
 

  
  
  
  
   

 ١٭فلسفه و نظري عرفانمرزهاي ميان 
ی آمليجواد اهللا یتآ  

  دهيچک
 عقلي برهاني و شهودي عرفـاني   نقلي وحياني، روش حسي تجربي، چهارها از     آدمي براي شناخت واقعيت   

 از ،علوم گوناگوني را محقق کرده است که در بين آنها فلسفه و عرفان نظريرهگذر، همين از برد و  بهره مي
 را که با تفسير و انتزاع از محسوسات خارجي حقايق کليروش عقلي،  .کنند روش عقلي برهاني استفاده مي

تبيين صرف  عرفان نظري .کند  با برهان و استدالل تعليل مي،محصول شهود عرفاني رانيز  و آيد به دست مي
 علم حصولي است و ٴوزهدر ح عرفان نظري از سنخ علم مصطلح و زيرا ؛ستنيو گزارش مشهودات عارف 

 الزم است عناويني چون عرفـان  مطلب براي بيان اين . نياز به تعليل دارد    ،چون از سنخ علم حصولي است     
 سلوک ٴ برنامه، زيرا عرفان عملي؛عملي و عرفان نظري و عرفان نقلي و عرفان شهودي از هم تفکيک شود

نچه عارف در مقام شـهود حقـايق دريافـت     و عرفان شهودي چيزي جز آ     ،راهي است براي شهود حقايق    و  
 برهان ٴ اما عرفان نظري تعليل و اقامه؛هاي شهودي عارف است  نيست و عرفان نقلي گزارشي از يافته،کند مي

دانـش   ايـن  .ست تا براي غير شاهد قابل پذيرش و دلپذير باشـد  اها يافتهامکان يا ضرورت و استدالل براي    
ر يک حوزهٴ علمي قرار  د، علوم حصولي و نيازمند به برهان و استدالل استفلسفه که آن نيز از سنخمانند 
در اين صورت بايد تمايز فلسفه و عرفان نظري را تبيين کرد که اين تمايز در روش و ظرافت مفاهيم     . دارند

  .پردازد به اين مسئله مي در حد ميسور ٴ حاضر مقاله.و ظرفيت ذهن ما و مانند آن است
 عرفان شهودي، عرفان نقلي، عرفان نظري، فلسفه، برهان و استدالل، علـم حـصولي، علـم                 :ها کليدواژه
  .حضوري

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به  است که معارج وحياني علوم پژوهشکده عرفان گروه هاي پرسش به استاد هاي پاسخ حاصل مقاله  اين٭

  .است شده و حميدرضا ابراهيمي تنظيم پور محمدرضا مصطفي اسالم حججآقايان همت 
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  مقدمه
 توانـد بـه معرفـت و    هاي مختلف مـي  راه انسان موجودي است که از روش هاي گوناگون و    

تبيـين   برهـان تعليـل و    آن را با اسـتدالل و ،يابي به معرفت  پس از دست    و آگاهي دست يابد  
 .شود و راه اثبات آن تجربه است مياخت آدمي از حقايق مادي از راه حس حاصل  شن.نمايد

شود و راه اثبات آن برهان واستدالل اسـت      يشناخت او از حقايق کلي از راه عقل حاصل م         
بـا   سـپس  يابنـد و  د دارد که آدميان از راه شهود آنهـا را مـي           وحقايقي در جهان هستي وجو    

 به همـين دليـل   .دهند  مي مورد ارزيابي قرار،مانند آن عقل ونقل يا    معيارهايي چون وحي و   
 عرفان نظري و فلسفه که      ، از جمله  ؛هاي مختلفي شکل گرفته است      دانش است که علوم و   

  .کنند  خود استفاده ميدعاويو از روش برهاني براي اثبات هر د
رهـاني  علـوم ب سـنخ   فلـسفه هـر دو از        اين مقاله اين است که عرفان نظـري و        عصارهٴ  

که عرفـان نظـري چيـست و    يکي آن :شود مطلب مطرح مي   دو   ، براي تبيين اين ادعا    .هستند
و هـم در موضـوع   در روش هـم   آيا تفاوت آنهـا   و دوم اينكهتمايز آن با فلسفه در چيست     

  .يا در يکي از اين دو و اگر در يکي است آن يکي کدام است ،است
تفـاوت آن بـا عرفـان     تي عرفان نظـري و   يعني چيس  ،در آغاز به مبادي تصوري موضوع     

نظـري  تمايز عرفان  شود وسپس تفاوت و  عرفان نقلي پرداخته مي عرفان عملي و   شهودي و 
  .دشو الهي بيان مي ٴفلسفه و

  عرفان نظري
 وپردازد  باطني ميمشهودات به تبيين برهاني  وزبان علمي عرفان نظري، تعليمي است که به 

 محور اصـلي آن اثبـات وحـدت شخـصي       .علم حصولي است   و مفهوم   ٴ در حوزه  ،اين کار 
 ،شـود  ي يـاد مـي   امکـان موجودهر چه از آن به  و آن است حصر هستي در  حقيقت وجود و  

  . باشد ـ هر چند ضعيف مستقل ـکه خود داراي بود، نه آننمود آن بود است
عـين  بـا  کنـد کـه    مين ميأاين اساس عناصر محوري مطالب عرفان نظري را مفهوم ت       بر

  .علم شهودي استفقط از راه  زيرا پيوند با حقيقت عيني ؛واقعيت ارتباط مستقيم ندارد
علـم   از سنخ علـم مـصطلح اسـت و    هاي حصولي ديگر و عرفان نظري در رديف علم    

هاي  وضوعات و محموالت با مالحظه نسبتف از م  مصطلح عبارت از مجموعه مسائل مؤلَّ     
موضـوع در علـم   عي است که از عـوارض ذاتـي آن         ست و براي آن موضو     ا هاخاص بين آن  
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اثبات عرض ذاتي چيزي بـراي موضـوع يـاد شـده بـدون برهـان                . شود اصطالحي بحث مي  
ي، يعرفان نظري، علم عقل نظري است که صاحب مراتب عقل هيـوال    بنابراين   .نخواهد بود 

  .بالمستفاد است بالملکه، بالفعل و
رؤيـت  چـه بـه   آن. ن نگاه غير از ديدن است چو؛عرفان نظري غير از عرفان بصري است 

ت که از صنف علم مـصطلح نيـست و آنچـه بـه نظـر             گردد، عرفان ناب وشهودي اس     برمي
  . استحصولي مصطلح علم ،گردد برمي

 پـس  ،محمول است داراي موضوع و  علم حصولي و   اگر عرفان نظري از سنخ مفهوم و      
  .قوام آن به برهان است

  ظري دو گونه تبيين در عرفان ن
قـرار   تعليـل  مقابل در ، عرفان نقلي است كه    اول ٴگونه :است دوگونه نظري عرفان در تبيين

 زيـرا  ؛آن بـر  اسـتدالل  بدون ،است آن روشن گزارش و عارف مشهود خود وصف وداشته  
 از فقط و گيرد نمي قرار تعليل قلمرو در و استعارف  شخصي حالت رسيد، شهود به آنچه

در خدمت آن است که اين قسم تـشريح        مورد تعليل و   ، دوم ٴگونه .دده  مي گزارش شهود آن
امکان يا ضـرورت   بر ، يعني مشهود عارف قابل استدالل بوده ؛توضيح برهان مطلب است    و

بـا   واسـت   دشواري نيل به آن     ٴغموض آن مايه    ليکن عمق مطلب و    ؛شود  مي آن دليل اقامه  
 حاصل توازن نمايد و  ترقي مي  سطح ذهن  کند و هم   ي، هم سطح مطلب تنزل مي     تبيين برهان 

  .شود  قابل فهم ميو در نتيجه دليل مدعا واضح شود و مي
درسـت عرضـه    وباشـد  دلپـذير   آور و بر اين اساس عرفان نظري براي اينکه بتواند علم     

 مندان به معارف عرفاني را مشتاق کند و  عالقهو جلوگيري كندنقدها   اشکاالت وازو شود، 
صرف تبيـين معـارف    نه برهاني ارائه شود و بايد با مشرب تعليل و  ناگزير   ،روراندآنان را بپ  

گـزارش  چـون چنـين کـاري        .ها عنه گرفتن آن   مفروغٌ عرفاني با تکيه بر مشهودات عارف و      
. شناخت منطقي را بـه همـراه نـدارد        تبيين بدون برهان     زيرا   ؛ نه عرفان نظري   ،عرفاني است 

بـراي ديگـران    واسـت،  بخش   نشاط تجديد خاطره بوده و   ،واصل رو تنها براي عارفِ    اين از
  .ت به حقايق عيني حاصل نخواهد شدنسبتحقيقي معرفتي 
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  عرفان شهودي
 عرفان شهودي، جهاد و اجتهاد براي شهود وحدت شخصي وجود و تعينات آن است و شهوِد

  .رابط، است از بود حقيقي، هرچند به نحو وجود اي نمود بودن جهان امکان بدون بهره
ـ  ٭ تحليـه  و ةٌتخلي ،ةٌتجلي «دار  شهودي کار عقل عملي است که عهده       عرفان ـ ـث ا ـم فن

  .خواهد بود» هـب مرتقيـمرات
 زيـرا   ؛ از سنخ علم مصطلح نيـست      ،عرفان شهودي که مشهود آن وجود خارجي است       

همگـي از   انـد،    که از عناصر محوري علم مـصطلح       و مانند آن     نسبتموضوع و محمول و     
تصديق و برهان خواهـد     قضيه،   مصون از احکام تصور،      ،حقيقت عيني  اند و   واص مفهوم خ

 به لحاظ علم حضوري است که ،شود ي به عنوان فن علمي ياد ميبود و اگر از عرفان شهود
  .که در قلمرو علوم حصولي ديگر قرار داشته باشدخود  نه آن ،قسيم علم حصولي است

 از سنخ علم حضوري است و منزلت ، حق اليقينيآن شهوِد عين اليقيني و برتر از شهوِد
 ناگفته پيدا است که واالترين، . عرفان نظري است، حتيعلم حصوليهمه اقسام  آن برتر از    

ترين معرفت شهودي، وحي است که بهرهٴ پيامبران و امامان معصوم            ترين، منزّه و مقدس    پاک
مطرح و بررسي شود و در رديف علـومي     کند که جداگانه     است و رفعت شأن آن ايجاب مي      

  . ياد نشود،که غير معصوم هم به آن دسترسي دارد

  عرفان نقلي
گـزارش  اين . عرفان نقلي به معناي نقل مشهودات عارف توسط خود عارف يا ديگران است     

  علـوم ٴ به حوزه ، از قلمرو اطالعات تجاوز نکرده     ،پذير نباشد   امور شهودي که برهان    محض
نامه و مانند آن که نتواند عرض ذاتي بودن محمول را بـراي              رگز گزارش معراج  رسد و ه    نمي

 عرفان نقلي، صرف ، به عبارت ديگر. در رديف علم مصطلح نيست ،موضوع علم ثابت کند   
زيرا در آن تحليـل عقلـي راه نـدارد و    مصطلح؛  نه علم ،اطالع و در رديف اطالعات است  

.  زيرا مشاحه و نزاعـي در حـول اصـطالح نيـست            جاز است؛ ماگر کسي آن را علم ناميد،       
جريان فن تاريخ و جغرافيا و نظاير آن در صورت فقدان تحليل تعليلـي در قلمـرو اطـالع            

دانان پژوهشگر با تعليل تجربـي بـه      مورخان محقق و جغرافي    . نه در حوزه علم    ،قرار دارند 
کولي بـه صـورت علـم    يابند و آن را از صرف گـزارش و اطـالع کـش    مطالب دقيقي راه مي  

  .کنند استداللي تجربي متحول مي
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 فن منقول است و عرفان نظري به دليل برخورداري از برهان، ،بر اين اساس عرفان نقلي   
  . ميز تام است، و بين منقول و معقول،فن معقول است

 ، صـرف اسـت  نقـل  اما چـون  ؛شود  به عنوان عرفان نظري ياد مي  ،گاهي از عرفان نقلي   
 مانند گزارش يا شرح تبييني شارحان ،يين و گزارش از شهود عرفا نخواهد بود      چيزي جز تب  

 البته کاربرد چنين عرفاني اندک و براي افراد کمي که خود آن    .Ｂهٴ معراج رسول اهللا   دربار
ندارند و يا توان وصـف  مشهود خود را اند و اصال توان وصف  حقايق را ديده و ادراک کرده     

درت وصف کافي دارند و براي تأييد سخن به اين سـخن گـوش فـرا    کافي آن را ندارند يا ق   
که اوحـدي  دروني و حقايق الهي  کننده آيات      گرچه براي مشاهده   ؛ست ا  قابل اعتنا  ،دهند  مي

 ،اند بهره  بيشهودي اما نقل آن براي ديگران که خود از چنين ، مفيد است،اند از سالکان الهي 
 ،عرفتي را به همراه ندارد و فاقد لـذت علمـي اسـت    بلکه چون علم و م     ؛مفيد نخواهد بود  
ديگر، در مشرب تبييني گزارش محـض هـيچ يـک از           سخن  به  . باشدآور   ممکن است مالل  

را ) هجرت از علـم بـه معلـوم       ( و هجرت کبري     )هجرت از جهل به علم    (هجرت صغري   
 نـه  ،عاوي عرفان  زيرا انسان غيرشاهد با شنيدن د      ؛نداردبه همراه    گزارش   ٴکننده براي دريافت 

  .يابد تغيير ميبه وجود عيني  مفهومشود و نه  جهلش به علم تبديل مي

   نياز شهود به استدالل و برهانرِس
 . در آن حال، اصال احتمال خطا مطرح نخواهد بـود ،چيزي که مشهود عيني عارف است  در  

الزم اسـت   ،بعد از انتقال وي از شهود به حصول و تنزل او از اوج عين به حـضيض ذهـن            
براي تشخيص مثال متصل از مثال منفصل و احراز صيانت مشهود وي از هرگونه افزايش و               

نخـست   :و وجود داردلدر اينجا دو راه مانعة الخ کاهش به ميزان عقل و عدل رجوع شود و   
هاي غير معصوم است و ديگري تـوزين        ميزان کشف  ٴ آن بر کشف معصوم که به مثابه       ٴعرضه

مند است و نـه از      وگرنه در حال انتقالي نه از علم حضوري بهره         ؛هان صائب آن به ميزان بر   
 ؛حکم خـاص خـود را دارد  خود عارف، شناختي  ٴ روانالبته قطع يا طمأنينه . برهان حصولي 
  . منطق استداللي بيرون استٴولي از منطقه

ره بـا   همانيازي به برهان حصولي ندارد؛ زيرا ولي         ،شاهدي که خود معصوم است    البته  
 به طوري كه هر وقـت  ؛ پيوند ناگسستني دارد، يعني عقل منفصل،مثال منفصل يا برتر از آن  

تواند و اين فيض ممتاز همان است كـه    مي،خواست با منبع اصيل شهودي رابطه برقرار كند      



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

١٢ 

  .ياد كرد )٣١٥، ص بصائر الدرجات؛ ٢٥٨، ص ١، جالكافي: رك(» متي شاء عِلم«توان از آن به  مي

  مقام برهان نقل معتبر، قائم
 يعني شاهدي كه خود معصوم نيست و از ملكـه عـصمت بهـره نـدارد،      ، غيرمعصوم سالك

خواه از شهود عرفاني طرفي ببندد و خواه در حوزهٴ علم حصولي محصور باشد، گذشـته از     
يقـين حاصـل   به درسـتي مطلـب   تواند  برهان تام عقلي راه ديگري دارد كه با پيمودن آن مي      

هرچيزي كه دليـل بـر امتنـاع آن وجـود           «: از اين رو فتواي صدرالمتألّهين اين است      . مايدن
از شـوب غلـط و دروغ   ) منـزّه ( تنزيل الهي و اخبار نبوي كه صادر از گويندهٴ مقدس   ،ندارد
 الحکمـة المتعاليـه  (» .گيرد قرار مي) رياضي( به جاي براهين هندسي در مسائل تعليمي       ،است

  )١٦٨ ـ ١٦٧، ص٩، ج)اسفار(
به  مفيد جزم علمي ،البته قول معصوم در صورت قطعي بودن سند و يقيني بودن متن آن           

» ذوات االسباب ال تعرف االّ باسـبابها   « ليكن چون مطابق قاعدهٴ      ؛خواهد بود صحت مطلب   
 اثر جامع ،نيست اطالعي از سبب آن مطلب در دست )٣٩٢، صالتعليقات علي الشواهد الربوبيه(

  . را نخواهد داشتيقين و كامل

 عرفان قلمرو ممنوع برهان و

ذات  .١ : ممنوعه است و ورود عرفان نظري نيز به آنها ممکن نيستٴ داراي دو منطقه ،فلسفه
  .امور جزئي .٢ ؛حق

و امـا  :  براي همگان حتي انبياء و اولياء محال ذاتـي اسـت  ، ذات حق ٴورود به منطقه  . ١
 )٢٣٦، ص ١، جشرح فصوص الحکم قيـصري    (. نبياء و األولياء  الذات االهية فحار فيها جميع األ     

. ذات خدا نه مشهود عارف است و نه معقول حکـيم و نـه مقـصود آنهـا           رو است كه      اين از
 هيچ بحثي در چگونگي يافت و شناخت او، در عرفـان شـهودي، عرفـان نظـري و                بنابراين

شناسـد و      ه اندازه خودش مياين سخن که هر كسي خدا را ب      . ، قابل طرح نيست   ...فلسفه و 
  :گويند ميدر تأييد آن 

  يـدنتوان برگي ـدر تشنـقز م ـه        را اگر نتوان كشيدون ـجيحآب 
هاي متوسط مفيد است؛ اما اين   مردم و انسانٴسخني اقناعي است و براي آرام کردن توده  

 از ممثـل اسـت و خداونـد     بلکه در نزد آنها اين مثال غير    ؛ نه عارف  ،پسندد        را نه حكيم مي   
 و سـاحلش   آن غيـر از عمـق   آندريا نيست؛ زيرا دريا حقيقت مركبي است که سطح      مانند  
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؛ امـا خـداي   يابـد  به مقداري از آن دسـت  دتوان   ميهر کس رو  اين  از. است آن غير از سطح  
سبحان، حقيقت نامتناهي و بسيطي است که شمال و جنوب، شرق و غرب، طرف و جزء و 

 ، حقيقـت بـسيط و نامتنـاهي خداونـد    Ａندارد و به تعبير حضرت اميرمؤمنـان    ... نصف و 
الحمد هللا الذي لم يسبق له حال حاالً فيكـون  : اولش عين آخر و ظاهرش عين باطن است       

كل ظاهر غيره غير باطن و كل ... أوالً قبل أن يكون آخراً و يكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً          
پـذير   ين چنين حقيقتي به هيچ وجه تجزيهبنابرا) ٦٥، خطبه ج البالغه نه( .باطن غيره غير ظاهر   

 ؛عارف قابل شناخت حصولي يا شهودي باشـد    شهود  حکيم يا   فهم   ٴنيست تا به مقدار سعه    
، شـناخت  نامتنـاهي حقيقتي اسـت   شود يا هيچ و چون             حقيقت او شناخته مي    ٴبلکه يا همه  

تحريـر تمهيـد    (عين نضاخ: ک.ر( .توان داشت   ي پس هيچ شناختي از او نم .اش محال است   همه
  )٣٣٤، ص ١، ج)القواعد

 نمـود و صـورت مرآتـي    ، همانند مفهوم عرفان نظـري   ،آنچه مشهود عرفان عملي است    
 كـدام از سـنخ خـود     ولـي هـيچ  اند، هاي آئينه متفاوت  هرچند صورت  .اسماي خداوند است  

 حـسي فقـط از ظـاهر شـاخص     ٴ آئينـه  البته صورت . شاخص نبوده و توان ارائه آن را ندارد       
از كنند و بعضي      برخي از هو الظاهر حكايت مي      :اند   ولي آيات الهي متنوع    ؛كند  حكايت مي 
 آيات آفاقي را بررسي كند و خواه آيات انفـسي را    ،عارف خواه در عرفان نظري    . هو الباطن 

 آن مورد ارزيـابي      براهين حصولي و اثبات تجرد نفس و تبيين شئون نظري و عملي            ٴبا اقامه 
 و خواه در عرفان شهودي از ديدن آثار خدا به شهود افعال وي و از ديدن افعال او ،قرار دهد
اوصاف وي و از ديدن صفات او بـه شـهود اسـماي حـسناي وي نائـل آيـد و بـا          به شهود   

  ازاز آنجا به بقاي بعـد از فنـا بـار يابـد،            يابي شهود به مقام برين فناي محض برسد و          اوج
 همانا ،شود آنچه در گرماگرم فنا سهم وي مي. رسد رهد و به قلمرو بود نمي       حوزهٴ نمود نمي  
  .هاي ديگر است  گرچه صورت چنين مرآتي برتر از صورت؛نمود حق است

 بلكه به معناي نمـود  ؛سر اين مطلب سامي آن است كه مقام فنا به معناي نابودي نيست   
يكي آنكـه هويـت   : ي نيست د هويت خدا مقدور احد    بنابراين از دو جهت شهو    . كامل است 
پـذير اسـت و نـه اكتنـاه آن       نـه تجزيـه  بنابراين.  محض و نامحدود صرف است خدا، بسيط 

سـت كـه عـين     ا نمود شهود خدا،بهرهٴ ممكن شودكه  و ديگر آنكه هرگونه شهودي    ،ممكن
ود و مرآت آن  زيرا خود ممكن غير از نمود وج   ؛است و از سنخ بود نيست      شاهد   خودذات  

 شهود او نيز همانند خود او از سـنخ صـورت مرآتـي و از قبيـل نمـود                   .چيز ديگري نيست  
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. توانـد شـهود بـود باشـد      نميشاهدي که بيش از نمود نيست، و هرگز شهود  ، نه بود  ،است
 ،در تار و پود ماسواي خدا تنيده كـه در هنگـام تبيـين   آنچنان   ،نمود بودن و آيت واقع شدن     

 )مخلوق(او عرض مفارق  ،براي مخلوقصورت مرآتي بودن عنوان  .١: نين گفتتوان چ مي
 عرض الزم او نيست تا از لحاظ رتبه متأخر از ملزوم باشد و .٢ ؛نيست تا از وي جدا گردد

 ماهيت او قـرار  ٴبه مثابه حد تام و جنس و فصل او نيست تا در مرتبه   . ٣ ؛در درون او نباشد   
 ذاتي به معناي هويت .٤ ؛ ذاتي باب مقوالت و كلّيات خمس نيست     يعني ؛گيرد و تابع باشد   

خالصه آنكه هويت غيرخدا جز نمود و آيت مرآتي         . است كه اصيل و مقدم بر ماهيت است       
  . نيستي چيز ديگر،بودن

 انكار عرفاني و انكار عرفان نظري

ورت اثبات  خواه به ص؛كند هر علمي پيرامون عوارض يا مظاهر موضوع آن بحث مي     مسئلهٴ  
در فلسفه كه موضوع آن موجود يعني واقعيت عينـي       . حكم معين و خواه به صورت نفي آن       

حتي اگر  ؛ فلسفي خواهد بود، مطرح شودو نفيا گونه بحثي درباره احكام آن ثبوتا    هر ،است
مـسئلهٴ   مفروض كسي ماهيت را اصيل بداند و وجـود را اعتبـاري،        دربارهٴ تعيين آن واقعيت   

دربارهٴ واقعيت عيني كه از منظر او ماهيت است نه كه  آنچه را ٴ خواهد بود و همهوي فلسفي
شود؛ ولي اگر اصـل واقعيـت را انكـار           از مسائل فلسفه شمرده مي     ،نمايد   مطرح مي  ،وجود
 هرگز فلسفي نخواهد بود، بلكه  ـبه طوري كه نه وجود را اصيل بداند و نه ماهيت راـ كند 

 .  انكاري فلسفي نه،انكار فلسفه است

 هرگونـه اثبـات يـا    ،در جريان عرفان نظري كه موضوع آن وحدت شخصي وجود است        
 ولـي انكـار   ؛ در رديف مسائل عرفان نظري اسـت ،سلبي كه پيرامون مظاهر آن مطرح گردد      

چـه اينكـه انكـار    .  نه انكاري عرفاني،اصل وحدت شخصي وجود انكار عرفان نظري است     
 هرچنـد راه علـم   .وجود، انكار منبع اصلي معرفت عرفاني است امكان شهود عيني حقيقت     

توانـد    بـاز اسـت و مـي   ،شـود   كه مطالب نظري آن به وسيله بديهي مبـين مـي  ،حصولي آن 
مقداري از مسائل پيچيده آن را روشن نمايد، ليكن هرگز توان تبيين احوال شخصي و امور                 

  . معارف عيني آن نخواهد بودٴ همه برهان برٴ چه اينكه قادر به اقامه؛جزئي را ندارد
 در امور جزئي، عقل .است جزئي امورالهي،   فلسفه و نظري عرفان ممنوع قلمرو دومين

ـ رو مشهودات جز   اين  از .فلسفي ادعاي برهاني کردن آنها را ندارد        ماننـد شـهود   ،ي عـارف  ئ



    فلسفه و نظري عرفانمرزهاي ميان  
١٥  

، بـر  پذير نيست و جزو عرفان شهودي است و عرفان نظـري      برهان ،درجات بهشت و جهنم   
  .كندتواند خطوط كلي آنها را معقول و مبرهن    اساس بياني که گذشت، تنها مي

به جز دو منطقه، هويت ذات واجب و امور جزئي تبيين معقول و برهاني حقايق محدود          
 با روش عقلي و تجريدي قلمرو مشترک عرفان نظري و فلسفه است و در            در ساير مراتب،  

نه در رأي حکيم، عارف بـه  . پذيرد      عرفان و فلسفه پايان مي     مياناختالف و نزاع    اين قلمرو   
گردد و نه در نزد عارف، مشهودات عرفاني طوِر وراي طور عقـِل حکـيم                 بافي متهم مي   خيال

 واحد احد،اي مانند واجب   حل مفاهيم و مطالب نظري و پيچيدهکه همچنانشود؛    خوانده مي
شود و کسب اين    ن، به شهود مصداق، منحصر نمي   و اثبات هستي و عينيت صفات با ذات آ        

  .گردد تلقي نمي» خون به خون شستن«مفاهيم با مفاهيم بديهي، 
ــتي  ــاني داشــ ــستي زبــ ــكي هــ   كاشــ

  
ــرده     ــستان پـ ــا ز هـ ــتي  تـ ــا برداشـ   هـ

ــستي از آن    ــويي اي دِم هــ ــه گــ   هرچــ
  

  پـــردهٴ ديگـــر بـــر او بـــستي بـــدان      
ــال     ــت، قـ ــال اسـ ــت ادراِك آن حـ   آفـ

  
  شستن محال است و محـال   خون به خون      

)٢١٣، صمثنوي معنوي(    
عرفان با حِق متحقق در خارج سروکار دارد و عقل با مفاهيم و با مفهوم، پس : اگر گفته شود

توان يافت، پاسخ اين است که اين اشکال بر فلسفه نيز وارد است؛ زيـرا              حقيقت خارجي را نمي   
عقـل در عرفـان نظـري و    . کنـد     خارجي بحث ميبر اصالت وجود، فلسفه نيز دربارهٴ واقعيت       بنا

تواند مطالبي نظير وجود و واجب را،    فلسفه، در حد مفهوم ـ به جز ذات حق و امور جزئي ـ مي  
 معرفتي تحقق مصداق آنها نها خبر دهد و نيز در نخستين گام به عنوان مفاهيم کلي، دريابد و از آ       

  . بود آنها حکم کندرا احتمال دهد و اگر برهان کافي داشت، به
کـردن   تـوان معقـول     ،اگر عارفي از قدرت تحليـل و اسـتدالل کـافي برخـوردار باشـد              

اگر  ،مثالاز باب . »يدرك و ال يِصف« زيرا ؛ قاصر است،نهمشهودش را خواهد داشت و اگر
دو نفر به دل درد مبتال شوند، و يكي طبيب و ديگري فرد ساده و ناآگاه باشد، گرچه هر دو             

طبيـب  . علم حضوري به درد دارند، ليكن يكي در تبيين آن توانـا و ديگـري نـاتوان اسـت                  
بـرد   كند، ولي سادهٴ ناآگاه فقط رنج مي  آگاه، مشهود خود را به زبان فن طب طرح مي دردمند

در عرفان نيز برخي فقـط اهـل شـهودند، بـدون     . و توان انتقال صحيح مشهود خود را ندارد  
اي صاحب شهود و قدرت بيان       محدود و عده   هل شهودند با قدرت بيان    ن، بعضي ا  قدرت بيا 
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  .توانند مشهود خود را به صورت فنّي معقول كنند    دسته سوم مي. اند کامل

 عرفان نظري در طول تاريخ

عرفان نظري همانند ساير علوم استداللي در آغاز ظهور خود، فاقد بلوغ برهاني بود و متدرجا بالغ 
 به الهيات شفاابن سينا در . وري كامل از آن است  بهرهٴان تام بهره گرفت و يا در آستانهشد و از بره

خامي فلسفه در آغاز همانند علوم ديگر و به پختگي تدريجي آن پرداخت و پيدايش برخي از آراي 
  )٣١٩، صالهيات شفا(. ناصواب را مربوط به دورهٴ خامي آن دانست

ر اثر احـساس  بز عمق تام برخوردار بوده است، ليكن ممكن است علمي در عهد كهن ا  
نيازي از استدالل يا كمي انس با برهان، به خوبي تعليل نشده باشد و به صرف تبيين فـي        بي

آثار مدون مؤلّفان عرفاني را به دو صنف تقسيم توان  مي چه اينكه ؛باشدكرده  الجمله بسنده   
اي عارف تأليف شده و بعـضي از آنهـا بـه          برخي به صورت متن و اكتفا به صرف فتو        : كرد

؛ همانند فن شـريف فقـه   استصورت شرح و تحرير فتاواي اهل بصر و شهود تدوين شده      
 فتـواي فقهـي بـود و    ٴنويسي و صرف ارائـه  كه دأب رايج اقدمين و نيز بعضي از قدما بر متن    

 مقنـع بررسـي   . افـت رسم دارج فقهاي ميانه و متأخر بر تحرير فتاوا و تعليل آنها استقرار ي             
 از سوي  ６ محقق مختصر نافع  و   شرايعسو و مشاهده       از يك  ６ مفيد مقنعه و   ６صدوق

 از  ６ شـيخ انـصاري    مكاسـب  و   جواهر و سرانجام    ６ عالّمه حلي  ٴتذكرهديگر و ارزيابي    
ـ            ، بيانگر سير تحول   سوي سوم  ر  علم فقه از متن كوتاه به متن متوسط و مبـسوط و از تحري

  .  ادلّه استمؤلّف به استيعاب فتاوا و استقصاي به فتواي  و از اكتفامختصر به شرح مبسوط
اگر برخي از متون عرفاني به صورت متن و بدون تعليل ارائه شد، نشان برهـاني نبـودن               

هـاي   نيازي آن از تعليل نيست و سر اكتفا بـه تبيـين در برخـي از كتـاب                عرفان نظري يا بي   
از مطالب آن و يا برخي از مسائل آن مشهودات امـور       اين است كه بسياري      ،عرفاني گذشته 

 يـك  هاي انبيا و رخـدادهاي عينـي و قـضاياي شخـصي كـه هـيچ                 جزئي است؛ مانند قصه   
 هرچنـد  ؛ استضروري قياس آن ٴ كه كلّي بودن يكي از دو مقدمه     ي نيست برهانبرخوردار از   

 .باشد پذير مي اصول جامع آنها بدون تعين شخصي برهان

 كلـي  ،شود اگر مطلبي كه در آن طرح مي. پذير  علمي است برهاني و تعليل عرفان نظري 
شود و اگر شخصي و غير قابل برهان باشد، اصل   مورد تعليل واقع مي،و قابل استدالل باشد
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هرچند منبع اساسـي عرفـان نظـري، معرفـت شـهودي            . گيرد  امكان آن مورد تعليل قرار مي     
تون ديني كه صبغه عرفاني دارد و محـصول شـهود    ليكن برخي از مطالب مطرح در م   ،است

تواند به عرفان نظري راه يابد و در آنجا مورد تعليل واقـع    مي، استＡانسان كامل معصوم  
 ؛ بر حصر منبع عرفان نظري در عرفان شهودي بدون واسطه وجود ندارديبنابراين دليل. شود

ند مستند عرفان نظري باشد؛ توا مي ، استＡشهود انسان معصومکه م  متن ديني    زيرا گاهي 
 .كند  معارف مشهود ديگري را برهاني مي،يعني غير شاهد

 نـه بـراي آن   ،شـود  اگر بعضي از مطالب عرفان نظري بدون برهان ارائه مـي بر اين پايه،   
 است كه گـاهي عـصارهٴ مـشهودات    رو آناز است كه در عرفان نظري برهان راه ندارد، بلكه  

 اهـل شـهود چيـز    ٴشود كه در آن غير از فتواي عارفانـه  ي ارائه مي عرفا به صورت متن عرفان    
 فتـواي فقيـه يـا اصـولي     ،ديگري وجود ندارد؛ نظير آنكه در برخي از متون فقهي يا اصولي    

پذير نيست  شود و اين اختصار نه براي آن است كه فقه و اصول تعليل بدون تعليل مطرح مي   
نويـسي   بـا شـرح   نويـسي    از باب تفاوت متن    بلكه   و بايد در آن به صرف تبيين بسنده نمود،        

.  كه شرح مبسوط آن استجواهر الكالم كه عاري از تعليل است و      شرايعاست؛ مانند متن    
البته بين عرفان . اند  برخي متني و بعضي شرحي،هاي عرفاني نيز همانند ساير مؤلّفات       كتاب

  . اصول، در كيفيت استدالل فرق استو فقه و
بر شهود خود را بيند و يا فرصت استدالل  نياز از تعليل مي اهد خود را بي شگاهي عارِف

 ولـي در تمـام   مانـد؛  بازمي از ارائه دليل قطعي ،اثر عدم مهارت در اقامهٴ برهانبر ندارد و يا    
نظـري همـت     لذا گاهي صـاحب   . استها اصل مطالب عرفان نظري قابل تعليل          اين حالت 

  .كند  را برهاني ميگمارد و مشهودات صاحب بصر مي

 برهان در عرفان نظريمغفول ماندنسر   
هـا از    ضرورت برهاني شدن عرفان نظري، بـا گذشـت قـرن        ٴگفته درباره   مطالب پيش پايهٴ  بر  

ظهور عرفان نظري، اکثر قريب به اتفاق مشهودات و معارف عرفاني، نه از سوي عرفا و نـه             
  .  مبرهن نشده است شهود و برهان، معقول و حکماي جامعٴاز ناحيه

هـاي   هاي خود با تـأليف کتـاب   بسياري از عرفاي بزرگ با همه تالشي که در ارائه يافته      
نيـاز از     زيـرا خـود را بـي       ؛اند  برهاني آنها نکرده   ٴبر عرضه جهدي  دقيق عرفان نظري کردند،     

ل ديدند؛ چنانکـه هنگـام نقـ         برهان و عقل را محجوب و عاجز از ادراک معارف عرفاني مي           
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 )١١١، ص ٤، جالفتوحات المکيه( »قال بعض المحجوبين «تعبير ،سينا سخن حکمايي مانند ابن
اگر در مواردي، برخي براي تنبيه و تأنيس اهل نظر و برخي با ايمـان بـه    . بردند      کار مي ه  را ب 

نقـد   قابـل    ادلّهاند، آن     اقامه کرده  دليلو نياز به برهان،     نسبت به ادراک معارف     توانايي عقل   
  .است

 دليـل آن    .بيشتر حکماي بزرگ نيز كوششي در معقول کـردن معـارف عرفـاني نکردنـد              
 و شـان بـا انبيـا    نـشيني  خضوع آنان در برابر عظمت و بزرگي عرفايي است که حضور و هم    

وگوي انـسان بـا خويـشاوندان     معارف از آنان مانند سهولت ديدار و گفت   ٴواسطه دريافت بي 
بـين و    خود را در برابـر چـشم حـق      فهوميرو عقل و ادراک م اين از .نزديک خود بوده است  

 نقـدهاي  ،حکيم بزرگـي ماننـد مرحـوم صـدرالمتألهين    . شمردند   نگر عرفا ناچيز مي  مصداق
فراواني بر حکمايي نظير فارابي و ابن سينا وارد کرده است؛ به طوري که فقط در يک مـورد   

؛ ولـي در برابـر آثـار      )٨، ج )اسفار ( الحكمة المتعاليه  :ك.ر( هفده اشکال به مرحوم بوعلي کرد     
 ابن عربي چنان خاضع بود که مطالب آنان را با اطمينان کامـل     فتوحات  نظير ،عرفاي بزرگ 

  .داشت   کرد و اشکالي بر آنان روا نمي   پذيرفت و نقل مي   مي

  نيازمندي عرفان نظري به منطق خاص خود
اين معـارف  كه  موجب شد    ،ات و معارف عميق عرفاني     معقول و مبرهِن مشهود    ٴعدم عرضه 

 علوم عقلي در حد اصول موضوعه و      ٴبا گذشت قرون متمادي يا انکار شدند و يا در عرصه          
کـه هيئـت     از رشد و پويايي بازماندنـد؛ همچنـان  ،فرض، بدون نقد و کاوش باقي مانده  پيش

قي ماند؛ ولي وقتي مـورد نقـد و    با ها قرنبطلميوسي بر اثر اطمينان معلمان و متعلمان آن،         
 مـصادره بـه   ،شـد     آنچه به عنوان اصول موضوعه و پيش فرض تلقي مي    ،کاوش قرار گرفت  

  :مطلوب گشت
   اتـارفـوم متعـي علـفه    اتـنـيـي بـاد هـبـم مـث

  مصادرات سم ذي المباد    نادـو إن مع النكرة و الع
)٥٨، ص ١، جشرح المنظومه(  

 و سبب تحول و رشد ايـن علـم و           نند خرق و التيام منسوخ شد     هايي ما  نظريههمچنين  
 . آن در زمان معاصر گرديدسودمندوردهاي فراوان و دستا

 و     معارف عرفاني به ديگران به صـورت عرفـان نظـري و تعليمـي             ٴرو براي عرضه    از اين 
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مـت  برهاني نيز، بايد راهي را که بزرگاني نظير صدرالدين قونوي طي کردند، با کمـک حک               
 هم از انکار مصون باشد و هم در معرض کاوشـي تـازه،       ، تکميل کرد تا معارف آن     ،متعاليه

 ماننـد منطـق    ، حکمت براي عرفان شـهودي     ، زيرا چنانکه بيان شد    قرار گيرد؛ بالنده و پويا    
 منطـق الزم اسـت،   ، حکمـت  درست معارفٴگونه که براي عرضه  براي حکمت است؛ همان   

رو صائن الدين علـي بـن    اين  از.رفان نيز به حکمت نياز است درست معارف عٴبراي عرضه 
 به ضـرورت فراگيـري علـوم فكـري و معـارف يقينـي              تمهيد القواعد محمد تركه در پايان     
 عاليق و تحليهٴ آن به مكارم اخالق پرداخت تا اين علوم نظري از دل ٴضروري بعد از تصفيه
، تمهيـد القواعـد   (.  به علوم نظري باشند     مانند علم آلي منطقي نسبت     ،نسبت به معارف ذوقي   

 و در مـشهد شـشم از      )٦٢، ص ٣ج( اسفار مشابه همين مطلب را صدرالمتألّهين در        )٢٧٣ص
 كشف و شهود عقلي ٴ در جهت وصول به عرضه)٤٩٥ ـ  ٤٩٣ص( مفاتيح الغيبمفتاح چهارم 

  .بيان فرمود)  تبيين و تعليلبراينه (
 معـارف عرفـاني     ٴ مشا و اشراق براي عرضـه      حکمت متعاليه از حکمت   گفتني است كه    

 بـراي اثبـات   ６کاراتر است و در حکمت متعاليه نيز همان روشـي را کـه صـدرالمتألهين      
، )اسـفار  (الحکمـة المتعاليـه   ( »بهذا اکمال الفلسفة  «: وحدت شخصي وجود طي کرد و فرمود      

  . بايد معيار قرار گيرد)٢٩٢، ص٢ج
 در و اسـت  نقلـي  عرفـان  و شهودي عرفان و مليع عرفان از غير نظري عرفان بنابراين

 استدالل ٴاقامه بر متوقف آن پذيرش که است حصوليمصطلح   علم سنخ از و فلسفه رديف
  .عنايت شود آنها تمايز بهاست که  الزم دليل همين به .است برهان و

  فلسفه  هاي عرفان نظري و فرق
بيني عقلي كه از آن به فلـسفه          نجها. معقول است كمك  عرفان نظري براي تبيين مشهود به       

 است كه گاهي به لحاظ مبنا و زماني به جهت روش و گاهي نيز             شود، داراي اقسامي          ياد مي 
هاي فلـسفي    همانند ساير رشته،عرفان نظري به عنوان علم عقلي. از هر دو جهت متمايزند 

  :ز جملها ؛ داردنيز هايي هرچند امتياز؛)١٩٢، ص ١، جعين نضاخ: ك.ر( است
 فقط توان توجيه مباني عقلي همان رشته ،منطق هر رشته از علوم فلسفي     .در روش . ١

، هـر منطقـي اليـق     سطح نيست  ست و چون مباني آنها در يك       ا را به عنوان يك روش دارا     
 در بحث قضايا و انحاي حمل، آنچه در منطق مشاء      مثال . نيست اي  هر فلسفه مطالب  تبيين  
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 صناعي اسـت و اگـر در اسـتقرار تنـاقض     ولي ذاتي و حمل شايع  فقط حمل ا   ،مطرح است 
، )٢٥٦، ص١، جشـرح المنظومـه  () و وحدة الحمـل اعـرفن جـدواها   (وحدت حمل معتبر شد    

و هرگـز از حمـل   صـناعي اسـت   مقصود اتحاد دو قضيهٴ متناقض در حمل اولي يـا شـايع        
هٴ آن در بحـث عليـت و   حقيقت و رقيقت كه در منطق حكمت متعاليه براي تبيين مباني ويژ      

با منطق مشاء فقـط حكمـت مـشاء را    بنابراين  .آيد     به ميان نمي      نامي ،معلوليت كاربرد دارد  
 برتر از  ي منطق ،مطالب اختصاصي حكمت متعاليه   كردن  توان برهاني كرد و براي برهاني               مي

ا بـا آن توجيـه   منطق رايج مشاء الزم است تا بتوان معناي وحدت حمل معتبر در تنـاقض ر       
 و )١١٠، ص٦، جالحكمـة المتعاليـه األسـفار   ( »بسيط الحقيقة كل االشياء «همكرد و فتوا داد كه  

اند و هيچ تناقـضي بـين آن ايجـاب و     ، صادق»و ال شيء من بسيط الحقيقة بشيء منها  «هم
 نه حمـل  ، زيرا حمل ايجابي در قضيه اول از سنخ حقيقت و رقيقت است ؛اين سلب نيست  

ي ذاتي و نه حمل شايع صناعي، و حمل سلبي در قضيه دوم از سنخ حمل شايع صناعي         اول
تواند از سنخ حمل اولي ذاتي نيز باشد، و بين حمل حقيقت و رقيقت و          چه اينكه مي   ؛است

 .حمل اولي و نيز حمل شايع تمايز دقيقي است

 طـوري كـه فلـسفه بـراي      به؛شود     الهي تبيين و تعليل ميٴ با زبان فلسفه  شهوديعرفان  
تـرين فلـسفه بـراي تبيـين و      مناسب.  منطق براي فلسفه است   ٴبه منزله شهودي  عرفان  تبيين  

 و نـه حكمـت      ء نه حكمـت مـشا     ،همانا حكمت متعاليه است   شهودي  تعليل مباني عرفان    
تـر از روش      هرچند روش حكمت اشراق به روش عرفان و حكمت متعاليه نزديـك            ؛اشراق

شهودي توان به عرفان      زيرا نه بر مبناي اصالت ماهيت مي   ؛ است ءمشابحثي محض حكمت    
 بلكه فقـط بـر مبنـاي اصـالت       ؛نزديك شد و نه بر مبناي اصالت وجود و تباين حقايق آن           

تـا از آن رهگـذر معنـاي وحـدت     راه بـرد  توان به عرفـان          مي ،وجود و تشكيك حقيقت آن    
  .سنجيدشخصي وجود را 

ضمن اسـتعانت از قواعـد حكمـت متعاليـه،     شهودي، ل مباني عرفان  براي تبيين و تعلي   
 حملي مطرح باشد و آن حمل ظاهر ٴمنطق برتري الزم است كه در آن، قسم ديگري از قضيه 

ـ ١٥٦، ١٠٦، ٦٨ـ ٦٧، ص ١٠، جرحيق مختوم؛ ٣٣٧ ـ  ٣٣٥، ٧٨، ص ١، جعين نضاخ: ك.ر( و مظهر
تـر از حمـل حقيقـت و رقيقـت اسـت و       يق است كه دق)٦٩٠، ص   ٣، ج سرچشمهٴ انديشه ؛  ١٥٩

سرنوشت اصل تناقض و وحدت معتبر در دو طرف نقيض به وحدت حمل ظـاهر و مظهـر            
  اسـت؛   موجـود  ، موضوع و محمول هر دو حقيقتا      در حمل حقيقت و رقيقت    . وابسته است 
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) نـه رابطـي   (ليکن يکي غني و ديگري فقير؛ موجود غني مستقل است و موجود فقير رابط               
 موجود است و محمول هيچ      ، حقيقتا  يعني ظاهر  ،ما در حمل ظاهر و مظهر موضوع      ا. است

 از وجود عيني ندارد، بلكه صورت مرآتي ظاهر است كه آيت وي بوده و فقـط او را                    سهمي
همان، ص ( ６ صدوقتوحيددر  Ａ از بيان نوراني حضرت امام رضاكه  چنان؛دهد    نشان مي

، اين حمـل بـا   اگر ظاهر بر مظهر و يا مظهر بر ظاهر حمل شد. آيد     چنين برمي)٤٣٥ ـ  ٤٣٤
شده تفاوت دارد؛ يعني نه حمل اولي ذاتي است و نه شايع صـناعي و نـه        هاي ياد   همه حمل 

 بدون مجاز  ،ينه مشاهده كرد  ي كسي كه صورت شخصي را در آ       مثال. حمل حقيقت و رقيقت   
حقيقي » ما هو له«اين حمل كه اسناد به . مفالني را ديد: گويد       در كلمه يا مجاز در اسناد مي      

 الزم است تا ، حكمت متعاليه باشد   ٴيافته اي كه كمال     براي توجيه آن فلسفه    است نه مجازي،  
دارد  منطقي    نياز به   استوار باشد و   ،بر مبناي وحدت شخصي وجود، نه وحدت تشكيكي آن        

ر مظهر و به عكس را كـه        حملي را در اقسام معهود منحصر نداند و حمل ظاهر ب           ٴكه قضيه 
  .كندخوبي تبيين  ، بههاي گذشته است غير از همه حمل

فلسفه به مثابه منطـق  شود   است و گفته مي   هر جا سخن از نسبت فلسفه و عرفان         بله؛  
بعد از مثال  )٢٧٣، صتمهيد القواعد( . نه نظري،براي عرفان است، مقصود عرفان شهودي است

 محصول چنين كـاري     ،منطق براي عرفان شهودي قرار گرفت      ٴآنكه حكمت متعاليه به منزله    
  .عرفان نظري خواهد بود

روش عرفـان  دربارهٴ تأثير دليل نقلي و جايگاه آن در عرفـان نظـري، گفتنـي اسـت كـه            
 درونـي نيـز     ٴ هرچند از مبادي تجربـه     ؛ همانند روش فلسفي، عقلي و تجريدي است       ،نظري

انند خبر متواتري كه متن آن نص و صريح باشـد و نيـز    و دليل نقلي قطعي مكند    استفاده مي 
 معـارف تواند شاهد صدق      مي،خبر واحد محفوف به قرائن قطعي كه مدلول آن صريح باشد  

 فلسفي باشد و اين هماوايي اختـصاصي بـه فـن كـالم      مطلب همانند ،مبرهن عرفان نظري  
سهم بسزايي . يافتي مناسب داردنيز ره)  و عرفان نظريهفلسف( بلكه در دو فن مزبور    ؛ندارد

تعليـل  مقـام   اين اسـت كـه عرفـان نظـري در     ، معتبر نقلي در مطالب عرفاني دارد      كه دليل 
مطالب كلي عرفان شهودي و نيز در رصَد تبيين مطالب جزئي آن است؛ روش عرفان نظري     

و تأييد   البته دليل نقلي معتبر در تأنيس        . همانند روش فلسفي است    ،در تعليل مطالب كلي   
 ،روش عرفان نظري در تبيين مطالب جزئي كه در مشهود عارف كاربرد دارد        . آن سهيم است  

ـ    و وجود چنـان مـشهود    اين است كه در توجيه اصل امكان         ن شـهودي از روش     يتحقـق چن
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 ؛گيـرد     از دليل نقلـي معتبـر كمـك مـي    مشهود برد و در اثبات عيني آن     معهود خود بهره مي   
شهود معيني براي كسي كه فقط با علم حصولي بيش از مفهـوم جـامع             من  وگرنه اثبات چنا  

توانـد       مـي ، هرچند ايمان برخي افراد به مدعاي عرفان شـهودي ؛ ميسور نيست،ادراكي ندارد 
قطـع و زمـاني   موجـب  ه دليل نقلي نيز گاهي ك چنان؛  گردد   مايهٴ يقين يا پايهٴ طمأنينه علمي   

تـوان   گردد، گرچه می موجب نميبيش از احتمال را نيز گاهي و   شود        فقط سبب اطمينان مي   
الدين عربی    ه از گفتار مشترک محيي    ك  از توافق فلسفه و عرفان در روش سخن گفت؛ چنان         

 آخـر  دهـهٴ  در«: گويـد  مـي  عربـي  ابن .شود چنين استظهار مي   و شهاب الدين سهروردی اين    
 و بود كتابي او دست در و ديدم رؤيا در را Ｂرسول حضرت دمشق، در ٦٢٧ سال محرم

 ايـن  از آنـان . برسـان  مـردم  به و بگير را آن است، الحكم فصوص كتاب اين: فرمود من به
  )٤٥، صفصوص الحكم(» .برند مي بهره كتاب

 قـسم  دو كـشف «: نويـسد  مـي  االشراق حكمة پايان در نيز سهروردي الدين  شهاب شيخ
: دوم. شـود  مكـشوف  رو  روبه و روشن طور به حقيقتي يعني اي؛  معاينه مكاشفهٴ: اول: است
 ناِفـثِ  را )االشـراق  حكمـة ( كتـاب  اين مطالب مجموع. است نفسي الهام كه روع در نَفْث

 قـرار  الهـام  صـورت  بـه  من نَفْس و روع در دفعتا عجيب روز يك در) القدس روح (قدسي
 البته (.شد اشراق شيخ يبنص بيداري در ،روز در شد عربي ابن بهرهٴ رؤيا در آنچه پس ».داد

  ). كند با هم فرق مي كتاب دو مطالب سطح
 چنـين  تفـاوت  و نمايـد  اسـتفاده  كشف از را خود مطالب همهٴ تواند  مي فلسفه بنابراين

  .بود خواهد موضوع در نظري عرفان با فلسفه
ن  فلسفه همانند ساير علوم برهاني، تعريف موضوع علم را به چيزي كه در آ.در موضوع. ٢

پذيرد؛ ولي در عرفان نظري سخن از عروض چيزي بر  شود، مي علم از عوارض ذاتي وي بحث مي
  .شود  معروض چيزي نميموضوع او مطرح نيست؛ زيرا موضوع عرفان نظري،

همـين  .  موضـوع فلـسفه موجـود اسـت       ،هـا باشـد   گر تمايز علوم به تمايز موضوع آن      ا
اهيت، ماهيت مجعول و اصيل خواهد بود و       موضوع بعد از تحليل و تعليل بنا بر اصالت م         

بنا بر اصالت وجود و تباين حقايق آن و همچنين تشكيك مراتب آن، حقيقت متكثر وجود             
باشد و موضوع عرفان نظري وحدت شخصي وجود است كـه كثـرت و تـشكيك آن بـه          مي

ر در حد شخصي ظاهگردد نه به ظاهر و هيچ كثرتي و معروضيتي براي وجود وا       مظاهر برمي 
  .بلکه آن حقيقت بسيط و نامحدود داراي تعينات اسمائي خواهد بود مظاهر راه ندارد؛
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 فلـسفه مطالـب نظـري خـود را از علـوم       .ها ها و ظرفيت ذهن    در ظرافت مفهوم  . ٣
دهد و مطلوب پيچيـده آن بـه      كند و همه مباحث آن را مفهوم تشكيل مي          بديهي استنباط مي  

    نن مي  ،وسيله معلوم بديهي و بيعرفان نظري در آغاز امر كه هنـوز از توليـت     اما   ؛شود   مبي
 مطالـب  ،عارف شاهد خارج نشد و به دست وامداران عرفاني نرسيد و يكسره نظـري نـشد     

 به طوري كه عارف شاهد از اوج عين به ؛ نه از معلوم ذهني،يابد خود را از مشهود عيني مي     
ل دوردست عيني به وسيله عـارف شـاهد در    آنگاه كه مسائ.آيد حضيض ذهن خود فرود مي   

 همانند فلسفه از ذهن به ذهن و از بين     ،دسترس اصحاب فلسفه و صحابهٴ ذهن قرار گرفت       
زنان عرفان نظـري كـه بـدون دلمايـه      زنان فلسفه و قدم    قلم. گردد  به مبين در مدار مفهوم مي     

 تمـايز جـوهري بـا     ،دهنـد   خويش سرمايه ديگران را دستمايه درس و بحث خود قـرار مـي            
هـا و ظرفيـت       گرچه ظرافت مفهـوم    ؛مدارند محور و ذهن   ؛ زيرا هر دو مفهوم    يكديگر ندارند 

 چيزي در نهان ،گويد اگر مدرس عرفان نظري از كلّي ِسعي سخن مي. نيستتمايز  ها بي ذهن
خود جز كلي مفهومي ندارد و تنها امتياز وي از مدرس فلسفه آن است كه كلي فلسفي بـه                

 ولي كلي ِسعي در عرفان مزبور ـ نـه عرفـان    ؛كند ر دو حمل در مدار بسته ذهن طواف ميه
 .  كلي سعي است و به حمل شايع كلي مفهومي و ذهني،مشهود ـ به حمل اولي

هـاي كَئـود، بـه اثبـات واجـب            فلسفهٴ رايج بعد از پيمودن عقبه      .در مسير اثبات واجب   . ٤
ور نگـردد، بـه علـت     دٴ تسلسل نَدود و در مـدار اسـتحاله  رسد و تا در سلسله مباحث ابطال   مي

كنـد، آغـاز    يابد و عرفان نظري كه بوستان علم خود را از كوثر عين مشروب مـي     نمي نخست بار 
 يعنـي خـدا اسـت و در چنـين گلـستاني      ،بحث وي پيرامون نخستين و تنها موجود نظام هستي      
ـ           را يـك ديـار، تمـام اركـاِن دار و اهـل آن را              مجالي براي غُِل دور و زنجير تسلسل نيـست؛ زي

در دار هستي، مالك حقيقي فقـط خـدا اسـت و    . ليس في الدار غيره ديار: پروراند  سازد و مي    مي
 .هاي اويند، و جريان عينيت يا طول اتحاد مستحيل خواهد بود بقيهٴ موجودات، آيات و نشانه

 ،اب عقل در نظام علّي و معلـولي        توغل فلسفه و ارب    .در ميزان مصونيت راه يقين    . ٥
 فلسفي به جاي     توسل و توصل را به همراه داشته باشد و مشتغلِ          ٴممكن است خطر مغالطه   

 بـارِ  آور و تحديـد ادب  عـب ول تهديد ر به آنها متوصل شود و مشم     ،توسل به اسباب و علل    
ّما يؤمن اكثرهم باهللا اال و﴿ ِ ِِ ُ ُُ َُ ُهم م و َ  تمحض عرفـان  ؛ اما گردد،)١٠٦ٴ سورهٴ يوسف، آيـه ( ﴾ِرشكونُ

 را در پـيش رو  ي هرگز چنين چاه ويلـ ،نظري و اولياي قلب در نظام دلرباي ظاهر و مظهر        
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  ووگـوي او  گفـت  ،اله اال اهللا وحده ذاتاً، وحده وصفاً، وحـده فعـالً   الندارد و نغمهٴ دلپذير  
ال اله اال اهللا بـوده، از     البته در صورتي كه هماره در حصن        . وجوي اوست   وروي او و جست     رفت

قلمرو شروط آن، كه يكي از آن ذوات قدسي، حـضرت علـي بـن موسـي الرضـا المرتـضي ـ        
  )١٣٥، ص٢، جＡعيون اخبار الرضا: ك.ر(: عليهما آالف التحية و الرضا ـ است، فاصله نگيرد

  نسيم قدسي يكي گـذر كـن      
  

  به بارگاهي كـه لـرزد آنجـا         
  خليل را دست، ذبـيح را دل        

  
  يح را لـب، كلـيم را پـا        مس  

  نسيم جنّـت وزان ز كـويش        
  

  شراب تسنيم روان ز جويش      
ــافش    ــده ق ــربلندي ندي   ز س

  
  صداي سيمرغ، نـواي عنقـا       

  سليل احمد، خليل رحمـان      
  

ــي واال    ــالي، ولـ ــِيّ عـ   علـ
)٢٦٢ ـ ٢٦١، صديوان نير تبريزي(    

رفـان در پيمـودن    الهي نسبت بـه ع ٴ هرچند فلسفه.در پذيرش برهاني معارف دين  . ٦
 متأخر است، به بركت اعتصام به ،صراطي كه ادق از موي باريك و احد از شمشير تيز است

حبل متين قرآن و عترت نسبت به بسياري علوم ديگر به توحيد و وحي و نبوت و واليت و             
عصمت و اعجاز و پذيرش قلبي و قالبي همه آثار منقول دربارهٴ بـرزخ و دوزخ و بهـشت و      

 زيرا صدر و سـاق مباحـث   ؛تر است    نزديك ،ع مواقف حشرهاي اصغر و اوسط و اكبر       جمي
 را )٣٩، ص١، جالكـافي ( دهـد و فريـضهٴ عادلـه و سـنّت قائمـه          آن را آيهٴ محكمه تشكيل مي     

 ،برند  علوم الهي كه در اين تثليث مبارك نبوي و ولَوي به سر ميٴالبته همه . كند  پشتيباني مي 
 .علي ما ترضاه و يرضـاه الرسـول  : اند نايت اهل بيت وحي و عصمت     مرضي خدا و مورد ع    

 زيرا ساير علـوم عقلـي و   ؛ست اجا  به البته اميد چنين توفيقي كامال )٢١٦، ص اقبال االعمـال  (
نقلي زيربناي اصلي علم صائب خود از فلسفه الهي دارند و زيرساختار عمل صالح خويش 

 .اي از حكمـت بـه معنـاي جـامع اسـت          ز بـضعه  كه آن ني  گيرند    مياز فن شريف اخالق     را  
  . آخرت برخوردارندٴ دنيا و حسنهٴاز حسنهبنابراين 

  گيري نتيجه
عرفان نظري از سنخ علوم مصطلحي است که ساختار آن را موضـوع و محمـول و نـسبت        
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 عرفـان  ، با استفاده از اين روش.در آن، روش برهاني استمعمول سازد و روش  بين آنها مي 
و تمـايز آن  د شو ميو دلپذير پذيرفتني  و براي ديگران   ،حالت گزارشي بودن خارج   نظري از   

 شـهودي  عرفـان  ٴويژه حکمت متعاليه منطـق ويـژه   ، بهبا فلسفه در اين است که اوال فلسفه     
گرچه از دليـل  و خروجي آن عرفان نظري اسـت؛     ،کند  را تعليل مي  عيني  هاي    است که يافته  

 مـواد  ثانيـا   .بـرد   به عنوان ميزان ارزيابي بهره مي      م است نيز  معصوقطعي  نقلي که همان قول     
 نظـري  عرفـان  در حالي که     ؛هاي ذهني است    استدالل در فلسفه بديهيات است که از معلوم       

 به ،هاي سخت  فلسفه رايج پس از پيمودن عقبه ثالثا .کند   را از شهود عارف دريافت مي      مواد
تنهـا  بحـث دربـارهٴ   عرفان نظـري  آغاز  که  در حالي؛رسد اثبات واجب و علت نخستين مي    

هـاي     رابعا عرفان نظري به لحاظ تبيين وتحليل يافتـه         .ست ا  يعني خدا  ،موجود نظام هستي  
برخـوردار  بيـشتري  شود و راه يقين در آن از مصونيت  دچار مغالطه مي  کمتر   عارف   يشهود
  . در حالي که در فلسفه چنين نيست؛است
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