
 

  
  
  
  

  عرفان و عقالنيت
1اسداهللا شکریان  

  چکيده
افتن ي بار يوار برا استيها، راه روشديگر ق و برتر از ي عمي معرفتيها يهما ي با درونل اسالميعرفان اص
از  ،ريپذ ي عقلري و ارائه تصوين نظام، بر اساس نظام عقالنيل اين و تحلييتب. استقت عالم يبه ساحت حق
  .استش رو ي نوشتار پٴ، دغدغهيمسائل عرفان

  .عقل، عقالنيت، کشف، شهود :ها کليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٥/٦/١٣٩٠:  تأييد٢٠/٥/١٣٩٠: دريافت. وم وحياني معارجپژوهشگر پژوهشگاه عل.  ١



 ١٣٩٠ پياپي هشتم، تابستان ،چهارم شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

١٣٨ 

  مقدمه
ـ      قيله شناخت و معرفت نسبت به حقا      ئ مس ي برا يشمندان اسالم ياند  ي عـالم اهتمـام فراوان

 سرچشمهٴ اصلي اين .ن امر توجه نمودندي گوناگون به ا يها روشگيري از     بهرهدند و با    يورز
 ي و اسما و معرفت نسبت به حق تعاليعت بر امر آگاهي شري جديدهايتأکمقدس،   ٴدغدغه

تـوان    مـي  راي معرفتيها ين روشتر مهم. گر استي و حقائق دي از معان ياريو صفاتش و بس   
 ؛ين عقلـ ي روش عقـل و بـراه  ؛يـي  و رواي و شواهد قرآنيروش نقل : در سه دسته قرار داد    

ن يق عالم از راه عقـل و بـراه  ي به حقاي، آگاهي در روش عقل.يروش کشف و شهود عرفان   
كند  ورود ، استينيب ي که در ارتباط با جهانتواند در موضوعات  مي در واقع عقل. است يعقل
م و ارائه برهان ين مفاهييق تبيکوشد تا از طر  ميلسوفي ف ،در فلسفه . بپردازدن آنها   ييبه تب و  

 يم و اسـتدالالت فلـسف    ي مفـاه  ي مرتبط گـشته و در ورا      يقت خارج يبر اساس آنها، با حق    
 »مفهـوم « ، حجـاب  ياز ورا  شـيئي    يل معرفـت  ن روش تحص  ي در ا  .ابدي ينسبت به آن آگاه   

 برخوردار  يند مستحکم عقالن  يد بوده و از فرا    خاص خو اصول   ين روش دارا  يا. خواهد بود 
 ن اسـتوار  يضيـ ن و ارتفـاع نق    يضيـ  همچون استحاله اجتماع نق    يهي بد ي بر اصول  ؛ زيرا است

  .بندد ي مي معرفت عقالنٴگانگان در عرصهي که راه را بر ورود بييهايارمعاست؛ 
و شـهود  دند، کشف يق برگزي شناخت حقا ي برا يشمندان اسالم ي را که اند   يگريروش د 

 شهود خود به دو .شود  ميب حاصليه و تهذي است که با تزکي راه،ن روش ي ا . است يعرفان
توانـد    مـي  کـه سـالک  يا  به گونه،ق استيت و شهود حقا ي رؤ يکي :گونه قابل تحقق است   

 »ما کنت أعبد رباً لـم أره «: فرمود  کهＡيرمؤمنانام كند؛ مانند سخن يا را مشاهده  درون اش 
 ن نـام يقـ ين الي از آن به عـ     ين ساحت از شهود که در اصطالح عرفان       يدر ا . )٣٠٨، ص التوحيد(

 اتحـاد   يگر شهود، بـه معنـا     ي نوع د  .ست ا  حکمفرما ين شاهد و مشهود دوگانگ    ي ب ،برند مي
ـ  نيا ين دو فاصلهن اين صورت بي شاهد و مشهود است که در ا     يوجود  در اصـطالح  .ستي
 و يشـهود :  دو گونه اسـت    رگر کشف ب  ير د يبه تعب . ندکن  مي ادين  يقي از آن به حق ال     يعرفان
قـت آن  يشود و حق  ميم بر انسان منکشفي آن است که صراط مستق  ي کشف شهود  .يوجود

ن يـ و در ااسـت  ن يقـ يحق الآن،  است که حد ي کشفي؛ اما کشف وجود   كند  مي را مشاهده 
و روش کشف، کشف ن دينک در بيا .گردد  ميزان عمليم و م  يمرتبه انسان خود صراط مستق    

شود به دو پرسش،   ميو تالش رديگ  مي مورد کاوش قرار،ن استيقين الي که همان عيشهود
  : شودپاسخ داده 
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آيا مشهود عارف مقرون به صحت است تا بتواند به عنوان يک روش معرفتـي انـسان را    . يك
  به شناخت حقايق و معاني برساند؟ 

 ،باشد، يا آنکه ساحت عرفان فوق طور عقل بـوده تواند مصحح شهود عارف      آيا عقل مي  . دو
  مفاهيم عقلي توان ورود به آن ساحت را ندارند؟ 

   و داليل آنمعرفت شهودي
قت را ارائه دهد، بـه  يتواند حق  مين روش مقرون به صحت بوده ويکند ا   مي  که اثبات  يليدال

  : گردد  ميميسه دسته تقس
 ي را کـه بـرا  ييهـا  و سـنت، از جملـه روش   اعم از کتـاب      يني منابع د  .يل نقل ي دل .يك

 يي شناسا يم برا يدر قرآن کر  .  است يسازند، معرفت شهود   يق عالم مطرح م   يدن به حقا  يرس
ِمن الناس  و﴿ : آنها، راه عرفان و شهود استٴ ارائه شده که از جملهي مختلفيها  راه،قتيحق ّ َ ِ

ـٰدل ىف ا ُ ِمن جي ُ ِ ٍهللاِ بغري علم وَ َِ ِ َّيتبع كل ِ ُ َُّ ِ َ شيطـٰن مريد﴾َ ٍ  يه ضمن مذمت کسانين آي ا.)٣سورهٴ حج، آيـهٴ  ( َ
 دارد و مـي ربز پـرده  ي شناخت نيها  از راه،پردازند  مي  خداوند به جدل   ٴ درباره يکه بدون آگاه  

 )يعقل و عرفان و وح( سه گانه ي معرفتيها از روش  يك  چين گروه بر اساس ه    يد ا يفرما مي
 ، همگان باز اسـت يه شناخت را عالوه بر راه حس که بران اساس راي بر ا .اند حرکت نکرده 

ـ آ  مـي ه به دستيکزب و تيتهذبا به راه عقل و راه کشف و شهود که           ي د و راه نقـل و وحـ  ي
ان يدر م. دنکن  ميديي هم وجود دارد که راه دل و عرفان را تأيگريات د يآ. كردم  يتوان تقس  مي
در . يافـت ن يقـ ين اليعـ يا  يد شهودات عرفانييأ را در تيادي زيها توان نمونه    مي ات هم يروا

ـ   ي نين عقليم و براهي از مفاهين مرتبه بحث يا جـاد  ي ا،ن شـاهد و مـشهود  يست تـا بتواننـد ب
  کـه  Ａمنانؤميرش ام يفرمامانند   ؛ق است يت و شهود حقا   يؤبلکه سخن از ر   كنند؛  فاصله  

 مـا   الغطـاءُ فِشلـو کُـ  «: يدفرما  مياي )٣٠٨، صالتوحيد( ».هر رباً لم اَ اعبد ما کنتُ «: يدفرما مي
 فهـم والجنـةُ  «: ينـد فرما مـي نيز ي  متقيها  انسانٴدرباره )١٥٣، ص ٤٠، ج بحاراالنوار( ».يناًقي ازدتُ

 کمن قد  يم ف  رآها فه ها منعم  ي کمن قد رآها فهم فون و هم و النار نهـج البالغـه  ( ».ونها معـذب ،
نگرنـد و از    مـي  بهشت راييکه گورسند    مي يا مرتبهي به    متق يها  انسان يعني )١٩٣خطبه همام   

. نـد ا   آن در عـذاب    يها ينند و درون شعله   ب  مي ا آتش جهنم را   يمندند و گو   ي آن بهره  ها نعمت
ـ  پ.داستان حارثة بن مالـک اسـت  كرد،  توان به عنوان شاهد ذکر        مي  که يا نمونه امبر مکـرم  ي

در :  پاسـخ داد  ي؟ و ي صبح رساند  چگونه شب را به   :  به حارثة بن مالک فرمود     Ｂالماس
ا يگو: عرض کرد. دينش پرسيقي يها به ظاهر تعجب کرد و سپس از نشانه  امبر  يپ. نيقيحال  
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کـه بـر   را  حساب وضع گشته است و اهل بهشت و آنان ينم که برا يب  مي عرش پروردگار را  
نم که يب  ميان راي دوزخ.روند  ميگرينم که به مالقات همد يب مي ،اند يه زده  تک ي بهشت يها تخت

 است کـه  يا ين بندها:  به اصحابش فرمودＢيامبر پ. هستنديه و زار يدر حال عذاب و گر    
  )٥٢، ص٢الکافي، ج( .مان روشن کرده استيخداوند قلبش را به نور ا

  گفــت پيغمبــر صــباحي زيــد را
  

ــبحتْ   ــف اص ــاکي ــق باوف    اي رفي
  گفت عبداً موقناً باز اوش گفـت        

  
  مان گر شـکفت   کو نشان از باغ اي      

  گفت مردم چون ببيننـد فرشـيان        
  

  مــن ببيــنم عــرش را بــا عرشــيان  
  هين بگويم يـا فـرو بنـدم نفـس         

  
  لب گزيدش مصطفي يعني که بس      

  )١٤٢، دفتر اول، صمثنوي معنوي(   
 بر  . مطابقت دارد  ي فلسف يها ن روش با نظام   يدگاه عقل و برهان، ا    ياز د . دليل عقلي  .دو
، ي و عرفـان نظـر     يي صـدرا  ٴ، فلـسفه  ي حکمت اشراق  ويژه  ، به ي اسالم يف فلس يها نظامپايهٴ  

 را کـه    يخ اشـراق، کـس    ي که ش  يا به گونه است؛  ق  ين راه شناخت حقا   ي، بهتر يروش شهود 
ق شـهود و مکاشـفه محـروم    يـ ق از طريپردازد و از شناخت حقا  ي م ي ذهن يها  به بحث  فقط
فالعلم بهـا امـا ان      «: يدگو  مي ن باره يامالصدرا در   . داند  نمي لسوفانيمان و ف  ي از حک  ،است

ها بآثارها و لوازمها، فال تعرف بها اال معرفه        يه أو باالستدالل عل   يکون بالمشاهده الحضور  ي
ا يـ شـود، و    مي واقعيا از راه مشاهده حضوريعلم به موجودات    ؛  )٥٣، ص ١، ج اسفار( يفهضع

  ».استف ير ضعيق اخيطرزايي  ميزان معرفت . بردن به آثار و لوازمشانيبا استدالل و پ
 به معـارف  يابيدست» .هء وقوعي الش  امکانِ ي عل ٍليادلّ دل «: گويند  مي .ي وقوع خارج  .هس
ده ي مختلف، به اثبات رسـ   يها ها و فرهنگ   ها، زمان  ي است که در مکان    ق شهود، امر  ياز طر 
ر مشوب به ي و غينکه شهودات واقعين بر ايقيکه با مالحظه شهودات گوناگون و  چرا؛است

 اسـت، انـسان   ينه هم منتفين زمي در اي واحد داده و عادتاً امکان تبان      يقتياوهام، خبر از حق   
شـناس بـه رصـد     اگـر چنـد سـتاره    «: ديـ گو  مي خ اشراق يش. كند  مي داين بر صحت آن پ    يقي

 به ما ارائه دهند، ما يم نجوميقات و مشاهدات خود را در تقو   يجه تحق يستارگان پرداخته، نت  
يـم و نـه     ا  حرکـات سـتارگان نشـسته      ٴکه نه خود به مشاهده     با آن  ؛ميريپذ  مي  آن را  يراحتبه  

يي در سراسر عالم، با    افراد برجسته و استثنا    يحال چگونه است که وقت    . ايم  كردهي  ا محاسبه
 خود را از رصد سـتارگان آسـمان   يها  متفاوت، گزارشيها  مختلف و در زمان   يها فرهنگ

شمارند، قبول آن بر ما   مي خود را بريند و مشاهدات و مکاشفات روحاندار  ميمعرفت ابراز 
  )٤٦٠، ص ١ و ج١٥٦، ص٢، جمجموعه مصنفات شيخ اشراق(» ؟استدشوار 
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  ١و نزاع با عقل عرفان
 . عقل اسـت مسئلهکرد عارفان مسلمان به    ي، رو يخ عرفان اسالم  يت در تار  ياز مسائل با اهم   

  :داليل بسياري دارد؛ از جمله و مخالفت است، يني بدبيعتوأم با نوبيشتر ن مواجهه که يا
 ٴ فلـسفه ، چـون در آن دوره ؛ دارديخي تـار ٴشهي ر،ل مخالفت عارفان با عقل  ين دل ياول. ١

 يي عقـل مـشا  ،شـده اسـت    مـي  که از آن دفاع ي عقل يعتااء بوده است و طب    ج، فلسفه مشّ  يرا
ـ  از جمله بحـث توح يمعرفت از عقل، در مباحث مهم يي مشاين برداشت حکما  ي ا .است د ي

لـسوفان  ينـوع نگـاه ف    دانـيم كـه       مي .استشده   ي جد يها  چالش منشأخود را نشان داده و      
ن اختالف ي منشأ ا.، تفاوت دارد استعت ارائه شدهي با آنچه در شر،دي توح ٴ به مسئله  ييمشا

از منظـر   .گـردد  مـي ر و برداشت مشاء از عقل بر    يعت در نگاه عارفان مسلمان به تفس      يبا شر 
يـن دو را   ه است و لذا اگر هر کدام از ا        يه و تنز  ياز تشب اي    آميزه ،عتيد در شر  ي توح ،عارفان

ِلـيس كمثلـه شـ﴿ ٴيفه شر ٴهي در آ  .ميا ي دور افتاده  نيد د ي در واقع از توح    ،ميرنگ کن  کم ِ ِ َ َ َهـو  ٌء وىَ ُ
ُالسميع ال  منـزه  ياز هرگونـه مثلـ  خواهـد حـق را    ميآنكه ن ي در ع)١١ ٴ شوري، آيهسورهٴ( َبصري﴾َّ

 يطور جد ه  ز ب يد در عرفان ن   ين نگاه به توح   يهم. آورد ي مي ه رو يبه تشب آيه  ل  ي ذ ،جلوه دهد 
ـ  و ا  ،ر بکـشد  ي را بـه تـصو     يد قرآن يقت توح يکند تا حق    مي مورد توجه است و تالش     ن در  ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عقل موجـود مجـرد  . ١ :ن آنها دو تعرف ذيل است يفي را ذکر کردند که مهمتر     يحکماء براي عقل تعار   .  ١

تامي است که هم در ذات و هم در فعلش، مجرد از ماده بوده و از وسائط فيض بين عـالم الـه و عـالم           
 عقل به هيچ نحو از جسم منفعـل نمـي   )١٣٧سبزواري،ذشرح منظومه، صمال هادي   (طبيعي مي باشد    

شود و بدون واسطه در جسم تصرف نمي نمايد ابعاد مکاني و زماني ندارد با حواس پنجگانه قابل ادراک 
عقل نيروي ادراک انساني و قوه تعقل او مـي  . ٢ .نيست و هيچ تعلقي به موجود مادي و جسماني ندارد         

محمد حسين طباطبايي، بداية الحکمـة،    (باحث ما ناظر به اين نوع نگاه به عقل است   باشد که بيشتر م   
از ميان طرفداران اين نظريه مي توان به مولوي  اشاره نمود، وي معتقد است حقيقت ). ٦٩ ، ص٦مرحله

يم عقل همان عالم امکان است که يک روي آن به عالم ماوراء و متافيزيکي مرتبط بوده و وابستگي مستق
با باري تعالي دارد از اين جهت عقالنيت خالص بر آن حکمفرماست؛ و روي ديگرش به عالم سفلي و  
مادي کشيده شده که همين عالم طبيعي مي باشد و لهذا مي توان عقل را در انسان به جنبه رويين و تن،     

 .و جنبه دروني و جان گسترش داد
  لـاي عقـن دريـايت ـاسـه پهنـچ    تا چه عالم هاست در سوداي عقل

  رـسـد اي پـايـواص بـحر را غـب    رـود عقل بشـان بـايـي پـل بـعق
  ا از وي نميـوج يـا مـورت مـص   ان است و ظاهر عالميـل پنهـعق

)٤٨مثنوي معنوي، دفتر اول، ص(   
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ـ به ا. گرايده  ي بدون آنکه به تشب    زد؛پردا  مي ه حق ي مشاء فقط به تنز    ٴکه فلسفه است   يحال ن ي
ـ        يـ جهت عرفـا بـر ا      ـ قي فاقـد وحـدت حق     يديـ ن توح ين بـاور بودنـد کـه چن در . اسـت  هي

: گويـد  مي ي قاسان،رفته استي انجام پذ  ي سمنان ٴالدولهي و عالء  ن قاسان ي که ب  ييها ينگار نامه
ه يتـشب از  امـا  ،انـد  يدهه رسـ يـ لـسوفان بـه تنز  يچون گرچـه ف   كردم؛  فلسفه وحشت   از  من  «

پيـروي   ،يکجـرو ايـن  عرفا معتقدنـد علـت    )٤٨٩، چاپ اطالعـات، ص  نسنفحات اال ( ».بازماندند
ـ  بـه واقـع دسـت پ   ،مودنـد يپ  مـي  اگر راه دل و کشف و شهود را       .از عقل است  مشائيون    داي

ـ تقلدليل  ارباب عقول به   :يصرير ق ي به تعب  .کردند مي ز عقولـشان از شـناخت حـق بـاز     د اي
  .)٣٤١، صشرح فصوص قيصري( اند مانده
ق، ضعف ي در شناخت حقا ي عقالن يها ي با روش  ل مخالفت عارفان اسالم   يلن د يدوم. ٢

 ي از مکـشوفات آنهـا بـرا   ياريبـس كه دند يد  مي عرفا.ق استيدن به حقاي در رسيئعقل جز 
افـت و  يخ اشراق عالم مثال منفصل را در شهودش  يشمثال   .ستيل ن يقابل تحل ،  يئعقل جز 

 خود را در فلـسفه بـاز   يبحث فوق جا در آينده كه بود   ين در حال  يبه ارائه آن پرداخت و ا     
 از ،رفتي و سامان پـذ گاه که در شهود عارفان قرار گرفت    آن ، وجود ٴهيا وحدت شخص  ي .کرد
 ٴطـه ي از حيقين حقـا يافت چني در واقع .مين جهت شاهد بود   ي را در ا   ييها  فلسفه گام  يسو

 در ي اسـتدالالت عقلـ  ن ويبـراه و عقـل  به هـر روي،     . استبيرون   يئ و جز  يعقل استدالل 
بـازنموده   ين القـضات همـدان    يت را عـ   ين محـدود  يا. دارد تي محدود يني معارف د  يابيارز

 مانند يبيق غي حقا. آنهاٴ از امور است، نه همهيح سنجش بعضيزان صحيعقل فقط م«: است
را توان طال  مي زرگر که با آن ي ترازو.شناختتوان  نميامت را با آن ي، نبوت، قياوصاف ازل

  )، با تحرير و تغيير٩٨، صزبدة الحقايق(» .كندن يآن کوه را توزتواند  نمي ،ديسنج
لـسوف در  يد عـارف، ف ياز د .گردد  مي باز ي تالش عقل  ٴل مخالفت، به ثمره   ين دل يسوم. ٣

 ؛ب استين صرف اخبار از امر غا   يکند و ا    مي داي دست پ  ي تالش خود به امور مفهوم     ِتينها
 يادن بـه درون اشـ    ي رسـ  ، است ينيقي آن   يده و معرفت دارد  ه ارزش    ک يزي که آن چ   يدر حال 

 و يادن درون اشيانسان را بر داست كه  راه شهود .ممكن استن فقط از راه شهود     ياست و ا  
ـ ق )١٦٨، ص ١٤، ج تفسير موضـوعي  ( .سازد  مي ق آنها قادر  يکشف حقا  المـراد  «: ديـ گو ي مـي  صري

ق ي طري الکشف، الالبرهان و الکسب و ال علل الوجدان وي سبيبالذوق ما تجده العالم عل
لحق بمرتبة يد فان کالً منهما و ان کان معتبراً بحسب مرتبته، لکنه ال     يمان و التقل  ياالخذ باال 

   )٧١٦، صشرح فصوص قيصري( ».انيس الخبرکالعية؛ اذ ليالعلوم الکشف
ت فالسـفه در   ناظر به اختالفـا ه است، که در مخالفت با عقل ارائه شديل چهارم يدل. ٤
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 ير تعمالت عقالنياگر مس: پرسش اين است .ن آنها استي بيموضوعات مختلف و دعواها   
 ي در حـال ؛ داردي چه مفهـوم   ف و تعدد آرا    اختال ،منزل مقصود برساند  ي را به سر   بتواند آدم 

آنـان   اسـت کـه   حاكي از آن     ، فالسفه اختالِفبنابراين   ؟ است يقت عالم متن واحد   يکه حق 
  .دست يابندقت عالم يبه حقتوانند  نمي

معرفـة  «: يـد گو مـي  ،ن را متذکر شـده    ي مخالف ٴگانه ل نه ي دال ،مصباح االنس  در   يابن فنار 
ان يـ سـپس در ب » ية متعـذرة  باالدلة النظري علم اهللا تعاليه في علي ما ه ياء عل يق االش يحقا
 يرة احـدها علـ   اختالف االراء المتناقضة مع عدم قد   يالثان«: يدگو  مي نيل مخالف ين دل يدوم

ـ  نظـره ا  يل علـ  يل ان التعو  يل اآلخر دل  يابطال دل  ضاً مـع ان احـدها باطـل قطعـاً فحـصل      ي
  )٩، صمصباح االنس(».لي کل دلياالحتمال ف

 البتـه  اصل عقـل پرداختـه و      يل چهارم به نف   ي که ارائه شد، تنها دل     يليان چهار دل  يدر م 
ل بر بطالن عقـل و  يو فالسفه را دل يان حکمارا اگر وجود اختالف در م     يزپذيرفتني نيست؛   

ابن توان گفت؟  است، چه ميشان يان عرفا و شهودات ايمكه  ياختالفدربارهٴ م، ياستدالل بدان
 بـر حـسب   ي ذاتـ ي چـون تجلـ    ؛نـد ا   با هم متفـاوت    ي ذات ي در تجل   عرفا  معتقد است  يعرب

ـ  .ين منشأ اختالف خواهد شد رد و هم  يپذ  مي استعدادات افراد تحقق   ي اختالفـات ن ي پـس چن
گر ي دياز سو. مراه داشته باشد ه را بهيگريا هر علم ديا عرفان و   يتواند بطالن فلسفه     نمي

 کـه   در حـالی  ؛ل باشد، رد کـرد  ير خودش که همان دل    يتوان از مس    نمي ل و برهان را   يراه دل 
 اصل عقل مورد قبـول    يدر هر صورت نف   . ل و برهان است   يازمند به دل  ي، خود ن  انکار فلسفه 

 يي در پوشش حکمت صدراي اسالمٴ فلسفهي وقت،يخيند تاريرفا واقع نشده است و در فرا      ع
 که از منبع شـهودات عرفـا سـامان          ي عرفان يشناس ي نظام هست  ،افتي يديگر و جد  ي د ٴجلوه

 در قالـب  يق عرفـان ي از حقـا ياريو بـس قرار گرفت ه ي مورد مداقه حکمت متعال    ،گرفته بود 
ـ       يو به زبان و منطق فلسف     يافت   شکل تازه    ي و برهان  يفلسف ن ي قابل عرضه شد و وقوع چن

  .ل بر اعتبار عقل استين دلي بهتريامر

  گرايي در بين متفکران اسالمي اهميت عقل
ن يتـر  ي به عقـل و برهـان دارد؟ اصـل         يازي، ن  است يروش شهود كه برخوردار از    عرفان  آيا  

شان را در يـ ت سوق داده و اينرش عقل و عقالي پذي را به سو يشمندان اسالم ي که اند  يعامل
ت يـ ست؟ اهميـ ت متقاعد سـاخته اسـت، چ     يزان با اهم  يار و م  يک مع يرش آن به عنوان     يپذ

، شـاهد  ييه صـدرا يـ جهت است که پس از ظهور حکمت متعال  آن   از   ،ن پرسش يپاسخ به ا  
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 عرفـان   ٴ که فلسفه توانست در حوزه     يا گونه ه ب ؛مي هست ي معرفت يها ي در حوزه   دگرگون ينوع
 خود بپـردازد  ي معرفتهاي انيت بني عارفان، به تقو يبا استعانت از معرفت شهود    كرده،  رود  و

ـ   يا.  دهد يي ارتقا  صدرا ٴ را به عقل فلسفه    ييو عقل مشا   ، ي فلـسف ين تحـول در نظـام عقالن
 يز عارفان مـسلمان بـا نگـاه   ي در طرف عرفان ن   .ده است ي عقل گرد  ٴمنجر به گسترش حوزه   

ش، بـه آن متمـسک      ي خـو  ي عرفـان  يهايين شـهود   تب ي برا ،يا قايافته ارت ن عقل يمثبت به چن  
 عقـل، مـا را بـر آن    مـسئله ويـژه در      به ،ي معرفت يها تعامل عرفان و فلسفه در حوزه     . ندشد

  .ستي چييگرا ان عقليم که عامل محرک در جرين پرسش بپردازيداشت تا به پاسخ ا
اعتبـار   يشمندان اسـالم  ير منظر اند   را د  ي عقالن يها يوه که عقل و ش    يلين دال ياز مهمتر 

 کـه   ن امر باعث شد   ي هم . است ي عقل و تعمالت عقالن    ٴمسئلهعت به   ينوع نگاه شر  بخشيد،  
 يهـا  يرنـد و فهـم  عت الهـام بگ يهمواره از شر  با آن،    مرتبط   يها بخشو   ي علم يها حرکت

 فهم  ٴ با ارائه  عتي شر ،قتيدر حق . دني به عالمان آن ارائه نما     ي معرفت يها ي را در حوزه   ديجد
 ،عتي متخذ از شريها از جمله معرفت. دارد مي بازيد، آنها را از هر گونه اعوجاج فکر   يجد
 و چـه  ي چه در بخش مباحث معرفت،ت در اسالمي عقالنٴمسئله. ت استيعقالنگرايي و    عقل

ت در هر دو بخـش      يک نوع عقالن  يقت  يدر حق . است  مطرح يطور جد ه  در بخش احکام، ب   
 ؛ستيـ  صـرف ن ييگرا يمان ا ،اسالمكه  کند    مي ن نگاه انسان احساس   ي با ا  .باشد ي م آن حاکم 

 يريپـذ  يعتن، شـر يـ ت عقـل در د يـ ن حاکم ياست و هم  مطرح  ز در آن    يعقل ن داوري  بلکه  
  . داشته استي را در پيلسوفان اسالميف

رسيم،   برميشناسانه   يه مباحث هست  يعت را از زاو   ي هر گاه شر   ،يدر بخش مباحث معرفت   
 ين مسئله اسـت کـه نظـام هـست         ياول اثبات ا  : دينما  مي و نکته نظر ما را به خود معطوف       د

بـه   . در آن راه نـدارد يگونه اعوجاج و انحراف    چيهو   بوده   يقي و حق  ي واقع يبرخوردار از متن  
ـ  در آن قابل تصور ن     يچ خلل يهو   را پر کرده     يقت محض، هست  يک حق يواقع   َهـل ﴿: ستي

ُترى من فطور ِ ٰ م است و لذا خلقت عالم    ي حک ،انيکه خداوند عالم  دوم آن  )٣ه ملک، آيه    سور(. ﴾َ
گـر را  ي و طرد جـزء د ي، نفعالمچ جزء يهبنابراين   .ز بر اساس حکمت رقم خورده است      ين

پـس  . كـرد توان مـشاهده   ي نمي عالم در نگاه کل    يين اجزا  ب ي در واقع تعارض   .ستيطالب ن 
ـ   ي ف . بر نظام فـوق حـاکم اسـت        يت کل ي عقالن ينوع نـد  ين فراي چنـ يلـسوف مـسلمان وقت
 از آن، مـسئله  ي فلسفيافت فهمين و دريبا تعمق در دبيند،  ميعت يدر شراي را    گرايانه  عقل

 بـر  ، خود قـرا داده يعت به آن پرداخته است، موضوع حرکت فلسف يه را که شر   ياصل الواقع 
  .کند  مياساس آن حرکت
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عت يچـون شـر  كـرد؛  مشاهده شريعت ت عقل را در يتوان حاکم  مي در بخش احکام هم   
آن دن بـه  يرسـ بـراي   يکه عمل به احکـام شـرع  منظور كرده است  را ي احکام مصالح  يبرا

ـ فرما  مـي في مثال قرآن شـر   .لسوف است يفگمشدهٴ   ِتين همان عقالن  ي و ا  .مصالح است  : دي
َمن يتعد حدود اهللاِ فقد ظلم نفسه﴿ َ َ ََ َ ََ َ َ ُ ََّ ِلكـم ىف و﴿ و يـا  ،)١ ٴ طالق، آيـه ٴسوره( ﴾َ ُ ٌ يــٰاوىلَ ِ القـصاص حيـوة ُ ٰ َ ِ ِ 

َّلبـٰب لعلكم تتقونَاال َ ُ َّ ََ خـالف  ند که يب مي ،عت رجوع کندي به شر  ي اگر کس  )١٧٩ ٴ بقره، آيه  ٴسوره(.﴾ِ
م است و با حکمت خودش عالم را خلق نموده     يگر آنکه خداوند حک   ي د .در آن نيست  واقع  
 . حاکم است،عارف و چه در احکام چه در باب م،يت کليک عقالن يعت  ي پس در شر   .است

  )پناه تقريرات درس استاد يزدان(
بر اساس آنچه بيان شد روشن گرديد که شريعت در مباحث معرفتي خود و حتي در احکـام،      

 آنهـا،  ٴبا نگاه دقيق به مسائل ديني و مقايـسه بنابراين  . كند  ميهمواره از يک فرايند عقالني تبعيت       
 ديـن در تعامـل بـا    يهمـه اجـزا  ديگـر،   به بيـاني  .شود شاهده نميتهافتي بين موضوعات ديني م  

 شريعت در عـين  .گردد هاي ديگر آن محسوب مي ر ساحت  مفِسّ ، و هر ساحتي از عالم     نديکديگر
 به طوري کـه راه قلـب و   ؛گرايي، از بحث دل و قلب غافل نمانده است پذيرش و دعوت به عقل    

 يوماً فجـر   اربعينمن اخلص ِهللا «.خواند ميق عالم شهود را مسيري مطمئن براي رسيدن به حقاي    
پس شريعت هم عقل را پذيرفته و  )٢٤٩، ص٦٧، جبحاراالنوار( ».ِه علي لساِنِه من قلِبِة الحکماهللا ينابيع

هم دل را راهي براي رسيدن به حقايق معرفي کرده است و در عين حال ايـن دو را معاضـد هـم                 
  .کشند  شريعت را به تصوير ميداند که هر کدام ساحتي از مي

  معيار صحت شهودات عرفاني
 توانـست بـه کـشف و        يست؟ اگر سـالک   يچمعرفت شهودي   ار صحت و سقم     يزان و مع  يم

و از هر گونه    است   مطابق با واقع  شهود او   که  كرد  ن  يقيتوان    مي  چگونه ، نائل گردد  يشهود
ا يـ است  منفصل نشأت گرفته از مثالاست، ده يا آنچه ديال مصون است؟ آ ي وهم و خ   ٴشائبه

   از اوهام وجود دارد؟يريپذيرشائبه تأثآن  که در ،از مثال متصل
نخـست  : جويـد  مـي   بهـره يقير حقي از غيقي شناخت شهود حقيبراترازو عرفان از دو    

مبـاني و اصـول عرفـان     ؛ ١٠١، صشرح فصوص قيـصري  ( زان عام يکه عارفان از آن به م     است  عت  يشر
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 فـصوص  در فـصل شـشم از مقـدمات شـرحش بـر        يصري داود ق  ١.کنند  مي ادي )٧٩، ص نظري
ـ الين الخيو ب) هيقياالمور الحق(نها  يللفرق ب «: ديگو مي عرفهـا اربـاب   ين، ية الـصرفة مـواز  ي

ن الصواب و الخطاء و يفرق بيزاناً يالذوق و الشهود بحسب مکاشفاتهم کما أن للحکماء م  
ث المنبئ کلّ منهمـا عـن الکـشف    يلقرآن و الحدزان عام و هو ا   يمنها ما هو م   . هو المنطق 

  )١٠١، ص شرح فصوص الحکم( ». ...Ｂيالتام المحمد
هـذا   «: اسـت يح، وجود استاد سلوکير صحيح از غيگر در شناخت شهود صح    يزان د يم

ـ  بـه و ب يقتـد يرشده و امـام مکمـل   يخ مسلک يکن له ش يکله اذا لم     د افعالـه و  يـ ده مقالي
زان يله ذلک، فلکل منزل و مقام بحسب کل وقت و استعداد علوم و م     و اما اذا کان     . احواله

صـائن  ( ».نهـا ي تلـک العلـوم بمواز  ي استعداده علينبه السالک بحسب تفرسه مراق   يخصه،  ي
که سالک، در جايي است )  عقلٴدرباره(ن سخنان ي تمام ايعني )٤٠٦، صتمهيدالقواعدالدين ترکه،  

د اعمـال و  يد تا کليکه به او اقتدا نمانبود  يمام مکمل نداشت تا ارشادش کند و ايخ راه يش
 بنابر ي هر منزل و مقامي داشته باشد، براين استادي اما اگر چن. در دستان او باشدياحوال و

زان يـ  خاص دارد که اسـتاد، سـالک را بـه تناسـب م      ياريژه و مع  يوقت و استعداد، علوم و    
  .کند يي مينش راهنمايوازابد، بر آن علوم با مي ي مي که در وياستعداد

   عرفانٴعقل در حوزهترازوي 
گرفـت کـه    مورد توجه قـرار نيز  يزان سوميه تکامل عرفان، مي شدن دوران اول   يپس از سپر  

چـه   اگر وارد عرفان كـرد؛   ابوحامد ترکه   را  کارامد  مهم و    ٴن سنجه ي ا .زان عقل است  يهمان م 
 به جهت آنکه قبل ي اما و، ترکه برگرداندتوان به قبل از ابن  مي ه ظهور عقل را   ي اول يبسترها

 ٴ فلـسفه يآمـد و در فـضا       مـي   به شمار  ي فلسف يتي، شخص ي عرفان اسالم  ٴاز ورود به عرصه   
. داشـت  يت در عرفـان نظـر    يت و گسترش عقالن   ي در تثب  ير فراوان ي، تاث كرده بود مشاء رشد   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کردند و اين بخـاطر تلقـي    از همين روست که گاهي عارفان مسلمان بر خالف شهودات خود عمل مي      .  ١

نوعي تعارض بين شهودات با منابع ديني بوده است و اين عمل اگر چه في نفسه نشان از شريعت پذيري 
عارفان است اما در بخش هايي موجب آسيب به شهودات واقعي شده است چون اعوجاج و دستبردهاي      

ايجاد دشواري فراوان در منابع روايي اهل سنت و ورود رواياتي غير واقعي در کتابهاي آنها بعضاً موجب       
هاي عليل  شود در واقع شريعت بدلي ساخته شده توسط ذهن در استفاده عرفا از شهودات واقعي شان مي

 .امويان و غير امويان، دست و پاي عارفان را بسته است
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ه وجـود  يت شخـص که همان وحـد   را  ن بخش عرفان    يتر تا مهم كوشيد  بار   ين اول يشان برا يا
پيش از  عارفان  بيشتر  برخالف  وي  . دي آن برهان ارائه نما    ي برا ، به کمند عقل درآورده    ،است
شهودات و سنجش   فهم   يبراعقل   يارزشمندبه   ،دانستند  مي معارض شهود عقل را   که  خود  
 مختلف است و يها ي اطوار و ساحتکه عقل دارا  دانست    ميالبته ابن ترکه    . پي برد  يعرفان
، يلذا با گذر از عقل متعارف مشائ      . آيد  برنمي يعقلاز عهدهٴ هر    ،  يه در شهودات عرفان   رخن

 ي آملي اهللا جواد  تيآيا به تعبير     »عقل منور «که از آن به     كرد  د از عقل را ارائه      ي جد يساحت
  )٢٨، صمنزلت عقل در هندسه معرفت ديني( .برند  مي نام»يعقل ناب عرفان«

  يسترون راه ني و بد شش جهت حد استيعقل گو
اـارهـن بـام م هــت و رفتـد راه هسـيوـق گــعش  

  ردـــاز کـ آغيرــاجـد و تـيدـ بيازارـ بلْـقــع
اــازارهـازار او بــ بيوـــده زان ســي دقـشـع  

)١٣٢، شماره ٥٦، صکليات شمس(  

انـا  «: يدگو  مي تمهيد القواعد  در   ،قواعد التوحيد ن ترکه به تبع مصنف کتاب       يصائن الد 
 هـو  ي الـذ ي الطور االعلـ ي فيدرک تلک المکاشفات و المدرکات الت  يالنسلم ان العقل ال   

ـ ه العقل بذاته بل انما يصل الية ما ال  ياء الخف يفوق العقل اصالً نعم ان من االش       ه و يـ صل الي
ان طـور المکاشـفات و   : لـزم مـن قـولهم   يفال...  اشرف منـه  ي ه يدرکه باستعانة قوة اخر   ي

متنـع ادراکـه   يکون ذلک الطـور ممـا     ي المتعارف ان    يةفوق العقل بالمعن  يقيت الحق الکماال
ن مکاشـفات و  يـ م کـه عقـل ا  يريپـذ  ي نمـي عني )٢٤٩ ـ  ٢٤٨، ص تمهيد القواعد( ».للعقل مطلقاً

 ييا اشـ ي، برخيبل. کند  نمي را که در طور برتر، و فراتر از عقل است، هرگز درک            يمدرکات
 يگري دٴابد، بلکه تنها با مدد قوهي  نميبدان دست) و مستقال( بذاته پنهان وجود دارد که عقل

که طـور  اين سخن  از ،پس... کند  ميابد و درکي  مي بدان دست  ،که برتر است  ) قلب و دل  (
 ين طور، از اموريد که ايآ  نمي برتر از عقل متعارف است، الزم  يقيمکاشفات و کماالت حق   

 قلـب  يدر واقع عقل با مساعدت و همراه . محال است  عقل   ي درک آن برا   يباشد که به کل   
رش يتوانـد بـه درک و پـذ      مـي  ،آورد  مـي   بـه دسـت    ين همراه ي که از ا   يتيواسطه نوران ه  و ب 

ـ تواند ا يي نميد توجه داشت که عقل به تنها      ي البته با  . برسد يمشهودات عرفان   ين راه را طـ ي
بـه   که يقلب ر است ويپذ امکان قلب ق دل ويق و اسرار عالم از طر  ي چون کشف حقا   ،دينما

، عقـل را هـم بـه نـور خـود      گشته اسـت کانون نور بلكه  و ي نورانيقرب به حق تعال يمن  
ـ . تعبير شده است  م  ي به عقل سل   ،يعقلچنين   از   ينيدر منابع د  . دينما ي مي نوران ن عقـل   يچن
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القلب اذا تنور   «: يدگو ميباره  ن  ي در ا  يصريق. ادراك كند  را   يق عرفان يتواند حقا   مي ،يفيلط
ة يق بالتبعيدرک الحقايتبع القلب النه قوة من قواه فيضاً بنوره و يتنور العقل ا ي يبالنور االله 

 که قلب بـه نـور   ي هنگاميعني )٣٤٧، صشرح فصوص قيـصري ( ».يهاادراکاً مجرداً من التصرف ف   
يرا عقل  ز کند؛ ي مي رويگردد و از قلب پ      مي ز با نور قلب روشن    ي روشن گشت، عقل ن    ياله
 بـدون تـصرف در آنهـا    ،ت قلبيرا به تبع ) يعرفان(ق  يپس حقا .  قلب است  ي از قوا  يا قوه

 ؛انـد  ي از شوائب قـرار نـداده      م و خال  يگاه خود را در مقابل عقل سل       يچعرفا ه . کند  مي درک
ويژه  به از مسائل ياري آن در درک بسي بوده است که ناتوان    ييبلکه مخالفت آنها با عقل مشا     

 هر گاه سخن ازعقل     .ز برآشفته است  يث را ن  ي، متکلمان و اهل حد    يني د يها ي از آموزه  برخ
 مختـصات و  ،شود کـه در هـر مرتبـه         مي دهير کش يمراتب به تصو  ي ذو قتي حق ،ديآ  مي انيبه م 

  .است لوازم خاص خود را دارا
  :گردد  ميميک اعتبار به دو قسمت تقسي به يعقل کل

 ين امور مربوط بـه نظـر و ادراک آدمـ         ي ا .گردد  مي ور نائل  که با آن به فهم ام      يعقل. يك
  .برند  مينامنيز  که کارش ادراک امور مربوط به نظر است ين عقل به عقل نظرياست و از ا

آيـد کـه ايـن همـان عقـل       شده در عقل نظري، به اجرا در مي    عقلي که با آن امور فهميده      .دو
 )التحصيل بهمنيار. ک.ر(  همان عقل نظري است ،ستامنظور   آنچه   ،دو قسم عقل  اين   از   .عملي است 

شويم که حوزه عقـل   ال مواجه ميؤ حال با اين س. نظر و ادراک در آن مورد توجه است    ٴکه مسئله 
  هـر گونـه سـعه و   ،زايي و افزايش شناخت حقايق است     معرفت ،تا کجا است؟ اگر کارکرد عقل     

اگـر  مـثال   . و شناخت ما خواهـد گذاشـت  ثير مستقيمي در معرفتأ اعتبار عقل تٴضيق در گستره 
هايي همچـون عقـل کلـي و وحـي      را از حيطه و آنبدانيم  عقل جزئي  ٴعقل را محصور در حوزه    

ي و ئـ  حصر عقـل بـه عقـل جز   .ي و محدود خواهد بودئ، معارف جزآن ٴالهي دور ساختيم، ثمره  
 کـه معيـار هـر    ت اسـ که از زمان دکارت آغـاز شـده  است  فرايندي ،تشکيک در مراتب عالي آن  

دکارت انديـشيدن مـن فـردي را، مرکـز حقيقـت و       «.کرد  فردي تلقي مي  معرفتي را انديشيدن منِ   
ي محصور شد و از عقل      ئ عقل جز  ٴموضوع شناخت به حوزه   ] و لذا ... [معيار هر معرفتي ساخت   

داد کلي و وحي جدا شد و هيچ کدام از اين دو به عنوان منابع احتمالي شناخت نظام عيني قلمـ                   
 بنـابراين ادراکـات   )٤٧، صمعرفت و امـر قدسـي   ( ». بنابراين معرفت از محتواي قدسي تهي شد       .نشدند

 حقايقي را که ، آن ٴتوان با گسترش حيطه     بلکه مي كرد؛  توان در عقل جزئي محصور        عقلي را نمي  
تي بر اساس همين توسعه در معناي عقل است که ح     . نمايند، پوشش داد    ميبه ظاهر فوق عقالني     
  .تواند با استمداد از قواي ديگر در معرض دريافت عقل قرار بگيرد مکاشفات عرفا هم مي
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 يائي نسبت به اشيعدم ادراک عقل«: يدفرما مياين مسئله ن يي در تبي آملي اهللا جواد  تيآ
 يبرخ: اند دو گونه  يرا ادراکات عقل  ي ز ؛ ممنوع و باطل است    ، دارند ي فوق عقالن  يقتيکه حق 

 بـا اسـتمداد از   يشوند و بعـض   مي عقل اثباتي به صورت مبرهن و مستدل برا بدون واسطه 
 يا به وساطت قـوا   يرند و آنچه با واسطه است       يگ  مي افت عقل قرار  يگر قوا در معرض در    يد

ر آنچه به وسـاطت حـواس و   ي نظ،اند ي اخس و انزل از رتبه عقلا ي است که در رتبه   ا يهجزئ
 ٴه است که اشرف و اعـال از قـوه  ي قدس ٴا به وساطت قوه   يد  شون  مي ه شناخته ي جزئ ير قوا يسا

ت عقل را يد محدودي البته نبا)١٩٥، ص ٣، ج عين النضاخ ( ».ه عقل است  ي عال ٴ بلکه مرحله  ،عاقله
در فلسفه آنچه «: يندفرما مي ، توجه داشته،ن نکتهيبه ا ايشان   .ق فراموش کرد  يدر کشف حقا  

ـ  است و لذا آنچه در ارتبـاط بـا جزئ          ي مسائل کل  ،دا کند يتواند ورود پ    مي عقل ات و امـور    ي
 و يتواند اصل ذات اله  ميمثال عقل.  اعتبار عقل خارج استٴطهي از ح، قلمداد شوديشخص

ب نظـام عـالم و قاعـده    يا ترتيد و ي حق و اتحاد صفات با ذات را اثبات نما   ياوصاف کمال 
 همچون انسان کامـل   اما اموري،دهدل قرار يتواند مورد تحل  مين موارد رايالواحد و امثال ا   

 مـشاء   ٴ در فلـسفه   .ردي بگ ي عقل جا  ٴتواند در محدوده    نمي ،يو خضوع فرشتگان در مقابل و     
دا نموده يست که نفس با عقل فعال اتحاد پ     ا  آن ،ندا   قائل ي نفس انسان  ي که برا  يت کمال ينها

ظـر آنهـا موجـود مجـرد      عقل فعال به ن.رسد  مي عقل بالفعل به عقل بالمستفاد ٴو از مرحله  
ر جهان مـادون را بـه عهـده     يست و باذن اهللا تدب     ا  است که همه کماالت را بالفعل دارا       يتام

ا يـ ست کـه نف  ان معناي به ا،دا کندي ورود پيجزئ يها تواند در ساحت   نمي نکه فلسفه يا. دارد
ـ  تر از راه شهود دست    يق عم يها  ندارد و ساحت   يا اثباتا نظر  ي ـ  .باشـد  ي مـي افتني ي  ابـن عرب

کـون اال ان  ي بل هـذا الفـن مـن االدراک ال         يق نظر فکر  يعرفه عقل بطر  يو هذه ال    : ديگو مي
 در دسـت  ٦٩، صشرح فصوص قيصري. (ا اصل صور العالم القابلة الرواح  عرف م ي منه   يکشف اله 

ات و يگونه معنا کردند که عقل درک کل ني عقل را ايا د گفت عدهيطه عقل باي حٴ درباره )چاپ
ن صـورت عقـل   ي در ا. و استخراج و استنتاج نتائج از مقدمات استيل معلومات کل يصتح
از  يط خاص خود محتاج اسـت و لـذا بخـش   ي به وسايا يق در هر مرحلهافت حقا ي در يبرا

 هم بـا  يقيشوند و حقا    مي افتي در يگر با حواس باطن   ي د ي و بخش  يق با حواس ظاهر   يحقا
 ، تعقـل  ٴ بـه حـوزه    يق عرفـان  ي پس انتقال حقـا    .رنديگ  مي رت مورد ادراک عقل قرار    يقوه بص 

ق يتوان به آن حقا   مي له خواص و لوازم   ي اما به وس   ،ستير ن يپذ يم امکان چه به طور مستق   اگر
  ».ديدا نماي پيدسترس
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 ،عنوان يک معيار و ميزان در صحت و سقم شهود عرفاني قـرار گيـرد              ه  تواند ب   اينکه عقل مي  
تـرين    تلقي به قبـول شـده اسـت و يکـي از مهـم     ،مشرب رايي صد يو حکما  در بين غالب عرفا   

 ، به جهت آنکه کـشف غيـر معـصوم   ؛، تفاوت کشف غير معصوم با کشف معصوم استها  دليل
 ولي به دليل احتمال خطا و اشـتباه  ،آور است ننده يقينكاگرچه در حين مشاهده براي خود شهود     

 بايـد بـا معيارهـايي    ، حين گزارش و تبيـين  درثر شدن از واردات غير رحماني و شيطانيأو يا مت  
 ، محوري شناخت بـراي غيـر معـصوم   هايترين عنصر مورد سنجه واقع شود و چود يکي از مهم        

تواند ما را در شناخت شـهود صـحيح از غيـر      اين عنصر مي،برهان عقلي و رجوع به عقل است   
عيار بـودن در شـهودات   اهللا جوادي آملي در مورد اهميت م    ت   آي .صحيح مساعدت و ياري نمايد    

رجوع کشف و شهود عرفاني به برهان عقلي براي آن است که گرچه عـارف             «: فرمايد  عرفاني مي 
دهد و در چنين حالي موظف به تـوزين مطلـب بـا ميـزان       در حين مشاهده، احتمال خالف نمي     

 احتمـال خـالف در   ،قسط و عدل نيست، ليکن بعد از زوال شهود و يازگشت به حال متعـارف            
در چنين وضعي يا بايد به دليل نقلي معتبـر رجـوع کـرد    . شود ذهن انسان غير معصوم منقدح مي  

يا به دليل معتبر عقلي که ضرورت آن مطلب مشهود و منکـشف           ... که مرجع آن نيز عقل است؛     
  ) ٤٠٨، ص٤، جتفسير تسنيم( ».عرفاني را اثبات يا آن را تثبيت کند

را از  عبـاراتي    ،يزان بودن عقل نسبت به شهود عرفـان       ي م بارهٴ در يرازين ش يصدر المتأله 
: يـد گو  مـي  است کـه زبدة الحقايق در ين القضات همدانيان از ع  ين ب ياول. کند  مي عرفا نقل 

تـصور منـه   يها و هو عادل الية الکذب فينيقيح و احکامه صادقة يزان صح ياعلم ان العقل م   «
 درست اسـت، و احکـامش راسـت و    ييزان و ترازوي عقل م يعني )٣٢٣، ص ٢، ج اسـفار ( ».جور

ي  از غزال،ن نقليدوم. کند  نميستمو  است، که در آن کذب راه ندارد، و او عادل است ينيقي
 يظهر فـ يجوز ان   ينعم  .  العقل باستحالته  يقضية ما   ي طور الوال  يجوز ف ياعلم انه ال  «: است

ل يحين ما يفرق بيمن لم درک بمجرد العقل و ي انه اليقصر العقل عنه بمعنية ما يطور الوال 
  )٣٢٢همان، ص( ».يترک و جهلهخاطب فينال فهو اخس من ان ين ما اليالعقل و ما ب

  تعامل يا تقابل عرفان با اصل تناقض
ـ ابـد و مـشهودات عارفـان را تحل       ي هم راه    يتواند به شهود عرفان     مي  نفوذ عقل  ٴطهيا ح يآ ل ي

اد فلـسفه بـر اصـل عـدم     يم بنينيب  مي،مينفکي آن نظر ب   ياد اصل ي؟ چنانچه به فلسفه و بن     كند
طه ي در واقع ح.دو  ن و محال بودن ارتفاع آنيضي امتناع اجتماع نقيعني ؛استاستوار تناقض  
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 تيـ ان عقالن يـ ن ب ي با ا  .م مورد خدشه واقع نشود    ين اصل قو  يست که ا   ا کارکرد عقل تا آنجا   
به عرصه عرفـان و توجـه بـه      با ورودي ول؛تواند با اصل عدم تناقض ساز مخالف بزند  نمي

 ين تلقـ ي ممکن است ا،ه و فروعات آني در باب وحدت شخص خصوصا،ي عرفان يها آموزه
ن ين آموزه با اصل عدم تناقض تهافت و تنازع دارد و لذا ورود عقل در چن       يجاد بشود که ا   يا

ـ  آ، برخـي هي عالوه بـر وحـدت شخـص   .رش واقع شوديتواند مورد پذ   يي نمي ها يطهح ات و ي
وجـود   تنـاقض در آنهـا   يرسد نـوع   ميبه نظرنخست با نگاه اند؛ يعني     گونه  اينز  يات ن يارو

ات و يـ گردد که ساحت عرفان و آ    مي جه حاصل ين نت ي ا ين نگاه سطح  ياست و با توجه به ا     
رش يقت پذ يدر حق . خردگريزند ،کشند  مي ري به تصو  ي که منظر فوق را در نظام هست       ياتيروا

کـه   اسـت   آن،هي ما در بحث وحـدت شخـص  ي شاهد ادعا  .ستين ن ر عقل ممک  يآنها از مس  
ن ي در عـ يا حق تعـال ي، و  يار اش ي است و هم غ    يان اش ي، هم ع  يقت هست ي حق :شود  مي گفته

جا ين در ا.ن حال در دل همه کثرات حضور داردي، در عاستط ي واحد و بس يقتيحال که حق  
تواند وجه   نميوبيند  ميناقض  ت،تيريت و غينين ع ين وحدت و کثرت، و ب     يعقل در جمع ب   

  قـرآن . وجـود دارد ي فراوانـ يهـا  نمونـه نيز   يي و روا  يدر شواهد قرآن  . بيابد آن   ي برا يجمع
ُهو االول واآل﴿: يدفرما مي َّ َ ِخر والظـٰهر والباطنَُ ُِ ُِ َما رميت اذ رميت و و﴿ )٣سوره حديد، آيه    ( .﴾ّ ََ َ َ َّلـٰكن  َِ ِ

ٰاهللاَ رمى   داخلٌ ٍءياء ال کش  ي االش ي ف داخلٌ«: يدفرما  مي Ａيحضرت عل  )١٧سوره انفال، آيه    (. ﴾َ
 خداوند يعني )٨٦، ص١، جاصول کافي( »ٍءي من ش خارجٍءياء ال کشيو خارج من االششيء   يف

 ظهوره يا باطناً في«: خوانيم ميه يارت رجبيدر ز. آنهارون يست و هم در ب  ا ايهم در درون اش   
  )٣٩٢، ص ٩٥، جبحاراالنوار( ». بطونه و مکنونهيو ظاهراً ف

   طور عقليطوري ورا
 طـور  ي وراي طـور ٴمـسئله خـورد،   به چشم مي عارفان يها ي در گفته که گاه ي از نکات  يکي

  :ديگو مي يشبستر. عقل است
ــسان   ــوري دارد انــ ــل طــ   وراي عقــ

  
ــان     ــرار پنه ــه آن اس ــشناسد ب ــه ب   ک

  بـــسان آتـــش انـــدر ســـنگ و آهـــن  
  

ــن      ــان و در ت ــدر ج ــزد ان ــاده اي   نه
  چــو بــر هــم اوفتــاد آن ســنگ و آهــن  

  
  ز نورش هر دو عـالم گـشت روشـن       

  ا گـــردد ايـــن رازداز آن مجمـــوع پيـــ  
  

  چــو بــشنيدي بــرو بــا خــود بپــرداز   
)١٣٩شرح گلشن راز، ص (    
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يعني انسان را دو طور است در دانـستن  «: نويسد صائن الدين ترکه در شرح بيت اول مي      
ست بـه حـسب ترتيـب مقـدمات و حجـج و ادلـه و        يکي طور عقل و آن استدالل ا   :اشياء

 زيرا که بيت ؛]شبستري[ عشق است نزد شيخ ، و طور ديگر که وراي طور عقل است،قياسات
 .العشق هو نار في القلب يحرق ما سوي المحجوب: بعدي آن اشارت است به تعريف عشق

اهر گردد کـه  چون در نظر عاشق، ما سواي محبوب محترق باشد، اسراري که پنهان باشد ظ    
و وجهـي ديگـر   . ... معارج معارف ذات و معاني و حقايق اسما و صفات اسـت        ]آن اسرار [

طوري که وراي طور عقل است الهام و جذبات الهي است بي سببي يا به سـبب رياضـت و    
  ».تواند به اسرار پنهاني آگاهي يابد مجاهده و مراقبه و توجه تام، بدين طور نيز انسان مي

مقصود آن طوري   : نويسد  ميپرداخته،   الدين به شرح بيت دوم از اشعار شبستري          آنگاه صائن 
 مانند آتش است که از سنگ و آهـن  ،داند که وراي طور عقل است که انسان بدان اسرار پنهان مي        

 عـشق مثـل ايـن    .يابنـد   يعني از او وجود مـي ؛شوند گردد و سنگ و آهن از او منور مي      ظاهر مي 
از تن يعني از ذات و مظهر اسماء و صفات که عاشق و معـشوق انـد، ظـاهر    است که از جان و   

  )١٣٩ ـ ١٤٠، ص شرح گلشن راز( ».شوند گردد و هر دو از عشق منور معلوم مي مي
ق ي فهـم حقـا    يريامکـان ناپـذ   به معناي    ، طور عقل است   يعقل ورا كه   ن سخن عرفا  يا
ـ  ،ان شـد يگونه که ب   بلکه همان  ؛ستي در طور عقل ن    يکشف ن طـور کـشف و طـور عقـل     يب

 و مـستقل نـاتوان از ادراک   يي نظر دارند که عقـل بـه تنهـا   يا يست و فقط به نکته  ن يتعارض
عقـل گريـزي    ،٨ و مجله معرفت فلسفي، ش     ١٤٢، ص مباني و اصول عرفان نظري    . ک.ر(  است يق عرفان يحقا
ـ  ي«: ديگو مي يبن عرب ان  ي الد ييمح ؛)عرفان ـ  علـوم النبـوة و الوال  يقال ف  انهـا وراء طـور   ةي

 لـم   يم العقـل الـذ    يها دخول بفکر لکن له القبول، خاصة عند السل        يس للعقل ف  يالعقل، ل 
 )١٦٢، ص٤٨، باب٤، جفتوحات مکيه( ». نظرهديکون من ذلک فسا   ة  ية فکر ياليه شبهة خ  يتغلب عل 

عقـل بـا   . ند که فراتر از طور عقل اسـت يگو  مي)عرفان(ت ي در باب علوم نبوت و وال    يعني
ي را ق عرفـان يق حقـا يرش و تـصد يکن عقل توان پـذ  ي نهد، ل  يتواند در آن پا     نمي ر خود فک

ـ  که بدان نظرش تبـاه گـردد، چ  يا يالي خي که بر او شبهه فکر     يميژه عقل سل  يو دارد؛ به  ره ي
 ماننـد  ، عرفاني براين فلسفي براه:ديگو  ميهين نظريد ا يي در تا  تمهيد القواعد شارح  . نباشد
 ٴ صـبغه ين شـهودات ي چنيابي ارزي براي برهان عقليعني حکمت است؛   يا بر ي منطق يايقضا
  . دارديمقدم
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  نقد آناستيس و نظريهٴ 
او . اسـت اسـتيس  پـذيرد،   مـي هـايي از عرفـان       در ساحت را  هايي که وجود تناقض      از شخصيت 

از  عرفـان فراتـر    زيرا .تواند در عرفان مورد مالک عمل قرار بگيرد         گويد اصل عدم تناقض نمي      مي
قولي کـه جملگـي عرفـا برآننـد ايـن       «: عقل متوقف گرددٴعقل است و لزومي ندارد در محدوده    

امـري  : گويـد  ميعقل در تعريف   وي   )٢٦٢، ص   عرفان و فلسفه  ( ».است که عرفان فراتر از عقل است      
است که در فرايند عملکرد خود از سه اصل مهـم منطقـي، يعنـي ايـن همـاني، امتنـاع اجتمـاع             

اسـاس   کنـد کـه بـر     اين ادعا را مطرح مـي    سپس. کند  امتناع ارتفاع نقيضين پيروي مي    نقيضين و   
توان اين نتيجه را گرفت که عرفان از ميان سـه اصـل در تعريـف عقـل                هاي عرفاني دنيا مي    سنت

اي کـه در   ترين نقطه مهم. استحداقل يکي از آنها را دارا نيست و آن مورد امتناع اجتماع نقيضين  
در فـصول پيـشين    «: گويـد    مي . وحدت وجود است   ٴ مسئله ،ر او را به خود جلب کرد       نظ ،عرفان

 ٴکيد کردم و الزم است يادآور شوم که شـطحيه      أ ت ،نمايي آگاهي عرفاني   اين کتاب در باب متناقض    
هـم متـشخص   ... وحدت وجود، بر اين است که خدا و جهان، هم يکسان است و هم نا يکسان     

شطحيه تجربه عرفاني آفـاقي ايـن بـود کـه     .   ...ست، هم پويا اتااست و هم نامتشخص؛ هم ايس  
ايـن شـطحيات و     . ند و هم متمايز از هـم      ا   محسوس هم متکثرند و هم واحد؛ هم يکسان        ياشيا

 اقوال خود عرفا کـشف شـده   عهٴنما را نگارنده به عرفان نبسته است، بلکه با مطال  احکام متناقض 
وي با استفاده از اين بيان عرفـا   )٢٦٤همان، ص( ».گرديده است و با شواهدي از گفتار ايشان مستند        

منظور عرفا از عقـل در ايـن   كه کوشد تا ثابت کند  مي»  طور عقل استيعرفان ورا «گويند    که مي 
 منطـق و قـوانين   ٴگيرد که عرفان فراتر از حوزه  همان عقل معهود فلسفي است و نتيجه مي       ،گفتار

اسـتيس بـا    )٢٦٣همـان، ص   ( .توان بـه درک آن اميـدوار بـود          عقل نمي  بنابراين با    .بنيادين آن است  
پذيرد کـه عرفـان    هاي موجود در رفع تعارض عقل و عرفان در نهايت مي      حل ناکارآمد دانستتن راه  

 .گـردد    موجب بطـالن آن نمـي      ،پذيري اي است که تناقض را در خود پذيرفته و اين تناقض           حوزه
  )٢٧٦همان، ص (

ن حق ي بيعنير، ين مسئله است که تناقض در ربط واحد به کث  ي بر ا  يتنس مب يدگاه است يد
 ن تنـاقض سـازگار   يـ ن حال ساحت وحدت با ا     ي است و در ع    ي واقع يات او تناقض  يو تجل 
ا ذات حق يد گفت آي در پاسخ با .ستي ن ين در آن جار   يضيو اصل استحاله اجتماع نق    است  

ا آنکه تنهـا حکـم ذات   ير؟ ياست و هم کثات، هم واحد يدر مقام اطالق، و نه در مقام تجل       
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 ذات حق  يم برا ينيب  مي ، است؟ اگر با دقت مالحظه شود      ين مقام، همان وحدت اطالق    يدر ا 
 قابـل تـصور   ،ض آن وحـدت باشـد  ي که بتواند به عنوان نقي، کثرتير از وحدت اطالق   يبه غ 

مداد نخواهد ض وحدت مذکور قل ي نق ، هضم گردد  ي که در وحدت اطالق    ي البته کثرت  .ستين
 کـه بتوانـد    يم که کثرت  يرفتيم و پذ  ي را ثابت کرد   ي ذات حق وحدت اطالق    يحال که برا  . شد
ا آن ذات در مقـام اطالقـش هـم    يـ م آ يپرس  مي نکيست، ا ي متصور ن  ،ض آن وحدت باشد   ينق

افـت کـه نظـام    يم يخـواه ي در با رجوع بـه منـابع فـراوان عرفـان      يست؟ قطعا هست و هم ن   
 نتيجه آنکه ذات حـق، همـه هـستي را    .چنين سخن ناصوابي را نخواهد پذيرفتشناسي عرفاني    هستي

  .و کثرتي که نقيض وحدت اطالقي باشد، در آن راه ندارداست اش پر کرده  به وحدت اطالقي
 يريپذ ي عرفا، تناقضها تا با استفاده از گفته  كوشد     مي سيات عرفا هم که است    يدر شطح 

 او با مـشکل مواجـه   يه را اثبات کند، باز ادعايص در بحث وحدت شخ خصوصا،در عرفان 
اتش يـ ر، و ارتباط حق با تجلي عرفا، در مقام ربط واحد به کث    ٴگونه  چون سخنان شطح   .است

 در نظر گرفته شده ي با متناهي نامتناهٴن سخنان رابطهيدر اسخن ديگر،  به  .ابراز گشته است  
ان به ي است که قابل سري احکاميااست و روشن است که هر مرتبه و ساحت از وجود، دار      

ـ ، نباي نسبت آن بـا متنـاه  ي، هنگام بررسي لذا در ساحت نامتناه.ستيگر ن يمراتب د  د بـه  ي
 ي از وجود نامتناه يريم تصو ي ما بخواه  يروشن است که وقت   زيرا   ؛ ملتزم شد  ياحکام متناه 

 در ي متنـاه ي بـرا  را پر کرده است و لذا     ي هست ٴ است که همه   يقتيم حق ييگو  مي ،ميارائه بده 
  .دير کشي را به تصوين ساحتيماند تا بتوان بحث وجود تناقض در چن يي نمي آن جايورا

 ؛انـد  وجود تناقض در مشهودات خود نکـرده  بزرگ هرگز احساس يگر عرفايدسوي  از  
عقـل منـور،   مشاهدات خود را بـا   خود، يان شهود و بازگشت به حال عاد    يچون پس از پا   

  .بينند نمي در آن يقضتناكرده، پردازش 
 همواره با زبـان متعـارف       ،ي خاص خود  ل روش معرفت  ي به دل  ي عرفان يشناس ينظام هست 

 يجـاد سـرگردان  ي شد در اي، خود عامل  توانمندک زبان منسجم و     ينبود  . داشته است مشکل  
 يهـا  ي در فهم گـزاره  متعارف، سعيارهاي عرفان، و با مع    ٴرون از حوزه  ي که در ب   ي کسان يبرا

ين تـر  بلکـه مهـم  ندارنـد؛  ن کار ي اي براين گروه ابزار مناسبياكنند؛ به ويژه آنكه       مي انعرف
 آنچـه آنهـا بـه عارفـان     . استي و برهاني عارفان، عقل استدالل   يشان از دعاو   ابزار شناخت 

 آنان قابل ي براكنند،  ميو آنچه اهل عرفان ادعا است   مورد انکار اهل عرفان      هند،د  مي نسبت
ک سو نوع نگاه به ي از .مشکالت کاستبيش و كم از ميزان ر تحوالت علوم ي س.نيستفهم 
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 ٴافت و لذا گسترهير يي که همان عقل منور است، تغي به عقل متعاليئعقل از صرف عقل جز
  در عقـل را ين بالنـدگ يـ ن آثـار ا   يکمتر. را پوشش داد   ي ساحت مکاشفات عرفان   يعقل حت 

جاد وحدت  ين ا يز در ع  يعارفان مسلمان ن  .  دانست ينرش اصل شهودات عرفا   يتوان در پذ   مي
 يها گزارهكردن فهم  ي همه برايگري ديها يت، از ظرفين شهودات عرفانيي در ارائه و تب يزبان

 همـواره در  يعرفـان نظـر  .  است، از آن جمله  ي استفاده کردند که ظهور عرفان نظر      يعرفان
ـ  ارائـه نما يت و فهم فلسفي عقالنينوعآغشته به خود را آشنا،  يتالش است تا با زبان    د و ي

ـ  را ن  ي کردن شهودات عرفـان    ي است که لوازم برهان    ين در حال  يا  از ؛دانـستند   مـي ز خـوب ي
شان با علم   ي بوده و ا   ين عقل يک اصل ثابت در براه    يکه اصل عدم اجتماع تناقض      ينجمله ا 

ـ به ب . كردند يزير يه را پا  ين موضوع، عرفان نظر   يبه ا   عـارف بخواهـد     تـر اگـر    ي روشـن  اني
ـ داند که با  مي،ر بکشدي به تصويگريمکاشفات خود را در دستگاه د   بنـد  يد بـه لـوازم آن پا  ي

هـا   سـاحت برخـي  رفت که عرفان در يد پذيکه بايناول ا: نجا دو نکته وجود دارد    يدر ا . باشد
 کـه تنـاقض را  آيـد   به نظـر مـي   گونه ني ا،ير فنيو غنخست  در نگاه    يعني ؛ست ا نما تناقض

  . استيير بجايتعب» نما تناقض«ي اصطالح ريکار گ هس از بير استيرد و لذا تعبيپذ مي
 کـه از  يريم تصوينيب  مي،ميکن  مي  به مسئله نگاه   يق و فن  ي دق ين است که وقت   ي دوم ا  ٴنکته

 و غالبـا تابـد،   برنمي تناقض را ،، ارائه شده استي در عرفان نظر  ي عرفان يشناس ينظام هست 
ن ي مستشرقبارهٴدر.  استيکنند که فهم آنها از عرفان سطح  مي را مطرح  يين ادعا ي چن يکسان
 ي کـه غالبـا  ن نکته توجه داشت که به جهت نگاه خاص آنها به تـراث اسـالم          يد به ا  يبانيز  

 آنهـا  ي برا،مجدانههاي  كوششرغم  ٰي عل، موضوعاتيق و فني است، فهم دقيخي تار ينگاه
 ي از جمله عرفـان اسـالم  ين از علوم اسالم   يتشرقن مبنا برداشت مس   يمشکل است و بر هم    

  .قت استياز حقدور  و ير واقعيغگاهي 
 بلکـه  ؛عرفان هرگز با عقل به عنوان يک مسير و راه معرفتي به مقابله نپرداخته است      بنابراين  

پذيرد و درگيري عرفان با عقل، مربوط به عقل   مي،کند عقلي را که شريعت همواره بر آن تأکيد مي
از سوي ديگر شهود عـارف هنگـام بيـان و         . با شريعت آشکار است   آن  که تعارض   است  يي  مشا

 در حقيقت آنچه که عارف در شهود خود يافـت و بـه عنـوان          .در تعارض نيست    با عقل  ،ترجمه
ست، تعارضي با عقل متعالي که از آن به عقل منور تعبير شده است، نـدارد و اگـر در    امشهود او 

دارد که عقل بايد خود را ارتقـا  آن ت به حقيقت شهودي دست يابد، نشان از      جاهايي عقل نتوانس  
  .استبرتر اي از عقالنيت   نمونه،همچنانکه حکمت متعاليهدهد؛ 
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