
 

  
  
  
  

  ي عرفان نظرٴفلسفه
٭محمد فنائی اشکوري 1  

  چكيده
 ،مطالعه در ابعاد مختلف عرفان    . عد معرفتي و طريقتي آن است      که مهمترين آنها ب    دارد ابعاد مختلفي    ،عرفان

 هاي علمي مهمترين شاخه.  تعبير کرد  »علوم عرفاني «توان از آنها به       مي  که را پديد آورده است   علوم متعددي   
 هـاي  عرفان نظـري حاصـل تأمـل در يافتـه    .  عبارتند از عرفان نظري و عرفان عملي،عرفان در سنت اسالمي   

هـاي    و گسترش فلسفهيبا پيداي .  علم سلوک و طريقت است     ، شهودي عرفا است و عرفان عملي      سلوكي و 
 مـورد تأمـل و مداقـه         عرفـان نيـز    ٴپردازند، پديده   مي مضاف در غرب که به فرانگري و مطالعه امور از بيرون          

 چيـستي و چگـونگي   ، عرفـان ٴفلـسفه .  ظهور کرد» عرفان ٴفلسفه«عقالني بيروني قرار گرفت و دانشي به نام         
اما بحث و کـاوش از چيـستي و چگـونگي علـم عرفـان نظـري و                  . رسد  را برمي  عرفاني و احکام آن      ٴتجربه
توانـد    ـ مـي  ائل، روش و سـاختار آن همچون بحث از موضوع، مبادي، مـس ـ هاي نظري راجع به آن   پرسش

و طـور سـنتي     ه  گونه مباحث ب   اين. گوييم مي»  عرفان نظري  ٴفلسفه «موضوع علم مستقلي قرار گيرد که به آن       
هـا و ترديـدهاي       اما گسترش اين علم و طرح پرسـش         آمده است؛   برخي از کتب مربوط    ٴبه اجمال در مقدمه   

.  به آن پرداخته شود نيزطور مستقله کند که ب    مي اي آن ايجاب  ه فرض بنيادي در باب ماهيت و مبادي و پيش       
  . عرفان نظري را مرور خواهيم کردٴاجمال برخي از مهمترين خطوط کلي فلسفهه در اين نوشتار ب

  .عرفان، معرفت عرفاني، فلسفه، فلسفهٴ عرفان، عرفان نظري، فلسفهٴ عرفان نظري:  ها كليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥/٥/٨٩:  پذيرش٢٠/٤/٨٩: دريافت. ／  علمي و استاديار مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خمينيهيئت٭ عضو 
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٦٤ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

  مقدمه
بيـشتر   . است ي عرفان نظر  و باليده است،   ظهور   ي که در فرهنگ اسالم    يکي از علوم عرفاني   

هاي سير و سلوک، دعـا    عرفان عملي و روش   ٴ درباره ،آثار عرفاني مربوط به قبل از ابن عربي       
ـ صاحبان ا . و ذکر، نصايح و بيان حاالت عارفان است         يق شـهود  يگـاه از حقـا     ن آثـار گـه    ي

 امـا  ؛انـد  ز سخن گفتهيت ني والٴ خاصه مسئله،ياختشن د و انسانيژه توح يوه   ب يشناخت يهست
 همچـون ابوحامـد   يالبته نبايـد سـهم پيـشينيان   . اوردنديد نين معارف پديمند از ا   ي نظام علم

 از ١.هايي در عرفـان نظـري ناديـده گرفـت      را در برداشتن گام يغزالي و عين القضات همدان    
گويند ابن عربي نه مؤسـس عرفـان    ميـ  همچون سيد جالل الدين آشتيانيـ اين رو، برخي  

ي، عطـار و    ي در اشـعار سـنا     )١٠ ، مقدمـه، ص   مشارق الـدراري  (.  بلکه مکمل آن بوده است     ،نظري
قطعـا بـسياري از عناصـر عرفـان         . توان عناصر مهمي از عرفان نظري را يافت         مي مولوي نيز 

ـ   وجود دارد؛هاي عرفا و حکماي پيشين  نظري در انديشه  ي و اتبـاع او   اما بي شـک ابـن عرب
بودند که به آن سامان دادند و اصول و ارکان و مسائل آن را به تفصيل تحقيـق کردنـد و بـه                       

 مهمتـرين   فصوص الحکم  و   الفتوحات المکيه  يعني   ،دو اثر مهم ابن عربي    . تحرير درآوردند 
روانش از  يـ افـت و پ   يعرفان نظري پس از ابن عربي بسط و کمال          . متون عرفان نظري هستند   

 ي و از او تا حکمـاي معاصـر در صـورتبند           يرازي ش ي قوام نيد تا صدرال  ين قونو يالدصدر  
  .ي برداشتند بلنديها  آن گاميمنطق

هـاي ديگـر    نيست و در فرهنگ  يرفان نظري مختص به فرهنگ اسالم     بايد توجه داشت که ع    
دي هـر جـا شـهو     توان گفت     مي ک معنا يبه  . ست وجود داشته ا   ي متفاوت ي عرفان يها نظامنيز  
با اين حال از آنجا که سـخن از  .  استوجود داشته معموال توصيف و تفسير هم       است، بوده

 از ،يهاي عرفاني، لزوما هـر سـنت عرفـان          نه صرف توصيف تجربه    ،مند است  يک علم نظام  
 ز از آغـاز عرفـان     يـ  ن ي اسـالم  يست؛ چنانکه در سنت عرفـان     ينبرخوردار   يعلم عرفان نظر  

هاي عرفاني تفکر نظري در حـدي هـست    ي شک در برخي از نظام     اما ب .  وجود نداشت  ينظر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 متعـرض  تمهيداتهای مختلفش از جمله   و عين القضات در کتاب     مشکوة األنوار  غزالي در برخی آثارش از جمله        . 1

  .اند پاره ای از مباحث نظری عرفانی شده
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نظري عرفان ٴفلسفه  ٦٥ 

 يت نـوع  يحيدر مـس  ١مثال الهيـات عرفـاني    .  نسبت داد  آنهاکه بتوان نوعي عرفان نظري را به        
  و ريچـارد سـن ويکتـوري    )Hugh of St. Victor (d. 1141)(م در آثـار هيـو  .  اسـت يعرفـان نظـر  

)Richard of St. Victor (d. 1173)(ستر اکهـارت يوازدهم، بوناونتوره در قرن سيزدهم و ما، در قرن د 
)Meister Eckhart (1260-1327)(بـروک فالنـدري  ز و جان روي )John Ruysbroeck (1293-1381)(  در قـرن 

 در قـرن پـانزدهم مـيالدي    )Nichlas of Cusa (1401-1464)( م و کاردينال نيکوالس کوزائيهچهارد
ـ سم، بود ييي همچون هندو   عرفان يها ر ديگر سنت   د ٢.شود  مي دهي د ي عرفان نظر  ينوع سم و  ي

  ٣.آيد  به چشم مي عرفان نظريهايي از نشانهز يتائويسم ن
تـوان انکـار     هاي مختلف عرفـاني را نمـي       گونه که مشابهت و اشتراک در ميان نظام        همان

ـ   . هاي مختلف عرفاني نيز قابل انکار نيـست  کرد، تفاوت و اختالف نظام  ن در نتيجـه آثـار اي
از . تـوان ديـد    ها مـي    ديدگاهتفاوت را در ساختار عرفان نظري از موضوع و مسائل تا آراء و              

  .بودايي و هندو و مانند آن سخن گفتتوان از عرفان نظري اسالمي، مسيحي،   مياين رو

  يمعرفت عرفان
 بـه   ي اجمـال  يا اشـاره  ، آن ٴو فلـسفه   چيستي و ساختار عرفان نظري     درباره   يقبل از هر بحث   

  .ي است ضروري معرفت عرفاني کليها يژگي ويبرخ
، ق متعلَّـ  ،سـنخ، موضـوع   . گـر دارد  ي د يها  با شناخت  ي اساس يها  تفاوت يمعرفت عرفان 

 يهـا  يژگـ يگـر از و   ي د ياريگاه و بس  ي، جا يج، ارزش ل، آثار و نتا   ي تحص هاي  ، راه ، ابزار منابع
ـ  ي، شـهود  ي حـضور  ي معرفت ،يمعرفت عرفان . تفاوت دارد گر معارف   ي با د  ،ن معرفت يا  ي، ب

رسـد و     مـي   به حـداقل   يفاصله عالم و معلوم در معرفت عرفان      .  است ير مفهوم يواسطه و غ  
 نـه   آن،ابـزار   .  اسـت  ي و الهـ   ي، قدس يق باطن ي حقا ،ن معرفت يق ا متعلَّ. شود  مي گاه برداشته 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاني   .1 ــات عرفــ ــي ) mystical theology( الهيــ ــات جزمــ ــل الهيــ ــاريخي/ در مقابــ ــاني / تــ وحيــ

)dogmatic/historical/revealed theology ( ــا طبيعــي ــي ي ــات عقل  rational/natural(و الهي
theology (          در متون مسيحي گاه به معناي معرفت عرفاني و بي واسـطه از خداونـد اسـت بـدون اينکـه سـخن از

تفـــسير فلـــسفي و نظـــري باشـــد و گـــاه بـــه معنـــاي مـــورد نظـــر مـــا در اينجـــا يعنـــي عرفـــان نظـــري  
)speculative/theoretical mysticism (است.  

 .١٧٥ -١٦٣، ص ١١، فـصل  ديباچـه اي بـر فلـسفه قـرون وسـطي     فردريـک کاپلـستون،   : در اين زمينه بنگريد به      .2
  .Copleston, A History of Medival Philosophy, ch. 17, pp. 277-291: همچنين بنگريد به

 ، نمونـهٴ  اسـت كـرده ) Sufism and Taoisme(يـسم  ي مقايسه تحقيقی که توشيهيکو ايزوتسو بين تصوف و تائو. 3
  . های عرفانی برای مقايسه عرفان نظری اسالمی با ديگر مکتباست خوبی 
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٦٦ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

م و  ي تعلـ  از رهگـذر  ن معرفت نـه     يا. ا ذهن، بلکه باطن و قلب انسان است       ي يرونيحواس ب 
 خالـصانه و عاشـقانه   ي دل و بندگٴهيب نفس و تصفيکه از راه تهذي،  تفکر نظريعلم و حت ت

ت، عمـل  يـ نـت و ن ي طيت، پـاک ي شخـص ين نوع معرفت با سـالمت بـاطن      يا. ديآ  مي حاصل
  انـسان ي و معنـو ي اخالقـ يعت همراه است و موجب ارتقاي به اخالق و شر  يبنديصالح، پا 

جـامع  ؛  ٦ص،  مصباح األنس : ک.ر( .ي است، نه کسب   يبه و ،تن معرف ينوع خالص و ناب ا    . شود مي
اقل ممکـن    به حد  آن، از   ي موارد و مراتب   يريپذ بي و آس  يري خطاپذ )٥٣٤، ص األسرار و منبع األنوار   

 برتـر از    يگاه بـس  ي آن را از جهت ارزش و جا       ،ن نوع از معرفت   يابد و صاحبان ا   ي   مي کاهش
  .دانند ي ميگر معارف بشريد

  ين نظر عرفاٴفلسفه
 يـک علـم فـرق       ٴ بـه مثابـه    »عرفان « به عنوان يک واقعيت و پديده و       »عرفان « بين الزم است 
ايـن نـوع    .  آن معرفت اسـت    ٴعد برجسته  ابعاد مختلفي دارد که يک ب      ، عرفان گوهر. بگذاريم
عارف کسي است کـه     . شود  مي معموال در پي نوع خاصي از سلوک و زندگي حاصل         معرفت  

علمـي کـه از     .  و تطهير دل به معرفت شهودي از واقـع رسـيده اسـت             از طريق تهذيب نفس   
هـاي    است و علمي که از يافته      »عرفان عملي  «،کند  مي اصول سلوک و زندگي عرفاني بحث     

بنابراين، عارف کـسي اسـت کـه اهـل          .  است »عرفان نظري  «،گويد  مي شهودي عارف سخن  
م به علـم    ه فقط کسي که عال    سلوک عرفاني و واجد حال، تجربه و معرفت شهودي است، ن          

  .عرفان عملي و نظري است
امـروزه از   . تابنـد   را برمـي   تأمالت عقالني    ،هم واقعيت عرفان و هم علم يا علوم عرفاني        

توان از چند     مي در مورد عرفان نيز   . شود  مي  آن تعبير  ٴ به فلسفه  ، چيزي ٴتأمالت عقالني درباره  
.  اسـت  » عرفـان  ٴفلـسفه  «اف بـه عرفـان،    هاي مض  يکي از فلسفه  .  فلسفي سخن گفت   ٴشاخه
 تجربه و شـهود عرفـاني، روش تحـصيل و معيـار             و ماهيت  از امکان و چيستي عرفان    بحث  

يـا   )Philosophy of Mysticism( » عرفـان ٴفلـسفه  «ٴعهـده ر ب،ارزيابي آن و نسبت آن با امور ديگر
  .است )Metamysticism(» فراعرفان«

ظر به عرفان که در اين مقاله پيشنهاد و معرفي خواهـد   ناهاي فلسفيِ يکي ديگر از شاخه   
  » عرفـان نظـري    ٴفلـسفه  «کـه بـه اختـصار بـه آن        اسـت    » علـم عرفـان نظـري      ٴفلسفه«،  شد

 )Philosophy of speculative mysticism(معرفتي است درجه دوم  » عرفان نظريٴفلسفه «.گوييم  مي
 موضـوع . رسـد   برمـي ال آن را    ه چيستي و چگونگي علم عرفـان نظـري و احکـام و احـو              ک
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نظري عرفان ٴفلسفه  ٦٧ 

 علم عرفـان    » عرفان نظري  ٴفلسفه« عرفان است، اما موضوع      ٴت و پديده  يواقع»  عرفان ٴفلسفه«
  .هاي علوم است که از سنخ فلسفه نظري است

ـ  ي عرفـان  يشـهودها  ٴدربـاره  ي و حصول  ينظرعلمي است که از تأمالت       يعرفان نظر  ه ب
 ٴفلـسفه «از اين رو، در     .  علم است   اين بيروني به  نگاهي   ي عرفان نظر  ٴو فلسفه آيد،    مي دست

 و از شـهودها و      ،گوييم  مي عرفان نظري سخن  علم   از احوال و احکام      نخست» عرفان نظري 
سـتطرادي و فرعـي      جز بـه نحـو ا      ،اند  که مسائل عرفان نظري    ،هاي عرفاني و لوازم آن     تجربه

  .د رفتسخن نخواه
 اثبـات حقـايق مـشهود و        گـاه اني و   هـاي عرفـ    عرفان نظري توصـيف و تفـسير تجربـه        

 مباحـث عقالنـي در   ،هنگامي که علم عرفان نظري پديد آمد      . ستآنها ا استنتاجات نظري از    
معرفـت عرفـاني، کـه معرفـت         .گيـرد   مـي  عهدهر عرفان نظري ب   ٴباب خود اين علم را فلسفه     

 .نيستاحکام علم حصولي    مشمول   شهودي است، از سنخ علم حضوري است و          ٴواسطه بي
يافتـه    شهود عرفاني و از سنخ علم حصولي اسـت، علمـي نظـام         بازتاب که   اما عرفان نظري  

 داراي حدود و ضوابطي است کـه نيازمنـد بحـث و پـژوهش               ،است که همچون ديگر علوم    
ار، غايـت، مبـادي و مفـاهيم        يعرفان نظري، موضوع، روش، مع    هاي   و ويژگي چيستي  . است

هـا و   گيـري و کيفيـت توسـعه و تکامـل آن، آسـيب      هـاي شـکل    زمينهکليدي عرفان نظري،    
و نسبت آن با فلـسفه،  هاي گوناگون به عرفان نظري  هاي آن، بررسي و مقايسه رهيافت      خلل

برخـي از ايـن مباحـث در    . شـود   مـي  بحـث ي عرفان نظرٴدر فلسفه، ي و عرفان عمل  الهيات
ـ       عرفان   ٴ اما در فلسفه   ؛هاي عرفان نظري طرح شده است       کتاب ٴمقدمه ه نظري ايـن مباحـث ب

 عرفان نظري از شعب فلسفه است و        ٴفلسفه. موضوع تأمل و بررسي است     و مفصل    استقالل
  .روش آن، همچون ديگر شعب فلسفه، عقلي است

 علم عرفـان نظـري      ٴ عرفان نظري مبتني بر شهود نيست، بلکه بر مطالعه         ٴبنابراين، فلسفه 
 منطقي مقدم بر عرفان نظـري و از جهـت           عرفان نظري از جهت رتبي و      ٴفلسفه.  است استوار
 و يپـس از پيـداي  .  هر علمي چنين استٴ چنانکه فلسفه ؛ است آن متأخر از    ، و تحقق  يپيداي

آنچـه اصـل موجوديـت يـک علـم          . گيـرد   مي  آن شکل  ٴرفته فلسفه  حتي بلوغ يک علم رفته    
ن بـه    آن است کـه پـس از تحقـق و تـدوي             به  آگاهي اجمالي و ارتکازي    ،متوقف برآن است  

 توجـه  ،اما براي رشـد، توسـعه و تعميـق يـک علـم     . شود  ميعنوان فلسفه آن علم شناخته    
  .سودمند استکم   آن ضروري يا دستٴمستقل و تفصيلي به فلسفه
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   عرفان نظرييستيچ
 مبتني بـر    ،عرفان نظري علم  .  چيستي عرفان نظري است    ،محور مباحث فلسفه عرفان نظري    

تجربه تفکيک  )experience( تعبير زا  )interpretation( ٴ مواجهـه ي عرفـان ي شـهود ٴتجربـه .  اسـت 
ـ عرفـا در اد   .  عارف با متعلق تجربه اسـت      ٴواسطه يم و ب  يمستق ـ يان الهـ ي ـ وه  ب ژه در سـنت  ي
 مـرتبط بـه عـالم قـدس         ي و بـاطن   يبـ يق غ ي خداوند و حقا   ٴواسطه ي شهود ب  ي مدع ،يميابراه

سخن در تعريـف  نجا يدر ا .  است ي شهود يها ن تجربه يعرفان نظري تعبير و تفسير ا     . هستند
قت عرفـان،  يحق. ي علوم عرفان كلّيتعلم عرفان نظري است، نه تعريف حقيقت عرفان و نه         

 يعلوم عرفان . شود  مي لي بدان نا  ير و سلوک عرفان   ي س ي است که عارف در پ     يمعرفت شهود 
اسـت کـه از     عرفان نظـري علمـي      .  است ي عرفان نظر  آنها از   يکي دارد که    يشعب گوناگون 

عرفان نظري نوعي فلسفه يا مابعدالطبيعـه       . کند  مي هاي عرفاني بحث   محتواي معرفتي تجربه  
آن گونـه کـه در       ــ   همچون هستي، علم، خدا و انـسان       ،است که از مقوالت عام و بنيادين      

  .کند  مي بحث،شوند  ميتجربه عرفاني نمودار
گذشـتگان آن را بـا   . علـم نيـست   به قدمت خود ايـن       »عرفان نظري «ناميدن اين علم به     

، مـصباح األنـس   ( شناختند، مانند مکاشفه، مشاهده، علم حقايق، علـم بـاهللا           مي ديگريهاي    نام
.  و علـم اشـاره  )١٣ص،  مصباح األنـس  ( ، علم الهي شرعي   )١٧، ص   تمهيد القواعد ( ، علم الهي  )٦ ص

اشـند و هـم بـه علـم          نـاظر ب   ي عرفان يتوانند هم به خود معرفت شهود       مي نين عناو يالبته ا 
ن فـوق   ي عنـاو  ،افته باشد ي  دانش نظام  ،ک به آن  ير نزد ي و تعاب  »علم«اگر مراد از    . يعرفان نظر 

، »يات عرفـان  يـ اله«از عرفـان نظـري بـه        .  داللت خواهنـد داشـت     يتنها بر علم عرفان نظر    
فه ، فلـس )Sufi Metaphysics( »الطبيعـه صـوفيانه   بعـد  مـا « ،)Sufi Wisdom( »حکمت صوفيانه«

حکمـت  «، تـصوف نظـري، تـصوف فلـسفي و           )٣٤، مقدمـه مـصحح، ص     فصوص الحکم ( صوفيانه
 آنها  از يک هر و ندا  توصيف باشند تسميه ازآنکه بيش اين عناوين . اند ر کرده ي تعب زين ١»انسي
  .است »نظري عرفان«ي همان عنوان اصل اما. دهند  مينشان را نظري عرفان وجوه از وجهي

ان يـ ن ب يا.  است »ي عرفان يها  تجربه ي معرفت ي در محتوا  يتأمل نظر « يعرفان نظر به واقع   
هـا،   ن، همه مکتـب يبنابرا. ديگو ي آن نمي از محتوا  يزيدهد و چ    مي  را نشان  آن يساختار کل 

خ از مشاهداتـشان    ي تار يا و درازا  ي جغراف يکه ارباب شهود در پهنا     را   ييرهايها و تفس   دگاهيد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .نگاهي دوباره به مبادي حکمت انسيسيد عباس معارف، : بنگريد به.  اين تعبير از سيد احمد فرديد است. 1
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 ي از عرفان نظر   ي که در منابع عرفان اسالم     يريف و تعاب  ياما تعار . رديگ ميبر  در ،اند ارائه کرده 
 از ي و برخـ ي اسـالم ي اغلب عرفـا يآن گونه که از سوـ  شهود  ي به محتوا،ارائه شده است

ـ ر شده استي تفسير اسالمي غيعرفا ت يژه با ذهنيوه  بيرونيک ناظر بياز نگاه .  ناظر است 
 يرهايتفـس ميـان   ر از   ي تفس »کي« ،ي اسالم يفان نظر د، عر ي جد يشناس گرفته از معرفت   شکل

ر درسـت از  ي تفـس  ،ي اسـالم  ينظـر عرفـا   م اسـت کـه البتـه از         ي عرفـان  يها متعدد از تجربه  
ود دارد که قابل تأمـل و بحـث    ل هم وج  ي بد يرهاي اما تفس  .جز اين نيست   ي عرفان يها تجربه
  .است

  : استبه اين شرحي  اسالميف ارائه شده از عرفاي از تعاريبرخ
العارف مـن اشـهده اهللا ذاتـه و         «: ديگو  مي  عارف وصفدر  )  ق ٧٣٥(عبدالرزاق کاشاني   

 ايـن   )١٢٤، ص اصطالحات الـصوفية  ( ».صفاته و اسمائه و افعاله، فالمعرفة حال تحدث من شهود         
 همان معرفت حضوري عرفـاني اسـت کـه عـارف            ،گويد  مي معرفت که کاشاني از آن سخن     

  .ف، تعبير و تحليل اين معرفت استعرفان نظري توصي. يرفان نظريابد، نه ع  ميواسطه بي
ة ارتباط الحق بـالخلق و جهـة انتـشاء          يفيبک] علم الباطن [ان تعلقت   «: ديگو ي مي فنار

نهمـا و ذالـک باضـافاتها و مراتبهـا فعلـم الحقـائق              ية مـع تبا   يـ قيالکثرة من الوحـدة الحق    
مـصباح  ( .» العلـم بـاهللا    ] صدرالدين قونوي   [=ريخ الکب يه الش يسميوالمکاشفة والمشاهدة و    

  )٦، صاألنس
ث اسـمائه و  يفحده هو العلم باهللا سبحانه من ح  «: دي گو يف عرفان نظر  ي در تعر  يصريق

قـة  ي حقية رجوعهـا إلـ  يـ فيصفاته و مظاهره و احوال المبدأ و المعاد و بحقائق العالم و بک            
  )٧ ص ،د والنبوة والواليةيرسالة التوح ،رسائل قيصری( .»ةي الذات األحديواحدة ه
 و صـفات و  ي، اسـما  حـق تعـال   ٴ اسـت دربـاره    ي علمـ  ي، عرفـان نظـر    يف تعار اينبربنا

 . کثرت از وحدت و بازگشت کثرت به وحدت        ييداي حق و پ   ا ارتباط خلق ب   ٴمظاهرش، نحوه 
  .شناسانند مي مسائل آن اشاره به عرفان نظري را با ،بيانات فوق

  موضوع عرفان نظري
 که در   ينيقت ع ي آن حق  چيستياما  .  است يل تجارب عرفان  يف و تحل  ي توص يرعرفان نظ 

، محـل بحـث     ي اسـت   بعد موضوع تأمل در عرفان نظر      ٴ اول مشهود عارف و در درجه      ٴدرجه
 يانـات مختلفـ   ي اقـوال و ب    وجـود دارد،   ي که در موضوع عرفان نظر     يبه جهت ابهامات  . است
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  :استشرح ين ه ا بآنها از ين باره مطرح است که برخيدرا
  موضوع عرفان وجود است؛ـ 
  موضوع عرفان وجود مطلق است؛ـ 
   است؛يموضوع عرفان وجود مطلق البشرط مقسمـ 
  است؛) يحق تعال(موضوع عرفان واجب الوجود ـ 
  ينات است؛ از تعينيموضوع عرفان ذات حق با تعـ 
  ت است؛يموضوع عرفان ذات احدـ 
   صفات اوست؛ت و اسماء ويموضوع عرفان ذات احدـ 
  .ي وجود استموضوع عرفان وحدت شخصـ 

  .گرنديکدي قابل جمع با آنها از يستند و برخيگر نيکدين اقوال در تقابل با ي اٴالبته همه
  عرفــان، ذهــن: ك.ر( ق نــدارد متعلَّــي عرفــانيانــد آگــاه گفتــه کــه يبــرخالف نظــر برخــ

ــاهي ــض ،) و آگ ــاهي مح ــدون متعلَّــ )pure consciousness(  آگ ــوا ، ب ــدون محت ــت اق و ب   س
)consciousness without object/content (Stace, 1960, P. 22)( ،  ـ موضـوع  ي عرفـان يا متعلـق آگـاه  ي

 خـود بـه     ين شـهودها  يتر يعارفان در متعال  .  است ي است که همان حق تعال     يقت هست يحق
 ي شـهود يهـا  افتـه ي در ي کاوش عقالنيعلم عرفان نظر . شوند  مي لي نا يقت هست يشهود حق 

 ي است که از همـان موضـوع آگـاه         ين رو موضوع علم عرفان نظري مفهوم      يازا. ست ا عرفا
ـ  حکا ، اسـت  يقت هـست  ي که حق  ي شهود عرفان  ييق نها  و متعلَّ  يعرفان از آنجـا کـه     . ردت دا ي

 و  ي اسما  است که واحد است و دارا      ين هست ي ع يابد که حق تعال   ي  ي مي يعارف در شهود نها   
 را وجـود حـق      ي شئون او هستند، برخي موضوع عرفان نظـر        صفات است و ماسوا افعال و     

  .اند دانسته
و » .فموضوعه الخـصيص بـه وجـود الحـق سـبحانه          «: ديگو  مي  الغيب مفتاحقونوي در   

 ألنـه مـن تلـک الحيثيـة غنـي عـن           ،من حيث اإلرتباطين ال من حيث هو      «: افزايد  مي فناري
» . عنه فکيف يبحـث عنـه او عـن احوالـه           العالمين ال تناوله اشارة عقلية او وهمية فالعبارة       

: گويد  مي  فناري در بيان موضوع عرفان و اشاره به دو نوع ارتباط ياد شده             )١٣، ص مصباح األنس (
العلم اإللهي الشرعي المسمي علم الحقايق هو العلم باهللا الحق تعالي من حيـث ارتباطـه          «

 ما يتعذر معرفتـه کمـا فيمـا فيـه            اذ منه  ،بالخلق و انتشاء العالم منه بحسب الطاقة البشرية       
ـ       «: نويسد  مي آشتياني نيز  )همان(. » الکمل ةحير ه موضوع اين علم وجود حـق تعـالي اسـت ب
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 بـه ايـن اعتبـار    .خـودي خـود  ه اعتبار ارتباط او به خلق، نه حقيقت صرفه وجود و هستي ب    
يح نه صـر  نمايد و     مي اصل حقيقت کنز مخفي و غيب الغيوب است که نه قبول اشاره عقليه            

  )١٠١، ص شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحکم(. »ذات قابل اکتناه و مشاهده است
طبق اين بيان وجود علي اإلطالق موضوع عرفان نيست، بلکه با اعتباري خاص موضوع              

ترين مفهوم آن اسـت   عام. ها باشد ترين مفهوم د موضوع عرفان عام  يدر نتيجه نبا  . عرفان است 
 قونـوي و آشـتياني ايـن اسـت کـه            ٴ سخن الزمه. ب را نيز دربرگيرد   که حتي ذات غيب الغيو    

 اولـي چنـين     ٴ چرا که در موضـوع فلـسفه       است؛ اولي اعم از موضوع عرفان       ٴموضوع فلسفه 
 ، و احکام عام هستي، همچـون فعليـت، خارجيـت، وجـوب و وحـدت               وجود ندارد قيدي  

 بايـد موضـوع     ،اشـد اگر ذات حق موضـوع ايـن احکـام نب         . شود  مي شامل غيب الغيوب هم   
  . النقيضيان اليرتفعان؛ زيرانقيض اين احکام باشد که باطل است

ة ما تکون موضـوعه الحـق و صـفاته کعلـم األسـماء              يوالعلوم اإلله «: ديگو ي مي صريق
والصفات و علم احکامها ولوازمها وکيفية ظهوراتهـا فـي مظاهرهـا وعلـم األعيـان الثابتـة                  

 در جـاي ديگـر   )٢٤٥، ص شرح فصوص الحکـم ( ». مظاهر الحق واألعيان الخارجية من حيث انها    
ن عن ذات اهللا و اسمائه و صفاته مـن          يو ال شک أن هذه الطائفة انما تبحث و تب         «: نويسد مي
فموضـوع هـذا العلـم      . ةي الذات اإلله  يث إنها موصلة لکل من مظاهرها و مستوراتها إل        يح

رسـالة التوحيـد والنبـوة       «،رسائل قيـصری  (. »سرمديةعوتها االزلية و صفاتها ال    هو الذات االحدية و ن    
  )٦ ص،»والوالية

موضوع . تسامح در اين بيان از اين جهت است که موضوع از مسائل تفکيک نشده است              
شـود و در آن علـم از          مـي   امر واحدي است که بـا عنـوان واحـد از آن حکايـت              ،يک علم 

تعدد موضوعات بـه  . وين متفاوتشود، نه امور مختلف و عنا       مي عوارض آن امر واحد بحث    
  .شود  ميتعدد علوم منتهي

را وجود  ي ز ؛ستي ن ين اقوال منافات  ين ا يالبته ب . اند موضوع عرفان وجود است      گفته يبرخ
 بـا واجـب     يعرفـا مـساو   نزد اکثر   پس چون وجود    . از نظر عرفا همان واجب الوجود است      

توان گفـت     مي  چنانکه ؛د است توان گفت موضوع عرفان وجو      مي  است يا حق تعال  يالوجود  
  . استيموضوع آن حق تعال

ـ حال ا. ز وجود است  ي ن ي اول ٴم که موضوع فلسفه   يدان  مي گر،ي د ياز سو  مهـم  ن پرسـش  ي
ث موضـوع در  يـ  از حي اولـ ٴ و فلـسفه ين صـورت فـرق عرفـان نظـر    ي که در انمايد رخ مي 
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  يست؟چ
 وجـود اسـت،     ين نظـر   و عرفـا   ي اول ٴاند که هرچند موضوع فلسفه      در پاسخ گفته   يبرخ

 يعنـ ي اسـت؛    »بـشرط ال  « حقيقـت وجـود      ي اول ٴموضوع فلسفه .  متفاوت است  آنهاات  يثيح
امـا موضـوع عرفـان    . شرط عدم تخصص به قيد رياضي، طبيعي، منطقي و اخالقي      ه  وجود ب 

 نه تقيد به قيود مزبور در موضوع عرفـان مـأخوذ         يعني . است »البشرط«نظري حقيقت وجود    
 همـان  گفتـه  پـيش شود که وجود عـاري از قيـود          مي گاهي گفته . آنهاد به   يقاست و نه عدم ت    

 :لق با وجود مطلـق عرفـاني فـرق دارد؛ بـدين شـرح              اما اين وجود مط     وجود مطلق است،  
 آنهار اقسام است و     ين معنا که در عرض سا     ي است، به ا   ي موضوع فلسفه اطالق قسم    اطالقِ

پوشـش  ي اسـت کـه همـه اقـسام را           طالق مقـسم  را دربر ندارد؛ اما اطالق موضوع عرفان ا       
  .دهد مي

کـه  شـايد بتـوان گفـت        و توجه به محموالت وجـود        ي اول ٴاما با تأمل در مسائل فلسفه     
ـ  ا يجـا . ستيـ  ن منظورد اطالق در آن     يز وجود است و ق    ي ن ي اول ٴموضوع فلسفه  ن پرسـش   ي

ـ هست که آيا وجود به قيد اطالق اصيل، واحد و بالفعل است         چ ي بـدون هـ  ا نفـس وجـود  ي
 از يا چ نـشئه ين احکام را دارد و ه     ي ا ، را که داشته باشد    يديوجود هرجا باشد و هر ق     . يديق

 وجـود و تعينـات     از اقـسام و اعتبـارات        يکـ يتنها  . ستي احکام ن  آنرون از شمول    ي ب يهست
 و ينـ يق عي اقـسام و مـصاد  ٴجه همهيست، بلکه اصل وجود و در نت   يل، واحد و بالفعل ن    ياص
  .ندا ينچن) مير قائل باشيق کثي وجود مصادياگر برا(آن  يقيحق

.  چيـست  در که پس تمايز فلسفه و عرفـان         مواجهيماين پرسش   با  حال اگر چنين باشد     
. توان داد اين است که الزم نيست تمايز علوم هميشه به تمايز موضـوع باشـد             مي پاسخي که 

 بدون اينكـه  تمايز است،   از  ي   وجود نحو  ،آنچه مهم است و مجوز تمايز و تعدد علوم است         
اهيم داشـت،    دو علـم نخـو     ،اگر تمايزي نباشد  .  وجود داشته باشد   مالک خاصي براي تمايز   

 موضوعي دو علـم داشـته باشـيم و در دو            ٴبراي اينکه درباره  . بلکه فقط يک علم خواهد بود     
. هـست هاي مختلفي بـراي تمـايز        مالک.  وجهي الزم است   ، علمي به آن پرداخته شود     ٴرشته

  علـم نيـز    ٴتفاوت در روش و منبع و تفـاوت در نحـوه          .  تفاوت در موضوع است    آنهايکي از   
 به روش عقلـي  ،وجود است  اولي بحث از ٴفلسفه.  يک علم از علم ديگر باشد      تواند مائزِ  مي

عرفـان نظـري مـستند بـه        . در اينجا هم ابزار معرفت و هم منبع معرفت عقـل اسـت            . صرف
 آن گونه که عرفا از طريق کشف بـه          ،بحث و تحليل از وجود است     ست، يعني    ا کشف عرفا 
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بنـابراين،  . اند؛ چنانکه کالم نقلي در بخش الهيات مستند بـه نقـل شـرعي اسـت                آن رسيده 
هـاي   عرفان، فلسفه و کالم نقلي ممکن است در بـسياري از مـسائل مـشترک بـوده، گـزاره                 

عـارف، فيلـسوف و     . شـود   از هم جدا مي   شان    راه اما در منبع يا روش       ،يکساني داشته باشند  
کننـد، نـه معـاني      مـي  واحد را نيز مـراد   ي و معناي  »خدا عالم است  «: گويند  مي متکلم هر سه  

پس اگر موضوع فلـسفه و عرفـان امـر واحـدي            . را، اما مستند به سه منبع يا روش        متفاوت
  . متمايز باشد، محذوري در ميان نخواهد بودآنهاباشد اما روش تحقيق 

 وجـود   ، اولـي  ٴو مابعد الطبيعه يا فلـسفه     نظري  توان گفت که موضوع عرفان        مي نابراينب
ـ  در ا  .يا واقع و نفس االمر اسـت       بما هو وجود يا موجود بما هو موجود و         ـ   ي ن ين صـورت ب

ـ اول ٴعرفان و فلسفه ـ باشدقائل به اصالت وجود ژه اگر يوه  بي  بنـا بـر   .  فرقي نخواهد بـود  
ـ ر آن به نظـر آ     يا وجود پرکرده و هرچه غ     هر دو، عالم واقع ر     .  بـه وجـود بازگـشت دارد       ،دي

اين اختالف در روش ممکـن اسـت        . ا منبع معرفت است   يروش  اختالف فلسفه و عرفان در      
ق در  يـ  و تحق  ي عرفـان  ٴ با تأمل در تجربه    ي برخ .وجود منتهي شود  ق  به اختالف نظر در مصدا    

 در نتيجـه وجـود در       . اسـت  يفقط حق تعـال   رند که مصداق وجود     يگ  مي جهي نت  عرفان نظري 
. عرفان واحد و تنها منطبق بر حق تعالي است؛ اما اغلب فالسفه قائـل بـه کثـرت وجودنـد          

 ملحـوظ  آنهـا نکـه در موضـوع   ي نه ا،ن دو علم استياين اختالف حاصل بحث در مسائل ا  
  .ي است، نه شهود عرفانيد توجه داشت که سخن در علم عرفان نظريبا. باشد

ر ي و تفـس   يست که در مقام علم حصول     ي ن بدان معنا  در حال شهود     يوح شهود عرفان  وض
 از  ي خـال  يق موضـوع عرفـان نظـر      يـ ن دق يـي ن رو، تع  ياز ا . ن نباشد ي در ب  يز ابهام ير ن يو تعب 
 نـشان دادن    ي مفهـوم وجـود بـرا      يد دارند که حتـ    يق تأک ي از اهل تحق   يبرخ. ستي ن يدشوار

فهومي که مناسب حکايت از موضوع عرفان باشد و اعـم           يافتن م . ستيموضوع عرفان رسا ن   
 بهترين مفاهيمي اسـت     ،مفاهيمي مثل وجود مطلق و حق     .  دشوار است  ،و ابين و اظهر باشد    

تحريـر  ( . تنها به اخص اوصاف موضـوع عرفـان داللـت دارنـد            مفاهيم اينشناسيم، اما     مي که
  )١١٤، ص تمهيد القواعد

ـ اد »وجود«  را بايد  يموضوع عرفان نظر   ، احتراز از ابهام و اغالق     يبرا چ يذکـر هـ   . ستن
ست، ينکه وجود چ  يا. ستينجا الزم ن  ير آن در ا   ي و غ  ي، احتراز يحي، توض ي، سلب يجابيد ا يق

 ي و برخـ   ي به مبـاد   ي است که برخ   ييها  پرسش ،ستيشود و مصداق آن چ      مي چگونه لحاظ 
ت و مـصداق    يـ  واقع ي دارا يديـ چ ق ينکه وجود بدون ه   يا. گردد  باز مي  يبه مسائل عرفان نظر   

http://www.pdffactory.com


٧٤ ۱۳۸۹ پياپي پنجم،پاييز ،اول شماره  سال سوم،فصلنامه اسراء،

 مـسائل  اينهـا . د در خالل مباحث روشـن شـود  ي با،است و آن مصداق واحد و واجب است     
 يق بـرا  ين حقا يهرچند ا . رندي موضوع آن قرار گ    انکه مفروض ي است، نه ا   ي عرفان نظر  ياصل

ـ  ا  اسـت،  يک علـم نظـر    ي كه ي معلوم باشد، در عرفان نظر     يعارف به نحو شهود    ن امـور   ي
  .دارند اثبات  نياز بهست، بلکهيمفروض ن

 ي کـه نظـر  ي آن در صـورت ي موضوع و مبـاد ،مي بداني استداللي را علمياگر عرفان نظر  
د گفت ين مبنا، با ي بر ا  . باشد آنتواند متکفل    ي مي  عرفان نظر  ٴفلسفه و   د شو د اثبات ي با ،باشد

ز مـسائل    اسـت ا   ينکه وجود همان حـق تعـال      يا. يموضوع عرفان وجود است، نه حق تعال      
شود وجود همان حـق تعـالي     ميدر علم عرفان است که ادعا  . ازمند به اثبات  يخواهد بود و ن   

م، نـه   ي بـدان  ي شـهود  يها افتهيل  ي را فقط تحل   ياما اگر عرفان نظر   . است، نه در علمي ديگر    
 نخواهد بود و صـرفا بـا اتکـاء بـه شـهود              ي به اثبات موضوع و مباد     يازي، ن آنهااستدالل بر   

  .ل خواهند شديها تحل افتهي آن يعرفان
گوينـد    مـي  ن است کـه   ياد دارد   ي بر آن تأک   د القواعد يتمهابن ترکه در     که   يگري د يمدعا

ن مفهـوم   يتـر  ن و مقدم  يتر ، روشن ينتر از حيث معنا عام   ) يعني وجود (مفهوم موضوع عرفان    
ـ    ،يم مفهوم وجود به نحو اطالق مقـس       )١٩ - ١٨و  ١٢ - ١١، ص تمهيد القواعد ( .است ن و ي اعـم، اب

گر مفاهيم بـا  ي دٴرابطه.  مفاهيم ديگر متوقف بر آن استٴ که همهيطوره  ب؛يم استاقدم مفاه 
  . عام و خاص استٴمفهوم موضوع عرفان رابطه

 اعـم از مفهـوم انـسان و    ،مفهوم وجود البـشرط مقـسمي  . هر سه مدعا قابل بحث است    
به عبـارت   .  نسبت تباين دارد   آنها با   شود؛ بلکه  م نمي يسنگ و فرس نيست و شامل آن مفاه       

 گرچه وجود خدا مستلزم همه اسـت و از          گيرد؛  نميبر    مفاهيم را در   ٴگر، مفهوم خدا همه   يد
با هر اعتباري که در نظر گرفتـه  (جود  ويتقدم مفهوم.  همه استي واجد و حاو   ينگاه عرفان 

ند، چـون   ا  وقف بر آن مفهوم   گر مت يم د ينه منطقا مفاه  .  ندارد يز وجه يم ن ير مفاه يبر سا ) شود
ـ ث  يـ م از ح  يگـر مفـاه   ين است نه اعم و اخص؛ نه فهم و تـصور د           ي تبا آنهانسبت    يريادگي

 که در  گونه  ژه آن يوه   ب ؛يم هم نيست  گر مفاه ين مفهوم اعرف و اظهر از د      يا. توقف بر آن دارد   
 اسـت   دهيـ چي پ ي مفهوم ، در همه دارد   يان اطالق يوجود البشرط که سر   . ظ است ولحمعرفان  

  .ي استت دشواريکه تصور آن در غا
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  ي عرفان نظريمباد
ـ  اسـت کـه تعر     يف و اثبات موضوع آن علم و اصول       يک علم، تعر  ي يمباد ف و اثبـات    ي

 مبـادي  )١٥٥الفن الخامس من المنطق في البرهـان، ص        : الشفاء: ک.ر( . است يمسائل آن علم بر آن مبتن     
ف و اثبات   ين، تعر يبنابرا. ندا  ي اثبات مسائل   تصديقي مبنا  يم و مباد  ي فهم مفاه  ي مبنا يتصور

 ي از مبـاد ، اسـت ي بـر آن مبتنـ  يم و اثبات مسائل عرفان نظـر  يف مفاه يموضوع و آنچه تعر   
 از آثار بين موضوع، مبادي و مسائل عرفـان  ياز آنجا که در برخ. به شمار است يعرفان نظر 

  .ت دارد ضروري مقدماتن مباحثي در اي تفکيک دقيقي صورت نگرفته است، بازنگرينظر
 مبادي عرفان امهات حقايق الزم وجود حـق اسـت کـه       :گويد مي مفتاح الغيب قونوي در   

ن ترکه نيـز،    ي از نظر صائن الد    )١٣، در مصباح االنس، ص    مفتاح الغيب ( .شوند  مي  ذات ناميده  ياسما
سـت  اا  آنه بين    نِسبِ  الهي و  يمبادي تصوري عرفان همان امهات حقايق الزم وجود يا اسما         

 . اسـت  آن ذاتـي و ثبـوت بعـضي از لـوازم    يو مبادي تصديقي عرفان حکم به ثبـوت اسـما        
  )٢٣، ص تمهيد القواعدترکه،  ابن(

مبادي تصوريه آن، امهات و اصول و کليات حقـايق          «: نويسد  مي آشتياني در همين زمينه   
 ي اسـما   و  افعال يا ذاتيه، و اسم   ي تعبير به اسما   ،الزم وجود حق است که عرفا از آن امهات        
 علم، حکم به وجود     مبادي تصديقيه اين  ] و... [اند نسب و اضافات واقع بين اين اسما نموده       

 براي نفـس اسـما       افعال و ثبوت بعضي از لوازم اين اسما        ي و صفات و اسما    امهات از اسما  
  )١٠٣ و ١٠١، ص شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحکم(. »باشد مي

ن باشند يا در علمي برتـر از آن  ،جمهوراز آنجا که بر طبق نظر   مبادي هر علم يا بايد بي 
ـ          مي ، اين پرسش طرح   بررسي شده باشند  علم    دسـت ه  شود که مبادي عرفان نظري چگونـه ب
ن هستند يا در علمي برتر از آن تحقيق         . آيند مي شوند؟ با توجه به نـوع مبـادي يـاد          مي آيا بي 

از . حاظ تـصوري و تـصديقي بـديهي و بـين نيـستند     شود که اين مبادي از ل    مي شده، معلوم 
سويي ديگر، بر طبق نظر محققان عرفان نظـري، علمـي برتـر از عرفـان نظـري نيـست تـا                      

  هٴ مبادي عرفان نظري چه بايد گفت؟پس دربار. دار تحقيق مبادي عرفان نظري باشد عهده
 راه نخست پي    :است احراز مبادي عرفان ذکر شده       هاي مختلفي براي   در عبارات عرفا راه   

 )١٠٣همـان، ص    ( . در وجود و شهود عـارف اسـت        آنهابردن به حقيقت اسما از راه ظهور آثار         
 از ايـن آثـار بـه         پي بردن  ،استحضوري   گاهي شهود آثار اسما      بايد توجه داشت که گرچه    

د که از ايـن     ، معارفي باش  حال اگر مبادي عرفان   . است علم حصولي    ، از جنس  حقيقت اسما 
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توانند از مسائل علمي باشند که مبادي عرفان را           مي د، مجموعه اين معارف   آي   مي دسته  راه ب 
 بـا اعلـي بـودن        فراينـد،  عرفان خواهد بود و اين     کنند و در نتيجه آن علم مقدم بر         مي تأمين

  .ش بر علمي ديگر منافات نداردعرفان و عدم توقف
 اين است کـه  ،اند رفان طرح کردهراه ديگري که برخي محققان عرفان براي احراز مبادي ع   

 )١٠٤همـان، ص    ( .انـد    گرفتـه   را از صاحبان کشف اعلي و اتم ماننـد انبيـا و اوليـا              آنهاعارف  
  را از عارف صاحب کـشف اخـذ        آنها ، کسي که عارف به اين مبادي نيست       :گويد  مي قونوي

، در مـصباح األنـس  مفتـاح الغيـب   ( . خود از راه عقل يا از راه کـشف بـه آن برسـد         سپسکند تا    مي
ن                 ٴ الزمه )١٤ ص و نـه   اسـت  اين سخن اين است که براي اين گونه افراد مبادي ياد شده نه بـي 

  .ي استمبين، بلکه تقليد
ـ   بحـث از اسـما  ـ ماننداد شده  يمباحث برخي از  ،ي متون عرفان نظردر ه  و صـفات و ب

 بـه ايـن معنـا کـه         .ن آ ي، نه مبـاد   است ي از مسائل عرفان نظر    ـ  لوازم وجود حق   يطور کل 
شود، نـه اينکـه از علمـي          مي  مباحث عرفاني تعريف و تثبيت     ميان از اين حقايق در      ياريبس

 همـواره   ، البته در اين گونه مـوارد      .ديگر اخذ شوند يا با تکيه بر شهود مسلم انگاشته شوند          
قيقـت ايـن    امـا ح  . گويند تذکر اين مطالب از باب تنبيـه اسـت          ؛ مثالً مي  راه فرار وجود دارد   

  .زي فراتر از فرار از اشکال نيستگونه تعابير چي است که اين
ـ گو ي مـي و. تـر اسـت   قي دقي عرفان نظري مباد ٴ درباره يصريان ق يرسد ب   مي به نظر  و «: دي

هة ليبتنـي عليـه   مباديه معرفة حده و فايدته و اصطالحات القوم فيه و ما يعلم حقيقته بالبدي           
  )٦ ص،لة التوحيد والنبوة والوالية، رسارسائل قيصری(. »المسائل

 ندارد و از    يازي ن يات و شهودات عرفان   يهي جز به بد   يممکن است گمان شود عرفان نظر     
 خاص عرفـان را از شـهود   يعرفا موضوع عرفان و مباد. ستي وابسته نيچ علمين رو به ه يا

 ،ن علم ي ا يزير ي پ يم، برا ي بدان ي و استدالل  يلي را تحل  ياما اگر عرفان نظر   . رنديگ ي مي عرفان
  . استازي ني، به علوم و معارف مختلفيات عام و شهودات عرفانيهيعالوه بر بد

 آن   ممکـن اسـت    ـ البته  کم مبتني بر منطق    ات، دست يهيعرفان نظري عالوه بر ابتنا بر بد      
شناختي فلسفي و مـسبوق       و معرفت  يشناخت ي اصول هست  يو برخ  ـ را نيز بديهي تلقي کنيم    

 عرفـاني،  ٴي تجربـه ينمـا  به و شـهود عرفـاني، اعتبـار و واقـع         امکان و وقوع تجر    .به آن است  
 عرفـان   ي از مبـاد   ،ن تجارب ي ا يابي معيار و ميزان ارز     ،ي عرفان ٴپذيري تجربه  پذيري و بيان   عقل
 از  ي ناشـ  ي از اخـتالف نظرهـا در عرفـان نظـر          يبرخ. اند »ن عرفا ٴفلسفه« و از مسائل     ينظر
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ـ از ا .  عرفان بايد بحث شـود     ٴ است که در فلسفه    يمبان آن گروه از  اختالف در    ح ين رو، تنقـ   ي
  .ير دارد تأثي و عملي عرفان در اتخاذ مواضع روشن در عرفان نظرٴمباحث فلسفه

 ماننـد بحـث   اسـت؛  ي اولـ ٴ از مسائل فلسفه ي عرفان نظر  يشناخت ي هست ي از مباد  يبعض
 عرفـان  يز از مباديف ديني ناصول معار. اصالت وجود که مقدم بر بحث وحدت وجود است    

رد و هم از آن جهت کـه    يگ  مي  صورت ينيم د يت تعال ي با هدا  يهم سلوک عرفان  .  است ينظر
 ٴ در رتبـه   آنهـا  ،ي از نظر نظام علمـ     ،، معارف ديني است   ي عرفان يهايک معيار ارزيابي شهود   

لـوم  از جهت تعليم نيز آمـوختن آن علـوم مقـدم بـر آمـوختن ع               چنانکه  ؛  قرار دارد ن  يشيپ
عرفاني و از جهت سلوک و عملْ التزام به شريعت مقدم بر قدم نهـادن در طريقـت عرفـاني                    

، مصباح األنـس ( ».و علوم الباطن انما تتحقق بعد إحکام أحکام الظاهر    «: گويد  مي فناري. است
 هـاي شـهودي عرفـا      قات برگرفته از يافته   يمبادي خاص عرفان نظري تصورات و تصد       )٦ص  
  .ستا

  يان نظرمسائل عرف
 احکام و احوال موضوع و شئون مربـوط بـه موضـوع    است كهمسائل يک علم قضايايي  

 مـسائل عرفـان     )١٥٥الفن الخامس من المنطـق فـي البرهـان، ص           : الشفاء :ک.ر( .كند   را بيان مي   آن علم 
چنانکه گفتيم، موضوع عرفان نظـري      . استنظري احکام يا محموالت موضوع عرفان نظري        

ـ  ٴ اعتبار آن است و اين علم در صدد ارائه         ترين  ردهگست در   »وجود«  جـامع و    ينـ يب ک جهـان  ي
 يمحـور مباحـث عرفـان نظـر       . بر دارد   آن را در   ي و اجزا   عالم و مراتب   ٴر است و همه   يفراگ
ـ  امـا در پرتـو ا      ؛ اسـت  يشناس يهست   ويسـ شنا ، انـسان  يسـ شنا معرفـت  ،يشناسـ  ين هـست  ي

بازگـشت مـسائل    انـد،    نکه محققان عرفان فرمـوده    چنا. ابدي   مي ز سامان ي ن يعرفان يسشنا نيد
ن يتـر   و جـامع  ي حـق تعـال    ؛ يعنـي  يد و موحـد   توح:  است ي اصل ٴبه دو مسئله   يعرفان نظر 

 تـوان گفـت     مـي  پـس .  اول است  ٴز قابل ارجاع به مسئله    ي دوم ن  ٴمسئله.  انسان کامل  ،مظهرش
ر ير و تفس  ي تصو هٴدربار است که    ي علم يپس عرفان نظر  . د است ي عرفان توح  ي محور ٴمسئله
 ي و شـهودها  شـود،   مـي  مکـشوف    ي آن گونه که در شهود عرفان      ،د و احکام و لوازمش    يتوح
  .کند  ميمند و گاه مستدل  را بيان، تحليل نظاميعرفان

و مسائله ما يتضح باسماء الذات و بمايليهـا         «: كند بيان مي فناري مسائل عرفان را چنين      
بـين مـن حقـايق متعلقاتهـا و مراتبهـا و مواطنهـا و               من اسماء الصفات واالفعال و نسب ال      
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تفاصيل آثارها تعلقا و تخلقا و تحققا و ما يتعـين بهـا مـن النعـوت واألسـماء الجزئيـة و                      
مرجع جميعها الي امرين احدهما معرفة اإلرتباطين و ثانيهما معرفـة مـايمکن معرفتـه و مـا             

  )١٤، ص مصباح األنس( ».يتعذر
له کيفية صدور الکثرة عنهـا و رجوعهـا اليهـا و بيـان مظـاهر      و مسائ «: ديگو ي مي صريق

مـسائل  يعني   )٦ ص   ،رسالة التوحيد والنبوة والوالية    ،رسائل قيصری ( ».االسماء االلهية والنعوت الربانية   
ي  الهـ  يان مظاهر اسما  ي به واحد و ب    آنها رجوع   ٴعرفان کيفيت صدور کثرات از واحد و نحوه       

  .است
 تعينات وجود مطلق است، نه خـود وجـود          ٴ درباره يائل عرفان نظر  اند که مس    گفته يبرخ
 در عرفـان    بـسياري ز مباحـث    يـ  خود وجود مطلـق ن     ٴ درباره .يستن ن ي اما در واقع چن    .مطلق
ود مطلـق، وحـدت و بـساطت وجـود           مانند بحث از تحقق عيني وجـ       ؛شود  مي  طرح ينظر

  . ناشناختني يا شناختني بودن وجود مطلقمطلق و
 از ز يـ  معرفة الـنفس عرفـاني ن  .رود سخن مي ز  يقت انسان ن  ي از حق  »انسان کامل « در بحث

ـ  طبيعـت ا .رديـ طور مستقل مورد توجه قـرار گ ه  ببايد است که    هايي  دانش ن بحـث نظـري   ي
  .شود  ميآشكار ي عملي آن در عرفان عملٴ گرچه ثمره؛است

 ي هست يتار کل  است که به ساخ    ي باطن ي به شهودها  ي در مباحث عرفان نظر    يتوجه اصل 
ـ ي چون مسائل، صوري کشف اما مشهودات گردد؛   مي باز  در چنـداني ر ي هـستند و تـأث  ي جزئ

 ٴامـا در فلـسفه    . ستندي ن ي در عرفان نظر   ي مورد توجه اصل   ، ندارند يشناس ي و هست  ينيب جهان
  .ز سخن گفتي نها هن گونه تجربيد از چند و چون ايعرفان با

 يق در عرفان نظريروش تحق
د و عرضـه    يـ  عرفـا تول   ي هرچند از سـو    ي حصول يک علم نظر  ي به عنوان    ين نظر عرفا

توانند در آن وارد شـوند     مي ست و همگان  يگر در انحصار عرفا ن    يشده است، پس از عرضه د     
  .برخوردار باشدي ک علم نظري يها اري ضوابط و مع ازديو با

 ؛ي عرفـان  يهـا  افتـه ي وصفان و   يب .١: دهد  حادثه رخ مي  چهار  کم   دست يدر عرفان نظر  
بينـي   مند جهان  نظامٴارائه .٤ ؛ي عرفاني دعاو اثبات استدالل بر  .٣ ؛ها افتهيو تفسير   ل  يتحل .٢

.  محـل بحـث اسـت      ، اسـت  ي در عرفان نظر   يا استدالل عنصر ضرور   يآنکه  يا البته   .يعرفان
 ي عرفـان ياو دعقبول ير عارفان برايکنند، اما غ ي به استدالل احساس نم   يازيعارفان چندان ن  
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 يح و رسـم   ي اسـتدالل صـر    ،ي عرفان نظـر   يمتون اصل برخي از   در  . دارند به استدالل    چشم
 يحي و تلـو   ي اسـتدالل ضـمن    مباحث، از   ياري بس  تحليل  گرچه در  ؛خورد   مي کمتر به چشم  

  .شود ديده مي
 ،ي از آثـار عرفـان نظـر   يدر بعض. يست نتس دکينه ين زمي در ا يالبته متون عرفان نظر   

ز يـ  ن يبرخـ . فـصوص الحکـم    و   مکيـه فتوحـات   شود، ماننـد      مي دهيح د يتدالل صر کمتر اس 
د که به پيـروي     يگو  مي مصباح االنس فناري در کتاب    . د القواعد يتمه هستند، مانند    ياستدالل

ايجـاد کنـد   ) انس(از قونوي کوشيده است بين قواعد کشفي و نظر و برهان پيوند و نزديکي               
 المعقـول و المـشهود فـي شـرح مفتـاح غيـب الجمـع و            مصباح االنس بين  و عنوان کتاب    

  .ين امر است ايايد خود گوالوجو
و مسائله المبـرهن    «؛  شود  مي از نظر فناري مسائل عرفان با برهان نظري يا کشفي اثبات          

 از نظر وي اساس عرفان بر کشف است،         )١١، ص   مصباح األنس ( ».عليها ببرهان نظري او کشفي    
کشف خالف عقل نيست، گرچه هـر عـاقلي   .  و موافق با آن است   اما عقل نظري نيز مساعد    

وثاقة برهانه و هو الکـشف الـصريح و          و «:توان درک حصولي هر حقيقت شهودي را ندارد       
الذوق الصحيح مع مساعدة العقل النظري في الکل اذ ال تناقض في حجته و ان حجب عـن                  

 عرفا زبانست، برهان در  اها پيدا رت چنانکه از اين عبا)٧همـان، ص  ( ».درکها التصور البشري 
  .شود  مي شامل کشف عرفاني نيز؛ بلكهمحدود به مصطلح منطقي آن نيست

 شـمارند   نمي ياز عبارات برخي از عرفا برمي آيد که آنان استدالل را از لوازم عرفان نظر              
گـان  از بزر يداننـد؛ امـا در مقابـل، بعـض      مـي ر عارفـان ي غي برا ي و تنها تذکر   ي فرع يو امر 
 ٴعرفـان نظـري کـه در آن عـصاره         «.  است ي از علوم استدالل   ياند که عرفان نظر    ح کرده يتصر

حيـات  ( ». هرم علوم استداللي قرار داردٴگردد، در قله  ميمشهودهاي عارف به زبان برهان ارائه    
آن  اما تبيين و تعلـيم  ، شهودي است خود علم عرفان  )١٣، ص   تحرير تمهيد القواعد   ؛٥٩، ص   عارفانه

 نقـش  يدگاه، برهان فلسفين دي در ا  )٢٣، ص   تحرير تمهيد القواعد  ( .با برهان است  ) يعرفان نظر (
 و نسبت فلسفه به عرفـان همچـون نـسبت منطـق بـه فلـسفه       دارد يزان را در عرفان نظر    يم

  )١٤همان، ص ( .است
 هـم   ،يدر عرفان نظر  . ستيهاي حضوري ن   عرفان نظري صرف گزارش حصولي از يافته      

 بـه   ،از اسـت  يـ  ن يل عقلـ  يـ ل کـه بـه تحل     يبه همان دل  . رد هم استدالل  يگ  مي ل صورت يتحل
رخ  ين کار هم سودمند است و هم در برخـي از آثـار عرفـان نظـر          يا. از است يز ن ياستدالل ن 
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ق ين طر ياوال عارف از ا   . ر عارف ي غ ي عارف سودمند است، هم برا     ين کار هم برا   يا. دهد  مي
ر عـارف منتقـل     ي خود را به غ    يها افته ي تواند  ميا  ي ثان ؛زند ي م شهودات خود را با عقل محک     

  . کندآمادهد ي فهم برتر توحبرايکند و آنان را 
چنين كوششي تا    اما   ، اقامه کرد  ي استدالل عقل  ي عرفان ي همه دعاو  يد نتوان برا  يالبته شا 

 سـاختن   است، اما عرفا دري شهود عرفان ،ي در عرفان نظر   يمنبع اصل . حد امكان وجود دارد   
ـ    )ييي و روا  قرآن( از تجربه و زبان فلسفي، کالمي، ديني         ،ين منظومه معرفت  يا  ي، عرفي، و ادب
م، ي بـه خلـق مفـاه      ،ي اسـالم  يکننـد و بـا اسـتفاده از منـابع غنـ             مـي  اسـتفاده ) شعر و نثر  (

  .پردازند ميي  عرفانينيب م جهانياصطالحات و زبان خاص خود و سرانجام به ترس
دن بـه معرفـت     ي راه رسـ   ،ي که عرفـان عملـي و سـلوک عرفـان          ن است يحاصل سخن ا  

 عرفان نظري ترجمان شهود و بيـان        .ن شهود و کشف است    ي حقيقت عرفان ع   . است يشهود
  .ها است  استداللي يافتهگاهمند و   و نظاميليتحل

عرفـان نظـري شـهودي      .  منبع است نـه روش     يشهود در عرفان نظر    است که    شايان ذكر 
 ي تـأمالت نظـر    يشهود مواد خام را برا    . ع يا منبع اصلي آن شهود است      نيست؛ يکي از مناب   

 از آنهـا ن است که يد ايآ  مي بريآنچه از آثار عرفان نظر. دهد  ميار محقق عرفان قراريدر اخت 
 اسـتناد بـه کـشف       ،يراه اصـل  . کنند  مي هي را مستند و توج    ي عرفان ي مختلف دعاو  يها روش

گر استناد به قرآن و سـنت اسـت کـه    يراه د. گريفان دا کشف عار  ياست، اعم از کشف خود      
 از عارفـان تفکـر      يبرخـ .  است ي عقل و استدالل عقل    ،راه سوم . کشف برتر و معصوم است    

، تمهيـد القواعـد  : ک.ر( .دانند  ميديدن به حکمت و معرفت مفي رسي برا يساز نهي را در زم   يعقالن
  )٢٦٢ص

ل يـ تحل. عقـل و عرفـان اسـت       ي، سـازگار  ي عرفـان نظـر    يهـاي ضـرور    فرض از پيش 
ـ     ي، ساختن نظام معرفتـ    ي عرفان يها افتهي، استدالل بر    ي عرفان يشهودها  ي هماهنـگ و عقالن

ز عرفـان  ين يد مطهر يشه از نظر    ١.ستي ممکن ن  يفرض شين پ ي بدون چن  ،ي شهود عرفان  ٴهيبرپا
ـ ، بـا ا    اسـت  يح هست ير و توض  يمقام تفس  در   ي، اله ٴ همچون فلسفه  ينظر  ن تفـاوت کـه در     ي

  )٧٦، ص کليات علوم اسالمی( .برد سود مي ي و اصول کشفيمبادش از يها استدالل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٣١٥ ، ص٢سفار، ج مالصدرا، األ(» فالبرهان الحقيقی اليخالف الشهود الکشفي«: می گويد مالصدرا . 1
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  ان سخنيپا
شناسي اسـت کـه بـا         اولي يا مابعد الطبيعه يک نظام هستي       ٴعرفان نظري همچون فلسفه   

گونـه کـه ايمانوئـل کانـت      همـان . پردازد  مي هاي عرفاني به تفسير هستي     تأمل عقلي در يافته   
 ــ   را پـي نهـاد     » مابعدالطبيعه ٴفلسفه«بعد الطبيعه را طرح کرد و در واقع         چيستي و امکان ما   

 و  عملـي كـرد   عرفان نظري نيز تأمـل      در  توان   ـ مي  گرچه خود مابعد الطبيعه را تخريب کرد      
 شـناخت  بـه ،  نظـري  عرفـان  احکام وي  ستيچكاوش در   . پي افكند  را   » عرفان نظري  ٴفلسفه«

ات و  يـ اله و مابعدالطبيعـه  همچـون  نظـري  گر علـوم  يد با اش ورابطه علم اين حقيقت بهتر
  .کند مي کمک، اخالق و عملي عرفان همچون، عملي علوم
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  منابع
: ، شرح مقدمه قيصري بر فصوص الحکم، قم       )ش١٣٦٥(آشتياني، سيد جالل الدين     . ١

  .دفتر تبليغات اسالمي
 اثـر   الـدراري مـشارق ، تحقيق و مقدمه کتاب    ) ق ١٤٩٨(ـــــــــــــــــــــــــ  .٢

  .انجمن حکمت و فلسفه ايران:  تهران،سعيد الدين فرغاني
، جامع األسرار و منبع األنوار، با تصحيح هنري کـربن و            )ش١٣٤٧(آملي، سيد حيدر  . ٣

  .شرکت انتشارات علمي و فرهنگي: عثمان يحيي، تهران
لـدين   تمهيد القواعد، با تـصحيح سـيد جـالل ا          ،)ش١٣٦٠ (ابن ترکه، صائن الدين   . ٤

  .ايران انجمن حکمت و فلسفه:آشتياني، تهران
الفن الخامس من المنطق في البرهان، تحقيق       : ، الشفاء ) ق ١٣٧٥(ابن سينا، حسين    . ٥

  .المطبعة األميرية: ابوالعال عفيفي، قاهره
فـصوص الحکـم، تـصحيح ابـوالعالء عفيفـي،          ،  )ش١٣٦٦( محي الدين    ابن عربي، . ٦
  .انتشارات الزهرا: تهران
، صوفيسم و تائوئيسم، تجمه محمد جواد گـوهرين،  )ش١٣٧٨( ايزوتسو، توشيهيکو    .٧
 .روزنه: تهران
  . الزهرا:تحرير تمهيد القواعد، تهران، )ش١٣٧٢(جوادي آملي، عبد اهللا . ٨
  .اسراء: ، قمＡ حيات عارفانه امام علي ،)ش١٣٨٥(ــــــــــــــــــــ . ٩
، الحكمـة المتعاليـة فـي األسـفار العقليـة           )م١٩٨١(شيرازي، محمـد    الدين    صدر. ١٠

  .العربي  دار احياء التراث:األربعة، بيروت
، تمهيدات، بـا تحقيـق عفيـف        )ش١٣٧٣(عين القضات همداني، عبداهللا بن محمد       . ١١

  .منوچهري: عسيران، تهران
، مشکوه األنـوار فـي توحيـد الجبـار، بـا تحقيـق        )م١٩٩٤(غزالي، محمد ابوحامد    . ١٢

 .دارالفکر اللبناني: ، بيروتسميح دغيم
  . مصباح األنس، بي جا، انتشارات فجر،)ش١٣٦٣ (فناري، محمدبن حمزه. ١٣
، عرفان، ذهن و آگاهي، ترجمه سيد عطاء انزلي،         )ش١٣٨٤(فورمن، رابرت کي بي     . ١٤

  .مؤسسه انتشارات دانشگاه مفيد: قم
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  .بي تا انتشارات بيدارفر، :قيصري، داود، شرح فصوص الحكم، قم. ١٥
 در رسائل قيـصري، بـا       ، رسالة التوحيد والنبوة و الوالية     ،)ش١٣٥٧( ــــــــــــ. ١٦

  .انجمن حکمت و فلسفه ايران: تصحيح سيد جالل الدين آشتياني، تهران
اي بر فلسفه قرون وسطي، ترجمه مـسعود          ديباچه ،)ش١٣٨٣ (کاپلستون، فردريک . ١٧

  . ققنوس:عليا، تهران
انتشارات جامعه مدرسـين،  : در کليات علوم اسالمي، قم  » عرفان«،  مطهري، مرتضي . ١٨
  .بي تا

  . رايزن: تهران  نگاهي دوباره به مبادي حکمت انسي،،)ش١٣٨٠(س معارف، عبا. ١٩
  

Copleston, F. C. A History of Medival Philosophy, New York, NY: 
Harper& Row Publication, 1972. 
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