نیا
 آغاز در ما ؛است کالم اول بحث این ،بحث طرف ِلسوفیف یبرا .برد می بھره ینظر
 شـاید .میھست معرفت یھا روش یاعتبار یب و اعتبار از بحث حال در ھنوز و میراھ

 بـه و ندانـد حق علم در موجود یکل قیحقا افتنی را معرفت ،بحث طرف لسوفیف
 اسـت مفھـومی کلی ،شناسد می فیلسوف که ای کلی .باشد نداشته اورب ای یکل حقایق چنان

 ھـم عـارف نفـس فیلـسوف، نگاه با این، بر افزون .دارد را آن شناخت توان ،جزئی عقل که
  کند؟ می ادراک را کلی حقایق جزئی، امر این چگونه حال کلی؛ نه است، جزئی
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 صـاحب ھمچـون و دارد اعتقاد یزیچ به لیدل بدون شخص یگاھ :پنجم لیدل
 خـالف بر امری به و ردیپذ ینم مورد آن در نیز را نامشکک کیتشک ،ذوق و کشف

 است، آن به اعتقاد علت ی،نظر به یدلبستگ یگاھ یعنی ؛ورزد یم اعتقاد ،مخالف لیدل
 ۀھم در نظر ھلا ۀدیعق یمبنا که دارد وجود احتمال نیا ،رو نیا از .برھان و لیدل نه

 .دنباش لیدل ،موارد

 یبررس

 از یچیسـرپ به ناظر واقع در ،انیب نیا اما ؛بود یعقل روش رد مقام در مستشکل
 عقل یمقتضا به ،کنند یم یکار ھر مردم که ستین یمدع لسوفیف .است یعقل روش

 ؛ندارد عقل به یربط ،بندند یم دل یزیچ به لیدل بدون یبرخ که نیا .است درست و
 به است ممکن زین عارف .است زده سر آنان از عقل یمقتضا خالف بر یعمل بلکه

 که است نیا ،منطق و عقل به یبندیپا مھم ۀدیفا کی ًاساسا .شود دچار یمشکل نیچن
 و ،کنـد کیـتفک یشـناخت روان علـت از را یعقل لیدل ،برھان زانیم با بتواند انسان
 .سازد زیمتما موجه یباورھا از را رموجهیغ یباورھا
 درک طیبـس جـز را طیبـس و ؛طندیبـس یعلمـ ضرتحـ در قیحقا :ششم لیدل

 .است مبتنی ،موانع رفع و علم، ات،یح وجود، بر ما درک .میستین طیبس ما اما .کند ینم
 .میـدار راه قیحقـا صفات به فقط ما .ناسازگارند بساطت با که ھستند یکثرت ھا نیا

 امـا .دارنـد اختالف بعد و قرب ثیح از افراد به نسبت و ندمتفاوت و متعدد ،صفات
  .رسد یم قیحقا درک به ،حق به اتصال و مادی نشئۀ ودیق و نسب از عبور با عارف

 یبررس

 ،نظر اھل با بحث در ،آن به تمسک و است یعرفان فرض شیپ کی ھم نیا ًاوال
 ،نفـس و است انسان نفس ،یقیحق کِمدر که دیبگو یکس شاید ًثانیا .ستین یمنطق

ـنخیت آیـا کنـد؟ نمـی درک بسیط جز را بسیط یلدل چه بهً ثالثا .است طیبس ـبت و س  مناس
 درک جـسم جز ھم را جسم گفت باید ،باشد طور این اگر معناست؟ این به کَمدر و کِمدر
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ً رابعا .است برھان نیازمند ییادعا چنین نابراینب !کند نمی درک حیوان جز را حیوان و کند نمی
 مگـر .ندارنـد منافاتی بساطت با ،علم و اتیح وجود، ھمچون یمحموالت و احکام
 سنخ نیا از ،ھمه از شیب یتعال حق است؟ آن مانند و علم ات،یح وجود، فاقد ،عارف

 بـسائط درک از مـانع و او بیـترک موجـب ھـا نیـا ایـآ ؛دارد محموالت و صفات
  ؟شوند می

 کنـه ،رسـم .رسـم و حـد :اسـت قسم دو فیتعر منطق اھل نظر از :ھفتم لیدل
 یجار بسائط در زین یحد فیتعر ایشان، اعتراف به .شناساند ینم ار یءش قتیحق

 چـون و ؛اسـت آن ۀدھنـد لیتشک بسائط شناخت بر فرع زین مرکب شناخت .ستین
 یراھ عقل پس .بود نخواھد ممکن زین مرکب شناخت ست،ین ممکن ،بسائط شناخت

 .ندارد قیحقا شناخت یبرا

 یبررس

 طرق از را بسائط اما م،یشناس یم حد با را مرکبات دیبگو یکس بسا چه ،پاسخ در
 نیچنـ در .یحـضور علـم ایـ احـساس ھمچون طرقی ؛میآور یم دست هب یگرید

 .ستین یجار اشکال نیا ،یموارد
ـناخت به قادر عقل اما .است او خود نفس ،انسان به حقیقت ترین نزدیک :ھشتم دلیل  ش

 ھستند؟ او از دور که شناسدب را یدیگر اشیا تواند می چگونه حال .نیست نفس کنه

 یبررس

 یکـس اسـت ممکـن .است لیدل بدون یادعا کی ًصرفا ،انیب از مقدار نیاً اوال
  .برد پی نفس کنه به ،عقل راه از توان یم دیبگو

 تمـام شناخت ای ست،ین ممکن نفس معرفت از یا درجه چیھ عقل یبرا ایآ ًایثان
 انیب یبرا حکما فیتعر در »یبشر طاقت« دیق ؟است ممکننا آن کنه و نفس قتیحق

 و بود خواھد محدود زین ما شناخت ،میمحدود و مخلوق ما چون که است مطلب نیا
 .ستین سنجش قابل یھاال علم با



 انی صوفیزیگر  عقلتیاندر حکا

 

٧٠ 

 .دباش متوقف ،نفس کنه شناخت بر ،یااش شناخت که ستین دست در یلیدل ًثالثا
 زیچ ھمه چشم .شدبا شناخت مالک ی،کینزد نوع ھر که ندارد وجود یلیدل نیھمچن

 آن خود شیء، به زیچ نیتر کینزد که نیا با ؛است عاجز خود دنید از اما ند،یب یم را
 شـرط ،یخودآگـاھ اصـل البتـه .اسـت یخطاب انیب کی ًصرفا نیا رو، نیا از .است

 ،یآگـاھ مقـدار نیا اما ؛ستین ممکن شناخت ،آن بدون و است یزیچ ھر شناخت
 نحـو بـه بلکـه ؛ندارد یربط نیز یعرفان معرفت به ،ستین استدالل و تعقل محصول
 .است حاصل ،ھمه یبرا یذات و یحضور

 ؛اسـت انسان قتیحق ،نظر اھل نزد یجوھر قیحقا نیتر شده شناخته :نھم لیدل
 :نـدیگو یمـ و برند یم کار هب یحد فیتعر و یقیحق شناخت آن، یبرا ًمثال که چنان

 و ؛اسـت بـاالراده متحرک حساس ینام جسم ،وانیح و ؛است ناطق وانیح نسانا«
 فراوان یھا یدشوار ھا فیتعر نیا اما ».دارد گانه سه ابعاد که است یجوھر ،جسم
 .کند یم اشاره لیتفص به ،آن اشکال ھشت به یقونو که دارند

  یبررس
 در مناقشه از شیب یزیچ نکات، ۀھم صحت فرض به و یلتفص رغم به انیب نیا

 باب از را »ناطق وانیح االنسان« هیقض ،تام حد از بحث در نایمنطق .ستین مثال کی
 و یشناسـ انـسان پـی در ،حـد بحـث در آنـان کـه اسـت روشن .اند کرده ذکر مثال

 دھند یم نشان ،صحت فرض هب حاتیتوض نیا که آن حداکثر .اند نبوده یشناس وانیح
 .ستین مناسب ،مثال نیا که

 داللت یااش کنه و قتیحق درک از عقل یواننات بر ادشدهی ۀادل از یبعض که دانستیم
 صفات تواند یم عقل ندیگو یم که چنان عقل؛ مطلق یاعتبار یب و یناتوان نه کنند، یم

 در عقل مطلق اعتباری بی و ناتوانی بر ،صحت فرض به ،ادله این از برخی اما .بشناسد را اشیا
  .است اعتبار بی و مخدوش ،فرض این یمدعا ھم و دلیل ھم .دارند داللت معرفت
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 یقونو دگاهید از معرفت یبرا معتبر راه

 ،دانست مسدود ،یقیحق معرفت به لین در را ینظر عقل راه که نآ از پس یقونو
 پاسـخ »؟دیرس یقیحق معرفت به توان یم چگونه« پس که کند یم طرح را بحث نیا

 راه ھمـان این و ؛خداست به آوردن یرو معرفت، در معتبر راه که است نیا یقونو
 یرویپ یکس از دیبا ،است ممکننا انسان یبرا آغاز در کار نیا چون اما .است عرفان

 وارثان و ھیاال رسوالن ھمچون کسانی ؛است آگاه آن از ،کرده طی را راه این که کند
 معرفت به توان می خدا، راه در سلوک و ھا آن وارثان و رسوالن از پیروی با پس .ھا آن

   .رسید حقیقی

 یبررس

 وارثـان و رسـوالن از یرویپ و خدا به کردن رو با که است یحق سخن نیا البته
 رسوالن که است نیا مسأله اما .کرد حرکت یقیحق معرفت یسو هب دیبا آنان حقیقی

 عقل راه .دھیم تمییز نیدروغ انیمدع از را آنان چگونه و میبشناس چگونه را وارثان و
 مبتنی وارثان و رسوالن شناخت بر که ھم عرفان راه ؛ستا اعتبار یب ایشان نظرم از که

 توان ینم نیز معتبرنا یھا راه و ظنون به .کند کمک آنان شناخت در تواند ینم و است
 در بحـث زیرا ؛ستین یکاف ،گمان و داشت نیقی دیبا جا نیا در چراکه ؛کرد اعتماد

 و ،شـود می ضاللت یا تیھدا باعث انتخاب این .است عرفان و نید اصل ِانتخاب
 ًانیقی عقل پس ،رساند یم نیقی به را ما لهأمس نیا در عقل اگر .نیست یفرع یا مسأله
 ۀادل ھم جا نیا در .بود خواھد مسدود ھم راه نیا پس ،نه اگر ؛کند یم کشف را واقع

 نظر اھل میان اختالف و است یجار ،یعقل یھا استدالل یاعتبار یب در یقونو ۀادشدی
 از یزیگر نیبنابرا .است گرید یجاھا از شیب ایشان، وارثان و رسوالن قبول ای رد در

 .ستین آن به ما ازین و عقل اعتبار قبول
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 ایاش کنه معرفت و عرفان

 یعرفان سلوک با که دیگو یم عرفا گرید با ھمگام بحث ۀادام در یقونو نیصدرالد
  :دیگو یم مولوی که چنان ؛دیرس یااش قتیحق و کنه به توان یم

 
  عمــــــو تیــــــماھ ادراک از عجــــــز

  
ــــت ــــه حال ــــود عام ــــق ب ــــو مطل   مگ

  
ـــون ـــه چ ـــماھ ک ـــر و اتی ـــان ّس   ّسرش

  
ـــ ـــشم شیپ ـــامالن چ ـــد ک ـــع باش   انی

 

 یبررس

 جا نیا در یپرسش ،یعرفان روش اعتبار اثبات راه بارۀدر پیشین اشکال از گذشته
 و »قابل« استعداد ،یشھود معرفت در ایآ :میکرد اشاره آن به نیز ًقبال که است مطرح
 از و ،برخوردارند شھود در یکسانی استعداد از ھمگان آیا ؛ندارد یدخالت او تیوضع

 و متفاوت زین شھودھا پس ،متفاوتند استعدادھا اگر ھستند؟ مصون ،رگذاریتأث عوامل
 .دیآ یم الزم زین جا نیا در گفتند یعقل ادراک در که یمحذورات و بود دخواھ مختلف

 نیـا در ینظـر مھم مباحث از و دارد وجود عرفا میان یاختالفات نیچن زین واقع در
 یھا افتهی از معتبر و لیاص شھود زییتم و شھود یابیارز یارھایمع ای اریمع بحث ،باب

 عقـل را یابیـارز یارھـایمع از یکـی عرفا از یبرخ ًاتفاقا .است نامعتبر و لیراصیغ
 از گانـه ُنـه لیدال به ،ینوقو نظر به که یعقل ھمان ؛)۲۷۳ص ،۱۳۶۰ ،ترکه ابن( اند دانسته

 ۀالزمـ آنچه ،شھود بحث در ھم و عقل بحث در ھم البته !است عاجز قتیحق درک
 یناسـازگار نـه اسـت، معرفـت درجات در افراد تفاوت ،ستا استعدادھا اختالف
 .ھا آن معارف

 معلوم کس ھیچ برای ،حق ذات کنه زین عرفا دگاهید از که است نیا گرید پرسش
 .ندیاو ذات نیع یتعال حق صفات ،ینیع و یوجود لحاظ از ،گرید یسو از .ستین
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 ،ذات از صفات مگر توان؟ ینم را ذات اما کرد شھود را صفات توان می چگونه حال
 ظاھر ،صفات است ممکن چگونه ھستند ھم نیع ،ذات و صفات اگر ھستند؟ جدا

 ،یعقلـ یحـصول علم در ،فاتص و ذات میان یکیتفک نیچن پنھان؟ ،ذات اما باشند
 لحـاظ از چون ؛مجھول ،ذات اما باشند معلوم ،صفات که است معقول .است ممکن

 و ؛ردیگ یم تعلق یخارج نیع به ،یشھود علم اما .ذاتند ریغ صفات یمفھوم و یعقل
 علم در چگونه یکیتفک چنین .ستین متصور یزیتما نیچن یخارج نیع و وجود در

 یا مرتبه که ـ صفات از را »یوبیالغ بیغ ذات« مقام عرفا تهالب است؟ ممکن حضوری،
 یموطن تواند ینم لسوفیف یبرا کیتفک نیا اما ؛کنند یم کیتفک ـ است حق ظھور از

 .باشد داشته اعتبار و ذھن ظرف جز

  آن یھا فراورده و عقل ۀدربار یآمل دریدحیس نظر
 جامع کتاب در نیشیپ یفاعر تبع به زین )ق.ھـ ۷۸۷ حدود یمتوفا( یآمل دریدحیس

 آن یھـا یافتـه و عقـل فیتخف و ریتحق به ،مختلف یھا انیب با األنوار منبع و االسرار
 »الوراثـه علم« ای »یارث« و »الدراسه علم« ای »یاکتساب« به را علوم یو .است پرداخته

 ؛است علوم ریسا ی،اکتساب علم از مقصود و عرفان ی،ارث علم از مراد .کند یم میتقس
 معرفة ،نافع علم وی نظر از .ندیگو یم ھم یظاھر و یرسم علوم ھا آن به که علومی

 از اعـم ی،رسـم علـوم اما .دیآ ینم دست هب یشھود و یقلب راه از جز که است ّٰاهللا
 یپـ در کـه کـالم و فلـسفه .نـدارد یسود االھی معرفت به لین در ،منقول و معقول

 در و ندارند شبھه و شک انباشتن جز یصلحا ،ھستند خداوند و یااش قتیحق شناخت
 مـن لھم حصلی سیل و« :آیند نمی کار به یسوزن سر اندازۀ به ،معرفت به ما دنیرس
 و الـشکوک منھما دیتز بل ابرة، رأس قدر اءیاألش معرفة و ّٰاهللا معرفة نیالعلم نیھذ

 و ونـدخدا ۀدربـار حکمـا و متکلمـان آرای یو .)۴۷۴ص ،۱۳۶۸ آملی، سیدحیدر( »الشبه
 تنھـا نـه آنان که گیرد می نتیجه و کند می نقد تفصیل به را موضوعات ریسا و االھی صفات

 أنھـم الحاصل و« :ندارند معرفتی نیز خودشان نفس حتی چیزی ھیچ ۀدربار بلکه خدا ۀدربار



 انی صوفیزیگر  عقلتیاندر حکا

 

٧٤ 

 قـل و عمـاھم کثـر و جھلھـم الـشبھات من زاد بل ًشیئا، النفس من ال و األشیاء من عرفوا ما
  .)۴۸۳ص ھمان،( »... دینھم

 متکلمان یدعاو رد به یعقل استدالل با یقونو ھمچون زین دریدحیس که آن شگفت
 باطل زین ادله نیا ،باشد نداشته واقع به یراھ عقل اگر که یحال در ؛پردازد یم حکما و

 ؛است قتیحق ۀدھند نشان و حجت ،مخالف ایآر رد مقام در عقل گویی .بود خواھند
 در یقونـو کـه دالیلـی از ای پـاره .نـدارد تیـحج ھـا آن یدعـاو ثباتا مقام در اما

 ییبازگو از که است شده تکرار زین یآمل دریدحیس سخنان در ،آورده عقل یاعتبار یب
   .میکن یم یخوددار ھا آن

 بـر حکمـا، یدعـاو از یبرخ بطالن از یو که است آن جا نیا در گرید ۀمالحظ
 خطا از توان ینم ای یمنطق برھان چیھ با که آن حال ؛کند یم استدالل ،عقل یاعتبار یب

 نیز فالسفه خود که چنان ؛گرفت جهینت را عقل یاعتبار یب ی،عقل یدعاو ای پاره بودن
   .رسند ینم عقل رد به ،مخالف یفلسف آرای رد از

 کـه است این کند، می ذکر رسمی علوم اعتباری بی در سیدحیدر که شواھدی از یکی
 بـه خـود عمـر پایـان در حکمـا و متکلمـان از اعـم رسـمی علوم یشروانپ از بسیاری

ـپری از و انـد کرده اقرار عمرشان حاصلی بی  علـوم، ایـن کـسب راه در عمـر کـردن س
 الدین افضل ،سینا ابن از باره این در وی .اند کرده نادانی اظھار که این یا اند؛ خورده حسرت
 نـام رازی فخرالـدین و طوسـی نـصیرالدین ،کاشـی الدین افضل ،کاشی نصیرالدین ،خونجی

 راه در عمـر از بخـشی کـردن سپری از پس که برد می نام کسانی از ھمچنین او .برد می
 روی عرفـان ھمان یا حقیقی علم سوی به برده، پی آن ارزشی بی به رسمی، علوم کسب
 کاشـانی عبـدالرزاق و بحرانی سلیمان ،بحرانی میثم ،اصفھانی ترکه ابن مانند کسانی اند؛ کرده

   ).۴۹۸ ـ ۴۹۵ص ھمان،(
 .کند یم بحث »یقیحق علوم« و »یرسم علوم« لیتحص تیفیک از دریدحیس سپس

 ازین عمر سال ھشتاد به کم دست ی،نقل و یعقل ینید علوم لیتحص یبرا دیگو یم یو
 ار یقیحق علوم اما .داند ینم چیھ که فھمد یم انسان تازه ،سال ھشتاد از پس اما .است
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 دست هب آن از تر کم یحت و ساعت کی ای شب، کی ای روز، کی در توان یم یآسان به
 .)۵۳۴ ـ ۵۲۶ص ھمان،( آورد

 ،شـده وارد عـالم و علـم لتیفـض ۀدربار که یاتیروا کند یم دیتأک وی سرانجام
 و یظاھر علوم یعلما و ؛است ناظر شھود و کشف اصحاب و یباطن علوم به یھمگ
 ،»اءیاألنب ورثة العلماء« ھمچون یثیاحاد .ندارند لیفضا آن از یا بھره و حظ ی،رسم

 و »لیاسـرائ یبن اءیانب من افضل یامت علماء« ،»الشھداء دماء من افضل العلماء مداد«
 نظـر شھود و کشف اصحاب و عرفا به ی،ھمگ ،»الجھال عبادة من ریخ العلماء نوم«

 باشند ثیاحاد نیا مشمول ی،عقل و ینقل علوم یعلما که پنداشت دینبا ھرگز و دارند
   .)۴۹۹ص ھمان،(

  :است الزم نکته چند ذکر سخنان این ۀدربار
 تعقـل و تفکـر اھـل کـه ستین نیا از ،عمر انیپا در فلسفه اھل یمانیپش اظھار

   .است گرید علوم و معارف از غفلت و یعقل معرفت در توقف دلیل به بلکه اند، بوده
 اقـرار خـود ینـادان بـه عمـر انیپا در نایس ابن و طسقرا ھمچون ییحکما که نیا

 فروتنـی بلکـه است، بوده باطل سراسر ھا آن یھا افتهی که ستین معنا بدان کنند، یم
 زیناچ ،عالم کرانیب قیحقا برابر در یآدم دانش شک بی .دھد یم نشان را ھا آن یعلم

   .بود مالمت یجا ،شدند یم غرور دچار ھا آن اگر .است
 بـه بلکـه نیست؛ رسمی علوم بودن باطل معنای به نیز عرفان به علما از برخی نآورد رو
 ترکـه ابـن اگـر .است برتر معرفت به رسیدن شوق از برآمده و علوم آن دانستن ناکافی معنای

 اگـر .کند خلق نظری، عرفان در را التوحید قواعد توانست نمی ھرگز نبود، فیلسوف اصفھانی
 نھـج بـر شـرحی چنـان توانـست نمـی گاه ھیچ نداشت، بھره نقلی و عقلی علوم از میثم ابن

 ھیچگـاه بـود، نـصیب بـی نقلـی و عقلـی رسمی علوم از سیدحیدر خود اگر .بنگارد البالغه
   .گذارد یادگار به خود از را األسرار جامع ھمچون آثاری توانست نمی
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ـا ھـست؟ آن از گریزی آیا اما است، دشوار رسمی علوم تحصیل که است درست این ـه آی  ب
ـا شـھودی، معارف به نیل و باطنی سلوک و سیر آیا نیست؟ نیاز حدیث، و رجال و تفسیر و فقه  م
ـیر راه ازً صـرفا کـسی کنون تا آیا کند؟ می نیاز بی رسمی علوم از را ـلوک و س ـه عرفـانی، س  و فقی

ـیر بـر عـالوه علم اھل عرفای ۀھم است؟ شده مفسر ـلوک و س  و سـمیر علـوم راه بـاطنی، س
   .اند کرده طی نیز را ظاھری
 تردیـدی قدرشـان جاللـت و باطنی معرفت ارباب جایگاه بلندی در که این پایانی ۀنکت
 وارد عـالم و علـم فـضیلت در کـه ھستند روایاتی مصادیق برترین از ھا آن شک بی و نیست

 فـاعید قابـل وجـه عرفـان، اھـل بـه روایات گونه این مقصود کردن منحصر اما .است شده
 شـھود بـه کـه دارد اختـصاص کـسانی به فضایل این که است نیامده روایتی ھیچ در .ندارد

 کـه ــ را دیـن علمـای ۀھمـ و است عام روایات بلکه باشند؛ رسیده وجود اطالقی وحدت
 دارد، بـاطن کـه ھمچنـان دیـن .گیـرد مـی دربر ـ ھستند االھی احکام و معارف مبلغ و معلم

 انبیـا رسـالت از مھمـی جـزء و دیـن علم از بخشی نیز دین ظاھر به علم و دارد نیز ظاھری
 اسالم دگاهید از البته .پویند می را انبیا راه دین، ظاھر تعلیم در ظاھر علمای تردید بی .است
 اما ١؛شود ینم تقوا یب عالمان شامل ،عالم فضل اتیروا و ندارد یارزش عمل یب علم
   .ستین آن مصطلح مفھوم هب عارف نیز پارسایی و یمتق عالم ھر

 خاتمه

 بیـان بـه عرفـانی، معرفت شرافت و اھمیت بیان برای عرفا از برخی دیدیم که چنان
 از را عقـل ابتـدا بایـد وییگـ .پردازند می آن اعتباری بی یا و عقلی معرفت ھای ضعف
 ،حـدی تـا مواضـع گونـه ایـن .شـود باز عرفان برای راه تا کنند ساقط اھمیت و اعتبار

 برتـرین را فلـسفه کـه است بوده فیلسوفان از بعضی ھای بلندپروازی برابر در کنشیوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ بالعلماء من صدق یعنی: قال) ۲۸/فاطر(» ّٰ اهللا من عباده العلماءیخشیانما «ّٰ قول اهللا عز و جل ی فＡّٰعبداهللا یعن اب«.  ١

  .)۲ث ی، کتاب فضل العلم، باب صفة العلماء، حد۱، جی، الکافینیکل(» س بعالمیّصدق فعله قوله فلیفعله قوله، و من لم 
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 گونـه آن اشیا حقایق به علم را عقلی حکمت و دانستند می برین معرفت راه تنھا و علوم
 یادشـده رفـایع .بینند نمی معرفتی ،آن ورای ییگو که چنان ؛کنند می تعریف ،ھستند که
 در کـه ییجـا تا کنند می انتقاد عقلی معارف و عقل از مواضع، گونه این به واکنش در نیز

 از قونـوی خـود کـه چنـان البتـه .کننـد مـی ساقط اعتبار از ًکامال را عقل ،موارد از برخی
 حقیقـت کنـه درک از آن نـاتوانی و عقـل محدودیت به نیز فالسفه کند، می نقل سینا ابن

  .دارند اعتراف اشیا
 یھا تیمحدود از یبرخ لیدل هب که است دفاع و قبول قابل نکته این حال، ھر به
 امـا .ستیـن ستهیـشا ی،عقلـ روش بـه اکتفـا معرفـت، گرید یھا راه وجود و عقل

 مشرب از ایشان دیتمج و شیستا و عقل ریتحق و فیتخف و نکوھش در یرو ادهیز

  .یشناخت معرفت یبحث به تا است تر هیشب یصنف ۀمنازع و تفاخر به ،خود نظر مورد
 را یکسانی حکم ،عقل باب در عرفا سخنان یبررس در رسد یم نظر به حال ھر در

 از و هیتوج را سخنان گونه نیا ۀھم توان یم هن .کرد صادر توان ینم موارد ھمه یبرا
 .ساخت متھم تیعقالن و عقل با تیضد به را ھا آن ۀھم توان یم نه و کرد دفاع ھا آن
 ،گذاشته کنار را ینیبدب و ینیخوشب کند یم اقتضا ییجو قتیحق و انصاف رو نیا از
 یحت و فیضع دالیل این م،یدید که چنان .میکن یبررس جداگانه را ھا آن ۀادل و اناتیب

 آن از خواھند یم یوقت که بس نیھم ی،دگاھید نیچن ضعف در .فندیسخ یموارد در
 یزیگر ،عقل از هک دھد یم نشان امر نیا .شوند یم متوسل یعقل لیدل به ،کنند دفاع

 .است مسدود ،عقل منکر با وگو گفت باب و ستین
 ؛شود ینم باز عرفان یبرا ییجا ،عقل رد با و ستین عقل ینف به عرفان قوام ًاساسا

 و بیـترغ تفکـر، و عقـل شـمردن ارزش یب .ستین سریم ،عقل بدون فانعر چراکه
 معرفت یحت .ستین آن مقابل در یگرید راه و است دیتقل و شک و جھل به قیتشو

 ،تفکر صرف به گرچه است؛ مسبوق و مشروط تفکر و تعقل به زین یانیوح و یعرفان
 .ندیآ ینم دست هب معارف نیا
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 یعرفان یدعاو ،نیبنابرا .بود خواھند مردود باشند، ضدعقل یعرفان یدعاو اگر
 بـر کـه ھستند ای یدعاو ،عقل با مطابق یدعاو .آن فوق ای و عقلند مطابق ای ،معتبر

 که است یدعاو از دسته آن ،عقل فوق یدعاو .میدار یعقل معتبر لیدل ھا آن صحت
 ضدعقل یدعاو موظفند رعارفانیغ و عارفان .میندار ھا آن انیز ای سود هب یعقل یلیدل
 یدعاو عارف، .رندیپذ یم را یعرفان ریپذ عقل یدعاو رعارفانیغ و عارفان .کنند رد را

 یمبنـا بـر را یدعاو آن است ممکن رعارفیغ اما ،پذیرد می را یشھود یعقل فوق
   .کند حکم قیتعل و سکوت ،موارد آن در ای و شود پذیرا یا ،آن امثال و اعتماد

 نه ،است عقل حدود دیتحد ،عقل نقد در عرفا از یاریبس مراد که است نیا حق
 است یعارفم ،عقل یۀسرما .ندارد یمعرفت خود از و است تفکر ۀقو عقل .آن مطلق رد
 .آید یم دست هب شھود و یوح ،یدرون حواس ،یرونیب حواس مانند گرید منابع از که

 قیحقـا و اسـت رومنـدترین ،باشـد داشـته یدسترسـ یتر شیب منابع به عقل ھرچه
 درمانـده و ریفق ،است محدود حواس به چون یماد عقل .کند یم درک را یتر شیب

 ظاھر به ،حواس بر عالوه که متکلم عقل .نناتوا ،قیحقا از یاریبس درک از و است
 و یشھود معرفت به چون اما ؛است یماد عقل از تر یغن ،دارد یدسترس ھم عتیشر

 منـابع بـر افـزون کـه عـارف عقل .است عارف عقل از رتریفق ،ندارد راه نید باطن
 یھا لعق از فراتر ،دارد راه زین نید باطن و عالم بیغ به یقلب شھود راه از گفته، شیپ
 که ستا جا نیا از .ندیگو یم »عقل ِعقل« ای »منور عقل« آن به ،رو نیا از .است گرید
 مشھودات منکر تنھا نه ـ است کشف نور از مند هبھر که ـ مالصدرا ھمچون یلسوفیف

 مورد »یفلسف« .کند اقامه یعقل برھان ،عرفا یھا افتهی بر تا کوشد یم بلکه ،ستین عرفا
 یقیحقا درک از و ندارد ای بھره باطن نور از عقلش که است یکس ،یمولو امثال طعن

  .است ناتوان ،اوست مأنوس و ،محسوس امور فوق که
  

ــــه منکــــر کــــو یفلــــسف   اســــت حنان
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ـــــواس از ـــــاول ح ـــــهیب ای ـــــت گان   اس

  
ـــــه اســـــتن ـــــول ھجـــــر از حنان   رس

  
ـــه ـــا نال ـــ ھ ـــو زد یم ـــاب چ ـــول ارب   عق

                      

  )۱۳۷۶ ،اول دفتر معنوی، مثنوی(                     
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