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 اشراق حکمت درحقیقت  شناخت  روش
 *یبهشت محمد

  
  دهكيچ

 بـا  را يو حكمت اسـالم  ديدرخش ياسالم ةشياند  ةبود كه در حوز ياشراق شهاب فروزان فلسفه
ـ نزد عرفان به را فلسفه توانست و برافروخت خود نور ـ ز ؛كنـد  كي ـ از  راي از تعـارض   سـو  كي

كرد  ديتأك گريد يدو سخن گفت و از سو نيا يو همراه ينداشتن عقل با شهود، بلكه از همساز
كـرد و   هيـ و توج نييرا تب يشهود و تجربه عرفان ،يعقل نيو استدالل و قوان شهيبا اند توان يكه م

و  يعقل ليحلت يمناسب برا يا نهيو شهود جمع سالم برقرار ساخت و زم شهياند انيبود كه م نيا
ـ ا در. در حوزه فلسفه و عرفان گشـود  يديبه وجود آورد و فصل جد يعرفان يها افتهي يفلسف  ني

ـ و تياهمآنچه  انيم اشـراق و   يروش شـناخت در مكتـب فلسـف    يچگـونگ  يبررسـ  دارد اي ژهي
  .است گريد يشناخت يها آنها با روش زيو تما ها يژگيو

 خيشـ  آن انگـذار يرا كـه بـه دسـت بن    ياشـراق  ينظام فلسـف  رد حقيقت شناخت روش همقالاين 
 بـدان  و شـد يندين روش آن به كه امدين يلسوفيف يو از پس و شد نهاده بنا يسهرورد نيالد شهاب
در حكمت اشـراق و از   ينيد يها عقل، شهود و آموزه گاهيو از جا كند مي يبررس ،نباشد وامدار
 يشـناخت  يهـا  روش را با روش نيو تفاوت ا زيو تما ديگو يتالئم و توافق آنها سخن م يچگونگ

  .كند يم انيب يو عرفان نظر هيدر حكمت مشاء، حكمت متعال
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  مسئله انیب. ١

 آغـاز در .افـتی گسـترش و رشـد اسالم جهان در یهجر سوم قرن انیپا در جیتدر به یفلسف تفکر
 با اما ؛دیرس یپختگ ۀمرحل به و افتی استوار ینظام نا،یس ابن و یفاراب یسو از مشاء یفلسف مکتب
 از اشـراق یفلسـف نظـام ظهـور ۀنیزم مشاء فلسفه یها یکاست یبرخ شدن آشکار و فرودها و فرازها
  .آمد فراهم یسهرورد نیالد شهاب خیش یسو

 ۀفلسف یها یکاست یفلسف مکتب نیا که بود آن دیجد یفلسف نظام سیتأس از اشراق خیش هدف
 مسـائل بتواننـد آن مفروضـات و ها رسـاختیز و یشناس روش و یلوژومتد و باشد نداشته را مشاء

چـون بحـث علـم و  یمشـکالت اساسـ حـل و نیـیتب در و کنند اثبات و نییتب یدرست به را نیادیبن
و  یرشد و پرورش عقل نظر یبرا نهیزم جادیعوالم وجود و ا ،یتعال یادراک، معرفت نفس، علم بار

  .نداشته باشد یو ناتوان یینارسا یعمل
ناخت شـروش  یاشـراق یچـرا نظـام فلسـف نکهیا نخستما پنج پرسش مطرح است؛  یفرارو در

 یقـیبه معارف حق دنیرس یاشراق برا ۀدر فلسف نکهیا دوممشاء را ناقص دانست؟  حکمتحقیقت در 
روش شـناخت حقیقـت در فلسـفه اشـراق  یها یژگیاستفاده شده است و مختصات و و یاز چه روش
 توان یم باز است، شده دهیبرگز اشراق فلسفه در که یروش یریکارگ بهچگونه با اتخاذ و  ،سوم ؟چیست
حقیقـت در فلسـفه  شناخت  روش زیتما و تفاوت نکهیچهارم ا دانست؟ یفلسف ینظام را یاشراق نظام

 روش زیتما که است نیا یانیپا پرسشو  ست؟یچ هیمتعال حکمتحقیقت در  شناخت  روش بااشراق 
  ست؟یچ عرفان اهل حقیقت از نگاه شناخت  روش با یاشراق حقیقت در نظام شناخت 

 با و میکن انیب را اشراق فلسفه حقیقت در شناخت  روش مختلف یایزوا میکوش یممقاله  نیا در
را  های یـاد شـده پرسـشفلسفه اشراق  انگذاریبن یسهرورد نیالد شهاب خیش میمستق آثار به استناد

 بـا اشـراق خیش آثار ۀهم که میرا گوشزد کن توجه قابل نکتهاین الزم است در آغاز  اما ؛مییپاسخ گو
سـه  ینگـاه کـالن دارا کیبا  یو یها کتب و رساله ،آثار بلکه نشده، نگاشته یاشراق یشناخت روش
  :است کردیرو

 یو مدافع و حـام داشته ییمشا کردیرو یورز فلسفه اوائل در اشراق خیش :ییمشا یفلسف) الف
 یشـناخت را بـا روش یو آثـار) ١۵۶، ص٢ج ،١٣٧٢ ،یسـهرورد( 1فلسفه مشاء بوده اسـت یجد

نگاشـته اسـت مثـل  ینظـر بحـث اقیسـ و سـبک بـا و یاسـتدالل یعقلـ روش یعنیفلسفه مشاء 
   ؛)١ج ،همان(مقاومات، مشارع و مطارحات  حات،یتلو

در  یو. اسـت یشـهود یکشـف یاشـراق کـردیاشراق رو خیش دوم کردیرو :یاشراق یفلسف) ب
                                                           

 .نییالمشائ ةقیطر  عن الذب دیو صاحب هذه االسطر کان شد .١
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مکتـب مشـاء بـا گـام نهـادن در  یها یو کاست ییپس از مواجهه با نارسا شیخو یمقطع دوم زندگ
و اثر  دیرا برگز یو نگرش اشراق یشهود کردیو رو افتیباطن به شهود دست  ریو س اضتیر ۀعرص

چشم و  بخش یروشن یرازیش نیصدرالمتأله ۀکه به گفت یکتاب ؛را نگاشت االشراق حکمةگرانسنگ 
   ؛)٣١٣ص، ١ج ،١٣٨١مالصدرا، (دل اهل شهود است 

 رمـز و لیتمث و نماد زبان با یعرب و یفارس رسائل از برخیاشراق در  خیش :یداستان اتیادب )ج
  .است کرده یریگیپ را خود یاشراق یشناخت روش یداستان اتیادب با و

 حکمة ژهیبه و یسهرورد یبر آثار اشراق هیمقاله تک نیما در ا تالش موضوع نیدر نظر گرفتن ا با
در مقـاطع  یکـه آثـار سـهرورد شـود یموجب مـ یادآوری موضوعات باال دیترد یب. است االشراق

 یهـا یو از داور مورد یب یاز استنادها و یابیو ارز یبررس قیدقصورت   بهاو  یعلم یمختلف زندگ
و در  شود یمطرح شده پاسخ داده م یها مقدمه به پرسش نیبا ا. شود زیپره مباحثشتابزده و خلط 

 سـخپا ه استدانست ناقص را مشاء مکتب یشناخت روشاشراق  یپرسش که چرا نظام فلسف نیآغاز ا
  .شود یم داده

  
  مشاء حکمت یشناخت روش نقصان. ٢

کتـاب  نیو در چنـد بود مشاء فلسفه یجد مدافع و رویپ آغاز در اشراق خیش شد اشاره که طور همان
 ١۵۶ص ،٢ج ،١٣٧٢ ،یسهرورد(پرداخته است  انییمشا یفلسف راثیم حیو توض نییبه تب شیخو
 جملـه از مهـم مباحـث از بخشیفلسفه مشاء در حل  یاما پس از مواجهه با ناتوان). ١۴، ص٣و ج
همان، ( نفس تیهو، )١٨ص، ٢ج و ۴٨٩، ٧٠ص، ١جهمان، ( معرفت یچگونگ و تیماه بحث
و  ٢۴١همـان، ص(، عوالم وجـود )٢١٢، ١۵٢همان، ص( تعالی باری، علم )٢١٠−٢٠٨ص، ٢ج

 یهسـت هیـعال یو درک مبـاد یو رموز جهـان هسـت قیدر باب درک و کشف حقا نیو همچن) ٢۴٢
خود اعتراف کرده است که عقل انسان  نایس ابن نکهیامالحظه  بر افزونو  افتیمکتب مشاء را ناتوان 

اعراض ناتوان است چه برسـد  قتیحق یو حت یماد جواهر قتیو شناخت حق اشیا قیاز درک حقا
 در نایسـ ابن حیصر سخن ،تعالی باری قتیو حق یهست یعال ینفس و عقل و مباد قتیبه درک حق

  :است نیا نهیزم نیا
اّال الخـواص  اءیو نحـن النعـرف مـن االشـ البشـر ةقـدر یف سیل اءیحقائق االش یعل الوقوف

بل نعرف انهـا  قته،یحق یعل ةالّدالواحد منها،  لکل ةالمقّومواللوازم واالعراض، و النعرف الفصول 
 والنـار الفلـک ال  و الـنفس ال و العقـل ال و االّول ةقـیحقلها خواص و اعراض فاّنـا النعـرف  اءیاش

 انمـا بـل الجوهر، ةقیحقذلک اّنا النعرف  مثال و. االعراض حقائق ضاً یا النعرف و واالرض والهواء
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 نا،یسـ ابن... (قتـهیحق سیموضـوع و هـذا لـ یاّنه الموجـود ال فـ هو و تهیالخاص هذه له ئاً یش عرفنا
  ).٧١ص ،١٣٩١

جز خواص و لـوازم و اعـراض  اشیاشناخت  ۀنیو ما در زم ستیدر توان بشر ن ایاش قیحقا درک
و تنهـا  مینـدار یاسـت دسترسـ اشیا قتیحق انگریکه ب یا و هرگز به فصول مقومه میدان ینم یزیچ
حضـرت  قـتیانسـان از درک حق نیبنـابرا. خـواص و اعـراض اسـت یدارا اشـیا نیکه ا میدان یم

. اعراض ناتوان اسـت قیعقل، نفس، فلک، آتش، هوا، آب و خاک و حقا قتیدرک حق ،تعالی باری
 یفـ ال کـه اسـت یموجـود جوهر که میدان یم تنها و میشناس ینم را جوهر قتیحق مامثال  عنوان به

  .او قتیحق نه اوست تیخاص امر نیا اما است موضوع
و  قیفلسفه مشاء را در بـاب کشـف حقـا کند که خود تصریح می چنان اشراق خیش حال، هره ب

و انحصـار  آن یشـناخت معرفـترا در روش  ینـاتوان نیـو اسـاس ا افـتیناتوان  یرموز جهان هست
کـه  چنان رایـز ؛کشـف و شـهود دانسـت وهیو طرد ش شهیشناخت به بحث و نظر و اند ۀویدانستن ش

 یوجود صـورت عقلـ قتیکه حق میتوجه دار زیوجود است و ن ت،یو واقع قتیحق هیما ُبن میدان یم
 شـناخت یو بـا بحـث و نظـر عقلـ یو بـا علـم حصـول قیآن را با تصور و تصـد توان یندارد و نم

   قیـوجـود از طر قـتیآنچـه مـا از حق داسـتیپ. )١۵٢−١۵١−١۵۶، ص٢، ج١٣٧٢سهروردی، (
   قـتینـه خـود حق و اسـتاز وجـوه آن  یعنـوان و وجهـ میشناسـ یمـ یو صور ذهنـ یعلم حصول

آثار و لـوازم و  قیرا تنها از طر اشیا قتیخود اعتراف و اذعان کرد که ما حق نایس که ابن وجود و چنان
نظـام  نکـهیا جـهیو مـبهم اسـت؛ نت فیشناخت به شـکل ضـع نیو ا میشناس یها م اعراض و نشانه

 کـه اسـت آن لیـامـر بـه دل نیـناقص و ناتوان اسـت و ا اشیا قتیبه حق دنیرس یمشاء برا یفلسف
آن استدالل محض است و  کردیو رو شود یم خالصهآن در بحث و نظر  یلوژومتد و یشناخت روش

 کـه چنان را معرفـت و عقل و نفس قتیحق و یهست یعال یمباد قتیحق تواند ینم هرگز رو، نیااز 
  .بشناساند هست
  

  اشراق حکمت یشناخت روش یچگونگ. ٣

و واردات  یعرفـان یها و بدون استمداد از شـهود و تجربـه ییعقل به تنها به مطالب پیشینتوجه  با
و  نیزبیـت ،یهرچند برخوردار از عقل قـو میو حک لسوفیرا بشناسد و ف اشیا قیحقا تواند ینم یقلب
و معـارف  قیبه حقـا تواند ینم اشدمند نب بهره ینفس و سلوک عرفان بیچنانچه از تهذ ،باشد قیعم
 قیو به حقا شود کشف نمیاو  یبرا قیاز علوم و معارف و حقا یاریبس رو نیاز ا ؛یابد دست یقیحق
 ریو سـ یو سلوک باطن ریو س اضتیر ۀاشراق در عرص خیاصل ش نیبراساس ا ازد،ی یدست نم اشیا
از  یا رهگـذر پـاره نیو از ا افتیبار  یملکوت ۀکشف و شهود و خلس بهگام نهاد و سرانجام  ینفسان
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 ،یسـهرورد. (او بـه وجـود آمـد یدر زنـدگ یبود که نقطه عطفـ نیاو حل شد و ا یمشکالت علم
 براسـاس را اشراق فلسفه یشناخت روش و شد دلبسته اشراق و عرفان به و) ٧٢−٧٠ص، ١ج ،١٣٧٢

 حکمـت حقیقت شناخت  روشو  یلوژومتد هرچند داستیپ ناگفته. کرد یزیر یپ شهود و شهیاند
 دیـتأک آن بر و باشد یم شهود و کشفروش  نیا یاصل هیپاو شهود است اما  شهیاشراق براساس اند

  ).٢٠۵ص، ٣ج ز،ین و ١٠١ص، ٢ج ،همان( است شده فراوان
  : است از عبارتحقیقت در نظام اشراقی  شناخت  روش یها یژگیو

 یتهـافت و تعارض تنها نه کشف و عقل اشراق یفلسف نظام نگاه از :عقل و کشف یهمراه) الف
از  کیـهر یحتـ ،انـد اتیو واقع قیبه حقا دنیرس یگشوده برا قیبلکه عقل و کشف دو طر ؛ندارند

مشـاهدات و  نیـیو تب هیـتوج یاز عقل بـرا توان یهم راه دارند چون م یها عقل و کشف به ساحت
بـه کمـک شـهود  زیـانتقـال داد و عقـل ن گرانیمکاشفات استفاده کرد و مفاد کشف و شهود را به د

گاه یها از افق تواند یم کـه  یقیمعارف و حقا. به چنگ آورد یزیچ یمتعال یها یتازه و معارف و آ
  ؛)١٠ص، ٢ج و ٣۶١، ١٢١ص، ١ج ،همان( ابدیبدان دست  توانست یخود نم یها هرگز با گام

 نیقـوان یاشراق یشناخت روش معرفت در :کشف و شهود اریمع یعقل یهیو بد یقطع نیقوان )ب
 نیا لیدل. است یو مالک صحت و سقم مکاشفات و مشاهدات عرفان اریمع یهیبد یو اصول عقل

 ۀدر حـوز یهـا حتـ و حوزه ها تساح ،ها نهیزم همه در یهیبد یو اصول عقل نیکه قوان است آنامر 
 ۀهستند و بـه حـوز یو جار یسار زین نید ۀعرفان و در مورد مشاهدات و مکاشفات و بلکه در حوز

  یژگـیدو شاخصه و و یهیبد یاصول عقل رایاختصاص ندارند؛ ز یو قلمرو محدود نهیو زم یخاص
در  یعنـی ؛هسـتند جهت ضرورت یدارا یگریداند و  ضرورت صدق یدارا یکی :مهم دارند اریبس

و ضرورت صـدق  تیحتم یو در هر زمان و مکان و در هر عالم طیو شرا ها نهیها و زم همه ساحت
و ضرورت اساس کار است و ما  تیجهت حتم نیهم یعلم یایدارند و پر واضح است که در قضا

امـا آن  ؛اسـت تیـحتم نیهمـ یعلمـ یهـا گزاره یو ادعـا میندار یگریاز ضرورت، جهت د ریغ
 اصـل رو نیا از د؛نباش یم یهیبد یاصول عقل ،است یو واقع یجهت در آنها حتم نیکه ا ییایقضا
 و شهیاند صحت اریمع و ها حوزه ۀهم در یجار و عام یعقل قانون نیضینق اجتماع ۀاستحال نیادیبن
اسـاس  نیـو بـر ا) ١٢١ص ،همـان( اسـت ینـید یهـا آموزه و شـهود و کشف صحت اریمع یحت

 با که باشد یا گونه بهو چنانچه شهود و مکاشفه عارف  ستیدر حوزه عرفان هم مجاز ن ییگو تناقض
 خـود شـهود و کشـف در دیـبا عـارف بداند محال را آن عقل و نباشد سازگار یهیبد مهم اصل نیا

 یبـرا درسـت مالک و اریمع و ضابط منّور عقل عارفان قول به ای و یهیبد عقل نیبنابرا کند؛ درنگ
  ؛)١٢ و ١٨ص، ٢ج ،همان( است کشف یابیارز و سنجش
 یسـهرورد ها افتـهیها و  که در گفته یدرخور توجه نکته :بر عقل و کشف نیتقدم و تفوق د )ج
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است  نیا دیآ یبه حساب م اشراق حقیقت در فلسفه شناخت  روش یها هیپا ازوجود دارد و در واقع 
از  شیپـ مـانیو از حک دانـد یمـ ونـانیو  رانیـا قیخود را وارث حکمت عت نکهیاشراق با ا خیکه ش

 را آنـان یها افتـهی و ها گفته هرگز اما ؛کرده لیتجل اریبس انیاز خسروان زیباستان و ن ونانیارسطو در 
بـاور  نیچنـ نیـو ا دهد یو مالک قرار م اریقرآن را مع فهیشر اتیبلکه آ ،هنداد قرار خود یاصل سند

 زیـن تیهدا و ارشاد است، خداوند دست به جادیا و خلق که گونه همان: کند یم انیخود را آشکارا ب
 کلمـات و پوشاند یم یهست لباس را تو که است خداوند زالیال قدرت نیا اوست، ییراهنما به تنها
 سـنت و خدا کتاب که یسخن و شهیاند و نظر و یرأ هر پس کند، یم تیهدا را تو که اوست ینوران
بـه شـمار  هـودهینکند از درجه اعتبار ساقط است و از امور لغو و ب دییآن را تأ خدا رسول یقطع
محکم قرآن چنگ نزند گمراه است و در مغاک هوا و هـوس  ۀبه رشت یو هر کس بهاست یو ب دیآ یم

  ).١٠٢ص، ۴ج ،همان(فرو افتاده است 
گونـاگون وجـود دارد؛ از  یشناخت یها روش یقیبه معارف حق دنیرس یهرچند برا نکهیا جهینت

 و حس بر یمبتن روش و یشهود یکشف روش ،ینقل یعقل یقیتلف روش ،یفلسف یجمله روش عقل
 بنـا نقـل و کشـف و عقـل هیپا بر یاشراق یفلسف نظام یلوژومتد و یشناخت روش اما ،یحس ۀتجرب
 یقلب یها افتهی و یفلسف و یعقل یها داده که داشت اذعان اشراق فلسفه انگذاریبن و است شده نهاده

و  یمـانیا ،یمعرفتـ یازهـاین ،یوحـ و نقل خدمت در دو هر و رندیگ قرار هم کنار در دیبا یکشف و
  .را حل کنند نیادیو مسائل بن یو مشکالت اساس نیانسان را تأم یآرمان

  
  است یفلسف یاشراق نظام. ۴

کـه در  یروشـ یریکـارگ بـهکه چگونه با اتخاذ و  شود یسؤال مطرح م نیا به مطالب پیشینتوجه  با
 که گفت دیدر پاسخ با دانست؟ یفلسفرا  ینظام اشراق توان یشده است باز م دهیاشراق برگز ۀفلسف

مکتب را بـه عرفـان  نیآنچه ا ۀبا وجود هم یول ؛است کینزد اریبس عرفان به اشراق مکتب هرچند
 نقـش ،نخسـت رایـز ؛است یفلسف مکتب کی یاشراق نظام که ردکاعتراف  دیکرده است با کینزد

 و اسـتدالل و شـهیاند وجـه چیه به و است نشده انکار هرگز یاستدالل و یبحث علوم و یعقالن تفکر
 یکـیدو هدف استفاده شده اسـت؛  یبرا یو استدالل یبلکه از دانش بحث ؛اند نشده ینف یبحث علم
 حیتوضـ و نیـیتب یبرا یگرید و) ١٩۴ص، ١ج ،همان(حکمت اشراق  یریدر فراگ ازین شیپ عنوان به
 نیکه چن یآثار زیو ن االشراق حکمةدر کتاب  دوم،؛ )٩، ص٢ج ،همان( یعرفان و یاشراق یها افتهی
 یبـرا و است مشهود آنها در لیدل ۀاقام باشد، می یمحور مباحث در آنها صبغه عرفان که دینما ینم

 اشـراق حقیقـت در فلسـفه شـناخت  در روش سوم، ؛است شده یعقل لیدل اقامه یمطلب هر اثبات
 زیـن یو استدالل یبه علوم بحث نسبت شده، باز ژهیو حساب یشهود یها معرفت یبرا که طور همان
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 در الزم مهـارت بدون یاشراق معارف و قیحقا و مطالب درک که یا گونه بهفراوان شده است؛  دیتأک
 مرتبـت زیناساس  نیو بر ا) ١٩۴، ص١ج ،همان( است شده دانسته رممکنیغ ینظر و یبحث علوم
 اسـت شـده یابیـارز کشـف و عقـل و شـهود و شـهیاند مالک دو با دانشوران و مانیحک منزلت و
اگر سالک قدرت بحـث و  است گفته اشراق خیش که راستاست نیا در و) ١٢ و ١١ص، ٢جهمان، (

 هیـما یبـ باشد بینص یب ملکوت شهود از لسوفیفکه اگر  ناقص است چنان ،استدالل نداشته باشد
  ).٣۶١ص، ١جهمان، ( است

 گذشـته در مـانیحک همه یفلسف روش کشف و عقل یهمراه که است نیا اشراق خیش یادعا
بابل و مصـر و هنـد بحـث و نظـر و کشـف و  لسوفانیباستان و ف رانیا و ونانی مانیحک .است بوده

و نگاه بـه آنـان ) ۴١، ص١همان، ج( بودند رفتهیپذ خود حکمت روش عنوان بهشهود را در کنار هم 
 ایـ و ثـاغورثیف کـه اسـت نکرده خطور ذهنش به یکس هرگز وو حکمت بوده  میهماره نگاه به حک

  .نباشند میحک ،ومرثیک
 را آن تـوان ینمـ هرگـز و است فلسفه از یقسم و معرفت از یا رشته اشراق حکمت ،حال هره ب

و  شـهود و شـهیاند یشـناخت معرفت روش یریکـارگ بهبلکه با اتخاذ و  ؛دانست یرفلسفیغ نظام کی
  .است یعقل و کشف باز نظام فلسف

  
  هیمتعال حکمت با اشراق حکمت حقیقت در شناخت  روش تفاوت. ۵

 یابیدسـت در دیـنبا که دارند اشتراک یفلسف یشناخت روش نیا در دو هر نیو صدرالمتأله یسهرورد
و استدالل و بحث و نظـر  شهیاند دیبلکه با ؛کرد اکتفا استدالل و نظر و بحث به قیحقا و معارف به

و  افـتیو به معارف سترگ دست  نیرا تأم یمعرفت یازهایرا در کنار کشف و شهود قرار داد تا بتوان ن
و تالئم و توافق دارنـد؛  باشند یبلکه همراه و همساز م ؛عقل و شهود با هم تهافت و تعارض ندارند

در  یاسـت و سـهرورد یدار حکمـت اشـراق روش وام نیـدر اتخاذ ا ییصدرا هیالبته حکمت متعال
 تقـدمبر مالصدرا  قتیبه حق یابیو شهود و بسنده نکردن به استدالل در دست شهیاند یهمراه ۀنیزم
 بـا اشـراق حکمـت یشناخت روش تفاوت اما. است بوده رگذاریتأث نیصدرالمتأله بر گمان یب و دارد

  :است مهم امر سه در هیمتعال حکمت
و اساس بحث خود را کشف و شهود قرار داده اسـت  هیاز موارد پا یاریدر بس یوردسهر )الف
وجود نخواهـد  یدیدر مورد بحث نباشد اصًال شک و ترد یو برهان یکه اگر استدالل عقل هیبدان پا

  :دیگو یبه صراحت م یداشت، و
 ةالحجـ هیـعل طلبـت ثـم آخر بامر حصوله کان بل بالفکر اوالً  یل حصلی لم آخر اقیس هذا و
  ).١٠، ص٢همان، ج(مشکک  هیف یشکّکنیُ  کان ما مثالً  ۀالحّج  عن النظر قطعت لو یحت
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بلکـه از  ؛اسـت امـدهین دسـت به شهیاند و فکر با که است یگرید ساخت و بافت اشراق حکمت
حاصـل شـده اسـت و البتـه پـس از  یالهـ یها از راه مشاهدات و مکاشفات و بارقه یعنی گرید قیطر
 ،داشـتنهم وجـود  یلیموارد دل نیو اگر در ا میا آن به دنبال استدالل گشته نییتب یمعارف برا افتیدر

  .کند و ما را به شک اندازد دیما حاصل شده است ترد یدر آنچه برا توانست ینم یهرگز کس
امـا  ؛اسـت شهود و شهیاند براساس هرچند اشراق حکمت حقیقت در شناختروش  ن،یبنابرا

 یاصـل هیـپا عنـوان بهاست و کشف و شهود  یاله یها بر شهود و بارقه شتریروش ب نیا یاصل هیتک
 زیـن وهمـان ( اسـتشده  دانسته یینهاداور  وشده  یشتریب دیبر آن تأک وروش به حساب آمده  نیا
  ).٢٠۵، ص٣ج

 و کشف تا است یعقل استدالل و برهان بر شتریب هیمتعال حکمت حقیقت در شناخت  روش اما
وجـود  یقطعـ لیـو بـر آن دل ستین یکه آنچه برهان کند یم حیکه مالصدرا خود تصر و چنان شهود

. است دانسته یینهارا داور  یبلکه برهان عقل نکرده اعتماد بدان و اوردهیخود ن یندارد در نظام فلسف
  : دیگو یاو م
 ه،یـالِحکم کتبنـا یفـ النـذکره و اً یـقطع هیـعل البرهان ما یعل االعتماد کل نعتمد فال نحن اما و

و در  میکنـ یندارد اعتماد تـام نمـ یما هرگز بر آنچه برهان قطع .)٢٣۴ص، ٩ج ،١٩٨١ ،مالصدرا(
  ؛میآور یخود نم یفلسف یها کتاب
 یاست که سهرورد نیا هیحکمت اشراق با حکمت متعال یشناخت دوم در تفاوت روش امر )ب

 در و دانـد یمـ برهـان ۀاقامـ از ازیـن یبـ را آنهـا وآورد  میبه شمار  اتیهیرا از بد یمشاهدات عرفان
: دیـگو یبشـود و مـ زیـن یکه شـامل شـهود قلبـ سازد یمشاهدات را عام و گسترده م ۀدامن قتیحق

 نیقـیو ما با مشـاهده محسوسـات بـه  شود یحاصل م ینیقیعلم  یشهود حس یۀبر پا که گونه همان
امـور  ۀبراسـاس مشـاهد نیهمچن م،یکن یرا بنا م ئتیمثل ه یحیو بر آن اساس علوم صح میرس یم

از فلسـفه و  یو بخشـ میدهـ یرا سـامان مـ یو بر آن اساس علوم و معارف میرس یم نیقیبه  یروحان
از  یینداشته باشد بو یروش نیو هرکس چن میکن یم یزیر یپ یمشاهدات قلب هیمعارف حقه را بر پا
  ).١٨ص، ٢ج ،١٣٧٢ ،یسهرورد(حکمت نبرده است 

مشـاهدات را  نکـهیا یکـی :داد انجام را عیبد کار دو یقلب مشاهدات باب در یسهرورد نیبنابرا
 اتیـبسـان اول یبشود و دوم به حساب آوردن شهود قلب یشامل شهود قلب که یا گونه بهاعّم دانست؛ 

  ).۴٩ص، ١ج ،١٣٨٩ ،پور و علی پناه زدانی(فلسفه  یاصل هیو پا ادیبن عنوان به
 نیچنـ و کنـد می میمجهـوالت را بـه سـه قسـم تقسـ االشـراق حکمـةدر  یسهرورد ن،یهمچن

 اسـتدالل بـه یازیـن و شـود یم روشن توجه ِصرف و اخطار و هیتنب با مجهوالت از یقسم: آورد می
 استدالل ازمندین که است یقلب مشاهدات دوم قسم ؛است اتیهیبد و اتیاول همان قسم نیا ندارد،
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 یمجهـوالت سـومقسم  اما ؛ندارد لیدل به یازین محسوسات و اتیهیبد بسان و ستین برهان اقامه و
و روشـن شـود  نجامـدیب اتیهیبد به یمنطق اسیق میتنظ با و برهان اقامه و استدالل با دیبا که است

  ).١٨ص، ٢ج ،١٣٧٢ ،یسهرورد(
ــدر حکمــت متعال امــا ــان هی ــد یمشــاهدات عرف ــهدانســته نشــده اســت و  اتیهیاز ب  لحــاظ ب
بـه برهـان و  مسـتندخـود آورده  یِحکمـ یهـا کتاب در نیآنچه را صـدرالمتأله ۀهم یشناخت روش

 شیکه بحث و نظر و برهان گنجا یتنها به آن مقدار واحتراز  ستین یاستدالل است و از آنچه برهان
 یشخصـ یهرچنـد در باورهـا. اعتماد تام نکرده اسـت ،برهان یماورا به نسبت ودارد بسنده کرده 

ها  بـدان یمباحث حکمـ ۀاما در عرص ؛دارد مانیاو مکشوف شده ا یبرا مانیخود به آنچه با قوت ا
  ؛)١٣٨−١٣٧ص ،١٣٨١ ،مالصدرا(نپرداخته است 

اسـت  نیا هیبا حکمت متعال یاشراق حکمت حقیقت در شناخت  امر سوم در تفاوت روش )ج
بـه معـارف و  یابیدسـت یبـرا ینبعـم عنوان بـهدر کنار عقل و کشف از کتاب و سنت  یکه سهرورد

صـحت و سـقم معـارف و  اریـکتـاب و سـنت را مع بیان شـد که طور همانکرده است و  ادی قیحقا
رسول خدا  یکه کتاب خدا و سنت قطع یو سخن شهیو نظر و اند یهر رأ: دیگو یم و دانستهها  آموزه
و هر  بهاست یو ب دیآ یبه شمار م هودهینکند از درجه اعتبار ساقط است و از امور لغو و ب دییآن را تأ
هـوس فـرو افتـاده اسـت  و اهو مغاکمحکم قرآن چنگ نزند گمراه است و در  ۀکه به رشت یشخص

  ).١٠٢ص، ۴ج ،١٣٧٢ ،یسهرورد(
و در برابر معـارف و  داند یم یعرفان و برهان و قرآن را سه منبع معرفت نکهیبا ا نیصدرالمتأله اما
را خـارج از  ینـید یهـا فراوان دارد و منکر آموزه دیمحض است و بر آنها تأک میتسل ینید یها آموزه

خود  یاز اصول ِحکم یهرگز اصل اما ؛)٢٣۶ ،١١، ٣٠٣ص، ١ج ،١٩٨١ ،مالصدرا( داند یاسالم م
 رد همـاره و کنـد ینمـ مطـرح ینید یها آموزه و نقل رب هیرا بدون استدالل و اقامه برهان و تنها با تک

 ما کالن مستند: دیگو یم او. رساند یم اثبات به برهان از یرویپ در را شیخو التزام هیمتعال حکمت
است و بسنده کردن بر  نیما بر ُحجج و براه هیبلکه تک ؛ستین عتیشر از دیتقل ای و ذوق و مکاشفه

  ).٣٢۶ص ،همان(محض ناقص است  یروش شهود
  

  عرفان اهل یشناخت روش با یاشراق حقیقت در نظام شناخت  روش زیتما. ۶

حکمـت  یشـناخت روش یاصـل هیـدارد و پا دیـتأک اریبر ذوق و کشف و شهود بسـ یسهرورد هرچند
او بر سه منبع استوار شـده  یشناخت روش طورکه بیان شد هماناما  ؛است کردهاشراق را بر شهود استوار 

 یاعتبار و استحکام و استوار یرف شهودو معا ها یآگاه یکه او برا و چنان یوح و شهود عقل، :است
فـراوان کـرده و درک معـارف و  دیـتأک زین یو استدالل یو نظر یالزم را قائل است، نسبت به علوم بحث
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 یدانسته است و حتـ یو نظر یعلوم بحث درالزم  مهارتداشتن را منوط به دانستن بلکه  یاشراق قیحقا
  ).١٩۴صهمان، (دانسته است  رممکنیرا غ یدرک معارف اشراق یبدون مهارت در علوم بحث

 نیچـوب یپا و بود نیچوب انیاستدالل یپا که است نیا عرفان اهل یشناخت روش که یصورت در
 منبـع گانـهی شهود و کشف: است آورده فصوص مقدمه در یصریق که چنان و بود نیتمک یب سخت
روش استدالل جـز گمـان  ورداره و است شهود و کشف زین یاصل داور و است عرفان اهل یمعرفت
  ).١٩ص، ١ج ،١٣٨٢ ،یصریق( ستین یزیچ

مباحـث  یوجـود اسـت و تمـام یو شخص یقیحقرکن عرفان وحدت  نیتر مهم ن،یا بر افزون
وجـود  کیـاز  شیاست و اصًال کثرت نـدارد و بـ یقیاساس است که وجود واحد حق نیعرفان بر ا

حـد  یو مظـاهر او هسـتند و آنهـا فـ اتیـتجل شود یکثرت شناخته م عنوان بهندارد و آنچه  تیواقع
بـا  یاشـراق یشـناخت حـال اگـر روش .)۴٢و  ٢٢، ١١، ١٠همـان، ص(هستند  ینفسها امور اعتبار

وجود باشـد و  یشخص  بر وحدت یمدار سخن سهرورد دیبا ،باشد یکیاهل عرفان  یشناخت روش
در مجمـوع  یولـ ؛ته باشدوجود داش یوجود به صورت برجسته در مباحث معرفت یوحدت شخص
 اریبسـ یهرچنـد ممکـن اسـت در مـوارد ،ستیوجود ن یاز وحدت شخص یسخن یآثار سهرورد
 یها گـذر جملـه نیاما ا ؛وجود اشعار دارد یبه وحدت شخص ییشود که گو افتی یا اندک جمله

  .صورت نگرفته است ینییشتابان است که در مورد آن تب یو نگاه یو نظر عیسر
  

  جینتا. ٧

 و شـد مشـخصاشـراق  حکمت حقیقت در شناخت  روش یایزوا و ابعاد گذشت آنچه به توجه با
  :آمد دست به لیذ نکات

 خـودخـاص  یشـناخت روش یدارا هیحکمت اشراق، در کنار حکمت مشاء و حکمت متعال )الف
عقـل و کشـف  یبلکـه از همراهـ ؛تابـد یبرنم را عقل به کردن بسنده قتیحق به دنیدر راه رس که است

  ؛باشند یم آن دارجهت وام نیدر ا یمکاتب فلسف گریاست و د دار هیمهم طال نیو در ا دیگو یسخن م
خـود قـرار داده  یشناخت را اساس روش یحکمت اشراق تالئم و توافق عقل و کشف و وح )ب

  ؛داند یم شهود را یاصل داور و دارد یشتریب دیتأک شهود و کشف بر نکهیاست، گو ا
عقل و استدالل در  یبا ناتوان یبه وجود آمد که سهرورد گاهحکمت اشراق آن یشناخت روش )ج

  ؛است داشته اذعان بدان زین نایس ابن خود که یا نکته ،شدمباحث مهم مواجه  از بخشیحل 
امـا  ؛اسـت شـده شتریب دیتأک شهود بر هرچند اشراق حکمت حقیقت در شناخت  روشدر  )د

 و یبحثـ علوم در مهارت بدون بلکهانکار نشده  یو استدالل یو علوم بحث یهرگز نقش تفکر عقالن
  ؛است شده دانسته رممکنیغ یاشراق معارف درک ینظر
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 تنهـا هیمتعال حکمت در که است نیا هیمتعال حکمت با اشراق حکمت روش تفاوت و زیتما) ھ
 اگـر کـه یا گونه بهاما در حکمت اشراق داور شهود است؛  ؛شود یم هیتک استدالل و برهان یداور بر
  ؛شود ینم وارد یحکم بحث در یا خدشه نباشد مطلب بر هم یلیدل

است کـه در روش عارفـان بـه شـهود بـدون  نیروش حکمت اشراق با روش عارفان ا زیتما )و
حکمت اشراق عقل و بحث و نظـر  یشناخت اما در روش ؛شود یمراجعه به عقل و استدالل بسنده م

 یاشـراق یها افتهی حیو توض نییتب یو برا یمعارف اشراق ازین شیپ عنوان به و دارند ای شایسته گاهیجا
  .دنشو یاستفاده م یو عرفان
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