
 

  

 

 مکاشفات عرفانی سازی قلمرو عقل در عقلی
 ملکی الدین( )جالل محمد

عقل و شهود، دو قوّه و یا دو راه رسیدن به حقایق در عالَم هستند که یکی  :چکیده

دهد. حال، پرسش اینجاست که آیا  اساس فلسفه، و دیگری اساس عرفان را شکل می

توان  عقل، در عرفان بهره برد و آیا می در فلسفه و یا از مقولة توان از مقولة شهود می

سازی کرد، و یا نه، عقل و شهود دو مقولة جدا از هم هستند که  مکاشفات را عقلی

ه، عقل و بر اینک افزونکه  بر این باور است راهی در گسترۀ همدیگر ندارند. نگارنده

شهود در تبیین حقایق هستی الزم و ملزوم هم هستند، هر یک بدون دیگری در تفسیر 

و تبیین حقایق هستی و فراسوی آن کامل نخواهند بود. حال با توجه به این دیدگاه، 

مکاشفات   تبیین عقلی»به  این مقاله در پی آن است، با استناد به منابع فلسفی و عرفانی

ی و و سپس نمای کل شود می رو، نخست اصل نظریه بیان . ازاینبپردازد« عرفانی

تبیین »تبیین، و در ادامه موضوع اصلی این مقاله که « عقل و شهود»چگونگی ارتباط 

 است، تفسیر و تحلیل خواهد شد.« عقلی مکاشفات عرفانی

، تبیین عقلی مکاشفات قلمرو عقل ،شهود عرفانی استدالالت عقلی، :هاواژهکلید

 امکان یا عدم امکان عرفانی،

                                                 
 فلسفه، دانشگاه ادیان و مذاهب استادیار دانشکده                          e-mail: maleki.ghalam@gmail.com 

 9/3/1396؛ پذیرش مقاله: 22/8/1395دریافت مقاله: مقاله علمی پژوهشی است؛ 
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 مقدمه:

در  .(53: 1ج: م1981، مالصدرا) «فالعلمُ بها إمّا أن يکون بالمشاهدةِ الحضورية، أو باالستداللِ عليها»

مفروض از  ءای است، بدین معنا یک شی نخست تبیین مقوله :باید سه مرحله طی شود ءتبیین هر شی

یک  و یا ءیین ترکیبی، یعنی در تبیین یک شیتبم دو ؛گیرد ر قرار میها مورد تصو طریق مقوله

ت و عل وجود و عدم،»ای مانند:  ای و غیرمقوله رات و مفاهیم مقولهموضوع، بایستی ترکیبی از تصو

که یعنی پس از آن تبیین برهانی است؛مرحلة  مین مرحله،سو را در نظر گرفت؛« ول، واحد و کثیرمعل

گنجد،  ای نمی دربارۀ حقیقتی است و در هیچ مقولهنوع تبیین  ای که یک تبیین مفهومی غیرمقوله

ی واجب را توان صفات اسما الوجود که خارج از هرگونه مقوله است، تنها می مثل حقیقت واجب

رسد که اینجا،  می برهانی مرحلة یین مقوالت، نوبت به تبیین. پس از تبررسی کرداز طریق مفاهیم ب

پایة ویژه حقایق شهودی را از طریق برهان، بر یق عالم هستی، بهجای عقل است و عقل باید حقا

  .(108: 1375)قیصری،  ایی حدود وسطا تبیین و اثبات کندشناس

ته است. سوی این موضوع دو جهت را نشانه گرف و موضوع این مقاله باید گفت سمت برای تبیین

وضوع است که نتیجة اثبات نظری مهای این مقاله، جهتی درصدد  با توجه به ساختار و چینش فصل

 مکاشفات عرفانی است. سازی آن امکان عقلی

های فلسفه و عرفان و کاربرد عقل  گونه طرح کرد: با توجه به آموزه توان این اصل نظریه را می

ن نظریه مستلزم پذیر خواهد بود؟ اثبات ای سازی مکاشفات عرفانی چگونه امکان عقلی ها در آن

ی از اهمیت خاص« عقل و شهود»یادشده  های  دهندۀ آن است. از بین مؤلّفه تشکیل یها بررسی مؤلّفه

حال کدام عقل و  .خواهد این شهود را مبرهَن جلوه دهد برخوردارند، زیرا همین عقل است که می

ویژه در فلسفه و عرفان، و  طور عام و به چه نوع شهود، خود مستلزم بررسی جایگاه عقل و شهود به

است. با توجه به چینش این مقاله، نخست « شهود»ای به نام  خداد و پدیدهقل با رارتباط ع چگونگی

ی و های فلسف دورنمای این ارتباط بررسی و سپس با تحلیل و توصیف موضوع مورد نظر با آموزه

، نظریه گاه اصل و آن ررسی کردهبا نگاه موافق و مخالف، ب نظریه را عرفانی بیان، و در پایان اصل

 خود را نشان خواهد داد.
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 علم و اقسام آن
و « عقل و شهود» که بایستة بررسی است، نوع ارتباطای  با توجه به این تبیین، و نخستین مسئله

عربی به این مسئله  ویژه در آثار ابن عرفان نظری به چگونگی آگاهی انسان به عوالم هستی است. در

شود   تقسیم می« رَسمی و وَهبی: »نگاه به دو قسمنخستین تأکید شده است که علم انسان به هستی در 

و از  آید ستاد و مدرسه فراچنگ میعلم رسمی، از طریق کتاب، ا .(594: 2تا، ج بیعربی،  )ابن

« کشف و شهود»که مبنای آن وهبی است  گویند. دیگر، علم می« کسبی»م را روست، این عل همین

 تطهیر نفس و مراقبه است. و حاصل

به این تقسیم  المکيةالفتوحات و فصوص الحکم عربی در چندین جای دیگر نیز، ازجمله  ابن

علم عقیم  .(158: 1،جتا بیعربی،  )ابن کند اشاره کرده و علمی را عقیم، و علم دیگر را، زایا معرفی می

ماهیّت  ها ازاستدالل در او راه ندارد، چون ر یک نوع آگاهی به حقیقتی بسیط است وجا تنها در این

راهی هستند، در اینجا معنا و مفهوم پیدا  کنندۀ که درواقع نمایان« دلیل و مدلول»است، و درنتیجه 

 .(121-122: 1، ج2002عربی،  )ابن کند نمی

. انسان بگذارد یر و راهی را نیز، پیش پاآن متصو یا، علمی زایاست که مدلولی نیز براام

  1؛ل که عقیم است و قابل انتقال نیست: قسم اوشود تقسیم میدرواقع در اینجا آگاهی به دو قسم 

 3.و انتقال از معلومی به معلوم دیگر است 2ولی در قسم دوّم که همان علم زایاست، سخن از حرکت

د شوند، چون در وجود، بین حمت« عالِم با معلوم»شود که  ل میعلم واقعی به چیزی، زمانی حاص

ان یک حقیقت االهی، چیز دیگری وجود ندارد و آن حقیقت همشیای دیگر، به غیر از او و ا

ریشه در « آگاهی»توان گفت:  درنتیجه می .(32: 1375وی، )قون 4بین وجود و اشیا است اشتراک

بَرد. پس هرجا که وجود هست، حضور نیز هست و از سویی  دارد و تا اعماق هستی راه می« وجود»

کند ماهیات و یا همان  دیگر حضور با غیبت تناسب ندارد. آنچه وجود را با غیبت همراه می

 مفاهیم بیان شده است. است که در قالب کرانمندی

ای از آن را  هرود و حصّ همین کرانمندی، همانند چگالی در آن وجود محض فرو می درواقع

شود و  توان گفت: نوعی عدم و یا ظلمت با این وجود و نور محض، آمیخته می می یگیرد. حت رمیب

شود. گرچه  پارچگی خارج می و درنتیجه وجود از یک کند آن وجود بسیط را از خالصی خارج می

ها  شود به دنبال آن تاریکی جود بسیط بوده، ولی زمانی که تخلخل در آن پیدا میآگاهی در آن و
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در شرح این جمله  5.«العِلمُ نُقطَةٌ کَثَّرَها الجاهِلُونَ»اند:  آیند و این همان است که فرموده هم می

پوشند و  اند: علم، همان اصل حقیقت وجود است که با درخشش آن، ماهیات لباس وجود می گفته

با اصل وجود ارتباط پیدا هاست که ممکنات  ها و ارتباط درنتیجه تکثّر آن به سبب همان نسبت

 .(60: 1379)طباطبایی،  کنند می

 های عقل و شهود چگونگی یافته
این دو است،  6حاکی از تساوق« جمع و وجود»هم قرار دادن  درکناردر متون عرفانی اصیل نیز، 

ت آمده وجود نیز نقش بازی چرا که هرجا وجود هست، جمعیت نیز هست، و ازسویی هرجا جمعی

 .(102: 1، جتا عربی، بی )ابن کند می

في کونٍ جامعٍ يحْصُر األمرَ کلّه، »نویسد:  ضمن اشاره به این مسئله می «فصّ آدمی»عربی در  ابن

تعالی خواست عین خودش را در  ست، حقّچون وجود ه ؛(48: 1366، عربی )ابن «لکونِهِ مُتَّصفاً بالوجودِ

ند. اینجا باید به این تعلیل ک ببیند، یعنی وجود تمام امر را محدود و محصور می« کون جامع»

خواهد  تواند و یا می توجه شود، زیرا خداوند می «لکونِهِ متّصِفاً بالوجودِ» گوید: عربی که می ابن

ا جمعیت تّصف به وجود، و این اتّصاف هم، بم« کون جامع»ببیند، چون این « کون جامع»خود را در 

 همراه است.

تواند درجات این طیف  مهم اینجاست که آدمی هنگام نگریستن به خویش و جهان، می ةنکت

ای از آگاهی خود را ببیند.  یعنی درواقع جایگاه و مرتبه نظیم کند؛گسترده را در نگرش خود ت

استه از گزینش آدمی باشد. رشت و یا برختواند مربوط به س وی این طیف، میگرایش به دو س

این واژگان  رو، باید مرزبندی خارجی و عینی شهود و تعقُّل را منتفی دانست و برای ازاین

کار کند و نیز جایی  شود تا عقل شروع به تمام نمی جا چرا که شهود هیج دیگر جست؛« گاهی مرز»

ارد، نظیر نسبتی در همة مراتب آگاهی وجود د نیست که عقل پایان یابد. بلکه، همة مراتب آگاهی به

گویند. چیزی که هست، پیوند وجودی و  هر اسم می االهی و سلطة ویژۀ آنچه در جامعیتِ اَسمای

زبانی  ها و در آخر به نظامِ به کلمات و پس از آن به گزارهو سپس  7های درونی شهودی به انگاره

اندک از راه اندیشه و زبان از اصل  آگاهی مستقیم، اندک بدیل است کهت انجامد و در این روند می
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ها را  ون رودهای جاری در زمین، پدیدهشود و در مسیر خود همچ و دور می گیرد خود فاصله می

 :توان به دست آورد سازد. از آنچه گفته شد دو نکته را می اندیشه را میآبیاری کرده و بیشة آبادِ 

ای که پیش از آن مفتوح نبوده است،  ، یعنی فتح ناحیه«دهمکاشفه یا مشاه»گوییم  وقتی می يکم:

شود  گذارد. حال، باید به این پرسش پاسخ داده درواقع مکاشِف گام به منطقة نادیده و ناگشوده می

رسد. در جواب باید گفت: اگر این کشف  ای به آن ناحیة ناشناخته می چه وسیله ف باکه، مکاش

ف از آن حالت خارج شود، شود، اما اگر آن مکاش گر می جلوه 8«مقام فنا»ادامه پیدا کند همان 

رونی در فضای د های تبیین را، ف، نخستین گامد مکاشفات خود را بیان کند، مکاشتوان چگونه می

 آید، ولی باید دانست که گاه با پیمودن مدارج نزول به وادی سخن و اندیشه درمی آن دارد و بَرمی

چیزی  دهد و در ثانی هیچ ت مرتبه یا مراتب باالتر را نشان نمیای، تمامی نخست هیچ مرتبة نازله

ال توان در این مث این نوع دریافت و تبیین را می 9خود بریده شود. کند تا از اصل قدر تنزل نمی آن

ش موجودی در داند که در درون ین بارداری نمیمنعکس کرد. فرض کنید مادری در روزهای نخست

ن حال تکوین است، ولی اگر او از این حال خارج بشود و زمانی بر او بگذارد، این مسئله بر او روش

رون او در حال تکوین است. این موجود وقتی قابل عرضه شود که به یقین موجودی در د می

توانند  ن است که دیگران میگاه خارج و در دیدگاه قرار گیرد، در این زما روندشود که از آن  می

 او نظر دهند.  دربارۀ

ای است که آن   نشانه ای از شهود نیز، حامل هر درجه چرا که مرحلة تعقّل نیز چنین حالتی دارد؛

شود تا به  گر، شروع می شاهدهم تصویرهای موجود در شهادتسازد. این نشانه از  پذیر می را نقل

های واژگانی صِرف  ل و فهمیدن، و سرانجام به نشانههای تعقّ ها و سبک ها و اندیشه منطق زبان

 رسد. می

عربی در  غریبی نیست. ابن ةثار عرفانی نکتای است، در آ ای همراه با نشانه اینکه هر مشاهده

: 1375)قیصری،  «العَينُ أبداً إالّ صورَةَ مُعتَقَدِهِ في الحَقِّفَال يشهَدُ القلبُ وال »گوید:  می «فصّ شُعیب»

 مورد اعتقاد عارفخواهد این مطلب را بگوید که حقّ، صورت  عربی در این عبارت می ابن. (775

ی نیست و این نیز بایسته کند، چون او گرفتار صورت خاص می معتقدات را شهود و عارف همة است

 العلمُ هو صُورة»دیگر  سویدهد، و از خود را نشان می« صورت» است که مکاشفات در قالب
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ای که در قالب صورت خود را نشان داده است،  است، درنتیجه آن مکاشفه «حاصِلَةٌ عندَ العقل

ها هم، متفاوت  و ازسویی آن صورت. (67: 1370)جرجانی، نماید یصورت علمی آن در نزد عقل رُخ م

شود، و اگر صورت نباشد، طبعاً علم و  نخستین گام تبیین عقلی آغاز میهستند، و همین جاست که 

اینکه  کما 10.اند شود، چون فاقد صورت  پذیر نمی عقل نیز نخواهد بود و در نتیجه، تبیین هم امکان

 ید:گو حکیم سبزواری هم به این مسئله اشاره کرده و می

 الشُهودِ للصُّورإذ المالک في 
 

 11صُقعٍ قد ظهرتَمثَّل من أي  
 (221: 5، جق1367سبزواری، )      

گیرد و  آگاهی، جان می است و نشانه بذری است که در پهنة پس مشاهده با نشانه همراه

ای  قابل ردیابی است، مسئله یکه در هر سطحی از عقالنیّت، ریشة شهودا اینیابد. ام گسترش می

ای  زندۀ هر اندیشه توان گفت: هستة شود. در اینجا به اجمال می ررسیکه در جای خود باید باست 

آن  و در توضیح (14: 1360، مالصدرا) «مَن ال کشف له ال علم له»دهد  را دریافت شهودی تشکیل می

ی را فرض کنید شاعری با مضامین بلند عرفانی، شعر دل مثال زد. توان به شعر شاعرانی صاحب می

توان گفت: این  ل آن در حافظ و موالنا هم تجسم یافته است. به یقین میکام راید که نمونةس می

قع دل دارد، یعنی آن شاعر دروا رون آن شاعر صاحبای در د پیشینهاشعار با آن مضامین عالیه، 

رون خود را کند و غوغای د شفه باشد، بیان میخود که همان زبان مکا های خود را با زبان ویژۀ یافته

های شهودی نداشته  رونی و خودآگاهی یا یافتهریزد. حال، اگر کسی چنین د شعار مین ادر قالب آ

رونی را داشته باشد، در قالب یک خطابه بخواند، طبعاً آنکه آن پیشینة د  ن اشعار را بیباشد، تنها آ

 12.ای بیش نخواهد بود ، تنها گویندهرونی را نخواهد داشتهای د آن یافته

توانند آن  خود را دارند که می رونی، زبان ویژۀهای د ه آن یافتهرسیم ک نتیجه میدر اینجا به این 

عربی، کار عقل این است  رضه کنند، زیرا بَنا به نوشتة ابنرا با عقل مستدل و بیان نمایند و سپس ع

قَيدٌ، فَإنَّ العقل »کند:  است مقیّد می« شهودات باطنی»که حقیقت گسترده را که در اینجا همان 

اینجا مراد از  ؛(778: 1375)قیصری،  «فيحصرُ األمرَ في نعتٍ واحدٍ والحقيقة تأبي الحصر في نفس األمر

تواند ببیند، چون  قید را نمی ف آن حقیقت بی، یعنی مکاشهمان محل دریافت حقایق است« العقل»

شود تا  د میگنجد. بنابراین، دست به دامن قی همان است که در محاصرۀ کشف مکاشِف نمی
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کند، و پیداست که امرِ مقیّد، به اندازۀ قید خود،  از آن را که همان صورت است تعقّل می ای مرتبه

 حاملّ مطلق است وگر نیک بنگریم، مقیّد همان مطلق خواهد بود. به قول حکیم سبزواری:

 والحصّةُ الکلّي مقيداً يجي
 

 13وقيدٌ خارجي تَقَيد جزٌ 
 (104: 2ج، ق1367)سبزواری،  

واسطة اضافه شدن به ماهیّات گوناگون  ی است که بههای مفهومی جزئی همان مفهوم کل  بهره

 مقید گردیده است. 

 یکه گفته شد، حدّ اعالباشد. این« معقول»تواند  چیز می و همه« مشهود»تواند  چیز می همه :دوم

نباید بدین معنا گرفته شود که  دهد، تر آن را تعقّل تشکیل می آگاهی، شهود است و مراتب نازل

تواند متعلَّق به هر  جا می شهود مربوط به مبدأ، و عقل مربوط به میانه و کرانه هستی است؛ بلکه همه

عقلی است. به بیان دیگر،  ی یاکند نوع آگاهی ماست که شهود که تعیین می یدو باشد و تنها چیز

به  -از هستی  یا از هر نقطهزیرا  کند؛ می نگرش حضور ماست که مشهود و معقول را تعیین نقطة

پس، هیچ مرز عینی و خارجی  نگریست. یتوان به دو گونه، عقلی و شهود می -آن  یجا همه

از آن  «شهود و عقل»ای است که اصحاب  و این نکته وجود ندارد« شهود یا عقل»قلمرو  عنوان به

توان  نمودار زیر مطلب را بهتر میاند. در  داده ثمر تن بی یها اند و به همین دلیل به جدال غفلت کرده

 دریافت:

 

پس، 14.است، گسترۀ حضورش به اندازه گسترۀ هستی است« کونِ جامع بالقوّة»جاکه انسان  ازآن

قرار  15«شهودی و عقلی»ای از نگاه و حضور آدمی نگاه دوگانة  از هستی، نقطه یا دربرابر هر نقطه
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ها رها شود،  خست دیدۀ عقل او از حجابنت پاک وارد سیر و سلوک شود، اگر سالک با نی دارد.

در  .(312: 1371رازی، نجم ) گویند ینماید و این را کشف نظری م یدر این صورت معانی معقول رُخ م

جایگاه است « ب»های روی خط  انسان است و نقطه« ب»منطقة هستی و خط « الف»نمودار باال خط 

هر یک  دهند و او از روزنة های دید یا بینش انسان را تشکیل می نهایت باشد، زاویه تواند تا بی که می

 تواند همة هستی را بنگرد. می

که برای هر  ای به گونه ،اند راه پیدا کرده م منطبق نیستند، ولی به قلمرو همخطوط نگرش بر ه

آگاهی شهودی، یک آگاهی ای از هستی، دو نگاه قابل تصوّر است. از آنجا که معادل هر  پدیده

 توان نتیجه گرفت که دریافت شهودی با آگاهی عقلی قابل تبیین است.  عقلی وجود دارد، می

توان گفت: همان  تر می بنابراین، دو قلمرو یاد شده در هم تداخل دارند، و یا به عبارت روشن

ه است که توانایی حلتکاملی رسیده و در این مر که در روندِ مراتب خود، به مرحلة است« عقل»

تعبیر « کشف و شهود»ها، به  کند که از آن دریافت خدادهایی را پیدا میدریافت و فهم ر

چیز است، ولی همانند نظام هستی دارای مراتب و  شود.گرچه ذات عقل در این مراتب یک می

یه را شهود توان آخرین ال ها در طول هم هستند و می های گوناگونی است که درواقع آن الیه الیه

 شود.  نامید. گویی همانند قطرۀ آبی است که اگر به هم بپیوندند دریا می

   نگر تا قطرۀ باران ز دریا

 بخار و ابر و باران و نم و گل

 همه یک قطره بود آخر در اوّل

 جهان از عقل و نفس و چرخ و اجرام
 

 چگونه یافت چندین شکل و أسما 

 نبات و جانور، انسان کامل

 این همه اشیا مُمَثّل کزو شد

 16ن آن یک قطره دان، ز آغاز و انجاچو
 (229: 1376 ،یلیاردب یالها)                              

مثابة قطره است  کند که از دریای وحدت حقیقی، عقل که به به این مسئله اشاره می این ابیات

 و یتنها شکال بیبه اظهور یافت و در مراتب تعینّات عالَم امکان به سیر شتافت و متشکّل گشت 

 مسمّا شد.

گفته به آن اشاره کرد این است که در  توان برای تکمیل مباحث پیش که میدیگری  مسئلة

ی که انسان در پی آن کنند. هنگام جو می و ها و مرزها را در موضوعات جست علوم، مالک تفاوت

های بیرونی  بندی موضوعات و مصداق است دو چیز و یا دو علم را از هم جدا کند، به دنبال دسته
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هایی تقسیم  جو، و سپس مفاهیم را به گونه و های جهان را جست ی خارجی و پدیدهگردد و اشیا می

 کند. می

 مرزگاه بین شهود و عقل
درنگ این  بی« شهود و عقل»گوییم:  ی برقرار است. وقتی مینین سنتنیز چ« شهود و عقل»دربارۀ 

که هاست. کما این باط با موضوعات آنکند که تفاوت این دو نیز در ارت ها خطور می مسئله به ذهن

والعلوم إنّما يتميّز بعضها عن »: اند اند و گفته در بیشتر آثار فلسفی و عرفانی به این مسئله اشاره کرده

ها  شود که انسان ر میها، چنان تصو در پی این مرزبندی( 17: 1357)قیصری،  «موضوعاتهاالبعض بتميز 

کنند، یعنی در جهان هستی،  درک می« عقل»و برخی دیگر را با « شهود»برخی از مفاهیم را با 

است. اینجاست که مراتب و « عقل»و بخشی دیگر مربوط به « شهود»ها مربوط به  بخشی از پدیده

 17.نماید خ میی موجودات عالم ربند دسته

« وادی»و بر این باورند که  18اند نیز ترسیم کرده« عقل و شهود»هایی را دربارۀ  ای مرزبندی عده

شود،  می منتقل میند که انسان از اولی به دوهست ها دو قلمرو شهود است، و این« وادی»عقل غیر از 

قلمرو  جهان، هیچ مرزی وجود ندارد کهکه در  گویی آغاز یکی، پایان دیگری است، درحالی

ها یکی را انتخاب  انسان اند که «شیوه»بلکه، عقل و شهود دو  19.را مشخص کند« عقل و شهود»

گاه  رگزیده شود، آنعقل ب ، و اگر شیوۀ«مشهود»ود، همة هستی اگر شیوۀ شهود انتخاب ش کنند. می

آن  20گاه هم عقل خویشتن بدانیم، آن« گاهِنظر»او خواهد شد. اگر معیار را  «معقول»همة عالَم 

های  های آفرینش را فهم کند، و هم شهود تمام سرزمین توانایی را خواهد داشت که بلندترین قله

ها  رین افقت کشند و در وسیعسَرتوانند به همة گسترۀ جهان هستی  وجود را درنَوردد، هر دو می

 های ظلمانی آن را بکاوند. های طبیعت و دخمه پدیده یخودنمایی کنند و حت

 های عرفانی را تحلیل و تبیین فتهتواند با عقل، از عرفان سخن بگوید و یا نابراین، انسان میب

همین اساس، یک انسان بر  21.های شهودی نیز، عقلی شود و یافتهعقالنی کند و درنتیجه، عرفان 

ی که از ا گونه مالحظات اوست به ترین ین حاالت و نازکتر از لطیف عارف، شهودات خود را که

وردها و مکاشفات کند، و آن حاالت و دستا تبیین می گریزد، با عقل تحلیل و کلمات می چنگ

)منور، « داند بیند، بوعلی می بوسعید می»کند. اینجاست که، آنچه  های آن بیان می خود را با ویژگی
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د. باالتر از شو مستدل میاالشارات و التنبیهات  های پایانی در نمطهای بوسعید  و دریافت (194: 1366

کند که به  مام با چاهی که خود حفر کرده رابطة شهودی دارد و احساس میاین، علی آن امام ه

ما رأيتُ شيئاً وإالّ ما »گوید:  میرو که وی با مبدأ هستی پیوند خورده  آناز»روح طبیعت پیوسته و 

پیوند عقلی برقرار  اشاراتش ازسویی، بوعلی نیز با  انماط (1/117: م1981، )مالصدرا «رأيت اهلل قبله

 نوردد، لّ هستی را در مینگرد، بلکه ک اه به اوج آسمان میمق چ، و آن امام هُمام از بُن و عکند می

توان  میاست. گویی این همان است که « شیوه»ا تفاوت این دو نگاه، عقلی و شهودی، تفاوت دو ام

ترین  های آفرینش ایستاد و تمام هستی را در پرتو عقل درک کرد، و هم در پست در بلندترین قله

 نتیجه مرزی برایا شهود نمود و در خود فرو برد. درهای االهی ر ترین پدیده طبقات زمین عالی

عقل و » توان گفت: موضوع اند. پس، می ها دو شیوه مشخص نشده است. بلکه این« شهود و عقل»

در عالم خارج تفکیک نشده، و آنچه تفکیک شده، امری ذهنی است، و آنچه شهود شده « شهود

 22.ز هستقابل دسترسی برای عقل نی

شهود و عقل محض سخن  روست که علی آن امام عارفان و حکیمان از طبیعت با از این

ت محصور خویش ظرفی عقل و برخی با شهود در حدّ ا حکیمان و عارفان برخی باگوید، ام می

در جایی که قلب به نور االهی منوّر شود، عقل نیز به » اند: نین است که گفتهو چ گویند، سخن می

شود و هر آنچه  ای از قوای او می گردد و درواقع قوّه نور االهی که در قلب ایجاد شده، منوّر می

با  .(143: 1388پناه،  یزدان؛ 347: 1375قیصری، رک: )« کند کند، عقل نیز آن را درک می قلب درک می

 نویسد:  ترکه می توجه به همین مطلب است که ابن
هایی را که در طور باالتری از عقل  ها و ادراک ما بر این باور نیستیم که عقل مکاشفه

شود،  ر میکه ادراکات عقلی به دو گونه تصو زیرا تواند درک کند، قرار دارند، نمی
شوند و برخی دیگر  واسطة صورت، مبرهن و مستدل برای عقل اثبات میبرخی بدون 

گاه عقل حقایق  گیرند و آن با استمداد از دیگر قوا در معرض دریافت عقل قرار می
کند. درنتیجه عقل را یارای آن است که مشهودات برخی از  عالیه را درک می

ها و  اه مکاشفهشهودگران را معقول جلوه دهد. پس آن سخن عارفان که جایگ
ها برای عقل  آید که ادراک آن کماالت حقیقی از عقل متعارف باالترند، الزم نمی

 .(383: 1381ترکه،  )ابن اساساً ممتنع باشد
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ها، گاهی با شهود و گاه دیگر با  آید، چگونه است که مُدرَک انسان اینجا این پرسش پیش می

 شود. عقل درک می

تواند دو نوع ارتباط برقرار کند که از یکی  هستی و موجودات می در پاسخ باید گفت: انسان با

هیچ  تعبیر کرد، و در این حالت است که انسان با هستی صِرف بی« وجودی»توان به ارتباط  می

شوند و مشهودات  در این ارتباط پدیدارها صرفاً با پرتو عقل دیده می .کند تفسیری، پیوند برقرار می

گیرد، و نور عقل آن را  رار میاین ظهورات است که دربرابر نور عقل ق شاهدان نیز، بخشی از

توان  نوع دیگر آن را می 23.رسد ا بَر میها ر یابد و عوامل ایجادی و بقایی آن گونه که هست می آن

جو کرد که در جای خود به این نوع ارتباط خواهیم  و پرتو برهان و استدالالت عقلی جستدر 

 پرداخت.

کوشد به نوعی  های معنوی خود سخن گفته و می عربی نیز ازجمله کسانی است که از تجربه ابن

همین ویژگی است که آنچه از راه کشف و شهود یافته است، با استدالل توجیه عقالنی کند و 

نامبردار کرده است. البته او در برخی از کلمات خود به این « عرفان نظری»عنوان  مکتب او را به

است، کار را بر خود « طوری ورای طور عقل»مسئله اشاره کرده است که، ساحت کشف و شهود 

حاصل شود، دلیل آن هم  ای گونه درنتیجه اگر معلولی از راه کشف و شهود به24.سخت کرده است

 .(93: 1385عربی،  )ابن شود دلیل و برهان از عقل ناشی میحاصل شود، و طبعاً این  باید از همان طریق

 ورزی عقل و فلسفه
ورزی را کار عقل، و شهود را حاصل عرفان بدانیم، خواهیم دانست که شهود در  حال اگر فلسفه

درنتیجه عقل خواهد شد و جا فلسفه، زبانِ عرفان خواهد و طبیعی است در این بان مینمایاندن خود ز

چرا، چون با تأمّل  25.ه در حکم فرازبان برای عرفان استشود، چرا که فلسف شهود می گر توصیف

فلسفه نگاه تفسیری و تحلیلی، و عرفان »در موضوع و تعریف فلسفه و عرفان درخواهیم یافت که 

شناسی  ستیدرواقع فلسفه، ه 26.«، به جهان هستی و فراسوی آن استنگاه شهودی و تفسیری عقل

اساس   و بر همین (3: ق1379)طباطبایی، عقلی است   شناسی شهودی فان هستیعقلی محض، و عر

: 1391)حائری یزدی،  کند ورزی می در مقام تعلیم فلسفهاند، فلسفه زبان عرفان است و عارف  گفته

عقلی را نیز کند، همو فلسفه و مباحث  ای را با شهود درک می چرا که عارف، زمانی مسئله .(257
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کند و اگر درک، درک عقلی باشد همان درک عرفان و شطحیات نیز، درک  ای شهود می گونه به

 عقلی خواهد بود، چرا که مالک تفسیر جهان هستی آن نگرش ماست که با چه نگاهی و از کدام

 .(274: 1391)حائری یزدی،  زاویه به جهان هستی نگریسته شود

وی بر این باور است هر آنچه نیز گواه بر این مطلب گرفت: قونوی را شاید بتوان این سخن قون

زبان قال بیان شود، درواقع زبان حال را با  شود با علم آشکار و ثابت می در مکاشفه یافت می

 گوید:  روست که می کند. و از همین می
 نهادر این مقام مشاهده کردم که من از جهت وجود اجمال و تفصیل و ظاهر و باطن ت

یابم... تعجب کردم به من  بر علم نمی خویش را چیزی افزون و خویشتن ام علم شده
چیزی  یترین صفات علم، کشف و آشکار گفته شد، مگر نه این است که گزیده

 .(24-25: 1375وی، )قون است که معلوم نیست

کند  ها، به این نکته اشاره می علم انسان ضمن تقسیمابوحیان نیز  و شاید بر همین اساس باشد که

توانند الهامات خود را تعلیم دهند. پرواضح است که این تعلیم نیازمند زبان  ها می که برخی از انسان

و بیان است، و بیان نیز در مقام تفهیم خالی از استدالل برهان نخواهد بود. درنتیجه از دیدگاه 

 .(183تا:  )توحیدی، بی ت یک امر ناشدنی نیستکردن الهاماابوحیان، امکان عقالنی 

 نویسد: وی است که میابوالمعالی صدرالدّین قونتر از عبارت ابوحیان، سخن  دقیق

حال در نزد برخی دیگر یقین است. با  علم نسبت به برخی از عالمان گمان، و درعین
به بعضی آور است و من خود، علم را مشاهده کردم. نسبت  اینکه هر دو صورت قطع

شهودی و نسبت به بعضی دیگر، یک نوع حالتی است که بر او عارض شده است، و 
یا نسبت به بعضی وصف ثابت است، ولی مقیّد و مشروط به وسایلی از قبیل زمان، 
مکان است و نسبت به برخی صفتِ برای فکرش و نسبت به برخی دیگر صفتِ برای 

گوید: من  و سرانجام می اش دیدم، عقل یحالتِ برا یا عقلِ مفیدش و نسبت به عده
: 1375وی، )قون عینه مشاهده کردم غیبِ حقّ را بهکردم و علم  علم را در وجودم حس

22). 

يا : »که در حدیث امام آمده است نانشود، چ می عقل درک و حس ۀطبیعی است علم با قو

، 1387)کلینی، « هُشامُ إنَّ العقلَ مع العِلمِ، فقالَ: وتلکَ األمثالُ نَضرب ُها للنّاسِ وما يعقِلُها إالّ العالِمونَ

روست که هر جا  ویه وجود دارد، و ازایناط دو سارتب« علم و عقل»و بین « عقل و علم» بین (13: 1ج
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که امام برای اثبات این ارتباط به آیة یاد شده گونه  باشد، دانایی هم وجود دارد، همانخردمندی 

و همین عقل و یا علم است که از خطا به دور است کما اینکه عالمة طباطبایی  27کند؛ استناد می

 .(7/281م: 1981)شیرازی،  «العلم بما هو علم، ال يقبل الخطاوالحقّ أنّ »نویسد:  می

تواند برای یکی  پارچه است می قوّۀ یکخواهد بگوید: علم یک  وی میخالصه این که قون

 گفته، اگر عقل را توان با توجه به سخنان پیش28.وهمی باشد یای دیگری شهودی و حتعقالنی و بر

ماند و  گر پوشیده می جانِ مشاهده خانة تبیین مشهودات نباشد، حقایق شهودی برای همیشه در نهان

شود و  باطشان با آهنگ آفرینش قطع میآیند، ارتمشهودات نتوانند به قلمرو عقل دراگر 

ها قدرت  دهند. یکی از این شگفتی کثرت را، از دست می های خلقی و طراوت شگفتی

 ای است که خداوند در نهاد بشر نهاده است. العاده خارق

و بر این باورند که آن، یک کرده العاده اشاره  عربی نیز به این قدرت خارق شیخ اشراق و ابن

 بر بشر است. هدیة االهی

توانند به هرگونه که اِراده  ای دارند که در آن می یافتگان از کالبدها، مقام ویژه رهایی
« باش= کُن»قامِ ای قائم به خویش بیافرینند، و این مقام را م کنند، اشباح برهنه

وجود  تواند هرچیزی را که موجود نیست به اگر یک عارف بخواهد می یاند؛ حت نامیده
 .(242: 1380)سهروردی،  29چیز را در صورت خود مسخّر گرداند قادر است همهآورد و 

عربی است، چرا که وی بر این باور است:  ترکه شرح و تفصیل همین سخن ابن گویی سخن ابن

با  .(383: 1381ترکه،  )ابن «رَک في الطور الّذي هو فوق العقلوال نُسلِّم أنَّ العقلَ ال يدرِک کلَّ ما يد»

تواند  شوند نمی توان گفت: عقل آن حقایقی را که فوق عقل، قلمداد می  توجه به این سخن، نمی

برای « صورت» برخی بدون واسطة شوند: گونه تقسیم می چون ادراکات عقلی به دو»رک کند. د

شوند و برخی دیگر با استمداد از دیگر قوا در معرض دریافت عقل قرار  عقل مبرهن و مستدل می

اند، زیرا  از رتبه عقل تر ستای است در رتبة پ گیرند و آنچه با واسطه یا به وساطت قوای جزئیه می

عقل آدمی در نزد اهل حکمت نیز دارای مراتب هیوالنی، ملکه، فعلیّت و درنهایت مستفاد از عقل 

 فعال است.

ای بار  هبه حقایق خفیکند،  می االهی استفاده میکه با تحصیل قوّۀ قدسیّه از معل گاه عقل، آن

ه ممکن نیست و چون از آن اشیا آگاه شد، توان ها بدون وساطت قوّۀ قدسی آن یابد که تحصیل می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            13 / 21

https://erfanmag.ir/article-1-968-fa.html


هشنامه عرفان / دو فصلنامه/ سال دهم/ شماره بیستمژوپ                                                                    180

کند. درنتیجه، عقل برای ادراک  ی برای دیگران نیز پیدا میها را در دایرۀ مفاهیم کل یین آنتب

واسطه در معرض  که بیکند و برای ادراک اشیایی  مدرِکات از وساطت دیگر قوا استفاده می

فق با مفاهیم عقلی هستند، نیازی به وساطت سایر قوا ا گیرند هم دریافت اندیشه و فکر قرار می

گونه که توسط قوّۀ قدسی  قوّۀ قدسی همان ا بدون استفاده ازها ر تواند آن ندارند، یعنی عقل می

 .(195-196: 3، ج1387)جوادی آملی،  شود، ادراک کند ادراک می

 : نتیجه
که یک سوی « سازی شهود پذیر بودن عقلی امکان»ظریه یعنی با توجه به موضوع مورد بحث و این ن

سو، اساس فلسفه عقل و اساس عرفان  آن دو در فلسفه، و سوی دیگر آن در عرفان است، و ازدیگر

توجه به این کند. با  بر کشف شهود بنا شده است، با علم و آگاهی انسان ارتباط وثیقی پیدا می

 که:در چند جمله گزارش کرد و آن این توان سخن، مطالب گفته شده را می

یابیم،  را درمی یخویش، چیز« بودنِ»است که، در آن با  یما دو نوع آگاهی داریم، یکی شهود

گفته شد  ییگویم. ازسو سخن می یها، از چیز گزاره عقلی است که، با اندیشه و مجموعة و دیگر

، خود را در قالب یا ناشناخته و تمثّل همراه است، یعنی هر اَمربا نوعی صورت  یا که هر مشاهده

رو، هر مشهودی با عقل، مقیّد شود و با عقل نیز،  ازاین گنجاند تا شناخته شود. صورت و مثال می

داشته « و جهان معقولجهان مشهود »شود. گرچه شهود و تعقّل، قلمرو بیرونی ندارند تا  متعیّن می

سازد. بر  را رویکرد آدمی به جهان می« شهود و تعقّل»هی، به تقسیمِ آگا یرو، مبنا شیم. ازاینبا

کند.  یینما معقول و هم در قالب مشهود، جلوه تواند هم در قالب می یا هر پدیدههمین اساس، 

ویش قرار داد و مشهود ختوان  تواند معقول شود، و هر معقولی را می می یدرنتیجه هر مشهود

درنتیجه ما دو  است. شود و عقل بیانگر مکاشفات عرفانی زبان گویای عرفان می جاست که فلسفةاین

های عقلی حاصل  نوع آگاهی داریم. یک نوع آگاهی بدون گزاره است و آگاهی دیگر با گزاره

نیز از نوع دانش  شود و این دو آگاهی مبنای دانش و شناخت بشری است و شهود و مکاشفه می

تواند مکاشفات را در قالب  بشری است و عقل شهود که با گزارۀ علم حضوری همراه است می

 گزاره ارائه دهد.
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 :ها نوشت پی
ی آن را مطرح ودارد، و همان شطر غیب است که قونچون فکر بشری راهی به ذات مقدّس ن .1

تابد. فریدالدّین عطار نیشابوری نیز به همین مطلب  تجزیه و تحلیل را بَرنمی کرده است و درنتیجه

 کند: اشاره می

 دائماً او پادشاه مطلق است

 او به سَر ناید ز خود آنجا که اوست
 

 در کمالِ عزّ خود مستغرق است 

 رسد عقل وجود آنجا که اوستکی  
 (264: 1393 ،عطار)                                

والفکر حرکة إلي المبادي او مِن مبادي »کند:  نین بیان میسبزواری هم این حرکت در فکر را چ .2

 .(57: 1، جق1367)سبزواری، « إلي المراد

هی کند که سه قسم آن را آگا آگاهی را به چهار قسم تقسیم می الدّین مرقی کاشانی افضل .3

ی که حساند از: آگاهی  نامد. اقسام آگاهی جزئی عبارت می« یکل»و یک قسم را آگاهی « جزئی»

صور  شود. آگاهی خَیالی، یعنی آگاهی یافتن به گانه حاصل می واسطة ابزار حواس پنج به

ی. آگاهی گمانی یا وهمی، در این آگاهی احوال نامحسوسِ محسوس، پس از قطع ارتباط حس

ک تواند مشتر ها می ها با حیوان م ادراک انسانشود. در این سه قس امور محسوس با آن یافت می

ی، که حقایق عالم و آن عبارت است از: ادراک عقل کلی است باشد. اما قسم چهارم آگاهی کل

سازی  ما در این نوشتار با این عقل، به عقلی .(199: 1366)مرقی کاشانی،  کند هستی را درک می

 مکاشفات خواهیم پرداخت.

کان ماکان وکمال معرفته، موقوفٌ علي االتّحاد بذلک المعلوم، و  بالشي علم أنَّ حصول العلمإ .4

المعلوم؛ فإنَّه ما في الوجود شي إلّا و موقوف علي زوال کُلّ ما يتميزّ به العالم عن  االتّحاد بالشي

 .أمر حقيقي الهي يقتضي اإلشتراک دونَ مغايرة بينه و بين کلّ شيٍ

ضرت امیرمؤمنان روایتی است منسوب به حآمده است.  «لُونکثَّرهُ الجاه»ها  در برخی نسخه .5

وحدةٌ عرَّفَها الرّاسخون، العلمُ نقطةٌ کثّره الجاهلون، األلف : »که متن کامل آن چنین است، )ع(علی

: رک) «مدة قطعها العارفون، و الجيم حضرة تأهلّها الواصلون، و الدال درجة قدّسها الصادقون والبا

فی  يةمنهاج الوالتبریزی در  صوفی. این حدیث را (129: 4، جأحسائی ؛212: 3، جتا بیقندوزی، 

سبزواری، ) اند به تفصیل شرح داده ءشرح األسما؛ و سبزواری در 773 :2ج ، شرح نهج البالغه

1372 :398). 
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إنَّما قولُنا » .(25: ق1419)طباطبایی،  است« وجود»مساوق « شیئیت»در فلسفه هم ثابت شده است  .6

. درواقع این جواب سؤالی است که چرا (40 :)نحل «لِشيءٍ إذا أرَدناهُ أن تقولَ لَه کُن فيکون

که نامیده شده است و حال آن« ءشی»ود خارجی در کالم حقّ سبحانه پیش از وج« ممکن»

حقایق پیش از همة اند. در جواب باید گفت: چون  دانسته« وجود»را مساوق با « ءشی» فیلسوفان

تبع وجود حقّ  تحقّق خارجی در موطن علمی حقّ تعالی، معلوم حضرت بارئ هستند و درنتیجه به

اطالق شده است. البته باید به این نکته « ءشی»ها سبحانَه وجود علمی دارند، به این لحاظ به آن

وحدت، مساوق با شود  تفاوت دارد. وقتی گفته می« تساوی و مساوی»با « مساوق»توجه شود که: 

موجود است، و این وحدت غیر  یواحد و هر واحد یوجود است، به این معناست که هر موجود

که درمقابل کثرت مطرح است. زیرا که وحدت درمقابل کثرت از اقسام وجود از وحدتی است 

و وحدتِ مساوق وجود، عین وجود است. مساوات میان دو لفظی است که دارای دو مفهوم و 

داق و در حیثیت صدق دارد، ولی مساوق میان دو لفظی است که دارای دو مفهوم و یک مص

 یک مصداق و یک حیث صدق است.

به اندازه  عربی فراوان آمده است که هر کشفی مقارن با صورتی متناسب، و این نکته در آثار ابن .7

 .(51: 1366عربی،  : ابنرک) ف استظرف وجودی مکاش

 خدا پیوستن. عارفان در تبیین فنااز خود رستن و به توان گفت:  میاختصار  در تعریف فنا به .8

رسد مبانی حکمت متعالیه در این  ولی آنچه به نظر به صواب می های متفاوتی دارند، دیدگاه

موضوع است و آن اینکه: حقیقت وجود، حقیقتی وحدانی است که موجودات، مظاهر و تجلیات 

یابند، درکی شهودی و حضوری از این مسئله است.  فنا میآن هستند، و آنچه عارفان در مقام 

 .(512: 2، جتا بی عربی، ابن :رک)برای تفصیل بیشتر 

هرحال  شود. به بودنش گم نمی« انسان»عنوان مثال: یک انسان هرقدر از انسانیّت دور شود،  به .9

 است.سسته و به رذایل پیوسته انسانی است که از فضایل انسانی گانسان است، ولی 

ارائه داده بیشتر به فهم نزدیک است. عالمه در « علم»این مطلب در تعریفی که عالمه طباطبایی از  .10

علم حضوری عبارت است از: حضور معلوم به وجود عینی خارجی در »نویسد:  تعریف علم می

نزد عالِم، و علم حصولی عبارت است از: حضور ماهیّت در مفهوم معلوم در نزد عالم، اگرچه 

صل آن علم حضوری است. از دیدگاه عالمه حصولی قسیم علم حضوری است، ولی اعلم 

اینکه هر علم مسبوق به معناست، با  مم حصولی مسبوق به علم حضوری که هطباطبایی هر عل

 (.179: 1376)حسینی تهرانی، شهود است 
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مشترک است.  ها در حس ستن آنها عبارت است از: نقش ب یعنی سبب دیدن و مشاهدۀ صورت .11

 .(221: 5، جق1367)سبزواری،  شد تا در حسّ مشترک نقش بَربنددصورتی باید با

تواند مصداق این سخن پیامبر اکرم باشد  این دوگانگی فهم، یعنی فهم عمیق و فهم ظاهری، می .12

يهِ فَرُبَّ حاملِ فقهٍ غَيرِ فق»که به اتفاق شیعه و سنی جزو آخرین سخنانِ آن پیامبر االهی است. 

خودتان  از من روایت بکنید، ولی یممکن است شما چیز «ورُبَّ حاملِ فقهٍ إلي مَن هو أفقهُ مِنه

: 1387کلینی،  ؛351: 9ج :1374مطهری، : رک( نرسید، ولی آیندگان خواهند فهمیدبه عمق مطالب 

 (.89: 27ج: 1384عاملی، حرّ ؛ 403: 1ج

گاه که تقید  همان مفهوم کلّی مقید وجودند، آن. یعنی حصص وجود (104: 2ج: ق1367سبزواری، ) .13

)جوادی آملی،  عقل استی وجود، مدرَک و قید خارج از آن باشد، مفهوم کلداخل در لحاظ 

 .(166: 2، ج1376
« کون»بر همین مبنا بسته است که بگوید: فصوص الحکم را در « فصّ آدمی»عربی چارچوب  ابن .14

گر  وجودات در آن جلوهنمایی است که همة أعیان م تمامهمان آینة « کون جامع»و « ودوج»همان 

نیز در شرح  گرفته است. قیصری« وجود»را مترادف با « کون»وی در فصّ لقمانی  هستند. حتّی

الکونُ في اصطالحِ هذِهِ الطائفَةِ عبارَةً عن وجودِ العالم من : »نویسد عربی می این فقره از سخن ابن

، بابا رکنای شیرازی و خوارزمی نیز که از شارحان «أنّه حقٌ حيثُ هو عالَم، ال مِن حيثُ

: 1375: قیصری، رک( اند عربی فهمیده از سخن ابنا را هستند، همین معن فصوص الحکمزبان  فارسی

 (.51تا:  شیرازی، بیبابا رکنا  ؛329

شود و با صفت  یگیرد و نورانی م یجا مراد از عقل، عقل منوّر است که از قلب نور مالبته در این .15

این گذشته اشاره این نمودار به دهد. از  کشف و شهود است، انجام میعمل قلب را که همان 

 عقل نظری و در نتیجه کشف و مکاشفه نظری است.

در این ابیات مسیر تبدیل و تبدّل یک قطره آب را که از بخار دریا شروع و تا تبدیل شدن آن به  .16

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن »: است با آیات شریفه یسهبل مقاکند. قا انسان کامل را بیان می

ةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّکِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَ

 (.12-14منون: )مؤ «عِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَعِظَامًا فَکَسَوْنَا الْ
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موضوع  ی یک: هر علم برهانی داراطباطبایی نیز دیدگاهی دارند که مؤیّد همین معناست عالمه .17

 واحد، هو الماخوذ فيحدّ العلم وهو مجموع قضايا يبحث فيها عن احوال موضوع »واحد است. 

 .)طباطبایی تعلیقه عالمه ؛31: 1، جم1981شیرازی، (  «حدود موضوعات مسائله ومحموالتها

 .) 68 - 75: 1367رازی، نجم : رک(بیشتر  آگاهی برای .18

خدادهاست. درواقع خود عقل است که ترینِ موجودات و ر چرا که عقل و شهود از عالی .19

 کند. موجودات هستی را کرانمند می

 نفس است.  زیرا عقل هم یکی از مراتب عالیة .20

تمهید القواعد های عرفانی است و کتاب  عرفان نظری، همان عقلی کردن یافته کما اینکه شاکلة .21

خود گویای این تبیین عقلی از عرفان است که  ،ربعةاألسفار األترکه اصفهانی، و تا حدودی  ابن

، مباحث ربعةاألسفار األ و  248: 1381ترکه،  : ابنرک) هم خارج از این تبیین نخواهد بودطبعاً شهود 

 (.وجود ذهنی

آن،  وسیلة است که به« وحی»االهی همان البته بایستی به این نکته توجه شود، شهود در انبیای  .22

الهام و »شود و همین طور در امامان معصوم  دنیایی از اَسرار به روی انبیای االهی گشوده می

ها براثر  است که هر دو مورد از افعال االهی است، ولی شهود و مکاشفه در انسان« حدیث

 استکمال نفس و گذر از مقامات عرفانی است، و ارتباطی به فعل خداوند ندارد. 

کنیم و همة اشیای موجود را درک  شویم و چراغ را روشن می د اتاق تاریکی میمثل اینکه وار .23

ایم. ارتباط شهود و عقل هم  یدهاند و ما د ایم دیگران ساخته ها را ما نساخته کنیم، گرچه آن می

 نین ارتباطی است.چ

تصریح داند، و در جایی  می« طوری ورای طور عقل»چرا که در جایی فهم برخی از حقایق را  .24

 کند که عقل منوّر توانایی فهم مکاشفات را دارد. در ادامه این مسئله را بررسی خواهیم کرد. می

فرازبان، زبانی است که با زبان آن موضوع خاص، و نه خود آن موضوع، سر و کار دارد. دربارۀ  .25

 (.257: 1391: حائری، )رکفرازبانی 

 ف از نگارنده است.یاین تعر .26

است که در میان « حیوان و ناطق»همانند نسبت « عقل و علم»بت بین شاید بتوان گفت نس .27

گیرد، زیرا هرکجا عقل باشد علم نیز با  می یجا« عموم و خصوص مطلق»منطقی، در  یها نسبت

 آن همراه است.
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که علم عبارت از تصوّر  اند به این نکته نیز توجه داده« علم و عقل» البته فرزانگان در تفاوت .28

کند.  را به آن درک می قل جوهر بسیطی است که انسان اشیانه که هست، و عگو چیزی، آن

جا شود و این گرِی معلوم شود، طبعاً علم به آن واقعه پیدا می ای برای مکاشفه درنتیجه اگر واقعه

. أرسطاطالیس نیز در کتاب (249: 1332، ناصرخسرو: رک) کند  عقل است آن واقعه را درک می

العقل هو التصوّرات والتصديقات الحاصلة »نویسد:  و علم تفاوت قائل شده و می ، بین عقلالبرهان

از طرفی  .)240: 1366 نیز ؛88: م1953سینا،  ابن :رک(« للنَّفس بالفطرة، والعلم ما حصل باالکتساب

شود و مقسم نیز در  ادراک یک مفهوم کلّی است که به: حسّی، خیالی، عقلی، شهودی، تقسیم می

چندان تفاوتی نخواهند داشت، چرا که هر دو « عقل و شهود»رو  اقسام حاضر است و ازاینهمة 

 ادراک هستند.

 .  و همچنین:والِخوان التجريد مقامٌ فيه يقدِرونَ علي ايجادِ مثلِ قائمَةٍ علي أي صورةٍ أرادوا ... الخ .29

داستان  .(662-663: 1385عربی،  )ابن يخلُقُ بالهمّةِ ما يکونُ لَهُ وجودٌ خارجَ مَحَلِّ الهمّة العارف

 تواند بهترین دلیل بر این موضوع باشد. جناب سلیمان نبی در تسخیر باد و دیگر موجودات می

 :نامه کتاب
الدّین آشتیانی،  جاللتصحیح و تحقیق:  تمهید القواعد، (،1381. )الدّین ترکه اصفهانی، صائن ابن -

 قم: بوستان کتاب.

دمهدی فوالدوند، محم ترجمهکتاب الحدود یا تعریفات،  (،1366. )عبداهلل سینا، حسین ابن ابن -

 سروش.تهران: 

حلمی ضیا اولکن، استانبول: دانشگاه  به اهتمامسینا،  رسائل ابن (،م1953. )ـــــــــــــــــــــــ  -

 استانبول.

 .تهران: الزهرابوالعالء عفیفی، تصحیح: ا فصوص الحکم، (، 1366) .الدّین عربی، محیی ابن -

ی موحّد و صمد درآمد و برگردان: محمدعلفصوص الحکم،  (،1385) ــــــــــــــــــــــــ . -

 کارنامه.موحّد، تهران: 

تحقیق و تقدیم: سعید عبدالفتاح، بیروت: مؤسسه عربی،  ابن رسائل (،م2002)ــــــــــــــــــــــــ .  -

 االنتشار العربی.

جلدی،  دوره چهار،ةالملکي و ةفي أسرار المالکي ةالفتوحات المکي ، تا( )بی ــــــــــــــــــــــــ . -

 بیروت: دار صادر.
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 .)لوح فشرده(عوالی اللئالی. جمهور؛  أبی أحسایی، ابن -

رضا برزگر خالقی،  ، تصحیح: محمدشرح گلشن راز (،1376. )عبد الحق االهی اردبیلی، حسین بن -

 مرکز نشر دانشگاهی.تهران: 

، نصوص الخصوص في الترجمة الفصوص ،تا( عبداهلل. )بی مسعود بن الدین  بابا رکنا شیرازی، رکن -

 تهران: مطالعات فرهنگی مک گیل.

 قم: منشورات الشریف الرضی. ، اإلمتاع والموانسة ، تا( )بی .محمد توحیدی، ابوحیان، علی بن -

 ناصرخسرو.، چاپ چهارم، تهران: التعریفات (، 1370. )محمد جرجانی، علی بن -

 .قم: مرکز نشر إسرا ،ةالمتعالي ةحکمرحیق مختوم: شرح  (،1376. )جوادی آملی، عبداهلل -

 .قم: مرکز نشر إسراعین نضّاح: تحریر تمهید القواعد،  (،1387)ــــــــــــــــــــــــ .  -

 ترجمهاسالمی: علم حضوری،  فلسفهشناسی در  صول معرفتا (، 1391. )، مهدییزدی ریحائ -

 محسن میری، قم: پژوهشگاه فرهنگ اندیشة اسالمی.

 ، قم: موسسة النشر االسالمی.وسائل الشيعة و مستدرکها(،  1384حسن. ) حرّ عاملی، محمد بن -

جا:  بی) توحید علمی و عینی در مکاتیب حکمی و عرفانی، (،1376. )حسین حسینی تهرانی، محمد -

 نا(. بی

 ، تهران:چاپ ناصری.شرح المنظومه (،ق1367. )سبزواری، مالهادی -

، تحقیق: نجفقلی حبیبی، شرح األسماء: شرح دعا الجوشن الکبیر (،1372. )ـــــــــــــــــــــــ  -

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

هانری ، تحقیق و تصحیح: مجموعه منّصفات شیخ اشراق (،1380) .یحیی الدّین ردی، شهابسهرو -

 کربن، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، تحقیق و تصحیح: منهاج الوالية في شرح نهج البالغه(، 1378الباقی. ) صوفی تبریزی، عبد -

 اهلل عظیمی، تهران: آینة میراث. حبیب

قم: ، به کوشش: سیّدهادی خسروشاهی، اُصول فلسفة رئالیسم(، ق1379طباطبایی، محمدحسین. ) -

 بررسیهای اسالمی.

، تصحیح: عباسعلی زارعی سبزاوری، قم: مؤسسة بداية الحکمة(، ق1419ـــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 نشر اسالمی.

 سخن.ضا شفیعی کدکنی، تهران: ر ، تصحیح: محمدمنطق الطیر (،1393. )ابراهیم عطار، محمد بن -

 قرآن کریم. -
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 ، بیروت: موسسة االعلمی للمطبوعات.المودةينابيع  ،تا( )بی .ابراهیم قندوزی، سلیمان بن -

 مولی.: محمّد خواجوی، تهران: تصحیح، ةالنَّفحات االلهي  (،1375وی، صدرالدّین. )قون -

 نا(. الدین آشتیانی، )بی ، تصحیح: سیدجاللرسائل قیصری (،1357. )محمد قیصری، داوود بن -

الدّین  جاللتصحیح و تحقیق: سیدشرح فصوص الحکم،  (،1375. )ـــــــــــــــــــــــــــ  -

 آشتیانی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 ، قم: انتشارات موسسة دار الحدیث.الکافی (، 1387. )یعقوب کلینی، محمد بن -

تصحیح: مجتبی مینوی و یحیی مهدوی، مصنّفات، (، 1366محمد. ) الدّین مرقی کاشانی، افضل -

 تهران: خوارزمی.

 ، قم: صدر.مجموعه آثار(،  1374مطهری، مرتضی. ) -

الدّین  جالل تحقیق و تصحیح:  ،ةالشواهد الربوبي (،1360مالصدرا، صدرالدّین محمد شیرازی. ) -

 آشتیانی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

ران: ، تحقیق و تصحیح: محمد خوانساری، تهایقاظ النائمین(، 1386ـــــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 بنیاد صدرا.

 بیروت: دارالتعارف للمطبوعات.تفسیر القرآن الکریم، (، ق1419ـــــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

به اهتمام: عالمه طباطبایی، چاپ سوم، ، الحکمة المتعالية (،م1981ـــــــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

تصحیح و تحقیق: محمدرضا سعید،  اسرار التوحید فی مقامات الشیخ أبی(،  1366منور، محمد. ) -

 شفیعی کدکنی، تهران: آگاه.

 تهران: چاپ هرمس.مثنوی معنوی، (،  1382محمد. ) الدین  مولوی بلخی، جالل -

، تصحیح: محمد معین و هانری کربن، تهران: جامع الحکمتین(، 1332ناصرخسرو قبادیانی. ) -

 و فرانسه.انستیتو ایران 

، تصحیح: تقی تفضلی، تهران: انتشارات علمی رساله عشق و عقل(، 1367الدّین. ) نجم رازی، نجم -

 و فرهنگی.

امین ریاحی، تهران: انتشارات علمی  ، به اهتمام: محمدمرصاد العباد(، 1371. )ــــــــــــــــــــــــ  -

 و فرهنگی.

قم: مؤسسة آموزشی و صول عرفان نظری، مبانی و ا (،1388. )یداهللپناه،  یزدان -

 پژوهشی امام خمینی.
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