
 

  
  
  
  
  

  آيا عرفان نظري ممکن است؟
1ي اشکورییمحمد فنا  

  چکيده
 يـي محبـه ابتكـار    عمـدتا  ، در جهان اسالمي است که در حدود قرن هفتم هجري از علوميعرفان نظر 

.  مطرح بوده اسـت ي اسالميکم و ِحي معنويها رفت و از آن زمان تاکنون در حوزه شکل گ ين ابن عرب  يالد
انـا بـر   يل و احيه و تحلي عرفا تجزي شهوديها يافته است و در آن ي عرفانينيب  جهانٴدار ارائه  علم عهده ينا

 ي هنگامي، عرفانيها ي از تجربه نظرينيب ک جهانياما استخراج . شود ي ميا نقلي ي آنان استدالل عقليدعاو
م؛ يت قائـل باشـ  يـ  آن اعتبار و حجيبرا الجمله يا فيم؛ ثاني را ممکن بدان يسر است که اوال شهود عرفان     يم

ان يـ ف و بي را قابل توصـ  ي عرفان ٴم؛ رابعا تجربه  ي معتقد باش  ي عرفان ي عقل بر فهم شهودها    منديثالثا به توان  
 از ي برخيها چه از سو   فرض شين پ ياما ا . است ي امکان عرفان نظر   يها فرض شين پ ينها از مهمتر  يا. ميبدان

ن، امکان عرفـان  يابنابر.  است همواره مورد مناقشه بوده، در شرق و غرب فالسفهيعرفا و چه از طرف برخ   
 عرفان يقيتصد يمباد از مزبور مفروضات. ست اها فرض شين پي وابسته به اثبات ا،ک علم ي به عنوان    ينظر
 ٴ و فلسفهيگر، از آنجا که عرفان نظر ي د ياز سو . شود قيتحق »ينظر عرفان ٴفلسفه« در ديبا کهاست   ينظر

ن پرسش است ي در گرو پاسخ به ا    ي، همچون عرفان نظر   يه علم ي دارند، توج  ياري مسائل مشترک بس   ي،ولا
  .ستي چ، دارندي عرفانيبوو يي که رنگها يژه فلسفهوه  بي، اولٴفلسفهبا  يکه تفاوت عرفان نظر

  .ناپذيري ر عقل، بيان طويت شهود، وراي، امکان شهود، حجي عرفانٴعرفان نظري، تجربه: ها کليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٠/٦/١٣٩٠ :يد تأي١٥/٥/١٣٩٠:  دريافت.６ ـ پژوهشي امام خمينييار مؤسسه آموزشيدانش.  ١
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  مقدمه
هاي گذشته، فالسفه سرگرم تفکر در مسائل مابعد الطبيعه بودنـد   ها و بلکه در هزاره     در قرن 

تواند با عقل نظـري دربـاب مـسائل مابعـدالطبيعي      ها اين بود که آدمي مي و فرض ناگفتهٴ آن  
در مابعـد  ايمانوئل کانت با مطالعـهٴ آثـار فالسـفه    . هاي آن را پاسخ گويد بينديشد و پرسش  

انـد   اند، آنان نتوانسته که فالسفه کرده هايي   الطبيعه، به اين نتيجه رسيد که به رغم انبوه بحث         
 ين امر ناشيقطعا ا. ابندي دست يعي مابعدالطبيها ي پرسش  مناسب و قاطع برا    ييها به پاسخ 

  راياري نوابـغ بـس  ي هوشمندان و حت،ان فالسفهي چرا که در م؛نبوده استآنان   يند ذهن از کُ 
ـ آ کـه  کـرد  طرح را پرسش نيا يو که بود نجايا از. توان نام برد   مي  عـه يمابعدالطب اساسـا  اي

 ي امـر نـاممکن  يجـو و ن است که آنان در جست ي فالسفه در ا   ي ناکام د سر يشا .است ممکن
د کـه  يجه رسين نتي آن پرداخت و به اي و انحاي به تأمل در معرفت بشر يرو و  نيا از. بودند

 يشناخت رفتما ممکن است نظام مع    . عه عاجز است  ي ذاتا از حل مسائل مابعدالطب     يعقل آدم 
 يک سـؤال جـد  ي اما سؤال او  ـ ميريپذ  نمي چنانکه ـ ميريجه پاسخ او را نپذيکانت و در نت
 يهـا  ي بـه پرسـش   هـر پاسـخ قـاطع   ٴ قبـل از ارائـه   يا يعـه لـسوف مابعدالطب  ياست که هر ف   

  .برابر آن است سؤال و اتخاذ موضع در ني ناچار به طرح اي،عيمابعدالطب
 نامه  ب علمي امکان از توان  مي کرد، طرح را الطبيعه مابعد امکان از پرسش کانت چنانکه

ـ پا بر شناسي هستي نوعي  عرفان نظري .پرسيد نظري عرفان  امـا . اسـت  يشـهود  معرفـت  ٴهي
ـ ا .اسـت  ممکـن  اساسـا  علم يک عنوان به نظري عرفان ايآ که است نيا ياساس پرسش ن ي

ک مشکل مطرح   يعه  يدر مابعدالطب .  قابل طرح است   ي در عرفان نظر   يشتريسؤال با شدت ب   
. کم چهار مشکل مطـرح اسـت    دستيعقل مربوط بود، اما در عرفان نظر  ظرفيت  بود که به    

اوال  کـه  شـد  قائل نظري ارزش آن براي و دانست علم يک را نظري عرفان توان  مي هنگامي
 بخـش  معرفـت  را عرفـاني  ٴتجربه و ا آن را معتبر   ي؛ ثان بپذيريم را عرفاني شهودامكان   اساسا

عقـل  زبان با  را ي عرفانيها يافتهان يم؛ رابعا بي فهم شهود قادر بدانيبدانيم؛ ثالثا عقل را برا   
  .ي است عرفان نظريها فرض شين پيها مهمتر نيا. بشماريمممکن 

اما . ان و فهم استيکن، معتبر، قابل بممفي الجمله    شهود   ي،محقق عرفان نظر  در نگاه   
 يهـا  فـرض  شيپ. است قرار گرفته يها مورد انکار و مناقشات جد     فرض شين پ يک از ا  يهر  

. جـاي چنـد و چـون دارد        فالسـفه    يبرخـ نـزد   امـا   اسـت؛    مورد قبـول عرفـا       ،اول و دوم  
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زيـر   ، فالسفهي برخي از عرفا و هم از سوياري بسي سوم وچهارم هم از سو  يها فرض شيپ
اسـت کـه در     گفتـه     پيش يها ي منوط به پاسخ به پرسش     پس امکان عرفان نظر   . استسؤال  
ـ ٴ بـا فلـسفه  يسـرانجام فـرق عرفـان نظـر       . د طـرح شـود    ي با ي عرفان نظر  ٴفلسفه ـ  ي اول ا ي

که قبـل از  است  ي عرفان نظر  يقي تصد ي از مباد  يها برخ  نيا.  شود ند روش يعه با يمابعدالطب
ان ذکر است که يشا. ت شودي تثبي عرفان نظرٴالزم است در فلسفه يورود به متن عرفان نظر   

 ي عرفان نظـر يها فرض شياما پاست،  ي عرفان نظر يها فرض شين پ ي از مهمتر  يها برخ  نيا
  .يستنآن منحصر به 

  يامکان معرفت شهود
اسـت،  ) امکان شهود (فرض نخست    شيمتضمن پ ) اعتبار شهود (فرض دوم    شياز آنجا که پ   

 يلـ ي شهود هستند و دليعرفا مدع. ميده  نمي قراريليست را مورد بحث تفص    فرض نخ  شيپ
 اگـر . ميکن  نمي عرفا مناقشهين ادعايدر ابنابراين .  وقوع آن اقامه نشده است     ٴهم بر استحاله  

در . اسـت  پذيرفته علمي چنين وقوع و امکان اصل بدانيم، حضوري علوم سنخ از را شهود
، چنانکه علم حضوري نفس بـه صـور ذهنـي و برخـي       نيست ترديدي حضوري خودآگاهي

فالسفه اقسام ديگري را نيز از علم حضوري ذکر       .افعال و انفعاالت نفساني نيز مسلم است      
ـ ا بر يعرفان يشهود علم. معلول به علت    همچون علم علت به معلول و علم       اند؛ کرده  ني
 ي از سنخ علم حـضور      را ي اگر شهود عرفان   يحت. است يحضور علم قيتعم و توسعه مبنا
ـ   ـ   صـادقه ياهـا يهمچـون رؤ  ـ  ر متعـارف ي غيها ي آگاهي اجماال برخ،ميندان ش يکـم و ب

ن يبنابرا.  مسلم استي امريا از راه وحي انبي مؤمنان آگاهٴ همهياست؛ چنانکه براپذيرفتني 
  .ميکن  مين مقدار بسندهي به همي،در بحث از امکان معرفت شهود

به ز ي نيعرفان نظر" ي تصوريمباد" از  يکي به عنوان    يود عرفان  شه يستين اشاره چ  ياز ا 
بـه  .  واسطه با امر مقـدس اسـت    يم و ب  ي مستق ٴ مواجهه يشهود عرفان . شود  مي دانستهاجمال  

 ي،ر حصول يجه غ ي و در نت   يعقل ريغ و يحس رياست غ  ي معرفت يگر، شهود عرفان  يعبارت د 
ـ ي ب ٴد، تعلم، تجربه  ين نوع معرفت حاصل تقل    يا. يحضور علم سنخ و از  ا اسـتدالل   يـ  يرون
 معرفـت   ي، به معرفت شهود   يگاه.  است ي و کشف وجدان   يافت درون يست، بلکه   ي ن يعقل
 العـالم  يجده ما بالذوق والمراد«: ديگو ي ميان معرفت ذوقي در بيصريق. نديگو  مي زي ن يذوق

 والتقليد؛ يمانباإل األخذ طريق علي ال و والکسب البرهان ال والکشف الوجدان سبيل علي
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 لـيس  اذ الکشفية العلوم بمرتبة يلحق ال لکنه مرتبته بحسب معتبرا کان ان و منهما کال فان
  ) به بعد٢٤٥، فص هودي، ص شرح فصوص الحكم قيصري( ». ...کالعيان الخبر

  يت شهود عرفانياعتبار و حج
 . اسـت يفـان  شـهود عر يشـناخت  ا اعتبار معرفـت يت ي حج،ي عرفان نظرين مباد ياز مهم تر  
ـ ان  يـ صرف ب  نه است، ينظر يبحث يعرفان شهود اعتبار عدم اي اعتبار سخن از   داديـ رو کي

ـ  را از ا   يقتيکند حق   مي نکه شخص گمان  ي و پس از ا    يدادين رو ي پس از وقوع چن    .يدرون ن ي
 بـه  .شـهود عرفـاني حجـت اسـت    ا يشود که آ   مي ن بحث مطرح  ي ا ،ق شهود کرده است   يطر

رخـي برآننـد کـه شـهود     ؟ ب دهنـد  ميخبر    از واقع  ،هاي شهودي عرفا   هعبارت ديگر، آيا يافت   
صـرفا   بلکـه پديـده اي اسـت     ؛بخش نيست   و معرفت  )Objective( نما اي واقع  عرفاني تجربه 

کم راهـي بـراي     و احساسي است بدون ارزش معرفتي؛ يا دست،)Subjective(  و ذهني يدرون
مدافعان اين نظر در آثار مربـوط بـه        . يار نيست  آن در اخت   )Veridicality( بخشي اثبات معرفت 

هـاي    از راه» دينيٴتجربه«ا ي » عرفانيٴتجربه« ذيل بحث از    ،شناسي ديني   دين و معرفت   ٴفلسفه
 عرفـاني و  ٴ تجربهاعتبارطرفداران . اند ها استدالل کرده گوناگون برعدم اعتبار اين گونه تجربه   

ورود در  در اينجا مجال. ناقشات پاسخ دهند به اين مهاي گوناگون اند از راه ديني نيز کوشيده 
  .اين مباحث نيست

ين، بنـابرا .  عرفـاني وجـود نـدارد   ٴرسد راهي تجربي براي اثبات اعتبار تجربـه       مي به نظر 
نکه در  ي مگر ا  بدانند؛بخش   اي معرفت  تجربه عرفاني را    ٴتوانند تجربه   نمي گرايان افراطي  تجربه

 عرفـاني نيـز   ٴ برهان عقلي بر اعتبار تجربه ٴاقامه. د نظر کنند  يجد خود ت  يشناخت ي معرفت مبان
پيـدا  اسـت،  ي شـهود عرفـاني    يمان وان شواهد و قرائني که مؤيد واقع      ت  مي البته. آسان نيست 

.  دشوار اسـت ،حجيت شهود ببار آوردپذيرش  اي استداللي که الزام منطقي بر  ٴ اما ارائه  ؛کرد
  .ندارد وجود عرفاني ٴتجربه اعتبار دمع بر عقلي يا تجربي دليل هيچنيز 

 ارزشمندترين بخِش بسياري قائل است و آن را الهامبرتراند راسل براي احوال عرفاني ارزش       
اش ارزش عرفـان را فقـط در بعـد     گرايانه پايهٴ ديدگاه مادي اما وي بر  ؛داند  مي امور در انسان  

 ).Mysticism and Logic and other Essays, pp. 1, 4, 12( . نه در بعد معرفتـي ،عاطفي آن قائل است
بينـي   طبق اين ديدگاه، جهـان . ي است، نه با حقيقت يبه عبارت ديگر، سروکار عرفان با زيبا      

 عرفـاني فوايـد غيـر     ٴعرفاني و عرفان نظري بي اساس و بي اعتبار است، گرچه خود تجربه            
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خـود  زيـرا   ؛ناپذير اسـت  جتنابعرفان ا,  فلسفه، اما حتي با اين ديدگاه؛معرفتي مهمي دارد 
البته چنانکه خواهيم گفـت،  .  عرفان است  ٴ فلسفه ٴ از مقوله  ،کند  مي اين بحث که راسل طرح    

گرايانه  عرفتي و حقيقت بعد م،شناختي عرفان عالوه بر بعد عاطفي و زيباييحق اين است که 
 ٴگرچه عاطفـه . اني است عرف ٴ ناظر به اين جنبه از تجربه      »عرفان« ٴ چنانکه خود واژه   ؛داردنيز  

ي نسبت  يزيبادر واقع    . غير از کشف واقع است، بي ارتباط با حقيقت نيست          ،زيبا و نجيبانه  
  .عاطفي ما با حقيقت است

 و  و اعتبـار بسياري از فالسفه مانند سهروردي و مالصدرا به امکـان معرفـت شـهودي و تحقـق          
ي اين امر استدالل عقلي دارنـد يـا از    اما سخن در اين است که آيا برا؛ضرورت کسب آن قائلند  

 از يبعض. اند يافتهاي   همچون اتکا به نقل يا بر اساس شهود عرفاني خود چنين عقيده    ،طرق ديگر 
انـد    کوشيده)William Alston( و آلستون )Richard Swinburne( سوئن برن  همچون،ي غربٴفالسفه

 ,See, The Existence of God( .وجيهاتي ارائه دهند ديني و عرفاني تٴشناختي تجربه براي اعتبار معرفت

and Perceiving God (the epistemology of religious experience)( دينـي را  ٴ اصوال کساني که تجربـه 
 مبنـايي تجربـي   ، همچـون علـوم طبيعـي   ،ند که براي معرفت دينيا ه در پي آن بود  ،ندا همطرح کرد 

ها، اديان و   را بر فرهنگ)Argument from consensus(توافق عرفا برخي . کنندپيدا ) تجربهٴ باطني(
هاي مختلف، در برخي مسائل بنيادين عرفاني، همچون وحدت وجود، دليلي براي حقانيت              دوره

 Analogical(هـاي حـسي    هاي عرفاني بـا تجربـه   برخي تشابه تجربه. اند هاي عرفاني دانسته تجربه

argument for cognitivity of religious experiences(هاي  شناختي تجربه  را مبنايي براي اعتبار معرفت
 )Mysticism its Nature, Cognitive Value and Moral Implications, chap. 3, pp.82 - 127: ك.ر(. انـد  عرفاني تلقـي کـرده  
در چنـداني  وفيـق  تهاي عرفاني فراهم کنند،  توانند مؤيداتي به نفع اعتبار تجربه   گرچه اين امور مي   

هاي باطني و درونـي را   تجربه؛ زيرا آنان اقناع مخالفان اعتبار تجارب ديني و عرفاني نداشته است       
  )See, On the Nature and Existence of God, pp. 285 - 343  (.آورند  حسي به حساب نميٴهمسنگ تجربه

 سـخت بـه اعتبـار و    ،هايي هـستند  رفا و کساني که داراي چنين تجربه    گر، ع ي د ياز سو 
ها اعتقاد دارند و اين نوع معرفت را برتـر از هـر معرفـت ديگـري                  بخشي اين تجربه   تمعرف
، و مدعي علمي هستند     گويند که قابل زوال و ترديد نيست        مي ها از يقيني سخن    آن. دانند  مي

نبـع  جـامع األسـرار و م  ( .اسـت  نسيان و زياده و نقصان     ، سهو ، غلط ، پذيراي که به نظر برخي   
  )٥٣٧، ص األنوار

 از علم اليقـين  ،شود هاي عادي علمي و فلسفي حاصل مي به اعتقاد عارفان، يقيني که از راه 
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 عرفـاني مـا را بـه     ٴکه تجربه   قابل زوال و خطاپذير است؛ در حالي       ،اين يقين . رود  فراتر نمي 
 از راه سـلوک  بـاالتر از آن، عـارف  . رساند که بسي برتر از علم اليقين است   عين اليقين مي  

بـا مطالعـه و مداقـه در    . عاري از خطا استناپذير و  رسد که زوال    عرفاني به حق اليقين مي    
ويليام .  ذکر کردهاي عرفاني تجربهتوان شواهد و قرائني بر معرفت بخشي   مي،هاي عارفان گزارش
شـناختاري   يـا وجـه   بخشي  عرفاني را معرفتٴ تجربهايه  ويژگييکي از )William James( جيمز

)Noetic quality(داند  آن مي. )The Varieties of Religious Experience, p330(   در بـسياري از اديـان و 
  .مکاتب براساس تجارب عرفا و بر اساس تعاليم ديني اين راه پذيرفته شده است

ني ي را اثبات کرد؟ متون ديتوان اعتبار شهود عرفان  مي ،آيا با دليل نقلي از کتاب و سنت       
 از ظاهر برخي آيات و روايـات      . کند  مي  شهودي و باطني را تأييد     ٴتجربهبخشي اصل    معرفت

استفاده کرد که تهذيب نفس و تطهير جان راهـي بـراي رسـيدن بـه               توان    ميفي الجمله   نيز  
 ،اما فهم تفصيالت مربوط به کيفيت، شرايط و حدود اين معرفت          . برخي معارف الهي است   

  .  استيترشيازمند تأمالت بين
ک يو در خالصانه و  شود که تقوا، مجاهده و عمل صالح          مي از آيات و رواياتي استفاده    

باطل و دريافت علم و معرفـت و        از  زمينه را براي هدايت، قدرت تمييز حق         ،تيکالم عبود 
د و اما اينکه آيا اين معرفت و بصيرت و هـدايت همـان شـهو          . کند  مي حکمت و نور فراهم   

عرفـا از شـواهد و قـرائن        .  و استنباطي اسـت    ياي نظر  فاني است، مسئله  علم حضوري عر  
ـ    مي موجود در اين آيات و روايات استفاده        ،آيـد   مـي دسـت ه کنند که معرفتي که از اين راه ب

ايـن معرفـت، حکمـت،      . تنوعي ديگر از معرفت است که متفاوت با علـم حـصولي اسـ             
 برخـي از آيـات و روايـاتي کـه     . از سنخ معرفت حضوري و شهودي اسـت       ،بصيرت و نور  

  : بدين قرار است،شود  ميها استناد معموال در اين زمينه به آن
َوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهللاََّ ملع املحسنني﴿ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ َ َ َ َُْ ََ َّ ِ َ َّ َ َ َُ َ َُّ ْ ايـن آيـه   . )٦٩ آيـهٴ  عنكبـوت سورهٴ ( ﴾َ

  .سازد ميهموار نه را براي هدايت الهي داللت دارد بر اينکه مجاهده در راه خدا زمي
ـ﴿ َ َّيـٰاهيا الذين ءامنوا ان تتقوا اهللاَ جي َ ِ َ َ َّ ََ ًعل لكـم فرقانـا وـُّ ُُ َ ِّيكفـر عـنكم سـيئ َ َ ُُ ََ ُاتكم وِّ ُيغفـر لكـم و ِ َ ِ اهللاُ  َ

َذوالفضل العظيم ِ  شود که بين تقوا و دريافت فرقان  مياز اين آيه استفاده .)٢٩ آيـهٴ أنفالسورهٴ ( ﴾َ
  . وجود دارداي  رابطه،توان تشخيص داد  مي رايا معرفتي که با آن حق و باطل

ُواتقوا ﴿ َّ ْ ويعلمكم اهللاهللاَ ُ ُُ ِّ َ َ بكل ش واهللاَ ِّ ُ ٌء عليمْىِ ِ  اين آيـه پـاداش تقـوا را    .)٢٨٢ آيهٴ هبقرسورهٴ  ( ﴾ٍَ
  . داند  ميتعليم الهي

اي برتر از    که مرتبه خواند    ميت  ساز هداي   اطاعت از خدا و رسولش را زمينه       ، ديگر يا آيه
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ممکـن اسـت از ايـن     .  چرا که اطاعت خود مسبوق به ايمان است        ؛اصل ايمان آوردن است   
  .گويند  ميهم استفاده شود که مراد هدايتي است که عارفان از آن سخنبيان 

ِقل أطيعوا اهللاََّ وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنام عليه﴿ ِ ِْ ُ ََّ َّ ْ َُ َ ُ َ َُ َّ ِ َِ ََ ْ َ َ ُ ما محل وعليكم ما محلتم وإن تطيعوه هتتـدواَ َ َ ُ ُْ ُ ُ َ ِّ َ َ ِِّ ْ ِ ْ َ ْ ْ َْ َ َُ ُُ﴾ 
  .)٥٤ آيهٴنورسورهٴ (

داللت دارند که  Ｄنياز حضرات معصوم نيز   بسياري   ٴروايات و احاديث قدسي و ادعيه     
 عمولهاي م ت و راه تحصيلش نيز منحصر به راه  علم منحصر به علوم عادي و متعارف نيس       

کـه از راه تقـوا و اخـالص و بنـدگي     وجـود دارد    وعي ديگر و برتر از علـم         بلکه ن  ؛نيست
  :کنيم  ميبه چند نمونه از روايات اشاره. شود  ميخداوند به قلب انسان القا

فقال لـه کيـف انـت يـا     .  حارثة بن مالک بن النعمان األنصاري     Ｂاستقبل رسول اهللا  
لکـل  : Ｂفقال لـه رسـول اهللا     . حقاحارثة بن مالک النعماني؟ فقال يا رسول اهللا، مؤمنا          

يا رسول اهللا، عزفت نفسي عن الدنيا فاسهرت ليلي، : شيئ حقيقة، فما حقيقة قولک؟ فقال    
و أضمأت هواجري، و کأني انظر الي عرش ربي و قد وضع للحساب، و کـأني أنظـر إلـي              

: Ｂل اهللافقال رسو. اهل الجنة يتزاورون في الجنة، و کأني أسمع عواء أهل النار في النار
  ١.عبد نور اهللا قلبه، ابصرت فأثبت

 ديـد؛  ميي عرش خدا را يحارثه بر اثر عبادت و ترک تعلقات به جايي رسيده بود که گو       
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مولوي اين حديث را چنين به نظم آورده است. ٥٤، ص ٢،ج الکافيکليني، .  ١
ــد را    ــباحي زي ــر ص ــت پيغمب   گف

  
ــا وفــا      کيــف اصــبحت اي رفيــق ب

  اوش گفـت   گفت عبدا مومنـا بـاز       
"  

  کو نشان بـاغ ايمـان گـر شـکفت           
ــوده    ــشنه ب ــت ت ــا گف ــن روزه   ام م

  
  شب نخفتستم ز عـشق و سـوزها          

  لقان چـون ببيننـد آسـمان      گفت خ   
  

ــيان    ــا عرش ــنم عــرش را ب ــن ببي   م
  هشت جنت هفت دوزخ پيش مـن        

  
  هست پيدا همچو بت پـيش شـمن      

  شناسـم خلـق را     يک به يک وا مي      
  

ــيا     ــو در آس ــن زج ــدم م   همچوگن
  که بهشتي که و بيگانـه کـي اسـت           

  
  پيش من پيدا چو مار و ماهي است        

ــس      ــدم نف ــا فروبن ــويم ي ــين بگ   ه
  

  يدش مصطفي يعني که بس    لب گز   
انـد كـه    الزم به ذكر است كه شارحان مثنوي معنـوي إشـاره نمـوده     . ، دفتر اول  مثنويمولوي،  (  

  ).مولوي به خطا اين داستان را به زيد به حارثه نسبت داده است
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 و جهنميـان را نيـز  نگريـست     مـي  ،انـد  هاي الهي  ه متنعم به نعمت   اهل بهشت را در حالي ک     
 در اين اسـت کـه رسـول    ،اهميت و ويژگي اين قضيه . دهند  سر مي ديد که معذبند و ناله       مي

از بيان حضرت .  آن را تأييد کرده و در عبارت کوتاهي اسرار آن را بيان کرده استＢخدا
 ثانيا اين بصيرت بر اثر ؛آيد که اوال حارثه در پي عبوديت به آن مقام رسيده است     ميچنين بر 

اوم تـابش   رابعا شرط تـد ؛ ثالثا محل دريافت اين نور قلب بنده است      ؛تابش نور الهي است   
  . ثبات قدم در بندگي است،اين نور

هـاي حکمـت      چشمه ،بندگي کند خالصانه   ديگر آمده است که هرکس چهل روز         يدر حديث 
ما اخلص عبد هللا عـز و جـل اربعـين صـباحا إال            «: کند  از قلبش جاري و در زبانش تراوش مي       

در روايتـي ديگـر آمـده     )٢٤٢، ص ٦٧، ج بحـار األنـوار  (» .جرت ينابيع الحکمة من قلبه علي لسانه 
  )همان. (»من اخلص هللا اربعين صباحا تنفجر ينابيع الحکمة من قلبه«: است

ـ  و رؤي بارها به معرفت شهودنهج البالغهژه در يوه  ب ،Ａنير المؤمن يدر سخنان ام   ت ي
 هرگـز در آن  ام، دهيـ حق را داز وقتي كه     :ديفرما  مي ييدر جا .  اشاره شده است   يبيق غ يحقا

آمـد کـه     مـي شيار پي بس)٤، خطبه  نهج البالغة ( ».تهي الحق مذ ار   يماشککت ف «: ام هشک نکرد 
ـ  ؛شـد   مـي   مواجـه  يبـ يق غ ي با حقـا   Ｂامبري در کنار پ   Ａيعل  کـه حـضرت     يطـور ه   ب

 جز  ؛ينيب  مي نم تو يب يم من    و آنچه  يشنو  مي  تو ،شنوم  مي آنچه من :  به او فرمود   Ｂرسول
همان، خطبه ( ».ي اال انک لست بنبي ما اريسمع و ترانک تسمع ما ا«: يستيامبر نينکه تو پيا

ـ يب  مـي  ا پروردگارت را  يد آ ي پرس Ａينام ذعلب از عل   ه   ب ي شخص يوقت )١٩٢ ، حـضرت   ين
 نـه بـا چـشم    ، قلب است  ٴدهيدن با د  ين د ينم؟ البته ا  يب  نمي پرستم که   مي  را يزيا چ يآ: فرمود
ان و لکن تدرکه القلوب بحقائق ي العون بمشاهدةيالتدرکه الع... ؟ يافأعبد ما ال ار  «١.ظاهر

 او :ديـ گو  مي اهللايق الي در وصف سالک طر،گري ديا  در خطبه)١٧٩همان، خطبـه   ( ».مانياال
ن نور يکند و با ا    مي  او روشن  يتابد و راه را برا      مي بس درخشنده بر او    ي است که نور   يکس

ق و سـلک بـه   ي فابان له الطرر البرقيو برق له المع کث... «:پردازد  مي قي طر ياست که به ط   
  )٢٢٠همان، خطبه ( ».ليالسب

گـر از معرفـت متفـاوت بـا     ي ديشود که اوال نـوع   ميات استفادهياز مجموع آيات و روا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :به قول فردوسي.  ١
 نبيني، مرنجان دو بيننده را  بـه بيننـدگان، آفريننـده را
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، عمـل  اخالصمان، ي با ايکي ارتباط نزد ،ا آن معرفت  ي ثان ؛ وجود دارد  ي حصول يها شناخت
سـازي و    زمينـه ، انسان اسـت ٴعهده ثالثا آنچه به    ؛داردخداوند  صالح و در يک کالم بندگي       

ـ  رابعـا ا ؛کسب قابليت است، اما معطي هدايت و فرقان و نور خداوند اسـت        ت و ين هـدا ي
  . استي ظاهريها  برتر از شناختي بسيث عمق و روشنيمعرفت از ح
 ،يات اسـالم  يات و روا  يق آ ي از طر  يست، استدالل بر اعتبار معرفت عرفان      ا دايچنانکه پ 

  .دارد تيحج مؤمنان يجه فقط براي در نت.ي نه فلسف،است ينيد رون ديبحث

  حافظ ٴمسئله
ـ  رؤي فکر و تعقل است، نه به معنـا ي به معنا»يعرفان نظر«ب  ي در ترک  »نظر« . ت و شـهود ي

  فهـم و ،يق مشهود را بـا علـم حـصول   ي حقاكوشد ، مين علمين است که عالم ا    يمقصود ا 
 ٴمـسئله  کـه  سـت  انجـا يا در. کنـد  تحليـل  و تجزيه عقالني کوشش  را با  يمشاهدات عرفان 

 ،است عقل کار ،نظري تفکر که است اين حافظ خواجه مسئله. شود  مي طرح حافظ خواجه
 دل از نبايد را عقل کار چنانکه ؛کند  نمي را دل کار عقل. دل کار ،عرفان يا شهود و عشق و

 بردن به   يو پ  دل کار فهم پي در عقل آن در که است اي حوزه نظري عرفان اما. داشت انتظار
 ديدن توقع گوش از يا شنيدن انتظار چشم از که نيست آن نظير کار اين آيا .اسرار دل است   

 لـسان  که رو آن از کنيم؛  مي مطرح »حافظ خواجه مسئلهٴ« عنوان با را اشکال اين باشيم؟ داشته را
 :گويد  مي»ارفينالع مقامات« براي تصنيف سينا، ابن به تعريض در بيتي در شيرازي الغيب

  دانست نداني تحقيق به نکته اين ترسم  وزيـآم عشق آيت عقل دفتر در که اي
)٤٨، غزل ديوان حافظ(  

 وجـه  اسـت؟  ممکن اين آيا و نيست؟ عقل دفتر از عشق آيت آموختن نظري عرفان آيا
 نيـز  ميرفندرسـکي . داننـد   مـي  عقل طور وراي طوري را عرفان عرفا که است اين امکان عدم

 ملکـوت  در صورتي عالم اين اشياء کهنيستند   قتيحق اين فهم به قادر فالسفه اينکه ٴربارهد
  :گويد مي ،دارند

  يـسيناست بوعلي گر و ابونصرستي گر  ظاهري فهم هيچ را سخن اين نيابد در
 قابل نظري عقل با که است اي گونه به ،اشراقي و عرفاني معرفت سنخ که است نيا مدعا
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 عـالم  عقـول  تـرين  قـوي  حتي باشد؛ نيرومند چه اندازه  عقل آن که نيست مهم. نيست درک
 را عرفاني ٴتجربه اگر حتي نيبنابرا. ندارند را حقيقت اين درک توان فارابي و سينا ابن چون
 از  يخـال  ،ييهـا  تجربـه  چنـين  از مند نظام نظري علم يک ساختن ،بدانيم زا معرفت و معتبر
 درونـي  و شخـصي  بـاطني،  اي تجربه حقيقتش که را چيزي توان  مي چگونه.  نيست يدشوار
 با تنها عرفاني معرفت نکهيا به توجه با کرد؟ مطرح ، در قالب علم حصولي و عمومي      است
 آن درک به طريق اين طي بدون توان  ميچگونه ،شود  ميکشف رياضت و سلوک مراحل طي

 نظـري  عرفـان  همچـون  مـي عل کـه  کند  نمي  داللت آن نظاير و ها پرسش اين آيا شد؟ لينا
  نيست؟ ممکن

 )Experience and interpretation( ترجمـه  و تجربـه  بين بايد نخست ،پرسش اين به پاسخ در
 غير قلبي، شخصي، دروني، باطني، امري ،عرفاني شهود يا تجربه که نيست شکي. فرق نهاد 
 حاصـل  جـان  تطهيـر  و نفس تهذيب پي در معموال ،تجربه اين.  است ير زبان يو غ  مفهومي

 مراحـل  در کـم  دسـت  عـارف  همچنـين . نظري تفکر و آموزش و مطالعه راه از نه شود، مي
 ايـن  وقـوع  و اسـت  کننـده  دريافت و منفعل ،تجارب گونه اين در معموال ،متوسط و ييابتدا

 بيشتر عارف نقش سطح اين در. ست ااو براي بيني پيش قابل غير و او ٴاراده از خارج تجارب
 و فاعليت نه است، واردات و احوال اين دريافت قابليت براي سازي زمينه و خود سازي آماده
 اين در ،است شهودي و حضوري آگاهي داراي و مجرد جوهري که عارف نفس. آنها خلق
   دهد  ميروي او آگاه صقع در رويداد اين و شود  ميدرگير تجربه

 عبارت به. گوييم  مي عقل يا ذهن آن به که دارد نيز ديگري بعد آدمي نفس اين، بر عالوه
 است قادر دارد، عينيت او احوال و نفس با که حضوري داشتن آگاهي  بر عالوه آدمي ديگر،

 و خـود  ٴدربـاره  و کنـد  دريافـت  حصولي ييتصويرها حضوري هاي آگاهي از عقل طريق از
 را رونـي بي محـسوس  رويـدادهاي  تـوانيم   مي ما چنانکه هم. بپردازد تأمل و تفکر به احوالش
 قـرار  نظـري  تفکـر  موضـوع  نيـز  را دروني احوال توانيم  مي .كنيم تحليل و تجزيه و مطالعه

 رينفوذناپذ يواريد انسان نفس مختلف ابعاد نيب اما است، ذوابعاد يقتيحق انسان نفس. دهيم
ـ  النفس« که اند طيبس قتيحق کي وجوه ها آن ٴهمه بلکه ؛ستين  ».يالقـو  کـل  وحـدتها  يف

 صـاحب  کـه  اسـت  همان شهود واجد. است آن وحدت ٴهيسا ريز ،است نفس در که يکثرت
  . است يظاهر حواس يدارا که است همان و است عقل
؛ بـه سـخن     اسـت  يحـصول  علـم  به يحضور علم ليتبد ،عقل ياصل يکارها از يکي
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 بـدون  توانـد   نمـي  خـود  ،عقل يا  ذهن .است يحضور علم از يحصول علم برگرفتنديگر،  
 را معلومـات  ايـن  حواس آنکه از پس اما ؛گردد آگاه محسوسات از ،بيروني حواس ٴواسطه

ممکن است   گرچه ،عقل همچنين. بينديشد ها آن ٴدرباره تواند مي عقل ،دهد قرار دراختيارش
 ايـن  نفـس  تهـذيب  طريـق  از آدمـي  آنکه از پس اما دريابد، را عرفاني  حقايق  يبرخ نتواند

 شکارچي عقل ديگر، عبارت به. باشد ها آن گر نظاره واندت  مي عقل ،آورد دسته  ب را معارف
 و تماشـاچي از منظر و پنجـرهٴ خـود،         تواند  مي اما نيست، ها آن در گريباز و عرفاني حقايق
  .باشد ها آن گر نظاره

 بـه  تواند  نمي عقل که باشد معنا اين بهممكن است    ،يشهود عرفان  بودن عقل طور وراي
 به قادر عقل هم شهود طريق از آن به نيل از پس اينکه نه ؛گردد يلنا آن به ،مستقل و تنهايي

 بيرون است؛ عقلاز دسترس    تعبدي، احکام ويژهه  ب ديني، معارف از بسياري. نيست آن فهم
 احکامـشان  ٴدربـاره  و بفهمـد  را ها آن تواند  مي عقل وحي، طريق از ها آن دريافت از پس اما

 هـم  نظـري  تأمل قابل ،شهود از پس است، شهود قابل هرچه که گفت بتوان ديشا. بينديشد
 راه از که يمعرفت نوع گرچه ؛استممكن   آن ٴدرباره تفکر و ،شهود آوردن ياد به .بود خواهد
  .ستين حصول قابل عقل راه از شود  ميحاصل شهود

 مقـام  و فهـم  مقـام  کـشف،  مقام: کرد طرح مقام سه توان در   مي نسبت عقل و عرفان را    
 عرفاني حقايق کشف شود؛  نمي حاصل تعقل راه از شهودي معرفت که نيست کيش. داوري

هاي   معرفت از ياريبس زيرا ؛بفهمد را شهودي يها يافته تواند  مي عقل اما. است دل طريق از
، بـه  حـضوري  علـم  از آدمي ذهن .باشندبرخوردار   حصولي يا قرينهتوانند از     حضوري، مي 

. کنـد وصـف    و فهـم  را شـهودي  هـاي  يافتـه  تواند  مي عقل بدينسان. رسد  مي حصولي علم
 ها آن تواند ميباشد،   داشته اختيار در را حضوري يافت از الزم حصولي هاي داده عقل که هنگامي

 و گيرد  مي  صورت نظري عرفان در که است کاري اين. کند داوري و ارزيابي حتي گاه و تفسير را
  .است شهود شهد از محرومان و حضوري ديدار از محجوبان به نظري عرفان هديه اين

 مراتب است و   و ذو   محدود ،ي بشر يها گر معرفت يهمچون د  زين يعرفان شهود و کشف
ـ نا قيحقا همه کشف به يکشف صاحب هر که ستين نيچن  هـاي  يافتـه  فهـم  هـم . شـود  لي

 ميـسور  آن کامـل  فهـم  نـه . آن ٴدرباره داوري هم و است ذومراتب و نسبي محدود، ،شهودي
 مکشوف قيحقا. کرد عقلي داوري شهودي يافت ٴدرباره توان مي هميشه و جا همه نه و است

 وجـود  زين آنجا در ابهام و تيشفاف اي ليتفص و اجمال و ستين قابل کشف  اندازه کي به هم
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 ن،يا بر عالوه» .يه کما اءياألش يارن اللهم«: گفت  نمي کائنات اشرف بود نيا جز اگر. دارد
 و کشف و عقل و استقواي فاهمهٴ بشري  دسترس از دور وندخدا کنه ذات  که ندا  متفق همه
 يبـرا  فهـم  قابـل  نـه  اسـت،  سزاوار که گونه آن حق، ذات. ستين راه آن کنه به را يوح و الهام

 فقـط  او. آرد به جـاي   را او يثنا حق که رسد را ياحد نه و ان،يب و وصف قابل نه است، گرانيد
  ».القائلون قولي ما فوق و نفسک يعل تياثن کما انت ياله«. کند ثنا را خود تواند  ميخود
  ردم از آنـق آيم خجل گـه عشـون بـچ  انـرح و بيــق را شـم عشـه گويـرچـه
  عقل، در شرحش چو خر در ِگل بخفت  قي هم عشق گفتـق و عاشـرح عشـش

  ي عرفانٴتجربه يريناپذ انيب
زد کـه بـه اعتقـاد       يـ خ مـي نجـا بر  ياز ا  ،است نيشيپ اشکال با االفق بيقر که يگريد اشکال

 واصل آن به عارف كه را چيزي آن. رنديناپذ انيب يعرفان و يمعنو يها تجربه  از عرفا ياريبس
 بخواهـد  كسي اگر. ندارند اي بهره آن از ديگران و است و خصوصي  شخصي امري ،شود مي

 كـه  بـرود  را راهـي  نهمـا  بايـد  ،برسـد  كشفي معرفت آن به و شود تجربه و حال آن واجد
 يعرفا. شود كسي نصيب كتاب و گوو  گفت و بحث با كه نيست چيزي آن. روند  مي عارفان

 ٴگفتـه  بـه . اند ناليدهسخن   تنگناي از گفته و  سخن عرفاني ٴتجربهناپذيري    وصف از ،ياريبس
  مـشترك  يهـا  يژگيو از )ineffability( ناپذيري بيان ،ديني ٴتجربه انواع كتاب در جيمز ويليام

  .است عرفاني تجارب تمام
  .فهمد  نمياو را ر عارف که فاقد تجربهٴ عارف است، زبانين است که غي، ايريناپذ اني دليل بيگاه

  را سليمان دمي نديدي كه  را مرغان زبان داني چه تو
  .ان است و نه مخاطبش قادر به فهمي نه عارف قادر به ب:و گاه مشکل از هر دو سو است

  دنشيشن از خلق و گفتن ز ناتوان من  رـک تمام عالم و دهيد بخوا گنگ من
  :ميخوان  ميي آذرخشير از رعديت زيآيد؛ چنانکه در ب  ميبند زبان هم عادي احساسات گاهي در

  نـگفت نتوان و دنـدي توان راز رآنـم که   نهان است رازي چه تو نگاه به ندانم من
هـا و   م و احکـام توسـط واژه  يمفـاه . سـت مند قائم به لفظ و زبـان ا        نظام يعلم حصول 
. تـوان گفـت     نمـي   سـخن از علـم مـصطلح       ، که زبان نباشد   ييجا. شوند  مي عبارات اظهار 

 بـه  توجـه  بـا  آيـا  داد؟ ارائـه  منـد  نظام علمي ناپذير، بيان حقايق از توان  مي ن، چگونه يبنابرا
   داشت؟، و معنايي خواهداست ممکن نظري عرفان ،عرفاني ٴتجربه ناپذيري بيان
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ـ  بي شهود عرفانيريپذ ٴ عقل که دربارهيحاتين اشکال با استفاده از توضيدر پاسخ به ا   ان ي
ـ ان ن يـ  شـدن قابـل ب     يند حـصول  ي بدون گذر از فرا    ي عرفان ٴد گفت تجربه  ي با ،شد امـا  . ستي

 و بـرداري  صـورت  بـاطني  رويـداد  از و شـد  تبـديل  حصولي به حضوري يافت  که يهنگام
 ٴتجربـه  بنـابراين، . آيد ميدر زبان و لفظ قالب در و شود  مي بيان قابل آنگاه شد، سازي مفهوم

ن سـخن دربـاره     يا. شود مي بيان و توصيف قابل حصولي، فرايندي طي در شهودي شخصي
  . قابل طرح استي و باطنيهمه تجارب درون

 تواند يم عقل که گونه همان. ندارد آن بودن پذير بيان با منافاتي ،عرفاني تجربه بودن دروني
 احـوال  توانـد  ان کند، مـي   يرا فهم و ب    )، حسرت يشگفت درد، غم، شادي،  (متعارف   دروني احوال
 هـاي  تجربـه  لـيکن  اند، خصوصي دروني احوال همهٴ البته. کند بيان و نيز درک  را عرفاني دروني
 افـراد  از ياندک شمار  براي عرفاني دروني هاي تجربه اما دهند،  مي روي همگان براي عادي دروني

  .ديافزا  ميي عرفانيها ان تجربهي بين امر بر دشواريشوند و البته ا  ميحاصل
ـ ب ،اسـت  ذومراتـب  و نسبي محدود، شهودي هاي گونه که فهم يافته    همان ز يـ هـا ن   ان آن ي

ـ ب بـه  ز قادر ين زبان رسد،  نمي مکشوف قتيحق کنه به چنانکه عقل .  دارد ييها تيمحدود  اني
 در يکلـ  طـور ه  ب زبان و عقل که ستين معنابدان   نيا اما. ستين مشهود تيواقع ذات و کنه
 آن و اسـت  واقـع  و ممکـن  ،انيب و فهم از يمراتب بلکه ؛عاجزند مشهود قيحقا انيو ب  فهم

 يينارسـا  بنابراين اگرچه  .است يکاف ينظر عرفان علم ساختن يبرا ،است ممکن که مقدار
 ايـن  اسـت،  حقـي  سـخن  ،عرفـاني  حقـايق  بيان در زبان يينارسا و ،داوري و فهم در عقل

 الجملـه  فـي  و نيست نفوذناپذيري ديواربين عقل و شهود     . نيست مطلق ناتواني و يينارسا
 بـراي  کـه  بيـان  و فهم از مقدار آن و يافت راه شهودي عوالم به عقل راه از توان  مي حدي تا

  .است ميسور و مقدور ،است الزم نظري عرفان
 را عرفاني تجربهٴ توان  ميکه است درست. است نسبي امري اپذيرين بيان و پذيري پس بيان

 از چيزي و است کامل بيان اين که نيست معنا بدان اين اما گفت، سخن آن از و آورد بيان به
هـا   گفتـه  از بيش بسي ها ناگفته که آيد ميبر چنين عرفا سخنان از. است نمانده ناگفته تجربه
 بـه  که هست ييزهايچ اي يزيچ ،يمتعال يها تجربه ژهيو به ،يا تجربه هر در شهيهم و است

  :يبه گفتهٴ سعد» .لسانه كل اهللا عرف من« آمده است که ينيدر معارف د. ديآ  نميانيب
  ديآ  ميريقص يدار تو که يقامت به    ردازمـبپ من که اـمعن ٴجامه زارـه

 مـا  بيان«: ديگو  مينت باستايحي مسي از عرفا)Dionnysius the Areopagite( ديونيسيوس
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 بيـان  رسـيد،  انجـام  بـه  صـعود  ايـن  که هنگامي اما دارد؛ وابستگي ما روح صعود ميزان به
او  )٩٣ ، ص مـسيحي  عارفـان  (».شود  مي غرق ناپذير وصف درياي در و شود  مي متوقف سره يک
  ٴباره را نرسد که حق سخن را در    يجز او کس  .  وصف واصفان و سخن سخنوران است      يورا

  ».القائلون قولي ما فوق و نفسک يعل تياثن کما انت ياله «:ادا کندخود 
 را خـود  خـاص  يهـا  دشواري ،نامأنوس و عام غير ٴتجربه هر مانند ،عرفاني ٴتجربه بيان

 فلسفه، مانند علمي هر چنانکه ؛نيست ميسر روزمره زندگي به مربوط عادي الفاظ با و دارد
 فراوان هاي کوشش و بسيار تأمالت با عرفا. دارد خود به مخصوص زباني ،فيزيک و رياضي

  .آورند پديد را عرفاني معرفت با مناسب زبان اند توانسته ها قرن طول در
 و احـساسي  عـد ب هـم  و دارد معرفتي عدب هم عرفاني ٴتجربه که شد يادآور بايد اينجا در
 و توصـيف . ستا بيشتر ،تجربه عاطفي و احساسي بعد در توصيف و بيان دشواري. عاطفي

 شگفتي و تحير و هيبت و بهجت و مستي و شور و عشق و رجا و خوف چون احوالي بيان
 ديگـري  بـه  را شـخص  احساس عين تواند  نمي بياني هيچ و است دشوار البته ،شوريدگي و

  :گويد  ميعارف که ست ااينجا. سازد منتقل
  مـزن دم تو با سه هر اين يـب که تا  زنم برهم را صوت و گفت و حرف

 چنانکـه  ؛است عرفاني ادبيات ٴعهده بر بيشتر عرفاني ٴتجربه عاطفي و احساسي بعد بيان
 عرفاني ادبيات نه گرچه ؛دار شده است    عهده نظري عرفانرا   يعرفان ٴتجربه معرفتي عدب بيان

 براي عرفاني اشعار اکثر. احساسي بعد از خالي نظري عرفان نه و است معرفتي بعد از خالي
 ديگـر  و اسـتعارات  و تـشبيهات  استخدام با شاعر عارفان. است تجربه احساسي بعد الانتق

 دامـن بـه آن    يـا  فرونـشانند،  را درونشان آتش از قدري کوشند  مي ،ادبي صناعات و هنرهاي  
 اي ناله ،گفتن سخن خال و خط و زلف و معشوق و مطرب و ساقي و  مي از همه اين. زنند
 آن هاي ناگفته باز بکوشند که هم چه هر و. مپرس که هجري درد و عشق غم از برآمده است
  .ست اها گفته از بيش
 تـگف وانـبت هـک کند  ميآن نه يار راقـف  ر کنعان گفتي خوش که پيام سخن دهيشن
 عرفـاني  هـاي  يافتـه  ٴدربـاره  و ننشسته ساكت عارفان ي،ينارسا اين بر اصرار عين در اما 
 و نظـري  علـم  يـك  هـا  يافته اين ٴپايه بر اند دهيكوش حتي نهاآ. اند گفته بسياري سخنان خود

ابـن   آثـار  برخـي  ماننـد  ؛اند كرده تدوين زمينه اين در بسياري هاي كتاب و كنند بنا حصولي
 امـا  اسـت،  شـهود  همان عرفان واقعيت. ي و مولويعربي، قونو  ابن القضات، فارض، عين 

 گـو و  گفـت  و درس و بحـث  قابل كه است آمده پديد هم حصولي علم يك شهود بر عالوه
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  .است بسيار فاصله ،حال تا قال از شود و  نميحاصل شهود ها بحث اين با البته. است
  حال به قال از راهت ندهند هرگز    الـس پنجه نكني خون دل ديده تا

 يست، بلکه گـاه   ين يعرفان تجربهٴ يريناپذ انيب از يناش شهيهم عرفا يخاموش که است ذکر انيشا
 آنهـا  از پـرده  نبايـد  كه است اسراري عرفاني، هاي  از عارفان، يافتهيبه اعتقاد برخ .است ير رازدار از س 

 . که توان فهم آن را ندارند، فاش کردين وادي نامحرمان ايبرداشت و برا

ــب ســر ــوختن ســزد را آن غي   دوخــتن توانــد لــب زگفــتن كــو    آم
  رازهـا  دل بر و است قفل لبش بر
  

  آوازهـا  از پـر  دل و خمـوش  لب  
  انـد  نوشـيده  حـق  جام كه عارفان 

  
  انـــد پوشــيده  و دانــسته  رازهــا   

 برگرفتـه از    )mysticism(زم  يسيـ ستيعرفـان، م  انگليـسي   م کـه معـادل      يجالب است بدان    
 ، بـستن  ياست که به معنا    myein  آن يوناني ٴشهي راز است و ر    ي به معنا  )mystery( يستريم
ـ   See,S. Payne, "mysticism, Nature of" in Rouledge(. ژه بـستن لـب و چـشم اسـت    يـ وه ب

Encyclopedia of Philosophy, vol. 6, p. 627(آري :  
  هر کردند و دهانش دوختندم  هرکه را اسرار حق آموختند

  فلسفه و عرفان نسبت
 توان  مي و است انيب قابل و ريپذ عقل معتبر، ممکن، توان گفت شهود    مي  الجمله يف که حال
ه ب ،فلسفه با عرفان تفاوت کهنمايد    رخ مي  پرسش نيا کرد، بنا ينظر عرفان چونهم يدانش

ـ متعال حکمـت  و ياشراق ٴفلسفه خاصه ،ياله حکمت ژهيو  ،يعرفـان نظـر   . ستيـ چ در هي
ـ ا متعالي ي اشراقير از حکمت الهي غيزي مستقل است که چ    ي علم يهنگام  يبـرا . ه باشـد ي

: گيـريم  پـي مـي   مقام دو را در بحث ني مبحث اروشن شدن ابعاد مسئله و اجتناب از خلط    
  .فلسفهبا  ينظر عرفان نسبت. ٢ ؛فلسفهبا  يشهود معرفت نسبت .١

  فلسفهبا  يشهود معرفت نسبت. ١
 »علـم « يول .دانستن يعنياست؛   آن يلغو يمعنا به علم ،يشهود معرفت اي عرفان قتيحق

 و موضـوع  کـه اسـت    پـژوهش  و قيتحق و حاصل  افتهي نظام دانشدر معناي لغوي، غير از      
 ٴفلـسفه  امـا . اسـت  انتقـال  قابل ريغ و يخصوص ،يشخص يمعرفت بلکه .داردويژه   يمسائل

 معرفـت . اسـت  تعلـم  و ميتعلـ  و بحـث  قابـل  و مـسائل  و موضوع يدارا" علم "کي ياول
 يا گزاره و يمفهوم ،يحصول ،فلسفه اما ؛است يا گزاره ريغ و يحضور و يشهود ،يعرفان
 ميمفـاه  از متشکل فلسفه اما است، يجزئ و يشخص يحضور علم اساس، نيهم بر. است
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 روش که يحال در ؛است نفس بيتهذ ،يعرفان معرفت ليتحص روش. است يکل يايقضا و
 هم و معرفت نوع در هم عرفان و فلسفه ن،يبنابرا. است ينظر تفکر ،يفلسف دانش ليتحص

  .ندا متفاوت آن ليتحص روش در
 ينـوع  و انـد   يحـس  شـناخت  از برتـر  هـردو  کـه  است نيا معرفت نوع دو نيا شباهت

 بـا  ياريبس يها تفاوت و اند  معرفت سنخ دوآن دو،    نکهيا با. روند  به شمار مي   يشناس يهست
 نوع به بسته يفلسف يمبان. گفت سخن ها آن متقابل راتيتأث و مناسبات از توان  مي ،دارند هم

ـ  ،دهد سوق عرفان سمت به را انسان و دييتأ را عرفان است ممکن ،اتخاذشده مواضع  آن اي
 جهـت  يفلسف تفکر به است ممکن زين يعرفان شهود. سازد منصرف آن از را انسان و رد را

 و هـا  تفـاوت  و ها شباهت نيهم رينظ. گذارد اثر لسوفيف ديد افق و نگرش ٴنحوه در و دهد
 آن، افـزون بـر   . است طرح قابل زين ينظر عرفان علم و يشهود معرفت نيب تأثرات و ريتأث

 .آورد فراهم مي را ينظر عرفان ياصل يمحتوا ،يشهود معرفت

 کثـرت  بـه  قائل فلسفه و وجود وحدت به قائل عرفان که ستين نيا در فلسفه و عرفان فرق
 ممکـن  هم لسوفيف. دانست مواضع و ديعقا در را ها نيا فرق ستين درست اساسا. است وجود
ـ  اگـر  حـال . کنـد  اثبات را وجود يشخص وحدت ،يقلع برهان راه از است  عـارف  کـرد،  نيچن
ـ باورها همه در گرچه هستند متفاوت ها آن. شود نمي  تفـاوت . باشـند  داشـته  نظـر  اشـتراک  شاني

 عقلـي  فلـسفي  معرفـت  و اسـت  شهودي عرفاني معرفت. است معرفت نوع در فلسفه و عرفان
 از عرفـاني  معرفـت . است متفاوت هم معارف نآ به نيل راه که است اين تفاوت اين الزمه. است

  .نظري تفکر راه از فلسفي معرفت اما شود،  ميا جذبه حاصلي نفس تهذيب راه
 زين کالم و عرفان ياساس فرق. است صادق زين کالم و عرفان نسبت درباره سخن نيهم

ـ يد متـون  از يعقلـ  و ينقل روش با متکلم. است آن ليتحص روش و معرفت نوع در  بـه  ين
ـ ن معـاد  و نبـوت  د،يـ توح همچـون  يکالمـ  مـسائل . رسـد  مي يحصول معرفت  يمـسائل  زي

 منظـر  از را جهـان  و شودنزديك   ينيد ينيب جهانبه   کوشد  مي متکلم واست   يشناخت يهست
 هم کالم روش و ،يعرفان معرفت با متفاوت و است يحصول يکالم معرفت نوع. نديبب نيد

 و درحوزه ها آن شباهت. است نفس بيتهذ که عرفان روش با متفاوت و است يعقل و ينقل
ـ يد معرفـت  بـا  هماهنگ ،يعرفان معتبر معرفت که افزود ديبا البته. است معرفت قلمرو  ،ين
  .باشد يتناف ها آن نيب دينبا محتوا و مفاد ثيح از و است آن باطن بلکه
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  ياول فلسفه و ينظر عرفان نسبت. ٢
 عرفان هم که آنجا ازكرد،   سهيمقا عامش يمعنا به سفهفل با توان  مي را ينظر عرفان هرچند

ـ  مناسـبات اسـت،    يشناس يهست ينوع عهيمابعدالطب اي ياول ٴفلسفه هم و ينظر  عرفـان  نيب
ـ . اسـت  فلـسفه  يهـا  شعبه گريد از شيب ياول ٴفلسفه و ينظر ـ از م  نيهمچن  يهـا  نظـام  اني

 بيش و است يشتريب قرابت قياشرا عهيالطب مابعد و ينظر عرفان نيب يعيمابعدالطب مختلف
 بحـث  است مناسب رو نيا از. دارد وجود يکينزد متعاليه حکمت و نظري عرفان بين آن از

  .گردد متمرکز هيمتعال حکمت در ژهيوه ب ،ياول ٴفلسفهدر 

  ها شباهت .الف
  :؛ از جملهاست اريبس ،ينظر ٴحوزه دو نيا نيب تشابه وجوه

   است؛فتهاي نظام دانش يمعنا به علم دو هر
  ؛دهد  ميارائه ريفراگ و عام يشناس يهست ينوع دو هر

  ؛است آن يکل وجه در يهست هردو موضوع
  ي؛هست کثرت و وحدت بحث مانند ؛است مشترک زين ها آن مسائل از ياريبس

  رد؛يگ  ميصورت دو هر  دريساز و نظام استدالل و يعقالن ليتحل صورت به عقل از استفاده
   .است هيمتعال حکمت منابع از يکي و ينظر عرفان ياصل منبع ،يشهود معرفت
. اسـت  همـان  نيـز  نظري عرفان در عارف غرض. است هستي شناخت فيلسوف غرض

 سلوک غايت حق به وصول. حق به وصول نه است، شناخت هم نظري عرفان قريب غايت
 تواند  ميفلسفه در چه و عرفان در چه نظري بحث البته. نظري بحث غايت نه است، عرفاني
 هر يينها غايت تر عيوس ينگاه در. است وصول همان که حقيقي کمال براي باشد اي مقدمه

   .است حق به وصول نيکي کار

  ها تفاوت. ب
کـه   يدر حـال . دانند  ميها آن موضوع با فلسفه در  را   يعرفان نظر  تفاوتاز دانشوران،    يبرخ

 يعني ،د، فلسفه از وجود بشرط ال   کن  مي  بحث ي از وجود مطلق البشرط مقسم     يعرفان نظر 
نـد  يگو  مـي گـاه . گويـد  سخن مي يا اخالقي ي، منطقيمي، تعليعيد طب يد به ق  يبشرط عدم تق  
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است و موضـوع عرفـان وجـود مطلـق     ) د اطالقيبه ق (يموضوع فلسفه وجود مطلق قسم   
  ١.ستين دفاع قابل ن نظر چندانيا.  استيالبشرط مقسم

 يعقلـ  يدومـ  و يشـهود  ياول که است نيا فلسفه و ينظر عرفان فرق نديگو  مي يگاه
 عرفـان  علـم   نظريـه،  نيا در. است آشکار سخن نيا در تسامح ،ميگفت آنچه پرتو در. است
ـ  در ينظـر  عرفـان  کـه  يحـال  در است؛ شده يتلق يکي يعرفان يشهود معرفت با ينظر  يپ

 روش نيابنـابر . اسـت  يشـهود  معرفت ليتحل يپ در بلکه ست،ين يشهود معرفت ليتحص
 کـه  است يشهود يها معرفت ليتحل پي در نظري عرفان بلکه ست؛ين يشهود ينظر عرفان
ـ  ،روش در فلـسفه  بـا  شباهتش جهت نيا از و دارد يمهم نقش ليتحل نيا در عقل  از شيب

  .است فلسفه با آن تفاوت
 يشـهود  معرفتدر اين دانش،     بلکه د،يآ  نمي دسته  ب يشهود معرفت ،ينظر عرفان در

ـ ن فلسفه با ينظر عرفان فرق نجايا از. شود  مي ليتحل سلوک و ريس راه از آمده دسته  ب  زي
 قيطر از که يوقت يحت رد،يگ  مي عقل از زين را قاتشيتصد يمحتوا لسوفيف. شود  مي روشن
 امـا . گنجانـد   نمـي  فلـسفه  در نکند يعقالن را آن تا ؛شود  مي آشنا يقيحقا با يوح و عرفان
 از آن   يل عقلـ  يشوند و سپس تحل     مي استخراج شهود از ينظر عرفان در معتقدات و محتوا

  .ديآ  ميبه عمل
 در اخـتالف . نيـست  ها آن مواضع و نتايج در نظري عرفان و فلسفه فرق گفتيم، چنانکه

 است، هينظر دو نيب اختالف فرق، آن. نيست عرفاناز   فلسفه فارق ،وجود کثرت و وحدت
 عـارف  وجودي وحدتطرفدار   هر نه و است وجودي دتوح عارفي هر نه .علمدو   نيب نه

 در چـه  گـر  ؛يوجـود  وحدت ريغ عارفان و هم    ميدار يوجود وحدت لسوفاِنيفهم  . است
 باشند، داشته واحد نظر مختلف مسائل در است ممکن عارف و فيلسوف بنابراين. ندا تياقل
 آن کامل و مطلوب انعرف و فلسفه اساسا. آن به نيل روش و معرفت نوع در تفاوت عين در

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مراد. ٨٣ـ  ٦٣، ص ٥، شماره )١٣٨٩پاييز  ( فصلنامه اسراء،»فلسفه عرفان نظري«ي اشکوري، محمد فناي: ک.ر . ١

 وجود آن، مانند و رياضي طبيعي، قيد به تقيد از قبل موجود، هو بما موجود يا وجود، هو بما از وجود 
 و طبيعـي بـه    اسـت  مـشروط  که نيست معنا اين به رياضي و طبيعي قيد به تقيد از قبل. نيست ال بشرط

 هـستي،  عـام  احکـام . نيست بودن رياضي و طبيعي به مشروط که است معنا اين به بلکه نبودن، رياضي
 بودن رياضي يا طبيعي به شرط موجود بر که احکامي اما شود، مي هم رياضي و طبيعي موجودات شامل

  . ط است بنابراين موضوع فلسفه وجود البشر.است اولي فلسفهٴ حيطهٴ از خارج شود مي بار
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. مطلـوب  اين به رسيدن براي است کوششي متعاليه حکمت و برسند واحد نظر به که است
 فـرق . اسـت  دو هـر  يـا  يکـي  خطاي و نقص از نشان ،فيلسوف و عارف بين نظر اختالف

 معرفت ياصل منبع کالم، و فلسفه برخالف که است نيا در ١کالم و فلسفه با ينظر عرفان
 و ها ديدگاه در هايي تفاوت  منشأ يگاه است ممکن منبع در تفاوت نيا. است شهود يعرفان

  .بشود نيز مواضع
ـ  يپ در علم کالم  هم و فلسفه هم ،ينظر عرفان هم پس ـ يب جهـان  آوردن دسـت ه  ب  و ين
 ،مراد گوهر( .هستند »اءياش قيحقا معرفت« يپ در ،يجياله ريتعب به و ،يکل ٴهندسه شناخت

 روش اما است، ينقل و يعقل کالم روش است؛ روش در علم کالم  و فلسفه تفاوت )١٤ص
 ؛کنـد   مـي  استفاده هم کشف از ،هيمتعال حکمت در مالصدراآري؛  . است يعقل فقط فلسفه

 يتفـاوت در روش گـاه     . ٢داند  نمي يکاف فلسفه يبرا يعقل برهان بدونرا   محض کشف اما
 يا توان به حل هر مسئله       نمي يوشچون با هر ر   . شود  مي زي مسائل ن  يتفاوت در برخ   موجب

 ياي احکـام و قـضا   ،شود  مي ز استفاده ي ن يمثال چون در علم کالم از روش نقل       . توفيق يافت 
  .ز قابل طرح است، برخالف فلسفهي نيجزئ

 ،منطـق . ينظـر  عرفانبراي   است منطق ، به مثابهٴ  فلسفه نظران، صاحب يبرخ دگاهيد از
 يبرهـان  روش از فلـسفه  چراکـه  ؛فلسفه صوصخه  ب ،يبشر علومبراي   است محضآلت  
 و است آلي عرفان به نسبت يول ،است اصالي ،منطقنيز براي    فلسفه .جويد  سود مي  منطق

 کـه  اسـت  نيا ،فلسفه و منطق فرق. شوند  مي دهيسنج يعرفان يدعاو آن با که است يزانيم
بنـابراين   .را تفکر ييمحتوا و يماد عدب فلسفه گويد و   باز مي  را تفکر يصور ضوابط منطق

 نسبت و است محض اصالي اما ،نظري عرفان. يصور نه است، يماد منطقفلسفه، همانند   
 نيرومنـدتر  هرچـه  آلـي  علـم . اسـت  علوم اشرف رو نيهم از و ندارد تيآل يگريد علم به

ـ ا از. بـرد  خواهد يبيشتربهرهٴ   اصالي علم از ،باشد  حکمـت  از پـس  نظـري  عرفـان  رو، ني
 اصـول  از اسـتفاده  بـا  را وجـود  يشخص وحدت مثال. شد شيپ از رومندترين يبس ،متعاليه
ـ  ينظـر  عرفـان  آثـار  کـه  يحـال  در كرد؛ اثبات توان  مي قوت با هيمتعال حکمت  آن از شيپ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .است، نه لزوما علم کالم تاريخي) کتاب و سنت(مراد علم عقايد يا معارف برگرفته از دين  . ١
 کـل  فالنعتمـد  نحـن  اما و عليه، حکموه فيما والوجدان الذوق مجرد علي اإلقتصار الصوفية عادة من« . ٢

  )٢٣٤ ص ،٩ج ،األسفار صدرا،مال(» .الحکمية کتبنا في نذکره ال و قطعيا عليه ماالبرهان علي اإلعتماد
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 تمهيـد  تحريـر ( .ندارنـد  يچندان قيتوف شخصي وحدت اثبات درـ   القواعد ديتمه همچون ـ
 ،تعلم و ميتعل مقام در و است عرفان خادم فلسفه دگاه،يد نيا براساس )٢٤ ـ ٢٣ ص ،القواعد
هـاي    و نظريه  بديهيات از اعم (عقل قطعي احکام کهاست   معنا بدين سخن اين. آن بر مقدم

  .است عرفاني دعاوي سنجش براي ميزاني) برهاني

  نتيجه
 رو ه روبيني سهمگي نظريها ي با چالش همچون عرفان نظريم، امکان علميديچنانکه د 

 و هــا دقــت ،علــم نيــا مــسائل نيـي تب و ريــتقر در ينظــر عرفــان محققــان رچــهگ. سـت ا
 بلکـه  ي،ادشده نه از سنخ مسائل عرفان نظر ي يها چالشاند،   ارزشمندي کرده  يها يموشکاف

کـانون توجـه   بـيش از پـيش در    ،دي جدٴ دورهياز مباحث درجه دوم است که در تفکر فلسف 
 و ي نـو بـه سـاختار و مبـاد      يازمند نگـاه  يها ن  لشن چا ين رو، مواجهه با ا    ياز ا . بوده است 

، بـا   بـه هـر روي    . است آن دار عهده »ينظر عرفان فلسفه« است که    يمفروضات عرفان نظر  
ـ  از م  يريـ گ با بهـره   و   ي و عرفان  يني د ٴتجربهدربارهٴ   معاصر   ياستفاده از مباحثات فلسف    راث ي

 ي عرفان نظريگاه علم ي و جا  ها مواجه شد   ن چالش يتوان با ا   ي، مي  اسالم ي و حکم  يعرفان
  .استوار ساخترا 

ـ ناممكن نيست  يد که معرفت شهوديم روشن گردي، از آنچه گفت   پايهن  يبر ا   يو اعتبار ف
ـ يد و با استناد بـه منـابع د  يي تأي عقليها ي راهتوان از برخ  مي  آن را  ٴالجمله . كـرد  اثبـات  ين
دور است و آنچه فوق طور عقـل       مق ي، شهود يها يافته يم که فهم عقالن   ين نشان داد  يهمچن
ها   است، نه فهم آنيق مشهود عرفاني از حقاين معرفت و حد اکثر کشف برخ      ي نوع ا  ،است

 يان کـه بـرا  يست و آن مقدار از بيز مطلق ن  ي ن ي عرفان يها ي تجربه ريناپذ يانب. پس از کشف  
. داللـت دارد ن امر ي چنانکه آثار عرفا بر ا ؛سور است ي م ، الزم است  يعرفان نظر گيري    شكل

 هست، امـا تفـاوت   ي قرابت،هيژه حکمت متعال  يوه   ب ي، اول ٴ و فلسفه  ين عرفان نظر  يگرچه ب 
 است و از آن منبع ي به استفاده از شهود عرفان     ين است که قوام عرفان نظر     يها در ا    آن ٴعمده
 کوشد  ميهي گرچه حکمت متعال؛ستي به شهود ن   ي اول ٴکه قوام فلسفه   ي درحال ؛کند  مي هيتغذ
  .د کنديي تأي را با شهود عرفاني و معارف عقالني را برهاني عرفانيها يافته المقدور يحت
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