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چکیده
بی تردید معرفت و خردورزی همراه و همزاد آدمی ،بلکه هویت و حقیقت اوست .آدمی از روز نخست به دنبال
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بیان مسئله
معرفتشناسی 1یکی از حوزههای مهم و اساسی فلسفه است و عمددهترین مباحد ن در دو ردروه
خالصه میشود :رروه نخست مباحثی است که ندارر هده هسدمی معرفدت و نبدههای و دودی ن
است؛ مثل هح از چیسمی معرفت ،ماهیت و حقیقت ن  ،امکا معرفت ،اقسام ن و ...؛ اما رروه
دوم هررسیهایی است درهارۀ واقعنمایی معرفت و مالک معرفت معمبر ،راههای دسمیاهی هه معرفدت
معمبر و....
در اینجا هجاست هه این نکمه اشاره کنیم که در فلسفه اسدالمی هده ردور کلدی هخدق مسدمقلی
درهارۀ معرفت شناسی تعریف نشده و مباح علم و معرفت و عقل و عاقل و معقول و و ود ذهندی
و مباح مرهوره هه صورت پراکنده و ود دارد؛ چنا که در مغربزمین هم چند دههای نیست کده
از عمر رشمه مسمقلی هه نام معرفتشناسی میرذرد .هههرحال در نثار شیخ اشراق مباح یاد شدده
در هر دو رروه هه صورت مممرکز و یک ا هیا نشده است و هدینسبب ایدن مباحد را از نثدار وی
اسمفسار و اسمخراج میکنیم و هه تنظیم و تدوین ن میپردازیم.
الزم هه یادنوری است که نگاه نغازین و فر امین شیخ اشراق هه معرفدت ممفداوت اسدت؛ زیدرا
می دانیم که وی اهمدا هر مسلک مشائیا هوده و ررایق دی هدانها داشمه و نثاری هه سدبک و سدیاق
رویکرد مشایی نگاشمه است؛ اما پس از تحول فکری ،نگاه وی هه معرفت هه رور کلی تغییر یافت و
هرچند معرفت حصولی مورد پذیرش اوست؛ اما تکیه اساسی او در علم و معرفدت ،علدم شدهودی
است و هدینترتیب میتوا رفت تاروپود معرفتشناسی اشراقی از یافمههای شدهودی و عرفدانی در
کنار اندیشههای عقالنی و هرهانی و ها نظر هه نموزههای دینی اسدت (سدهروردی ،5331 ،ج ،1ص
 119 ،51 ،9و ج ،4ص )513و ممدددلو ی و معرفتشناسددی اش دراقی هددر پایدده شددهود ،اندیشدده و
نموزههای وحیانی است و روششناسی شیخ اشراق در زمینههای مخملف فلسفی روشی نمیخمده از
عقل و شرع و عرفا است .وی اذعا دارد فیلسدو و هدر صداحب فکدری اردر هرخدوردار از علدم
شهودی و تجارب عرفانی نباشد ،ناقص است چنا که عار نیز هدو نیروی تفکدر و تعقدل کامدل
نیست(هما  ،ج ،5ص .)365هناهراین هاید اندیشه در کنار شهود قدرار ریدرد و ننگداه هدر اندیشده و
دانسمه و یافمه نیز هاید از قرن کریم و سنت شاهدی هر صحت ن هاشد و ررنه از در ۀ اعمبار سداق
1. epistemology
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است (سهروردی ،5381 ،ج ،4ص.)511
در پایا ذکر این نکمه ضرورت دارد که معرفتشناسی اشراقی ارتباط وثیق و عمیق هدا رهدارت
هارن و پاالیق درو و تهذیب نفس و ترهیت معنوی دارد و هاید ا و دل انسا هسا نیینه شدفا
هاشد تا همواند معار و علوم را چنا که هایسمه است دریافت کند و نیز ا او مجالی حقایق شدود
و انوار و اشراقات و الهامات را دریافت کند و حقایق عوالم و دود را مشداهده کندد و ایدن در واقدع
هما روششناسی شهودی است که مبمنی هر رهارت هارن است .ها این مقدمه هرخدی از مباحد
معرفتشناسی از منظر شیخ اشراق هیا میشود:
 .1چیستی معرفت
نگاه نغازین و فر امین شیخ اشراق هه معرفت ممفاوت است .وی در نغاز راه خود ،علم و معرفت را
هه ارتسام صور اشیا در ذهن تعریف کرده و هما راه مشائیا را در این هاب پیمدوده اسدت(1همدا ،
ج ،3ص 336و )419؛ اما پس از تحول فکری که در او پدید نمد نگاه وی هه علم و معرفت ههرور
کلی تغییر یافت و علم و معرفت را ها وا ۀ حضور و رهور تعریف کدرد و چندین رفدت« :حضدور و
رهور شدیئی هدرای نفدس نارقده علدم ندام دارد»( سدهروردی ،5381 ،ج ،5ص 31و  483و ج،1
ص .)511و در عبارت دیگر چنین نورد« :حضور شیئی و رداهر هدود و پنهدا نبدود ن از نفدس
نارقه تعقل نام دارد»(هما  ،ص 31و  .)483این تعریف مورد تو ه ویژه صددرالممألهین شدیرازی
قرار ررفمه و ربق ن مشی کرده است(مالصدرا ،هیتا ،ج ،3ص.)181
در این تعریف دو نکمه هسیار مهم و ود دارد:

8ـ .8واقعی بودن علم
سهروردی علم و معرفت را واقعی و و ودی میداند و نظر کسانی که علم را نوعی اضافه مقولی یدا
شبح میدانند مردود معرفی و از علم هه عنوا اضافه اشراقیه یاد میکند و پیداست حضور و رهور و
اضافه اشراقی حاکی از امور عینی ،واقعی و و ودی است؛

 .1حقیقت ادراك ن است که ُم ْدرك صورت ُم َ
درك هه خویشمن پذیرد.
ِ
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8ـ .0انکشاف
هراساس این تعریف ،علم رهور ،حضور و انکشا است؛ یعنی حقایق هه صورت مسمقیم معلوم و
مدرک نفس واقع می شوند و معلوم و مدرک هه هدر صدورت کده هاشدد ،خدواه هده نحدو حضدوری و
شهودی و یا حسی ،خیالی ،وهمی و عقلی همه هرای نفس حاضدر اسدت و هدیی چیدزی معلدوم و
مدرک نفس قرار نمیریرد و نادانسمه ،دانسمه نمیشود ،ز اینکه در محضر نفس هه صورت مسمقیم
قرار ریرد و هرای نفس حضور و رهور داشمه هاشد.
شاید رفمه شود تعریف هاال هه علم حضوری اخمصاص دارد و علم حصولی را درهرنمیریدرد و
ها این حساب علم حصولی در کار نیست و همه علمها علم حضوری است؛ اما هاید تو ده داشدت
علم هه صور که ماهیت ن هه نحو حصولی است نیز هه نحو حضوری نزد عالم حاضر است؛ یعندی
علم هه صورت ذهنی محفوظ است؛ اما این صورت چو هرای عدالم رهدور دارد تعریدف شداملق
میشود .این هما است که میرویند هازرشت هر علم حصولی ها حفظ حصولی هدودنق هده علدم
حضوری است چو نزد عالم ن صورت حضور و رهور دارد(یزدا پناه ،5389 ،ج ،1ص.)193
 .2ماهیت و حقیقت معرفت
از دیرهاز سؤال هسیار مهمی فرا روی فیلسوفا و دانشورا اسالمی و غیدر اسدالمی هدوده اسدت کده
ماهیت و حقیقت علم چیست؟ هر یدک از صداحبنظرا ههروندهای خواسدمهاند حقیقدت علدم را
واشکافند و این پرسق را پاسخ رویند .در این میا دو نظریه از اسمحکام هیشمری هرخوردار اسدت؛
یکی نظریه سهروردی و دیگری نظریه صدرالممألهین شیرازی .در اینجا از مشکل هزرگ شیخ اشراق
در هاب علم و خاسمگاه و چگونگی تحول اندیشه او و اصل نظریده او در مدورد ماهیدت و حقیقدت
علم سخن میروییم.
مشکل هزرگ شیخ اش راق کشف حقیقت عینی علم و هازشناسی ماهیدت و حقیقدت علدم هدوده
است و این مسئله خارر او را سخت مشغول کرده هود .او میروید« :درک حقیقت علدم هدرای مدن
دشوار شده هود و در اینهاره ننچه در کمب فیلسوفا و ود داشت مشکل مرا حل نکرد و همدین امدر
مرا ههشدت رنج میداد» (سهروردی ،5331 ،ج ،5ص .)31تا اینکده شدبی در خلسدهای ملکدوتی
ارسطو را دیدم و از دشواری فهم و درک حقیقت علم هه او شکایت کردم ،او رفت هه خدود هدازررد و
در خویشمن خویق اندیشه کن ،هه یقین پاسخ خود را خواهی یافت؛ زیرا تدو ذات خدود را هدا علدم
حصولی درک نمیکنی ،هلکه ذات خود را ههرور مسمقیم مییاهی؛ یعنی خدود واقعیدت تدو ندزد تدو
حضور دارد و این هما علم حضوری است .از این رذشمه ،تو غیر ذات خود را نیز مییاهی؛ قدوای
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خود را ،حاالت و عوارف و نیز همه ننچه هدا علم داری را هده صدورت انکشدافی مییداهی؛ پدس
اساس علم و معرفت علم حضوری و شهودی است و هر شخصی هخواهدد حقیقدت علدم هدرای او
راهر شود ،هاید در نفس خویق تأمل کند تا دریاهد پایه و اساس و سرنغاز و معرفت ،علم شدهودی
و حضوری است(هما  ،ص31د.)34
شیخ اشراق اعمرا میکند این رخداد عظیم مشکل مرا در هاب ماهیت علم حل کرد و فهمیدم
اساس علم و معرفت علم حضوری است و ها تعقل صر و ها وسارت صورت و مفهدوم نمیتدوا
هه حقایق رسید (هما ) .تحلیل نظریه شیخ اشراق در هاب ماهیت علم دو رکن اساسی دارد:

0ـ .8محوریت نفس ناطقه
مدرک و عاقل اوست و
شیخ اشراق اعمقاد دارد شالوده و هنیا علم و معرفت نفس نارقه است؛ زیرا ِ
از ننجا که هد و قوای هدنی و اندام سمانی و تکتک اعضا هرای نفس حضور دارند و از سدیطره و
تسل نفس خارج نیسمند؛ هلکه نفس در مدورن تکتدک قدوا حضدور و احارده و دودی دارد و در
مورن المسه ،هاصره ،سدامعه و در مدورن ملموسدات و محسوسدات و مبصدرات و نیدز در مدورن
ممخیالت و معقوالت حاضر است و ها همه اشیا ارتباط مسمقیم دارد و پیداست هدو و دود نفدس
همۀ قوا و حواس کارایی ندارند؛ حال ها و ود این ارتباط و احاره ،هر راه نفس هه چیزی از دریچۀ
حواس تو ه و المفات داشمه هاشد ،هیتردید علم و معرفت حاصل مینید و هدین سبب شیخ اشراق
رفت« :فاالدراک لیس االّ بالتفات النفس( سهروردی ،5331 ،ج ،1ص)513؛ علم و ادراک ز
هه المفات نفس چیزی نیست» .رفمنی است این مطلب هدیهی و روشن اسدت و هرکسدی هدا انددک

تو هی اذعا میکند.

0ـ .0اضافه اشراقیه
در تبیین ماهیدت و حقیقدت علدم و معرفدت ،اضدافه اشدراقی نقدق اساسدی و کلیددی دارد و ایدن
هدا س بب است که نفس مو ود مجرد نوری است و افزو هر خودپیدایی ذاتی ،اشیای دیگر را نیدز
هرای خود نشکار میکند .توضیح اینکه هر راه در مقاهل دیدرا ما چیزی قرار میریرد ،در صدورتی
که المفات نفس هدا شیء هاشد ،اهزار ادراک هاصره یعنی چشم هه سوی ن شدیء خیدره میشدود و
چو نفس هه قوه هاصره علم حضوری و شهودی دارد؛ یعنی در مورن قوه هاصدره حضدور دارد و در
ای ن مینشیند و هه عنوا هینندۀ اصلی هر ن شیء خدار ی پرتدوافکنی میکندد و ن را میهیندد.
پس ننچه دیدهشده نمیجه المفات و احاره نفس نارقه نسبت هه قوا و حواس و اندام هددنی و حضدور
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نفس در مورن قوه هاصره و ارتباط ویژهای است که نفدس هدا اشدیای خدار ی پیددا میکندد(هما ،
ص553؛ و نیز شهرزوری ،5381 ،ص199؛ قطبالدین شیرازی ،5395 ،ص .)194نمیجده اینکده
نخست ،علم و معرفت هدو واسطه است و از رریق افاضه و اشراق نفس حاصدل مدیشدود ،نده از
رهگذر مفهوم و صو رت ذهنی؛ دوم ،هرچند شیخ اشراق مسدئله اضدافه اشدراقی را در مدورد دیدد
مطرح کرده و هح اهصار را هه تفصیل هاز کرده؛ اما اعمقاد او این است که نفس نارقده حدس همدۀ
حواس است و در مورن همه قوا حاضر است و هم اوست که هیننده ،شنونده ،لمسکننده و ...است
و هدین سبب رفمه است« :و هو حس جمیع الحواس (سهروردی ،5331 ،ج ،1ص)154؛ نفس
نارقه حس همۀ حواس است» هناهراین در ساحت علم و معرفت سروکار ما ها نفس نارقه مجدردی
است که احاره قیومیه نسبت هه همه قوا ،اندام و حواس و فعالیتهای ننها دارد.
صدرالممألهین شیرازی نیز در تبیین دیدراه شیخ اشراق این چنین نگاشمه اسدت :و اماا اليای
المقتول صاحب حكمة االشراق فذهب الي اَنَّ العلم عبارة عن الظهاور و الظهاور سفاس ات

النور (مالصدرا ،هیتا ،ج ،3ص ،)181شیخ شهید صاحب حكمة االشدراق در مدورد علدم چندین
اعمقاد دارد که علم و ادراك ز رهور و حضور چیزی نیست و این رهور و ارهار ذاتی نفس نارقده

است؛ زیرا نفس حقیقمی خود پیداست و نسبت هه خود نشکار است و اشیای دیگر را نیز هرای خود
نشکار میکند و این نشکارسازی هما اضافه اشراقیه و مشاهدة شهودی نفدس نسدبت هده ت تد
مدرکات و محسوسات و ممخیالت و معقوالت است.
 .3امکان معرفت
دسمیاهی ه ه معرفت امری هدیهی است و در رذشمه امکا معرفت هه عنوا اصل قطعی و مفروغعنده
تلقی شده است؛ ههرونهایکه رروه اندک سوفسطاییا را نادا تلقی میکردند؛ اما امروزه هسدمرهایی
ایجاد شده که شکاکیت و نسبیتررایی رواج یافمه و هح امکا معرفت هده صدورت یدک پرسدق
دی درنمده است که نیا میتوا

ها هسمی و واقعیتهدای خدار ی و انسدا را شدناخت و هده

معرفت مطاهق ها واقع دست یافت؟
فیلسوفا ر اندیق امکا معرفت را امری هدیهی دانسمهاند؛ زیرا ههمرین دلیل هر اثبات شدیء
وقوع ن است و افزو هر امکا ذاتی ،امکا وقوعی معرفت تردیدناپذیر است؛ زیدرا هدر شخصدی
خود را ،قوای خود را ،حاالت ،نیات ،اندیشه و خطورات خود را مییاهد و میشناسد و در این امدور
تردیدی نیست .شیخ اشراق دریافتهای حضوری و معرفتهای فطری و هدیهی را اسداس معرفدت
میداند و ها تو ه هه اینکه هنیاد معرفت هر معرفتهای هدیهی و شهودی یقیننور و خطاناپذیر نهداده
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شده است ،راه رسید هه معدار یقیندی و نراهیهدای حقیقدی فیالجملده هداز است(سدهروردی،
 ،5331ج ،1ص 45 ،58و 555؛ ج ،4ص534؛ و نیز ،ج ،5ص 481 ،484و .)483
شیخ اشراق عالوه هر اینکه ثاهت کرد راه هه سوی معرفتهای مطاهق ها واقع هاز اسدت ،در هراهدر
شکاکیت و نسبیت معرفت نیز ایسماد و راه اهطال اینها را در سه مرحله خالصه کرد:

3ـ .8نقض شکاکیت
شیخ اشراق می روید از منکر معرفت هاید هپرسید نیا هه ادعای خود مبندی هدر انکدار معرفدت علدم
داری؟ ارر رفت نری ،معلوم میشود هه یک معرفت دست یافمه است و ای انکار مطلدق نیسدت.
ارر هگوید در این ادعا شک دارم ،از او سؤال میشود نیا هه شک خود علدم داری؟ اردر رفدت نری،
معلوم میشود هاز راه علم را ههکلی مسدود ندانسمه است؛ اما ارر رفت هه شک خود نیز شک دارم و
نمی دانم شک دارم یا شک ندارم ،در این صورت احمجاج ها او هیفایدده اسدت و هایدد هاردل هدود
ادعای او را هه صورت عینی و عملی هه او هچشانیم(سهروردی ،5331 ،ج ،5ص.)151

3ـ .0ابطال نسبیت معرفت
شیخ اشراق نسبیت معرفت را هارل دانسمه است و ها این فکر که شرای نفسانی و حاالت دروندی و
موقعیتهای محیطی و شرای زمانی و مکانی هر کسدی در اندیشده و معرفدت او تدأثیر میردذارد،
ههشدت هرخورد کرده است .او میروید شما چگونه میرویید رهدور ندور خورشدید وامددار حدس
هاصره ماست و ارر دیدرا ما نباشد نور خورشید رهور و هروزی ندارد ،در صورتی که هدیهی اسدت
ارر همۀ افراد هشر و تمامی صاحبا حواس معدوم شوند ،هرای اصل نوریت خورشید مشکلی پدید
نمی نید؛ هلکه اصل نوریت خورشید پیوسمه هرای خود ثاهت اسدت و هرردز وامددار حدواس و قدوا و
ادراکات ما نیست(هما  ،ج ،1ص .)554پس این اندیشه که رهور نور خورشید زاییده هاصره است
و مزه های شیرینی ،شوری ،تلخی و ...وامدار حس ذائقه و هوی خوب و هد هرنمده از حدس شدامه و
زهری و نرمی فرنوردههای حس المسه است پنداری هیق نیست؛ رو اینکده شدخص هیمدار ممکدن
است مزهها را ور دیگر دریافت کند؛ اما سخن هر سر اصل مزهها و درک ننها توسد انسدا سدالم
میهاشد.

3ـ .3بداهت و قطعیت سنگ بنای معرفت
رویکرد معرفتشناخمی اشراق هر دو پایه هدیهی ،قطعی و یقینی و خطاناپدذیر اسدموار اسدت :یکدی
قضایای هدیهی مثل اصل اولیالصدق و ضروریالصددق و ضدروریالجهاة محدال هدود ا ممداع
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نقیضین که در تمام ررو و شرای و عوالم و در تمام حاالت و موقعیتها صادق اسدت و نفدی ن
مسملزم اثبات ن میهاشد( سهروردی ،5331 ،ج ،5ص )554و دیگری علم شهودی اسدت کده راز
یقینی هود و خطاناپذیری ن این است کده خدود واقعیدت خدار ی عیندی هددو واسدطه مفهدوم و
صورت دریافت میشود و واسطهای میا مدرک و َ
مدرک نیست و خطا در ایی است که واسطهای
ِ
میا مدرک و َ
مدرک هاشد (هما  ،ج ،1ص 58 ،53و .)31
ِ
 .4اقسام معرفت
سهرو ردی ها نگاهی کال  ،معرفت را هه فطری ،حضوری و حصولی تقسدیم کدرده و در ضدمن ایدن
مباح هه تصور و تصدیق و ادراک حسی ،خیالی و عقلی نیز پرداخمه است .اما هتریری وی در
همۀ این هح ها اثبات اسمحکام و اسمواری نظام فلسفی خویق اسدت؛ زیدرا هدر مکمدب فلسدفی
ننگاه نظاممند ،هماهنگ و مسمحکم و اسموار است که نظام معرفتشناسدی ن هدر پایده هددیهیات و
یقینیات و معار غیر قاهل تردیدد مبمندی هاشدد؛ از ایدنرو سدهروردی تدالش ددی کدرده تمدامی
تصورات و تصدیقات و معلومات و مدرکات هه هدیهیات اولیده منمهدی شدوند .در اینجدا هدا در نظدر
ررفمن این هتریری اقسام علم و معرفت هررسی میشود:

4ـ .8معرفت فطری

ً
مقصود از معرفت فطری دانسمهای است که ذاتا هرای ما روشن است و در دسدمیاهی هده ن نیداز هده
یادریری نیست و ههاصطالح ّهین هالذات است .معار فطدری دو دسدمهاند :تصدورات فطدری مثدل
مفهوم نور ،و ود ،وحدت ،در فهم این معار صر تو ه و المفات کفایت میکند؛ اما تصدیقات
فطری مثل اسمحاله ا مماع نقیضن و قضیه الکل اعظم من الجزء ،در اینرونه قضایا تصور موضوع
و محمول هیدرنگ ما را هه نسبت میا ن دو هدایت میکندد( سدهروردی ،5331 ،ص .)58شدیخ
اشراق نظام فلسفی و مبدأ همده تصدورات را مفهدوم ندور کده هددیهی و ّ
هدین هالدذات اسدت اسدموار
ساخمه(هما  )516 ،و در مورد تصدیقات نیز اسمحالۀ ا مماع نقیضین را «اصدق االقوال و احا

االقوال و ام القضایا» دانسمه است(هما  ،ج ،5ص .)155و این نکمه هدیع را تأکید کرده اسدت کده
این قضیۀ هدیهی ضرورت صدق و ضرورت هت دارد و در تمام عوالم و در تمام نشئهها و در همۀ

ساحت ها و در تمامی ررو ساری و اری است حمی شهود و عار و نموزۀ دیندی هدم نبایدد در
هراهر این اصل ضروری و هدیهی قرار ریرد(هما ).
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4ـ .0معرفت حصولی
معنا و مفهوم و صورت حاصله از معلوم در ذهدن انسدا علدم حصدولی ندام دارد و ویژریهدای ن
عبارت است از :الف .معرفت حصولی ها واسطه است و از رریق مفهوم و صورت هه دست مینید؛
ب .معلوم هالذات در علم حصولی مفهوم و صورت ذهنی است و همداره کلدی اسدت ،هرچندد در
خارج از ذهن هیق از یک مصداق نداشمه هاشدد؛ ج .در علدم حصدولی حقیقدت خدار ی معلدوم
هالعرض است و مفاد علم حصولی حکایت از امر غایب است و د .در علم حصولی مطاهقت ذهدن
و خددارج مطددرح اسددت( سددهروردی ،5331 ،ج ،5ص 484 ،555 ،31 ،31و 489؛ و نیددز ،ج،1
ص.)51
در مورد علم حصولی دو نکمه مهم درخور تو ه است :نخست ،میدا علدم حصدولی و و دود
ذهنی ارتباط وثیق و عمیق است چو علم حصولی فراوردۀ ذهن است و ها پذیرفمن علدم حصدولی
ً
و ود ذهنی نیز پذیرفمه شده است .حکیما غالبا هر این هاورند کده ننچده در عدالم هسدمی محقدق
است افزو هر و ود عینی دارای نوعی دیگر از هسمی است که در عدالم ذهدن قدرار دارد .در هراهدر
ً
کسانی که و ود ذهنی را انکار میکنند و علم حصولی را شدبح مو دود خدار ی یدا صدرفا اضدافه
مقولی می دانند؛ شیخ اشراق و ود ذهنی را قبول دارد و میروید« :هر راه چیزی از تو غایب است
هدا علم حضوری نداری و ن را هه وسیله مفهوم و صدورت میشناسدی و ن مفهدوم و صدورت هدا
خارج مطاهقت دارد و ننچه در ذهن پدید مینید مطداهق هدا واقدع اسدت (سدهروردی ،5331 ،ج،1
ص51؛ ج ،5ص.)113
نکمه دوم نتکه علم حصولی دو قسم است :تصور و تصدیق (معلوم است علم حضوری پذیرای
این تقسیم نیست؛ زیدرا حدوزۀ ایدن تقسدیم صدورت ذهندی اسدت)(هما  ،ج ،5ص .)489تصدور
حصول صورت شیء در ذهن هدو همراه داشمن حکم اسدت .هدر ایدن اسداس در تصدور ،نسدبت،
حکم ،صدق و کذب و ود ندارد(هما ).
تصور دو قسم است :کلی و زئی ،کلی معنای عام قاهل صدق هدر کثیدرین اسدت مثدل معندا و
مفهوم انسا ؛ اما زئی معنا و مفهومی است که شرکتپذیر نیست و شدیخ اشدراق ندام شداخص را
هرای ن هررزیده است (سهروردی ،5331 ،ج ،1ص 11 ،51و  .)11در مورد تصورات ،سدهروردی
هه دو نکمه دیگر نیز اشداره کدرده اسدت :یکدی ایدن کده تصدوراتی کده خاسدمگاه ننهدا مشداهدات و
محسوسددات اسددت ،تصددورات هدددیهی هدده شددمار مینینددد؛ زیدرا از روشددنترین دادههددا هدده شددمار
مینیند(هما  ،ص )514و دیگر اینکه سدهروردی مطلدق مشدهودات ،اعدم از مشدهودات حسدی و
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مشهودات قلبی را از هدیهیات میداند(یزدا پناه ،5389 ،ج ،5ص.)518
اما تصدیق عبارت است از تصوراتی که همراه ننها حکدم نیدز و دود دارد(سدهروردی،5331 ،
ج ،1ص 11 ،51و  .)11شیخ اشراق نظر هدیعی در مورد قضایا دارد؛ او میروید« :قضایایی که در
ّ
ّ
ضدروریه و مو بده
علوم هه کار میروند و صالحیت دارند مقدمۀ هرها قرار ریرند» قضایای کلیده،
است؛ زیرا قضایای شخصیه و زئیه در علم هه کار نمیروندد و قضدیه سدلبیه نیدز هایدد هده مو بده
هررردد و قضایای غیر ضروریه و هه تعبیر ایشا غیر ّهماته مفید فایده نخواهند هود»(هما ).

4ـ .3معرفت حضوری
ار ر واقعیت عینی شیء هدو واسطه مفهوم و معنا و صدورت ندزد نفدس ندمدی حاضدر هاشدد علدم
حضوری نام دارد (هما  ،ج ،5ص .)483هناهراین ویژریهای علم حضوری عبارت است از :الف.
معلوم هالذات واقعیت عینی و خار ی شیء است که هدو واسطه هدرای نفدس حاضدر اسدت؛ ب.
معلوم در علم حضوری یک امر زئی ،شخصی ،فردی اسدت و هرردز کلدی نیسدت و ج .در علدم
ً
حضوری سخن از مطاهقت و عدم مطاهقت ها خارج اصال مطدرح نیسدت (یزدا پنداه ،5389 ،ج،1
ص .)131در مورد معرفت حضوری در کالم سهروردی سه نکمه هنیادین و درخور دقت است:
نکته نخست :رام نغازین علم حضوری هر فردی علم حضوری هده ذات خدود میهاشدد .ایدن
علم یک علم مفهومی و تصویری و حصولی نیست؛ هلکه هددو واسدطه مفهدوم و صدورت اسدت.
وقمی من ذات خود را مییاهم یک ذات شخصی ،فردی و زئی را مییاهم و امکا ندارد علم من هه
خود از راه صورت و مفهوم هاشد؛ زیرا در این صورت من هه وسیله صدورت و مفهدوم از خدود نرداه
شدهام و خویشمن خویق را نیافمهام و ننچه را یافمهام من نیست؛ هلکه او و یا آن است چو صورت
و معنا و مفهوم من غیر از واقعیت عینی من است .عالوه هر اینکه ننچه را من مییاهم زئی و فدردی
است و چنانچه این علم هه ذات از رریق صورت و معنا و مفهوم هود هاید کلدی هاشدد (سدهروردی،
 ،5331ج ،5ص 484و 481؛ ج ،1ص)555؛
نکته دوم :از نظر شیخ اشراق علم حضوری دارای شددت و ضدعف اسدت و هدر نفدس نارقده
انسانی هه اندازۀ تجردی که دارد علم حضوری هه ذات خویق و هه قوای ذات و هده مو دودات غیدر
مادی و مادی پیدا میکند و هه هدر میدزا تجدرد او افدزو ردردد ،نراهیهدای شدهودی او رسدمرده
میشود(هما  ،ج ،5ص)31؛
نکته سوم :پایه و هنیاد فلسفه اشراق علم حضوری است که ها علم ذات هه ذات و علدم ذات هده
قوای ذات و علم ذات هه علت هسدمیهخق ذات شدروع میشدود تدا هرسدد هده علدم حضدوری هده
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مو ودات مفارق و غیر مفارق و چنانچه پیق از این رفمیم ،وقمی انسا چیزی را میهیند ،هدا تو ده
هه اینکه نفس نارقه در سراسر قوا و اندام حضور دی دارد ،از دریچۀ حواس و قوا شیء خار ی را
مییاهد و هدا نراهی پیدا میکند و این نراهی هه معنای ارتباط حضدوری و و دودی نفدس نارقده
است(هما  ،ج ،5ص 488 ،481 ،33 ،31و 489؛ ج ،1ص 511 ،541و  )513و چو درسدت
اندیشه کنیم هه این نکمه مهم میرسیم که خاسمگاه تمام معرفتها علم حضوری است.
 .5منابع و ابزار معرفت
فرایند معرفت دارای چهار رکن اساسی است :نفس نارقه عامل معرفت و فاعل شناسا اسدت کده هدا
اسمفاده از اهزارهای رونارو معرفت ،ری موا هه ها مناهع معرفت یعنی عوالم و ود هه معرفتها و
مدرکاتی دست مییاهد .از نگاه شیخ مناهع معرفت عبارت است از :الف .عالم ماده و ربیعت؛ ب.
ُ
عالم مثال؛ ج .عالم ُمثل؛ د .عالم انوار قاهره (عقول) و ه .عدالم الوهیدت ،در اینجدا اهدزار معرفدت
هراساس هر یک از مناهع معرفت هررسی میشود.

3ـ .8حواس ظاهر و باطن
نخسمین منبع معرفت عالم ماده و ربیعت حواس پنجرانه (هاصره ،سامعه ،ذائقده ،شدامه ،المسده)
است .هسیاری از معلومات انسا از این هسمر رسمرده و منبع عمومی هه دست مینید .اهزار شناخمن
عالم ربیعت و پدیدههای رونارو ن ههوسیله حواس رداهر و نیدز تجرهده حسدی اسدت .هیتردیدد
حواس پنجرانه راهر و نیز حواس هارن(حس مشدمرک ،خیدال ،وهدم ،ممخیلده و حافظده) قسدمت
عمدۀ معدار انسدا را پدیدد مدینورد( سدهروردی ،5331 ،ج ،3ص 418 ،311 ،311و 419؛
ج ،4ص 555و  .)551البمه نقق عمده شناخت مرهوط هه عامل شناسا یعندی نفدس نارقده اسدت و
نقق حواس تنها نقق اهزاری است و ها تو ه هه اینکه نفس در مرتبۀ قوا و حواس حضور دارد ،خود
نفس هه شهود حسی حقیقت اشیای مادی راه یاهد .از اینرو در مورد قوه هاصره شیخ اشدراق نظریده
خروج شعاع و نظریه انطباع را مردود دانست؛ هلکه اهصار را از مصدادیق علدم حضدوری دانسدت؛
هدین صورت که چو نفس از دریچۀ دیدرا ها شیئی مرئی ارتباط پیدا میکند و هه دلیدل اینکده در
مرتبه قوه هاصره نفس حضور دارد خود شدیئی مرئدی را مییاهدد(هما  ،ج ،5ص 486و 483؛ ج،1
ص 153 ،513 ،511و .)151
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3ـ .0حواس مثالی
عالم مثال هانی فراتر از عالم ماده و ربیعت و فروتر از عالم عقول است .شدناخت مو دودات ن
عالم هه دلیل اینکه نمیزهای از مادیت و تجرد را دارد و از سمانیت غیر مادی دنیایی و از تجرد غیدر
عقلی هرخوردارند ،نیاز هه اهزار شدناخت ویدژه دارندد و ن حدواس مثدالی و هرزخدی اسدت؛ چشدم
هرزخی ،روش هرزخی ،شامه هرزخی و(...هما  ،ج ،1ص 143 ،141 ،145 ،134 ،131 ،561و
111؛ ج ،5ص.)486
هه نظر شیخ اشراق انسا در سه حالت میتواند هه عالم مثال وارد شود و ها مو دودات ن عدالم
ارتباط پیدا کند .یکی در هنگامه کشف و شهود که ها حواس مثالی مو دودات خاصدی را مشداهده
میکند و هسیاری از نادیدهها را میهیند و هسیاری از ناشنیدهها را میشدنود و دیگدری در رایاهدایی
صادق است که منارر زیبا ،ذاب و پرشکوهی را مشاهده میکند و صداهای دلنشینی را میشدنود
و سوم پس از ارتحال از دنیا است .رمز این دریافتها قطع تعلق هه سم و سمانیات و کم شدد
ارتباط ها عالم ماده و هازماند حواس از کارهای راهری است( سهروردی ،5331 ،ج ،1ص،114
 134و .)113
نکمه نخر اینکه ریاضت و تهذیب نفس رمزرشای ورود هه عالم مثال است و هیتردید تدا زمدانی
که انسا در تار عنکبوتی مادیات و واهسمگیهای مادی محصور اسدت ،امکدا دریافدت حقدایق و
اسرار عالم را ندارد(هما  ،ص 131 ،518 ،513 ،516و 136؛ ج ،5ص.)411

3ـ .3قلب

ُ
از هاورهای اشراقیا هاور هه عالم ُمثل است .نمونههای اعالی مو ودات مدادی در عدوالم ندور کده
ُ
هادی و ادارهکننده مو ودات مادیاند؛ ُمثل نوریه و رباع تام ندام دارندد .هده اعمقداد اشدراقیا همده
هرنامهریزیها ،نظمها و نظامها که در مو ودات عالم ربیعدت دیدده میشدود ریشده در عدالم مثدل
دارد(هما  ،ج ،5ص419د465؛ ج ،1ص 519و  .)561همچنین هسیاری از هدایتها ،الهامات و
القائات توس مثل نوریه انجام میپذیرد و چههسا هموا ُمثل را هدر فرشدمگا تطبیدق داد ،چندا کده
شیخ اشراق تطبیق داده است(هما  ،ج.)3
اهزار ارتباط ها ُمثل نوریه و دریافت الهامات از سوی ننهدا قلدب پداک و مهدذب و هرخدوردار از
کشف و شهود است و رمزرشای ن ریاضت و احمراز از تعلقات و واهسمگیهای دنیوی است .شیخ
اشراق در نثار خود از افرادی نام میهرد کده از الهامدات اندوار عالیده هرخدوردار هودهاندد از ملده:
ادریس ،انباذ قلس ،فیثاغورث ،افالرو  ،کیومرث ،کیخسرو ،ذاالنو مصدری و سدهل تسدمری و...
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(سهروردی ،5331 ،ج ،5ص 111و  .)113ادعای خود او نیز این است که حقایق اشراقی مکموب
در حكمة االشراق هه صورت دفعی از سوی الهامکننددۀ قدسدی در روزی شدگفتنور هده مدن القدا

شد(هما  ،ج ،1ص.)119

3ـ .4عقل
در درو انسا نیرویی هرتر از حس و خیال هه نام عقل و ود دارد و دارای در ات و مراتب رسمرده
است؛ از مله عقل هیوالنی ،عقل هالملکه ،عقل هالفعل و عقل مسمفاد؛ توضیح این مراتب هددین
شرح است :وقمی دادههای حسی و خیالی و وهمی در اخمیار عقل قرار میریدرد ،عقدل هدا تجزیده،
تجرید ،انمزاع ،توصیف ،ترکیب و ها تشکیل قیاس و دسمیاهی هه نمیجه ،یافمدههای خدود را در قالدب
مفاهیم ماهوی ،معقوالت ثانیه منطقی و معقوالت ثانیه فلسفی ارائه میدهد و از مفداهیم دادهشدده
مفاهیم کلی و از ننها هه مفاهیم دید دست مییاهد .ایدن سدیر مرهدوط هده عقدل هیدوالنی و عقدل
هالملکه است و سروکار عقل در این مرحله ها دادههای حسی و خیدالی اسدت و نقدق عقدل نقدق
اهزاری است و هه عنوا اهزار معرفت شناخمه میشود (هما  ،ج ،3ص96 14؛ ج ،1ص 539و .)541
اما عقل ههتدریج کمالیافمه هه مرحله عقل هالفعل و مسمفاد میرسد و میتواند حقایق هسمی را
از راه اتصال هه عالم عقول ،از مله ها ارتباط ها عقل فعال هه دست نورد و ههتدریج رشد هایسمه پیدا
کند و چه هسا هدانجا هرسد که هه منبع معرفت تبدیل شود و هه صورت یک نیروی قدسدی و شدهودی
درنید(هما  ،ج ،3ص 14و  .)96هر کس هه این مرحله هار یاهد نام حکیم شایسمه اوسدت .چندین
کسی این قدرت را دارد که ههرور مکرر خلع هد کند و ها عدالم عقدل ارتبداط هرقدرار و حقدایقی را
مشاهده کند و سپس هه تحلیل و هررسی مشاهدات خود هپردازد و از شهود هه توصدیف فلسدفی و از
توصیف فلسفی هه شهود هازرردد(سهروردی ،5331 ،ج ،1ص.)516
شیخ اشراق هه ارهاب فلسفه توصیه میکند ها ریاضت و مجاهدت نفسانی و سدیر هدارن و راز و
نیاز و مواربت هر نماز و تالوت قرن کریم و ها تهجد و روزهداری هه مقام تلطیف ّ
سر دست یاهند تدا
از این راه هموانند عقل خود را پرورش دهند تا مرحله عقل هالمسدمفاد هرسدند و شداهد مشداهدات و
مکاشفات هاشند؛ زیرا هسیاری از مسائل رریف و دقیق عقلی اسدت کده هددو دریافدت مسدمقیم و
شهود واقع نمیتوا هه درک درست ننها رسید(هما  ،ج ،5ص.)553

3ـ .3وحی
فرازمندترین اهزار معرفت وحی است؛ زیرا پیامبر ها ارتباط و اتصال هه منبع و معد علم و قدرت و
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حیات هیهمما و ناممناهی ،ممن واقعیات و حقایق ناب را دریافت میکند .پیداست کسی که هه ایدن
منزلت مهم رسیده خداوند او را انمخاب کرده و مدا نمدیدانیم دریافتکنندده وحدی چگونده هدوده و
چگونه هست که خداوند او را خواسمه و هررزیده است .تنها میدانیم که او ا و دلی پاک ،قدوی و
نورانی داشمه و هیی رونه تعلق و واهسمگی هه ماده و مادیات نداشمه و تمامی حجب و مواندع را کندار
زده است (سهروردی ،5331 ،ج ،1ص 131 ،513 ،533 ،515و .)119
پیداست تلقی وحی از انب پیامبر ها تلقی وحی از اندب مدردم هده واسدطه پیدامبر ممفداوت
است؛ ننچه مردم از پیامبر میشنوند و دریافت میکنند کالم نازل الهی در پایینترین مرتبه خدویق
است که هه شکل رفمار ،شنیدار و نوشمار میهاشد؛ امدا ننچده پیدامبر از فرشدمه وحدی یدا هیواسدطه
دریافت میکند ،حقایق فرازمندی است که قلب او از سرچشمه حیات و علم دریافت کرده اسدت و
تنها پیامبر ن مقام را یافمه که ها عالم رهوهی ارتباط داشمه هاشد.
 .6اعتبار و معیار معرفت
از مباح مهم معرفت شناسدی ،مسدئله ارزش معرفدت اسدت و اینکده تدا چده انددازه میتدوا هده
شناختها اعمماد کرد و ها چه معیاری میتوا معرفت حقیقی و مطاهق هدا واقدع را از غیدر حقیقدی
تشخیص داد و در نهایت چگونه می توا هه معرفت حقیقی دسدت یافدت؟ سدهروردی اعمقداد دارد
معیار صدق معار هشری دو امر سمرگ است :یکی قضایای هدیهی مانند اسمحاله ا مماع نقیضدین
و دیگری خودنراهی حضوری ذات هه ذات و هه قوا و حاالت و فعل و انفعاالت ذات ،چنین علمدی
هی واسطه مفاهیم و صور است و علم ذاتی است و ارزش مطلق دارد و چو علم عین معلوم اسدت،
دیگر ای سؤال از مطاهقت و عدم مطاهقت ن ها معلوم نیست .هناهراین علم ذات هه ذات و علم هده
قوا و علم ذات هه انفعاالت نفس چو ترس ،شادی ،محبت ،اراده و مانند اینهدا ،هدا علدم و ددانی
حضوری خطاناپذیر دریافت میشوند .نکمه مهم در اینجا این اسدت کده شدیخ اشدراق اعمقداد دارد
هدیهیات اولیه نیدز ریشده در علدم شدهودی دارندد؛ هلکده پشدموانه ننهدا علدم حضدوری و شدهودی
است(سهروردی ،5331 ،ج ،1ص58د .)155پیداست هرچندد هددیهیات ریشده در علدم شدهودی
دارند و پشموانه ننها علم حضوری و شهودی است؛ اما دورانگی هدیهیات و علم شدهودی همچندا
محفوظ است.
 .7شرایط و موانع معرفت
دسمیاهی هه معرفت امری هدیهی و تردیدناپذیر است .ها این وصدف کسدب معرفدت در مدواردی هدا

معرفتشناسی از منظر شیخ اشراق

سهولت همراه است و در شرای ممفاوت ها دشواریهایی موا ه است؛ از اینرو ایدن سدؤال مطدرح
است که شرای دسمیاهی هه معرفت و موانع ن کدام است؟
شرای کسب معرفت هه سه رروه تقسیم میشود :در اینجدا درهداره هدر یدک از شدرای سدخن
میروییم .پیداست ها واشکافی شرای معرفت ،موانع ن نیز تبیین میشود.

1ـ .8شرایط اولیه کسب معرفت
حداقل شرای اولیه کسب معرفت پنج شرط است:
نخست ،نفس نارقه عامل شناسا است از اینرو عالوه هر سالم هود  ،هایدد تو ده کامدل و تنبده
الزم نسبت هه موضوع و مبادی و مناهع معرفت داشمه هاشد؛
دوم ،حواس راهر و هارن اهزار معرفتاند و هدین سدبب هایدد هدر یدک از سدالمت هرخدوردار
هاشند و شرای ویژه خود را در انجام کار داشمه هاشند تا معرفت مرهوره حاصل نید .هه عندوا مثدال
در مورد دید  ،عالوه هر سالمت چشم هاید نور هه اندازه کافی و دود داشدمه هاشدد و میدا چشدم و
شیء مرئی فاصله مناسب و ود داشمه هاشد و مانعی نیز نباشد(هما  ،ص141 ،134 ،531 ،534
و 143؛ و نیز ج ،5ص 591و .)486
سوم ،در کسب معرفت منطقی و عقلی هاید فکر و ذهن سالم هاشد ،مواد و ا زای تشکیلدهنده
معرفت و ود داشمه هاشد ،شرای صوری و شکلی و ترتیب و چینق درست معلومات رعایت شده
هاشد؛
چهارم ،هاید زمینۀ وثاقت و اتقا معرفت عقلی فراهم هاشد و هر ننچه میتواند عقدل را هده کدژ
راهدده هکشدداند و او را هدده دامهددای وهددم و خیددال و هدده سددطحینگری ،حسررایددی ،پندددارررایی و
کثرتررایی هکشاند در کار نباشد(سهروردی ،5331 ،ج ،1ص46د)61؛
پنجم ،در مورد کسب معرفت شهودی نیز افزو هر اینکه سالک هاید از هند خواسمههای نفسانی
و دنیوی رهیده هاشد و هه نورانیت و الیافمگی دل رسیده هاشد و هه عوالم نور راه یافمده هاشدد ،هایدد
ررفیت دریافدت مکاشدفات را داشدمه هاشدد و هدا معیدار صدحیح همواندد مکاشدفات رحمدانی را از
مکاشفات شیطانی هازشناسد(هما  ،ج ،5ص 114 ،494 ،493و .)111

1ـ .0شرایط صحت ،سهولت و تسریع معرفت
ننچه میتواند صحت و سهولت معرفت را تضمین و هدا سرعت هخشد سه امر است:
اول ،طهارت باطن :هرای دریافت هر رونده معرفدت ،دل هایدد پداک و پداکیزه هاشدد و زنگدار

55

روششناسی علوم انسانی  /س / 02ش /18زمستان 8313

نداشمه هاشد و هرای این مهم الزم است حق ریاضت ادا شود و دل از تعلقات و دلبسمگیهای مادی
و دنیایی هرکنار هاشد .شیخ اشراق میرو ید« :و اول اليروع في الحكمة هو االسسالخ عن الدسیا؛
رام نخست در فراریری حکمت فرورذاشمن دنیا است» .راهکدار تحقدق ایدن شدرط عبدادت دائدم،
مواربت تام هر نمازهای یومیه و نوافل و تالوت قرن و روزهداری و پاک کدرد

دا و دل از رلدم،

حسددادت ،تکبددر ،دروغ ،خیانددت ،هددوی و هددوس ،لجا ددت و عصددیت و ...اسددت(هما  ،ج،1
ص113د.)161
دوم ،تفکر منطقی :در نگرش اشراقی در تمام اقسدام معرفدت تفکدر منطقدی الزم و فقددا ن
نقص دی هه حساب نمده است(هما  ،ج ،5ص)549؛ زیرا هرخورداری شخص از تفکر منطقدی
او را توانا میسازد که در هر زمینۀ معرفمی ،زوایا و اهعاد موضوع معرفمدی را وثیدق و عمیدق هررسدی
کند .حمی در عرصۀ معرفت شهودی عار را قادر میسازد که همواند شهود خود را ههدرسمی تفسدیر
و تحلیل کند .شیخ اشراق ها اینکه اساس معرفت را معرفت شهودی دانسمه؛ اما هیتو هی هه تفکدر
منطقی را خسرا دانسمه است(هما  ،ص.)365
سوم ،توجه به ناتوانی نسبی عقل :ارر کسی خیال کند تنها راه معرفدت عقدل اسدت و تمدامی
هنیه معرفت تفکر عقالنی است و ها ههکارریری عقل و اسمفاده از نموزههای عقلی و فلسفی نیازی هده
نموزه های دینی و عرفانی نیست ،راه خطا رفمه است؛ زیدرا عقدل از درک هسدیاری از حقدایق نداتوا
است از مله عقل نمی تواند ما را ها عوالم هسمی ،ها پس از مرگ و چگدونگی وحدی و نبدوت،
چگونگی مشاهدات نشنا کند .از این رو هاید حکیما و دانشدورا هدرای عقدل انددازه نگده دارندد و
داوری در همه سداحتها را از عقدل انمظدار نداشدمه هاشند(سدهروردی ،5331 ،ج ،5ص،34 ،33
 599 ،598و .)365

1ـ .3شرایط ارتقای معرفت
هرای ارتقا یافمن معار انسا و هرخوردار شد او از نراهیهای فاخر ،عمیق و هلندد شدیخ اشدراق
چهار شرط ذکر کرده است:
اول ،تلطیف ّ
سر :همۀ حکیما اعم از مشائیا  ،اشراقیا و فیلسوفا حکمت ممعالیده در ایدن
نکمه اتفاق نظر دارند که تلطیف ّ
سر از ام ور هنیادین است کده زمینده را هدرای نشدنا شدد انسدا هدا
معار ممعالی و دریافت حقایق عدوالم و دود فدراهم میسدازد(قطبالدین شدیرازی ،5395 ،ج،5
ص4؛ و نیز مالصدرا ،هیتا ،ج ،3ص .)13تلطیف ّ
سر ایدن اسدت کده سدالک هدا ورود در فضدای
ریاضت ،مراقبدت و عبدادت و تأمدل در امدور قدسدی و رهدا شدد از هنددهای مدادی و تعلقدات و
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واهسمگی های سمانی و حیوانی نینه دل و ا

الیافمه معار هلندی را هدو نموخمن هده دسدت

مینورد(سهروردی ،5331 ،ج ،5ص)553؛
دوم ،خلع روح :ارر کسی ها همت هلند توانست هه مقام موت اخمیاری هرسد و روح را از هدد
خلع کند ،میتواند ها عوالم نور مرتب شود و حقایق و اسرار هسدمی را هدا چشدم دل هبیندد .از نگداه
سهروردی حکیم کسی است که هه موت اخمیاری رسیده هاشد و هدر رداه اراده کندد همواندد هدد را
هه سا لباس در هرکند یا هدر نورد و ننقدر این امر هرای او تکدرار شدده هاشدد کده هده صدورت ملکده
درنمده هاشد .در این صورت در ارتبداط هدا عدوالم ندور خواهدد هدود و حقدایق عظیمدی را دریافدت
میکند(هما  ،ص 111 ،115 ،553 ،551و .)113
سوم ،عبادت دائم :از نگاه سهروردی شرط هاریاهی هده معدار هلندد ،عبدادت دائدم ،انقطداع
الی الله ،اعمصام هحبل توحید ،حفظ و صیانت او امر و نواهی الهی و تو ه تدام هده سدوی خداوندد
است(هما  ،ص 111 ،113 ،551و )116؛ زیرا ها عبادت دائم ،راههای ملکوت رشدوده و ارتبداط
ها عوالم نور نسا میشود و اسرار هسمی هرای سالک مکشو میرردد و هه معار هلندد و حقدایق
سمرگ نفرینق دست مییاهد.
نتایج بحث
 .5ممدولو ی و معرفتشناسی شیخ اشراق هر پایه شهود ،اندیشده و نموزههدای وحیدانی اسدموار
است و روشی هرنمده از عقل و شرع و عرفا تاروپود معرفتشناسی اشراقی را ساما میدهد؛
 . 1علم و معرفت سه ویژری دارد :اول اینکده امدر واقعدی ،و دودی و عیندی اسدت و ممدوهم و
ممخیل نیست؛ دوم علم ندور اسدت و هدرای نفدس رهدور و حضدور و انکشدا دارد و سدوم اینکده
واقعنمایی دارد و هدینسبب راه رسید هه معار یقینی و حقایقی هاز است؛
 . 3سنگ هنای معرفت هشری هدیهیات اولیده و معدار شدهودی اسدت و ایدن دو پایده اساسدی
خطاناپذیر و مطمئن و یقینیاند و چنا که هدیهیات اولیه معیار تشدخیص معرفدت سدره از ناسدره و
محک معار درست از نادرست است ،معار شهودی نیز پشموانۀ اصلی علم و معرفت هه شدمار
مینیند؛
 . 4امکا معرفت و انمقال ن هه دیگرا امری یقینی ،تردیدناپدذیر اسدت و شدکاکیت و نسدبیت
معرفت امری هارل و مردود است.
 .1اهزار معرفت عبارت است از :حواس راهر ،حواس هدارن ،حدواس مثدالی ،قلدب و عقدل و
وحی؛
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 .6شرای صحت و سهولت معرفت ،رعایت تقوا ،هرخورداری از رهارت هارن ،تفکر منطقدی،
تو ه هه ناتوانی نسبی عقل نسبت هه درک همۀ اسرار هسمی؛
 .3شرای ارتقای معرفت تلطیف ّ
سر ،قدرت خلع روح و عبادت دائم.

معرفتشناسی از منظر شیخ اشراق

منابع
اهراهیمی دینانی ،غالمحسین( ،)5364فلسفه سهروردی ،شعاع اندیشه و شهود ،تهدرا  :انمشدارات
حکمت
اهنسینا( ،)5361االشارات و التنبیهات ،تهرا  :فاراهی.
اهنسینا( ،)5411الشفاء ،قم :کماهخانه نیتالله نجفی مرعشی.
انواریه ،محمدشریف نظامالدین احمد هن الهروی( ،)5363تهرا  :مؤسسه انمشارات امیرکبیر.
ههشمی ،محمد( ،)5383مبانی تربیت از دیدگاه قرآن ،تهرا  :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه.
سهروردی ،شهابالدین یحیی( ،)5331مجموعه مصنلفات شیخ اشراق 3 ،لد ،لدد اول و دوم
ُ
تصحیح و مقدمه هنری کرهن ،لد سوم ها تصحیح و مقدمه سیدحسین نصر ،تهدرا  :مؤسسده
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
سهروردی ،شهابالدین یحیی( ،)5381مجموعه مصنفات شیخ اشرراق ،ج ،4تصدحیح نجفعلدی
حبیبی ،تهرا  :تهرا  :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
شهرزوری شمسالدین محمد() ،شرح حكمة االشراق ها تعلیقات مالصدرا.

شهرزوری ،شمسالدین محمد( ،)5381شرح حكمة االشراق ،تهرا  :پژوهشدگاه علدوم انسدانی و
مطالعات فرهنگی.

قطبالدین شیرازی( ،)5395شرح حكمة االشراق ،دو لد ،تهرا  :مؤسسه انمشارات حکمت
مصباح یزدی ،محمدتقی( ،)5383آموزش فلسفه ،دو لد ،تهرا  :انمشارات امیر کبیر.

مالصدرا(هيتا) ،االسفار االربعه ،قم :انمشارات مصطفوی.
یزدا پناه ،سیدیدالله و مهدی عليپور( ،)5389حکمت اشراق ،دو لد ،قدم :پژوهشدگاه حدوزه و
دانشگاه و سمت.

